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Kehittävää ja vaikuttavaa arviointia

Tämä tiivistelmäjulkaisu kokoaa yhteen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen 
(Karvi) tuottamia arviointituloksia ja nostaa esiin keskeisiä suomalaisen koulutus-
järjestelmän vahvuuksia ja kipukohtia varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. 
Toivomme, että tähän julkaisuun koottu arviointitieto tulee aktiiviseen käyttöön 
ja osaksi keskusteluja, joissa punnitaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehit-
tämisen tarpeita kansallisella ja paikallisella tasolla.

Karvin tavoitteena on tuottaa monipuolista ja ajantasaista arviointitietoa koulutuk-
sen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Arviointitoiminta pyritään kohdistamaan 
erityisesti koulutusjärjestelmän muutos- ja kipukohtiin. Arvioinneilla tuotetaan 
myös pitkän aikavälin trenditietoa sekä tietoa ja kehittämissuosituksia koulutusjär-
jestelmän tilasta. Oleellista on kyky reagoida oikea-aikaisesti koulutusta koskeviin 
tietotarpeisiin. Karvi noudattaa toiminnassaan kehittävän arvioinnin periaatetta, 
jossa lähtökohtana on koulutuksen yhteinen kehittäminen arviointiin osallistuvien 
tahojen ja sidosryhmien kanssa.

Arviointitoiminnan tulee olla vaikuttavaa. Vaikuttavuus muodostuu arviointitoimin-
nan tuottaman tiedon ja osaamisen kautta sekä näkyy muutoksina oppimisessa 
ja osaamisessa, yhdenvertaisuudessa sekä koulutusjärjestelmän toimivuudessa ja 
jatkuvassa kehittämisessä. Arviointitoiminnan vaikuttavuus syntyy pitkällä aika-
välillä. Tästä syystä sekä koulutuksen arvioinnin että yhteiskunnallisen kehittämisen 
tulee olla systemaattista ja johdonmukaista ja perustua kertyneeseen tietoon. 
Useat tässäkin julkaisussa esitetyt tulokset ovat olleet mahdollisia vakiintuneiden 
arviointikäytänteiden ansiosta.

Arviointitoiminnan vaikutukset syntyvät arviointiprosessien aikana, hankkeiden 
tulosten pohjalta sekä Karvin arviointitoiminnan kokonaisuudesta. Arviointitoi-
minnan vaikutuksia ovat arviointitiedon ja osaamisen tuottama ymmärrys, ratkai-
sut ja päätökset sekä kehittämistoimenpiteet kansallisella ja paikallisella tasolla. 
Luotettavaan arviointitietoon pohjautuen voidaan tehdä viisaita ratkaisuja, jotka 
pitkällä aikavälillä tuottavat yhteisesti hyvän lopputuloksen. Lisäksi arviointihank-
keissa hyödynnetään kehittävän arvioinnin menetelmiä, joiden vaikutuksia ovat 
esimerkiksi vuorovaikutuksen ja osallisuuden sekä laadunhallinnan vahvistuminen 
koulutuksen järjestäjien keskuudessa.
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Karvin strategiaa määrittävät kotimaisen ja kansainvälisen toimintaympäristön 
tila sekä ennakoivan ja vaikuttavan arvioinnin tavoitteet. Meneillään olevalla ar-
viointisuunnitelmakaudella 2016–2019 Karvi tuottaa arviointitietoa ajankohtaisten 
kansallisten tietotarpeiden lisäksi näiden kuuden arviointisuunnitelmaan sisältyvän 
läpileikkaavan teeman mukaisesti: 

 ▪ koulutusjärjestelmän ja -rakenteiden toimivuus 

 ▪ oppijan polun sujuvuus ja syrjäytymisen ehkäiseminen 

 ▪ koulutuksen tuottama osaaminen ja työelämärelevanssi 

 ▪ koulutuksellinen tasa-arvo, digitalisaatio sekä 

 ▪ maahanmuuttajien integroituminen koulutusjärjestelmään 

Vuoden 2018 loppuun mennessä Karvi on toteuttanut yhteensä 174 varhaiskasva-
tusta ja koulutusjärjestelmää koskevaa arviointia ja osallistanut arviointeihin 8244 
varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittäjää, asiantuntijaa ja ammattilaista (ks. 
kuvio).

Olemme koonneet tähän julkaisuun arvioinneissa tehtyjen tiedonkeruiden pohjalta 
nousseita huomioita – sekä vahvuuksia että kipukohtia – koulutusjärjestelmämme 
tilasta. Kipukohtien yhteydessä esitettävillä kehittämissuosituksilla pyrimme tuke-
maan konkreettisia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Kukin koulutusastekoh-
tainen luku alkaa lyhyellä kuvauksella siitä, miten arviointia Karvissa toteutetaan ja 
millaisiin arviointeihin julkaisussa esitettävät väitteet perustuvat. Julkaisun lopussa 
kokoamme koulutusastekohtaiset nostot yhteen ja tarkastelemme Karvin kansallis-
ta arviointityötä suhteessa kansainvälisiin selvityksiin ja tuleviin tiedontarpeisiin. 

Julkaisun lähteenä toimivat arviointiraportit ja tiivistelmät, joihin teksteissä viita-
taan, löytyvät julkaisun lopusta ja ovat luettavissa ja ladattavissa Karvin nettisivuilta 
www.karvi.fi.

Harri Peltoniemi
johtaja
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Karvi lukuina 2016–2018
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Varhaiskasvatus
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1.1 Arviointien tuottama tietoperusta

Varhaiskasvatuksen arviointitoiminta on osa kansallista varhaiskasvatuksen oh-
jausjärjestelmää ja sen tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimi-
sen edellytysten edistäminen, lain tarkoituksen toteuttamisen turvaaminen sekä 
tiedon tuottaminen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi paikallisesti ja poliittisen 
päätöksenteon pohjaksi. 

Meneillään olevalla arviointisuunnitelmakaudella 2016–2019 aloitettiin varhaiskas-
vatuksen kansallisen laadunarviointijärjestelmän laatiminen. Yhtenäisen laatujärjes-
telmän laatiminen aloitettiin julkaisemalla vuonna 2018 laaja varhaiskasvatuksen 
laadun tutkimuskatsaus, jonka pohjalta julkaistiin suomalaisen varhaiskasvatuksen 
laadun indikaattorit. Tämä työ luo pohjan laadun systemaattiselle kehittämiselle 
tulevaisuudessa. Kaudella on toteutettu seuraavat arviointi- ja kehittämishankkeet, 
joihin tämän julkaisun tiedot perustuvat:

 ▪ Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon ja toteutumisen 
arviointi

Kari Leo
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 ▪ Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointi

 ▪ Varhaiskasvatuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa

 
1.2 Vahvuuksia

1 Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä 
korostaa lapsen edun ensisijaisuutta

Suomalaisessa ja pohjoismaisessa varhaiskasvatuksessa on vahva arvopohja, jossa 
keskiössä on näkemys lapsuuden itseisarvosta. Uudessa varhaiskasvatuslaissa lap-
sen edun ensisijaisuus nousee merkittävällä tavalla esiin, ja lain pohjalta laadittu 
varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma on vahvasti lapsinäkökulmainen. Karvin 
tutkimusselvityksen pohjalta laaditut varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit 
(taulukko 1) tukevat lain, opetussuunnitelman ja tutkimusperustaisen mukaisen 
työn kehittämistä.(1,2)

TAULUKKO 1. Esimerkki varhaiskasvatuksen laadun prosessitekijöitä kuvaavista 
indikaattoreista. Prosessilaatua kuvaavia indikaattoreita on yhteensä 26 ja rakennelaatua 
kuvaavia indikaattoreita on yhteensä 34 kappaletta. 

Henkilöstön ja lapsen välinen vuorovaikutus

1. Vuorovaikutus on myönteistä, välittävää, kannustavaa ja hellää. Henkilöstö sitoutuu lapseen ja 
lapsiryhmään.

2. Henkilöstö on vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa lasten kanssa tavalla, joka vastaa lasten kehitystä, 
kiinnostuksen kohteita sekä oppimisen valmiuksia. 

3. Henkilöstö toimii sensitiivisesti ja havaitsee lasten aloitteet sekä vastaa niihin lasten osallisuutta ja 
toimijuutta tukevalla tavalla. 

4. Henkilöstö käyttää kieltä mahdollisimman rikkaalla ja monipuolisella tavalla lasten ikä- ja kehitystaso 
huomioiden. Henkilöstö mukauttaa kielenkäyttönsä lapsen kokemusmaailmaan, sanoittaa toimintaa 
kielellisesti ja innostaa lapsia osallistumaan päivittäiseen kielelliseen vuorovaikutukseen omien 
edellytystensä ja taitojensa mukaisesti.

5. Henkilöstö huomioi ryhmän kaikki lapset ja ymmärtää lasten erilaisia ilmaisun tapoja.
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2 Varhaiskasvatuksen palvelut ovat kaikille avoimia 

Varhaiskasvatus tarjoaa kaikille lapsille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja 
hyötyä laadukkaasta varhaiskasvatuksesta esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, 
kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta. Henkilöstön 
tehtävänä on varmistaa, että kaikki lapset voivat osallistua kaikkeen varhaiskasva-
tustoimintaan taustastaan ja yksilöllisistä ominaisuuksistaan huolimatta. Varhais-
kasvatuksen laadun arvioinnilla tehdään näkyväksi sellaisia rakenteita ja hierarkioita, 
joilla epätasa-arvoa mahdollisesti tuotetaan.(2)

Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuminen jää toistaiseksi alle OECD-
keskiarvon, vaikka osallistuminen kasvoi vuosina 2005–2016 ja uusimpien 
arviointitulosten mukaan on kasvanut edelleen maksuttoman varhaispalvelu-
kokeilun myötä (OECD 2018).

 
3 Henkilöstö on korkeasti koulutettua

Kansainvälisesti tarkasteltuna suomalainen varhaiskasvatuksen henkilöstö on 
korkeasti koulutettua. Varhaiskasvatuslaki edellyttää, että tulevaisuudessa joka 
kolmannella työntekijällä on yliopistotasoinen koulutus. Hyvin koulutettu ja osaava 
henkilöstö on paras tae korkealaatuisen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Var-
haiskasvatuksen järjestäjistä 78 % kokee henkilöstön osaamisen olevan ratkaiseva 
tekijä opetussuunnitelmien toteuttamisessa.(1,2)
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1.3 Kipukohtia

 
 
1 Yksityisten palvelujen ohjaus ja valvonta ovat puutteellisia

Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut ovat yleistyneet kunnissa. Suomessa oli vuonna 
2017 907 yksityistä päiväkotia. Palveluntuottajista 53 % oli voittoa tavoittelevia 
yrityksiä ja loput yhdistyksiä. Suurin voittoa tavoitteleva ketju omistaa 16 % yksi-
tyisistä päiväkodeista. Yksityisten palveluntuottajien ohjaus ja valvonta vaihtelee 
runsaasti kuntien välillä. Yksityiset palveluntuottajat eivät pysty tarjoamaan kaikkia 
lakisääteisiä palveluita, esimerkiksi kehityksen ja oppimisen tukea, vaan edellyttävät 
kunnilta runsaasti tukea toiminnan toteuttamiseksi.(1,3)

Kehittämissuositus: Yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden valvontaa ja oh-
jausta tulee tehostaa ottamalla käyttöön ja kehittämällä auditointijärjestelmiä 
ja -malleja. 

Jacek Skrok/Shutterstock.com
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KUVIO 1. Yksityisten palveluntuottajien omistuksessa olevien päiväkotien määrät vuodelta 
2017. Karvi julkaisee vuoden 2019 tilanteen toukokuussa. 

2 Henkilöstö kokee resurssit puutteellisiksi

Varhaiskasvatuksen laadun toteutuminen ei ole kiinni vain henkilöstön koulutuk-
sesta ja osaamisesta. Laatuun vaikuttavat olennaisesti myös rakenteelliset tekijät, 
kuten henkilöstömäärät, johtamisjärjestelmä, tilat ja mahdollisuudet täydennys-
koulutukseen. Kaupunkimaisten kuntien henkilöstöllä on paremmat mahdollisuudet 
osallistua täydennyskoulutukseen kuin maaseutumaisten ja taajaan asuttujen kun-
tien henkilöstöllä. Henkilöstöstä 45 % kokee, että lasten käytössä olevat tilat eivät 
ole tarkoituksen mukaiset ja riittävät. Lisäksi toiminnan toteuttamista haittaavat 
asianmukaisten välineiden puute.(1,2,4)

Kehittämissuositus: Varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee pohtia, miten ole-
massa olevat tilat ja välineet voidaan päivittää vastaamaan varhaiskasvatukselle 
asetettuja pedagogisia vaatimuksia. 
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3 Vuorovaikutussuhteet ovat hajanaisia

Lapsen ja aikuisen välinen myönteinen ja tunnetukea antava vuorovaikutus on var-
haiskasvatuksen laadun keskeinen ydintekijä. Henkilöstön pedagogisen osaamisen 
lisäksi laadun vaihtelua aiheuttaa muun muassa tehokkuuden tavoittelu, jolloin 
henkilöstöä siirrellään yksiköstä toiseen jopa päivittäin. 

Päiväkotien henkilöstöstä 39 % kokee, että aikuisten suuri vaihtuvuus hankaloittaa 
toiminnan järjestämistä lain tavoitteiden mukaisesti. Tämän lisäksi myös lasten 
vaihtelevien toiminta-aikojen koetaan häiritsevän toiminnan toteuttamista. Sekä 
henkilöstön että lasten pirstaleiset päivät eivät tue pysyvien vuorovaikutussuhtei-
den pysyvyyttä lain edellyttämällä tavalla.(1,2,4)

Kehittämissuositus: Lapsiryhmien muodostamiseen ja pysyvyyteen tulee kiin-
nittää aiempaa enemmän huomiota. Tehokkuuden tavoittelu saattaa haitata 
pysyvien vuorovaikutussuhteiden muodostumista lapsiryhmissä. 

 
Yhteenveto

Varhaiskasvatus
Vahvuuksia Kipukohtia Kehittämissuositukset

Ohjausjärjestelmä korostaa lapsen 
edun ensisijaisuutta

Yksityisten palvelujen ohjaus ja 
valvonta ovat puutteellisia

Yksityisten varhaispalvelujen 
valvonnan ja ohjauksen 
kehittäminen

Varhaiskasvatuksen palvelut ovat 
kaikille avoimia

Henkilöstö kokee resurssit 
puutteellisiksi

Pedagogisiin vaatimuksiin 
vastaaminen järjestäjätasolla

Henkilöstö on korkeasti koulutettua Vuorovaikutussuhteet ovat 
hajanaisia
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muodostumiseen ja pysyvyyteen 
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2.1 Arviointien tuottama tietoperusta

Perusopetuksen arviointitoiminta muodostuu kansallisista perusopetuksen op-
pimistulosarvioinneista sekä yhteiskunnallisesti ajankohtaisista teema- ja järjes-
telmäarvioinneista. Meneillään olevalla arviointisuunnitelmakaudella 2016–2019 
koulutusjärjestelmän toimivuutta perusopetuksen osalta on tarkasteltu mm. seu-
raavien arviointihankkeiden kautta:

 ▪ Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit ja pitkittäisarvioinnit (äidinkieli ja 
kirjallisuus ja matematiikka)

 ▪ Oppilas- ja opiskeluhuoltolain toimeenpanon arviointi

 ▪ Työrauhan ja turvallisen oppimisympäristön arviointi kouluissa ja oppilaitoksissa

 ▪ Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi

 ▪ Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

 ▪ Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointi-
käytänteet

 ▪ Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin

Syda Productions/Shutterstock.com
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2.2 Vahvuuksia

1 Oppilashuollon tila on parantunut

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1278/2013) tuli voimaan 1.8.2014. Sen myötä 
oppilashuollon tila on parantunut kaikissa koulutusmuodoissa, eniten esiopetuksessa 
(kuvio 2). Toimintatapojen kehittäminen on tehostunut tai tehostunut merkittävästi. 
Oppilashuollosta on tullut suunnitelmallisempi ja monialaisempi kokonaisuus, jossa 
eri toimijoiden vastuut ovat selkiytyneet.(1)
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KUVIO 2. Oppilashuollon tila eri koulutusmuodoissa ennen ja jälkeen oppilashuoltolain 
voimaan tulon (n=260–263) 



20

2 Painopiste on siirtynyt kouluissa ongelmien ratkaisemisesta niiden 
ennaltaehkäisyyn

Esi- ja perusopetuksessa oppilashuollon painopiste on siirtymässä varhaiseen puut-
tumiseen ja ennaltaehkäisevään työhön (kuvio 3). Osa opetuksen järjestäjistä on jo 
luonut siihen hyvin toimivia käytäntöjä. Myös työrauhaa tukevia ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä on kehitetty ja otettu käyttöön. Uusien kurinpito- ja puuttumiskei-
nojen, kuten kasvatuskeskustelujen, koetaan parantavan koulujen työrauhaa ja 
ehkäisevän häiriötilanteiden syntymistä.(1,2) 

10 

30 31 31 27 
20 

59 

43 
49 

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus 

O
su

us
 v

as
ta

nn
ei

st
a 

(%
) 

Oppilashuollon painopisteen siirtyminen 
yhteisölliseen oppilas- ja opiskeluhuoltoon 

Täysin eri mieltä / Osittain eri mieltä Ei samaa eikä eri mieltä 

Osittain samaa mieltä / Täysin samaa mieltä 

KUVIO 3. Oppilas- ja opiskeluhuoltoryhmien näkemykset opiskeluhuollon painopisteen 
siirtymisestä yksilökohtaisesta yhteisölliseen oppilas- ja opiskeluhuoltoon (n=260–263). 

3 Vieraiden kielten oppimistulokset ovat hyviä tai jopa erinomaisia

Oppilaat osaavat A-englantia joko hyvin (kuullun ja luetun ymmärtäminen) tai jopa 
erinomaisesti (puhuminen ja kirjoittaminen). Tuloksia voimakkaimmin selittäviä 
tekijöitä ovat oppilaan jatko-opintosuunnitelmat (lukio/ammatillinen koulutus), 
englannin harrastaminen koulun ulkopuolella, englannin hyödylliseksi kokeminen, 
vanhempien koulutustausta (ylioppilas/ei-ylioppilas) ja koulun opetuskieli (suomi/
ruotsi). 
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Oppilaiden osaaminen B2-kielissä (ranska, saksa, venäjä) on perusopetuksen päättö-
vaiheessa joko hyvää tai erinomaista (suhteessa tavoitetasoon A1.2-A1.3). Ruotsin-
kielisissä kouluissa oppilaiden tulokset olivat suomenkielisten oppilaiden tuloksia 
paremmat. Paremmuus korostui erityisesti ylimpien taitotasojen saavuttamisessa 
ja kaikissa osataidoissa. Myös asenteet ko. kieliä kohtaan olivat ruotsinkielisissä 
kouluissa keskimäärin myönteisemmät.(3–7)

4 Opetussuunnitelman perusteet turvaavat opetuksen laatua

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ovat toimiva opetuksen ja 
koulutuksen ohjauskeino, jolla turvataan kansallisesti opetuksen laatua ja yhdenver-
taisuutta. Valtaosa esi- ja perusopetuksen järjestäjistä, kouluista ja esiopetusyksi-
köistä kertoo perusteasiakirjojen tukevan paikallista työtä. Perusteasiakirjat koetaan 
yleisesti toimivaksi tavaksi järjestää ja viedä eteenpäin opetuksen kehittämiseen 
liittyvää työtä paikallisesti.(8)

5 Palautekäytännöt ovat toimivia, oppimisprosessia ohjataan hyvin ja 
arviointi koetaan oikeudenmukaiseksi

Perusopetuksen oppijat, opettajat kuin rehtorit pitävät kouluissa tehtyä arviointia 
pääsääntöisesti oikeudenmukaisena. Arvioinnin oikeudenmukaisuuden kokemisen 
sekä oppimisesta innostuneisuuden välillä on selkeä yhteys. Oppimisesta innos-
tuneet kokivat tulleensa arvioiduiksi oikeudenmukaisemmin kuin oppimisesta 
innostumattomat. Sukupuolittain tarkasteltuna ei havaittu eroja.

Perusopetuksessa sekä opettajat että oppijat ovat kokeneet arvioinnin kääntyneen 
myös aiempaa enemmän kannustavaan suuntaan, millä voi olla merkitystä itse-
luottamuksen ja motivaation kannattelijana. Itseluottamus puolestaan ehkäisee 
kielteisiä kouluasenteita ja koulutehtäviin liittyvää välttämistä.

Opettajien palautekäytännöt ja oppimisprosessien ohjaaminen ovatkin kokonai-
suutena ottaen varsin hyvällä tasolla. Palautekäytännöissään opettajat ohjaavat 
oppijoita palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen ja havainnollistavat oppi-
misprosessin kulkua oppijoille.(9)
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6 Suomi toisena kielenä oppilaiden osaaminen on hyvällä tasolla 
perusopetuksen päättövaiheessa ja koulutuksellinen tasa-arvo  
toteutuu S2-opetuksessa 

Suurin osa S2-oppilaista saavuttaa perusopetuksen päättövaiheessa hyvän osaamisen 
taitotason B1.1-B1.2 tai ylittää sen. Keskimääräinen osaaminen sijoittuu taitotasolle 
B2.1 (itsenäisen kielitaidon perustaso). 

Koulutuksellinen tasa-arvo toteutuu S2-opetuksessa: sukupuolten tai maantieteel-
listen alueiden välillä ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja. Eniten oppilaiden osaa-
mista selittävät koulunkäyntiaika Suomessa ja oppilaan sosioekonominen tausta. 
Parhaimpiin tuloksiin pääsevät viron-, venäjän-, kiinan- ja englanninkieliset oppilaat. 
Oppilaiden asenteet S2-oppimäärään ja suomen kieleen ovat hyvin myönteisiä.(10)

7 Yhteistyö ja yhteisöllisyys edistävät tehokkaasti opetuksen 
kehittämistä

Esi- ja perusopetuksen kehittämistyötä tukevat voimakkaasti aktiivinen keskus-
telukulttuuri, muutosmyönteinen ilmapiiri sekä opettajien välinen ja opettajien ja 
rehtorien/johtajien välinen yhteistyö. Toimivia yhteistyökäytänteitä kehittäneet 
esi- ja perusopetuksen järjestäjät, koulut ja esiopetusyksiköt kokevat selviävänsä 
opetussuunnitelmatyöstä hyvin, vaikka he arvioisivat resursseissa olevan puutteita.(8)
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2.3 Kipukohtia

 
1 Opetuksen järjestämisen mahdollisuudet eriytyvät

Valtio on toteuttanut 2010-luvulla säästöpäätöksiä, jotka heijastuvat myös kou-
lutukseen. Oppilaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat pysyneet keskimäärin 
ennallaan, sillä opetuksen järjestäjät ovat lisänneet säästöjä kompensoidakseen 
omaa rahoitusosuuttaan ja/tai muita tuloja. Opetuksen osuus oppilaskohtaisista 
kustannuksista on kuitenkin kehittynyt eri suuntiin eri kokoisilla järjestäjillä: suu-
rimmilla järjestäjillä opetuksen kustannukset ovat pienentyneet, pienillä kasvaneet. 
Säästöjä toteuttaneet järjestäjät ovat säästäneet ensi sijassa henkilökuluista. Myös 
opetuksen määrää on vähennetty.(11)

Kehittämissuositus: Opetuksen järjestämisen mahdollisuuksien eriytyminen 
tulee pysäyttää, jotta oppilaiden yhdenvertainen oikeus opetukseen toteutuu. 
Tämä tulee huomioida myös tehtävissä rahoitusratkaisuissa valtion ja kuntien 
tasolla.

mooremedia/Shutterstock.com
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2 Oppilaiden kiusaaminen ja yksinäisyys ovat yhä koulujen ongelmina

Siitä huolimatta, että kiusaaminen on vähentynyt kouluissa tasaisesti koko 2010-lu-
vun, alakoululaisista 11 % ja yläkoululaisista 16 % kertoo edelleen koulussaan esiin-
tyvän kiusaamista useita kertoja viikossa (kuvio 4). Lisäksi alakoululaisista 10 % ja 
yläkoululaisista 12 % kokee itsensä yksinäiseksi vähintään kerran viikossa (kuvio 5). 

Myös opettajien havainnot ovat samansuuntaisia. Lähes kaikilla kouluilla on suun-
nitelma oppilaisen suojaamiseksi kiusaamiselta ja väkivallalta. Sen sijaan yli puolet 
opettajista koki, että suunnitelmaan perehdyttäminen, sen päivittäminen, seuranta 
ja arviointi eivät toimineet parhaalla mahdollisella tavalla. 

Kehittämissuositus: Koulujen tulee yhä panostaa sellaisen myönteisen toimin-
takulttuurin luomiseen, jossa kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisy nousevat 
aiempaa vahvemmin esiin. Työn tueksi tulee laatia lakisääteiset suunnitelmat 
ja ottaa ne käyttöön.(2)
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KUVIO 4. Oppilaiden vastaukset kysyttäessä, kuinka usein he ovat nähneet oppilaan 
kiusaavan toista oppilasta (n=13 363)
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KUVIO 5. Vastaukset kysyttäessä, kuinka usein oppilas tuntee itsensä yksinäiseksi koulussa 
(n= 13 363). 

Unescon julkaiseman maailmanlaajuisen selvityksen mukaan kiusatuksi tul-
leet kokevat itsensä ulkopuoliseksi kolme kertaa todennäköisemmin ja jäävät 
pois koulusta kaksi kertaa todennäköisemmin kuin muut. Heillä on huonompi 
koulumenestys ja he jäävät useammin jatko-opintojen ulkopuolelle. Selvityk-
sen perusteella jopa joka kolmas tutkimukseen osallistunut oppilas oli tullut 
kiusatuksi koulussa vähintään kerran kuussa (Unesco 2019).

 
3 Perusopetuksen järjestäjien oman toiminnan arviointi ei täytä lain 
vaatimuksia

Perusopetuksen järjestäjien oman toiminnan arviointivelvoite määritettiin laissa 
vuonna 1998. Kahdenkymmenen vuoden jälkeen opetuksen järjestäjistä yli puolet 
arvioi kuitenkin itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteensä olevan alkavalla tasolla 
asteikolla puuttuva-alkava-kehittyvä-edistynyt (kuvio 6). Läheskään kaikilla ope-
tuksen järjestäjillä ei siis ole toimivaa itsearviointijärjestelmää tai systemaattista 
arviointikulttuuria. Erityisesti laadunhallinnan edellytykset koettiin puutteellisiksi. 
Oman toiminnan arviointia koskeva ohjausmekanismi ei ole ollut riittävän tehokas 
varmistamaan laadunhallinnan ja siihen sisältyvän arvioinnin toimivuutta.(12)
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KUVIO 6. Järjestäjien itsearvioitu laadunhallinnan ja itsearvioinnin taso (n = 368). 

Kehittämissuositus: Tulee laatia kansallinen laadunhallinnan strategia, joka 
kattaa laadunhallinnan linjaukset sekä jatkuvan ohjauksen varhaiskasvatuksesta 
lukiokoulutukseen asti.

 
4 Sukupuoli näkyy opiskelumotivaatiossa

Tytöt eivät näytä motivoituvan matematiikan eivätkä pojat äidinkielen ja kirjalli-
suuden opiskelusta. Opiskeluasenteilla ja osaamisella on vahva yhteys toisiinsa ja 
siten myös tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja valintoihin (kuvio 7). Yhteiskunnan 
eri osa-alueille ja aloille tarvitaan sekä miehiä että naisia.(13–15)

Kehittämissuositus: Tyttöjen ja poikien taitojen ja asenteiden eriytymiseen 
on kiinnitettävä huomiota koulupolun alusta alkaen. Opettajien ja opetta-
jankouluttajien tulee pohtia ja tutkia keinoja, joilla tyttöjä voidaan ohjata 
kiinnostumaan matematiikasta ja poikia äidinkielestä. Tutkimuksilla on syytä 
selvittää syitä motivaation sukupuolittumiseen.



27

25 
34 

42 
49 

62 
68 

78 75 
66 

58 
51 

38 
32 

22 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

erittäin 
negatiivinen 

yli 1,14 -                    
1,57 

yli 1,57 -                  
1,88 

neutraali yli 2,31 -          
2,80 

yli 2,80 -            
3,00 

erittäin 
positiivinen 

pr
os

en
tti

a 
op

pi
la

is
ta

 (%
) 

Kokonaisasenne 9. luokalla jaoteltuna 7 luokkaan asteikolla 0 - 4 

Asennoituminen matematiikkaa kohtaan ja  
toisen asteen valinta 

lukioon menneiden osuus 

ammatilliseen koulutuksen menneiden osuus 

KUVIO 7. Perusopetuksen oppilaiden kokonaisasenne matematiikkaa kohtaan ja toisen 
asteen koulutusvalinta.(16) 

5 Suomi toisena kielenä-oppilaiden hyväkään kielitaito 
ei vielä riitä eri oppiaineiden sisältöjen hallintaan

Suomi toisena kielenä -oppilaiden perusopetuksen päättövaiheen hyväkään suo-
men kielen osaaminen ei takaa riittävää kielitaitoa eri oppiaineiden käsitteiden ja 
sisältöjen hallintaan. Tilanteessa, jossa maahanmuuttajataustaisella nuorella on 
takanaan 5 vuotta perusopetusta Suomessa, ovat eri tiedonalojen kieli- ja teks-
titaidot vasta kehittymässä ja erityisesti kirjallisen tuottamisen taidot kaipaavat 
harjoitusta, jotta eri tiedonalojen opiskelu onnistuu.(10)

Kehittämissuositus: Jokaisen oppiaineen opettajan on tiedostettava, että 
hän on myös oman tiedonalansa kielen ja käsitteiden opettaja. Oppilaiden 
kielitaidon kehittymistä tulee voimakkaammin tukea osana kaikkea opetusta.
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Toisen polven maahanmuuttajien oppimistulokset ovat oppivelvollisuuden 
päättyessä suomalaistaustaisia heikompia, vaikka he olisivat käyneet koko 
koulupolkunsa Suomessa (OECD 2018).

 
6 Koulutuksellisen tasa-arvon saavuttamisessa on haasteita 
ruotsinkielisen opetuksen ja kielivähemmistöjen osalta

Ruotsinkieliseen koulutukseen liittyy haasteita kansallisesti tasa-arvoisen koulu-
tuksen saavuttamisessa. Perusopetuksen päättövaiheen arvioinneissa on havaittu 
suomenkielistä koulutusta heikompaa tulosta esimerkiksi historiassa ja luonnon-
tieteellisissä oppiaineissa(17–18). Lähes puolet ruotsinkielisten koulujen oppilaista 
tulee kodeista, joissa puhutaan suomea tai muita kieliä kuin ruotsia. Vähemmistön 
haasteisiin kuuluu mm. suuren kaksikielisen oppilasjoukon yhdenvertaisten oppi-
mismahdollisuuksien takaaminen ja kehittäminen.(19) 

Opettajan koulutustausta, opetustuntimäärä sekä oppimateriaalien laatu ja niuk-
kuus vaikeuttavat muidenkin vähemmistökielten, kuten saamen, romanikielen ja 
viittomakielen oppimistavoitteiden saavuttamista. Saamen kielen kielenopettajan 
kelpoisuus on vain hieman yli puolella saamea äidinkielenä opettavista opettajista.(20) 

Romanikielen opettajien koulutus vaihtelee peruskoulusta korkeakoulututkintoon 
ja lähes 90 % opettajista kokee tarvitsevansa lisää koulutusta. Romanikielen oppi-
tuntien määrä vaihtelee paljon ja oppilaiden osaamisen tasossa on suuria eroja.(21)

Viittomakieltä äidinkielenään opiskelevista vähintään hyvän tason osaamisen 
saavuttaa noin neljännes opiskelijoista. Vain harvalla viittomakielen opettajalla 
on viittomakielen aineenopettajan pätevyys. Jatko- tai lisäkoulutusta esimerkiksi 
viittomakielen rakenteiden tai sisältöjen käytöstä tai siitä, miten kuuro henkilö 
omaksuu tietoa, ei viittomakielen opettajille ole tarjolla. Kolmen vähemmistökielen 
arvioinnit tehtiin ensimmäistä kertaa vuonna 2015.(22) 
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Kehittämissuositus: Kaikkien oppilaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet 
saavuttaa oppimisen tavoitteet on turvattava kehittämällä kielititetoista 
opetusta eri oppiaineissa. Vähemmistökielien ja viittomakielen oppimäärän 
opetusta on lisättävä peruskouluissa viikkotuntitasolla, jotta oppilaille voi 
kehittyä vahva kulttuurinen identiteetti. Opettajien käyttöön on perustettava 
kansallinen sähköinen oppimateriaalipankki tiedonjakamisen edistämiseksi. 
Täydennyskoulutusta viittomakielen opettajille tulee olla tarjolla säännöllisesti 
ja vuosittain. Oppimistuloksia tulee seurata kiinteästi ja järjestelmällisesti 
säännöllisin väliajoin.

 
7 Nivelvaiheiden arvioinnissa on runsaasti kehitettävää

Arviointiperusteissa on vaihtelua koulun koon, oppiaineiden, opettajien koke-
muksen sekä perusopetuksen ala- ja yläluokkien kesken. Päättöarviointi perustuu 
opettajien mukaan tyypillisimmin tavoitteiden keskimääräiseen saavuttamiseen, 
mutta myös oppijan senhetkiseen osaamiseen päättöarviointia tehtäessä. Monet 
ilmoittivat hyödyntävänsä myös oppijan aiempien arvosanojen keskiarvoa, mikä 
on opetussuunnitelman perusteissa kielletty käytäntö.

Yläluokkien opettajat eivät ole yksimielisiä siitä, miten hyvin nivelvaiheen ar-
vioinnissa on onnistuttu kuvaamaan oppijan todellista osaamista kuudennelta 
luokalta yläkouluun siirryttäessä (kuvio 8). Kuudennen luokan lopuksi arvioinnissa 
ensisijaista on työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittyminen, edistyminen 
eri oppiaineissa ja opiskelumotivaation tukeminen. Edistyminen laaja-alaisessa 
osaamisessa vaikuttaa arviointiin vähiten. 

Heikoimmin arviointi onnistui opettajien mukaan nivelvaiheissa. Yläluokkien opet-
tajista 35 % uskoi arvosanojen kuvaavan oppijan osaamista hyvin hänen siirtyessään 
kuudennelta luokalta yläkouluun. Lukio-opettajista vain 22 % uskoi arvosanojen 
kuvaavan oppijan osaamista hyvin hänen siirtyessään yhdeksänneltä luokalta lu-
kioon (kuvio 8). (9) 
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KUVIO 8. Opettajien näkemykset siitä, kuinka hyvin nivelvaihetta edeltävät arvioinnit 
kuvaavat oppijan osaamista

Kehittämissuositus: Opettajien tulee vakiinnuttaa oppimisen tavoitteisiin ja 
kriteereihin perustuvaa arviointia. Täsmällisesti muotoillut, määrällisesti mal-
tilliset osaamisen tavoitteet ja kriteerit ovat oppimisprosessien ja -tulosten 
arvioinnin keskeisin oikeuden- ja yhdenmukaisuuden edellytys. Myös tavoittei-
den ja kriteerien keskinäinen vastaavuus tulee varmistaa jo Opetushallituksen 
valmistelemissa opetussuunnitelman perusteissa. 
Jotta opettajan tekemää oppijakohtaista arviointia voidaan tukea riittävästi. 
Jotta arvosanojen antaminen selkeytyy ja yhdenmukaistuu, perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa ja paikallisissa opetussuunnitelmissa tarvitaan 
selkeyttämistä. Perus- ja täydennyskoulutusta tarjoavien tahojen sekä koulujen 
ja oppilaitosten johdon tulee kiinnittää pitkäjänteisesti huomiota opettajien 
arviointiosaamisen vahvistamiseen ja monipuolistamiseen.(21)
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2.4 Oppimistulosten tilastoja

 
Oppilaiden väliset erot matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden  
osaamisessa ovat kasvaneet jonkin verran

Oppimistulosten vaihtelu opiskelijoiden välillä on näyttänyt lisääntyvän matema-
tiikan osaamisessa vuosien 1998 ja 2015 välillä maltillisesti (kuvio 9). Tämä antaa 
viitteitä siitä, että oppilaiden välinen epätasa-arvo on lisääntymässä. Muutosta on 
hyvä seurata.(16)

Sama kehityssuunta on nähtävissä myös äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulos-
arvioinneissa vuodesta 1999 vuoteen 2015.(13)

Kuvitelmia/Hanna Tarkiainen
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KUVIO 9. Oppilaiden välisten osaamiserojen kehitys matematiikan ja äidinkielen 
ja kirjallisuuden paperisissa ja sähköisissä oppimistulosarvioinneissa 1998–2015. 
(variaatiokerroin: hajonta/keskiarvo*100) 

Tyttöjen ja poikien väliset erot kirjoitustaidoissa ovat huomattavat 

Oppimistulosarviointien mukaan tyttöjen ja poikien osaamisero kirjoitustaidossa on 
suuri (kuvio 10). Vuoden 2015 yhdeksännen vuosiluokan äidinkielen ja kirjallisuuden 
oppimistulosten arvioinnissa keskiössä oli kirjoitustaito. Tyttöjen ja poikien väliset 
erot olivat suurimmillaan parhaiten osatussa kirjoitustehtävässä eli kesätyöpaikka-
hakemuksen kirjoittamisessa. Poikien kirjoittamista hakemuksista noin viidesosa oli 
tasoltaan niin heikkoja, että heidän näyttämänsä osaaminen ei olisi arkielämässä 
todennäköisesti yltänyt työpaikan hakuun (tyttöjen hakemuksista 3,7 %).(14)

Perusopetusikäisten kirjoittamistaidot ovat vahvasti yhteydessä oppilaiden jatko-
opintoi hin pääsyyn sekä yhteiskunnallisiin vaikuttamismahdollisuuksiin, ja on 
huolestuttavaa, että yhä useamman op pilaan taidot uhkaavat jäädä puutteellisiksi. 
Kirjoitustaidot ovat kuitenkin jääneet kansainvälisten PISA-arviointitulosten myötä 
lukutaitokeskustelun varjoon.(14)
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KUVIO 10. Kirjoittamisen ratkaisuosuuksien jakauma sukupuolen mukaan 9. luokan lopussa 

Oppilaiden väliset osaamiserot ammatilliseen koulutukseen ja 
lukioon aikovien välillä ovat suuret äidinkielessä ja kirjallisuudessa

Ammatilliseen koulutukseen suuntaavien ja lukioon aikovien välillä on suuri ero 
osaamisessa ja asenteissa perusopetuksen päättövaiheen äidinkielen ja kirjallisuuden 
oppimistuloksissa (kuvio 11). Tätä on kuvattu kuviossa viidenneksittäin siten, että 
heikoimmat oppimistulokset sijoittuvat ensimmäiseen ja parhaimmat viidenteen 
viidennekseen. 

Ammatilliseen koulutukseen aikovien vuoden 2014 oppimistulosarvioinnin tulokset 
painottuivat alimpiin viidenneksiin (viidennekset 1 ja 2), joissa lukiokoulutukseen 
aikovat ovat aliedustettuna. Lukiokoulutukseen suuntaavat taas ovat yliedustettuina 
ylemmissä viidenneksissä (3, 4 ja 5). Tulos on odotuksenmukainen ja yhteneväinen 
kaikkien aiempienkin oppiaineen oppimistulosarviointien kanssa.(14)
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runsaasti kehitettävää

Tavoitteiden ja kriteerien mukaisen 
arvioinnin kehittäminen järjestelmä- 
ja oppilaitostasolla



3  
Lukiokoulutus
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3.1 Arviointien tuottama tietoperusta

Lukiokoulutuksen tilaa arvioidaan yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen 
osaamisyksikössä teema- ja järjestelmäarviointien ja oppimistulosarviointien kautta. 
Teema- ja järjestelmäarvioinneissa tarkastelun kohteena on usein sekä perusopetus 
että lukiokoulutus. Oppimistulosten pitkittäisarvioinneissa arvioinnin kohteena 
on ollut myös lukiokoulutus. Arviointisuunnitelmakaudella 2016–2019 koulutus-
järjestelmän toimivuutta lukiokoulutuksen osalta on tarkasteltu mm. seuraavien 
arviointihankkeiden kautta:

 ▪ Oppimistulosten arvioinnit ja pitkittäisarvioinnit (ai & ma) 

 ▪ Oppilas- ja opiskeluhuoltolain toimeenpanon arviointi

 ▪ Maahanmuuttajien integroituminen suomalaiseen koulutusjärjestelmään

Syda Productions/Shutterstock.com
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 ▪ Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin

 ▪ Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien laadunhallinta- ja itsearviointi-
käytänteet

 ▪ Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

 
3.2 Vahvuuksia

1 Opiskelijahuollon saatavuus on parantunut

Lukioiden oppilaitoskohtaisista opiskeluhuoltoryhmistä 82 prosenttia on joko osit-
tain tai täysin samaa mieltä siitä, että opiskelijat saavat opiskeluhuoltopalvelut 
lain  asettamien määräaikojen puitteissa (kuvio 11). Enemmistö vastaajista kokee 
opiskelijoiden avunsaannin helpottuneen, opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden 
parantuneen ja varhaisen tuen turvaamisen parantuneen oppilas- ja opiskelija-
huoltolain myötä. Yli 40 % opiskeluhuoltoryhmistä ei osannut ottaa kantaa, onko 
oppilas- ja opiskelijahuoltolaki vaikuttanut lähipalveluperiaatteen toteutumisen 
paranemiseen tai opiskeluhuoltopalveluiden laadun yhdenvertaistumiseen.(1)
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KUVIO 12. Oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien näkemykset oppilas- ja opiskelijahuol-
tolain vaikutuksista opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuteen ja riittävyyteen (n = 208–209) 
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2 Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden S2-opetuksen ja tuen 
tarpeisiin on reagoitu

Lukiokoulutuksen järjestäjistä 63 % tarjoaa opiskelijoille suomi toisena kielenä ope-
tusta ja myös opettajat ovat tyytyväisiä S2-opetusjärjestelyihin. Ylimääräistä tuki-
opetusta maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille järjestää 88 % kolmesta sadasta 
arviointiin vastanneista koulutuksen järjestäjästä. Järjestäjien ja opettajien arvion 
mukaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden keskuudessa on havaittavissa 
vähemmän motivaatio-ongelmia, huoltajien välinpitämättömyyttä ja päihteiden 
käyttöä kuin kantaväestöllä.(2)

 
3 Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen koetaan olevan hyvällä 
tasolla

Lukiokoulutuksen järjestäjistä suurimmalla osalla tieto ja viestintäteknologian 
oppimisympäristöt ja niiden käyttö oppimisen edistäjänä ja tukijana ovat hyvällä 
tai erittäin hyvällä tasolla suhteessa opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin 
tavoitteisiin (taulukko 2). Hyväksi tai erittäin hyväksi tilanteensa arvioivia järjestäjiä 
on suhteessa eniten 301–500 opiskelijan järjestäjien joukossa. Syyksi välttävään tai 
kohtalaiseen tasoon järjestävät kertoivat muun muassa taloudellisten resurssien 
puutteen, vanhentuneen laitekannan, ongelmat verkkoyhteyksissä sekä puutteet 
opettajien osaamisessa. Useimmat järjestäjät (69 %) olivat osoittaneet vuonna 
2016 lisämäärärahoja tieto- ja viestintäteknologian oppimisympäristöihin ja niiden 
käyttöön oppimisen edistäjänä ja tukijana.(3)

TAULUKKO 2. Tieto- ja viestintäteknologian oppimisympäristöjen ja niiden käytön taso 
oppimisen edistäjänä ja tukijana suhteessa opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin 
tavoitteisiin koulutuksen järjestäjien arvioimana. 

Taso % n
Välttävä 3,9 10

Kohtalainen 27,0 69
Hyvä 54,7 140

Erittäin hyvä 14,5 37
Yhteensä 100,0 256
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Suomessa lukion käyneiden osuus ikäluokassa 25–34-vuotiaat on 49 %, mikä 
on 8 % korkeampi kuin OECD-maissa keskimäärin. (OECD 2019.)

4 Lukioiden yhteistyö on lisääntynyt

Lukiokoulutuksen järjestäjien tulee olla yhteistyössä alueella toimivien lukiokoulu-
tuksen, ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa (629/1998, 
5 §). Kyselyn vastausten perusteella järjestäjät ovat lukuvuodesta 2010–11 lukuvuo-
teen 2016–17 useimmiten lisänneet yhteistyötä muiden lukioiden kanssa (taulukko 
3). Myös kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt. Ammatillisten oppilaitosten tai 
korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa yhteistyön lisääminen on ollut harvinaisem-
paa. Kaikki järjestäjät tekivät yhteistyötä jonkin tahon kanssa.(3)

TAULUKKO 3. Muutokset muiden oppilaitosten kanssa tehtävässä yhteistyössä 
lukuvuodesta 2010–11 lukuvuoteen 2016–17. Lähde: Järjestäjäkysely. 

Yhteistyön  
määrän 
kehitys

Lukiot Ammatilliset 
oppilaitokset

Korkeakoulut Kansainvälinen  
yhteistyö

% n % n % n % n
Vähentynyt 2,7 7 13,2 32 2,9 7 5,7 14
Pysynyt ennallaan 36,7 94 56,2 136 53,7 130 43,0 105
Kasvanut 59,0 151 20,7 50 32,6 79 44,7 109
Ei yhteistyötä 1,6 4 9,9 24 10,7 26 6,6 16
Yhteensä 100,0 256 100,0 243 100,0 242 100,0 244
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3.3 Kipukohtia

 
 
1 Vanhempien koulutustaustan vaikutus osaamiseen on pysyvää

Oppilaiden osaamisessa on vanhempien koulutustaustasta juontuvia selkeitä eroja 
kaikilla luokka-asteilla perusopetuksesta lukiokoulutukseen asti. Erot eivät ole suuria, 
mutta ne ovat systemaattisia ja pysyviä, mikä viittaa siihen, ettei koulujärjestelmä 
kykene tasaamaan niitä.(4–6)

Kehittämissuositus: Oppilaiden taustoista aiheutuviin eroihin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota koko yhteiskunnan tasolla, koska koulutusjärjestelmän keinot 
eivät erojen tasoittamiseen yksin riitä. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti 
vanhempien asenteisiin ja osallisuuteen oppilaiden koulupolun aikana.

Kuvitelm
ia/H

anna Tarkiainen
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2 Jatkokoulutukseen ja työelämään hakeutuvien 
osaamisessa on suuria eroja matematiikan osalta

Matematiikan pitkän oppimäärän opiskelijoiden taidot paranevat merkittävästi 
lukiokoulutuksen aikana, mutta lyhyen oppimäärän minimikurssimäärällä saadaan 
juuri ja juuri säilytettyä 9. luokan matemaattisen osaamisen taso (kuvio 13). Erot 
lukiokoulutuksen sisällä ovat jopa suuremmat kuin lukion ja ammatillisen koulu-
tuksen välillä. Yhdenvertaisuuden toteutumista heikentää lukioiden arviointilinjo-
jen eroavuus. Samaan päättöarvosanaan vaaditaan selvästi enemmän osaamista 
parhaita tuloksia saavissa lukioissa kuin heikompia tuloksia saavissa lukioissa.(4)

Kehittämissuositus: Perusopetuksen loppuvaiheessa ja toisella asteen koulu-
tuksessa havaitun osaamisen suuren eron kaventamiseksi on järkevää kiinnittää 
huomiota tukea tarvitsevien lasten entistä aktiivisempaan huomioimiseen jo 
varhaiskasvatuksessa.(5)
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KUVIO 13. Matematiikan osaamistaso lukion ja ammattikoulun opiskelijoilla 13 kouluvuoden 
aikana (oppimistulosten tarkastelu vuosina 2003 (arvio), 2005, 2008, 2012 ja 2015).
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3 Maahanmuuttajien koulutuksen käytänteissä ja henkilöstön 
osaamisessa on kehitettävää

Opettajat kokevat, että opiskelijoiden tukeminen arjessa riippuu usein yksittäisen 
opettajan aktiivisuudesta, motivaatiosta ja jaksamisesta. Tukiopetusta järjestää 
88 % koulutuksen järjestäjistä, mutta kielitietoisista opetusmateriaaleista ja -me-
netelmistä tiedetään vähemmän kuin muilla koulutusasteilla. Opettajista vain 62 % 
uskoo henkilöstön ottavan opiskelijoiden kielitaitotason huomioon opetuksessaan. 

Lukiokoulutuksen järjestäjistä 63 % tarjoaa opiskelijoille S2-opetusta ja vain 24 % 
omakielistä opetusta. Koulutuksen järjestäjien ja opettajien mukaan maahanmuut-
tajataustaisten opiskelua vaikeuttavat lisäksi opetus- ja opiskelukulttuuriin liittyvät 
sopeutumisongelmat ja kulttuurisesti ristiriitaiset sosiaaliset odotukset. Molemmat 
vastaajaryhmät pitivät tärkeimpinä kehittämiskohteina henkilöstön osaamista ja 
asenteita.(2)

Kehittämissuositus: Kielitietoisia opetusmateriaaleja ja -menetelmiä tulee 
kehittää vastaamaan opiskelijoiden tarpeita. Opettajien lisäkoulutusmahdol-
lisuuksia tulee lisätä.

 
4 Lukioiden laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden 
kehittäminen kaipaa ohjausta ja resursointia

Vuonna 2016 toteutetussa arvioinnissa yli puolet perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 
järjestäjistä arvioi olevansa laadunhallinnassa alkavalla tasolla. Kaikkien järjestäjien 
toiminta ei itsearviointien perusteella täyttänyt niitä vaatimuksia, joita koulutuksen 
lainsäädännön reformi 1998 edellyttää. Erityisesti laadunhallinnan resurssit – aika 
ja raha sekä arviontiosaaminen – sekä arviointiosaaminen koettiin kautta linjan 
puutteellisiksi (kuvio 14). Järjestäjät pitivät suurimpina haasteina tulevaisuudessa 
resurssipulaa sekä laadunhallintaan liittyvän toiminnan epäsystemaattisuutta.(7)

Uusi lukiolaki pyrkii kohentamaan tilannetta siten, että koulutuksen järjestäjille on 
asetettu velvoite paitsi arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta, myös 
osallistua säännöllisesti ulkopuoliseen toimintansa ja laadunhallintajärjestelmiensä 
arviointiin (lukiolaki 2018, 56 §). 
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Kehittämissuositus: Koulutuksen järjestäjille tulee taata riittävät resurssit ja 
tuki vastata lukiolain edellyttämiin toimenpiteisiin laadunhallintajärjestelmien 
rakentamisessa ja kehittämisessä.
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KUVIO 14. Järjestäjien suurimmat haasteet laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteissä (n = 447)

5 Siirtymät jatko-opintoihin vaativat opinto-ohjauksen 
ja korkeakouluyhteistyön kehittämistä 

Entistä harvempi ylioppilas jatkaa opintojaan suoraan lukion jälkeen. Uusi lukiolaki 
pyrkii parantamaan tilannetta velvoittamalla koulutuksen järjestäjät tarjoamaan 
opinto-ohjausta vielä vuosi opintojen päättymisen jälkeen (lukiolaki 2018, 25 §). 
Tämä ja mm. ohjauskäytänteiden uudistamisen vaateet edellyttävät koulutuksen 
järjestäjältä opinto-ohjauksen määrän lisäämistä ja laadullista kehittämistä, mikä 
on haastavaa tilanteessa, jossa säästöjä koetetaan saada ensisijaisesti henkilöstö-
kuluja leikkaamalla.(3, 8)

Siirtymien sujuvoittamiseksi uuteen lukiolakiin on myös kirjattu velvoite, jonka 
mukaan koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä korkeakoulujen kanssa (8 §). 
Koska velvoite ei määrittele yhteistyön laatua tai laajuutta tarkemmin, sen vaiku-
tukset saattavat vaihdella alueellisesti. Vuonna 2017 noin kymmenesosa lukiokou-
lutuksen järjestäjistä ei tehnyt lainkaan yhteistyötä korkeakoulutuksen kanssa(3, 9).
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Kehittämissuositus: Opinto-ohjaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota 
jo varhaisessa vaiheessa ja suunnata siihen resursseja. Uudet jatko-opintojen 
hakumenettelyt korostavat lukioaikaisten valintojen merkitystä entisestään. 
Jokaisen lukiolaisen kohdalla tulee varmistaa, että he tietävät lukioaikaisten 
valintojensa seuraukset jatko-opintoihin. Ohjausta kehitettäessä opettajien 
osallistumista ja työelämäyhteistyötä tulisi kehittää.

Vuonna 2017 vain 28 % lukion päättäneistä jatkoi opintojaan heti lukion jälkeen. 
(Tilastokeskus 2018)

 
6 Lukiokurssien arvosanojen korottamiskäytänteet ovat kirjavia

Hyväksytysti suoritettujen lukiokurssien korottamismahdollisuudet ja -käytänteet 
vaihtelevat lukioittain. Opiskelijoilla, opettajilla ja rehtoreilla on erilaiset näkemykset 
kurssien uusimiskäytänteistä (kuvio 15). Uusimiskäytänteisiin liittyviä eroja havait-
tiin lisäksi myös oppiaineittain ja lukioiden välillä. Käytänteiden kirjavuus on selkeä 
epäkohta opiskelijoiden tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen arvioinnin kannalta.

Oppiaineen arvosanan korottamistavoista rehtoreilla ja opettajilla on yhdensuuntaisia 
näkemyksiä, mutta niiden korotuskäytännöt vaihtelevat oppiaineittain. Opiskelijoiden 
näkemykset korottamiskäytännöistä eroavat lukion henkilökunnan näkemyksistä, 
ja opiskelijoista 15–20 % uskoi, ettei korottamisvaihtoehtoa ole tarjolla.(10)

Kehittämissuositus: Lukioissa on kiinnitettävä huomiota uusimis- ja korotta-
miskäytäntöjen yhdenmukaisuuteen. Nykyiset lukioiden epäyhtenäiset arvo-
sanan uusimis- tai korottamiskäytännöt eivät edistä oikeudenmukaisuutta. 
Ohjauksen ja palautteen hyödyntämiseen ja osaamisen osoittamiseen on 
varattava opetus- ja oppimisprosesseissa riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia.
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KUVIO 15. Hyväksytyn kurssiarvosanan korottamismahdollisuudet lukioiden rehtoreiden, 
opettajien ja opiskelijoiden näkökulmasta (2019).
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3.4 Oppimistulosten tilastoja

Sukupuolten väliset osaamiserot äidinkielessä eivät tasoitu lukion  
loppuun mennessä 

Äidinkielen ylioppilaskokeen kevään 2017 osalta suomi äidinkielenä-ylioppilaskokeen 
arvosanajakaumat osoittavat, että tulosten välinen sukupuoliero on voimissaan vielä 
lukion päättövaiheessakin. Tyttöjen ylioppilaskoetulokset ovat poikia merkitsevästi 
paremmat, vaikka oppilaiden lähtötaso otettaisiin huomioon.

Äidinkielen ylioppilaskokeen tuloksissa tyttöjen ja poikien välinen ero oli hieman 
pienempi kuin perusopetuksen päättövaiheen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistu-
losarvioinneissa. Poikien suhteellinen osuus korkeimmissa pistemäärissä oli hieman 
suurempi ja heikoimmissa pistemäärissä hieman pienempi ylioppilaskokeessa kuin 
oppimistulosarvioinnissa. Tätä erojen hienoista kaventumista on kuvattu kuviossa 14 
viidenneksittäin siten, että heikoimmat oppimistulokset sijoittuvat ensimmäiseen 
ja parhaimmat viidenteen viidennekseen (kuvio 16).(6) 

Kuvitelmia/Hanna Tarkiainen
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KUVIO 16. Tyttöjen ja poikien oppimistulosarvioinnin ja ylioppilaskokeen tulokset 
osaamisviidenneksittäin äidinkielessä.
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4.1 Arviointien tuottama tietoperusta

 
Ammatillisen koulutuksen osalta Karvissa toteutetaan oppimistulosten arviointeja, 
koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointeja sekä yhteiskun-
nallisista tarpeista nousevia teema- ja järjestelmäarviointeja. Meneillään olevalla 
arviointisuunnitelmakaudella 2016–2019 ammatillista koulutusta on arvioitu mm. 
seuraavilla arviointihankkeilla:

 ▪ Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnit

 ▪ Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi ja 
kehittäminen

 ▪ Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan 
tehokkuus

 ▪ Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi

 ▪ Yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa

 ▪ Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa

Monkey Business Images/Shutterstock.com
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4.2 Vahvuuksia

1 Osaamisperusteisuus vie ammatillista koulutusta oikeaan suuntaan

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi asetettu 
osaamisperusteisuus on antanut hyvän pohjan ammatillisen koulutuksen muutokseen 
ja vie koulutusta oikeaan suuntaan. Tietoa on koottu vuosina 2016–2018 laajasti 
koulutuksen järjestäjien johdolta, opettajilta, opiskelijoilta, työelämän edustajilta 
sekä muilta sidosryhmiltä hankkeissa, joissa selvitettiin osaamisperusteisuuden 
tilaa ja osaamisperusteisuutta edistäviä (kuvio 17) ja estäviä tekijöitä tulevaisuutta 
ennakoiden sekä tuotettiin tietoa reformiin liittyvistä kriittisistä menestystekijöistä 
ja kehittämistarpeista. 

Koulutuksen järjestäjät pitävät reformin tavoitteita oikeansuuntaisina: esimerkiksi 
tutkintojärjestelmän selkeytymistä, opiskelijakeskeisyyden lisääntymistä, entistä 
joustavampia opintopolkuja, koulutuksen työelämälähtöisyyden ja -läheisyyden lisään-
tymistä sekä keskittymistä entistä enemmän puuttuvan osaamisen hankkimiseen.(1,2)
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mitä tulisi huomioida ammatillisen koulutuksen reformissa osaamisperusteisuuden 
edistämiseksi (mainintojen lkm). 
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2 Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät ovat monipuolistuneet

Opetuksessa on siirrytty enemmän tiimi-, ilmiö- ja projektioppimiseen ja suurempiin 
osaamiskokonaisuuksiin tavoitteena lisätä työelämälähtöisyyttä. Myös työpaikalla 
tapahtuva koulutus on lisääntynyt ja laajentunut, ja oppimisympäristöjä ja välineitä 
on kehitetty aiempaa työelämälähtöisemmiksi. Muun muassa yrittäjyyden opet-
tamisessa on käytössä monipuolisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä.(2,5) 

3 Yhteistyö työelämän kanssa on tiivistynyt

Ammatillisen koulutuksen piirissä tehdään yhteistyötä työelämän kanssa enemmän 
kuin aiemmin. Järjestäjillä on muun muassa toimivia yritysyhteistyön malleja. Osa 
järjestäjistä on myös luonut vakiintuneita yhteistyömalleja työelämän kanssa työpai-
kalla järjestettävän koulutuksen ja näyttöjen toteuttamiseksi. Myös erityisopiskelijat 
suorittavat näyttöjä työpaikalla lähes samassa määrin kuin muut opiskelijat.(1–4)

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneet työllistyivät 
4 prosenttiyksikköä paremmin vuonna 2017 kuin vuotta aiemmin. Vuoden 
kuluttua valmistumisesta työllistyi lähes 70 prosenttia. Toisen asteen ammatil-
lisen koulutuksen suorittaneiden työllisyys parani eniten, 5 prosenttiyksikköä. 
(Tilastokeskus 2019.)

 
4 Opiskelijoiden kestävän kehityksen osaaminen on hyvää tasoa

Hyvälle tasolle ylsi 67 %, kiitettävälle 23 % ja tyydyttävälle tasolle noin 9 % amma-
tillisten perustutkintojen keväällä 2017 valmistumassa olevista opiskelijoista. Mer-
kittäväksi parempia oppimistuloksia selittäväksi tekijäksi osoittautui myönteinen 
suhtautuminen kestävän kehityksen opiskeluun ja merkitykseen oman alan työ-
tehtävissä. Osaamiseen vaikuttivat myönteisesti myös opiskelijan oma aktiivisuus 
ja mahdollisuus oppia kestävää kehitystä kodin ja oppilaitoksen käytännöissä sekä 
osana opetusta.

Opetuksen merkitys oppimistuloksiin korostui erityisesti silloin, kun kotona ja 
harrastuksissa ei oltu opittu kestävän kehityksen periaatteita. Toiminnallinen osaa-
minen oli kaikilla koulutusaloilla parempaa kuin tiedollinen osaaminen (kuvio 18). 
Osaaminen oli parasta sosiaalisella kestävän kehityksen osa-alueella ja heikointa 
ekologisella osa-alueella.(5)
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(<T=0, T=1, H=2, K=3, K+=4). 
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4.3 Kipukohtia

 
1 Reformiin sisältyy osaamiseen ja ohjaukseen liittyviä riskejä

Ammatillisen koulutuksen uudistukseen liittyvinä riskeinä ovat nousseet esiin 
esimerkiksi osaamisen hankkimiseen soveltuvien työpaikkojen saatavuus sekä 
työpaikoilla annettavan ohjauksen riittävyys ja laatu sekä uudistuvan rahoitusjär-
jestelmän kyky turvata laadukas koulutus. Huolena on myös koulutusjärjestelmän 
kyky estää osaamisen tason kannalta haitalliset ilmiöt, kuten osaamisvaatimusten 
madaltuminen ja osaamisen kapea-alaistuminen. Yksilölliset ja joustavat opintopo-
lut antavat opiskelijoille mahdollisuuksia edetä opinnoissaan omien tavoitteidensa 
ja valmiuksiensa mukaisesti, mutta tähän tarvitaan riittävästi tukea ja ohjausta. 
Riskinä on, että opiskelijoiden yksilöllisen tuen ja ohjauksen resurssit eivät riitä 
kattamaan kysyntää.(2, 4)

Redpixel.pl/Shutterstock.com
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Kehittämissuositus: Ammatillisen koulutuksen uudistuksen vaikutuksia ja 
tavoitteiden toteutumista tulee seurata tarkasti systemaattisin arvioinnein. 
Keskeisiä kriittisiä menestystekijöitä uudistuksen onnistumiselle ovat muu-
tosjohtamisen onnistuminen ja resurssien suuntaaminen kriittisiin kohtiin 
sekä opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien osaamisen ja pedagogiikan 
kehittäminen.

 
2 Vaihtelu näytöissä ja niiden arvioinneissa 
asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan

Ammatillinen osaaminen on näyttöjen arvosanoilla mitattuna hyvää, sillä lähes 
puolet arvioitujen perustutkintojen opiskelijoista sai tutkinnon osan näytön arvo-
sanaksi kiitettävän, 45 prosenttia hyvän ja seitsemän prosenttia tyydyttävän. 
Näyttöjen sisällöt ja näyttöympäristöt eivät ole kuitenkaan aina yhteismitallisia 
ja arviointikäytännöissä on eroja. Näyttöjen kuvausten pohjalta tehdyt analyysit 
näyttöjen vastaavuudesta tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin vaih-
televat aloittain (kuvio 19).

Kun näyttö järjestetään työelämässä ja sen arviointiin osallistuu työelämän edustaja, 
opiskelijat saavat usein parempia arvosanoja kuin silloin, kun näyttö järjestetään 
oppilaitoksessa ja arvioinnista vastaa opettaja (kuvio 20). Arviointikäytäntöjen erot 
näkyvät myös jatkuvassa arvioinnissa ja palautteen antamisessa. Myös näyttöjen 
integroinnissa työpaikalla järjestettävään koulutukseen sekä työpaikalla suoritet-
tavien näyttöjen ja koulutettujen työpaikkaohjaajien määrissä on suurta vaihtelua 
järjestäjien ja tutkintojen välillä.(1, 4) 

Kehittämissuositus: Koulutuksen järjestäjien tulee varmistaa oppimisym-
päristöjen, erityisesti työpaikkojen laatu, jotta ne mahdollistavat tutkinnon 
tavoitteiden mukaisen osaamisen hankkimisen ja osoittamisen. Myös näyttöjen 
sisältöön ja arviointiin tulee kiinnittää huomiota, jotta ne ovat yhteismitallisia 
opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjien välillä. Koulutuksen järjestäjien tulee 
myös varmistaa ohjaushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointi-
osaaminen.
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2-2,5 = sopiva, vastaa tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia 

3 = vaikea, ylittää tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset 

KUVIO 19. Ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten 
vastaavuus. (Ammattiosaamisen näyttöjen sisällöt on analysoitu vertaamalla koulutuksen 
järjestäjien raportoimien ammattiosaamisen näyttöjen kuvausten ja tutkinnon perusteiden 
am-mattitaitovaatimusten vastaavuutta. Kuvaukset ovat olleet niitä, joita koulutuksen 
järjestäjät ovat kirjanneet ammattiosaamisen näytöistä näyttötodistukseen. Kuvauksen 
laadintaan ei ole olemassa kansallisesti yhtenäistä ohjeistusta, joten kuvauksissa on osin 
suurtakin vaihtelua järjestäjien välillä.)
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KUVIO 20. Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain eri osapuolten arvioimina 
vuosina 2008–2013 toteutetuissa oppimistulosarvioinneissa (n = 17 pt). 

3 Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaaminen vaihtelee

Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisessa on suurta vaihtelua työpaikkojen 
välillä (kuvio 21). Samoin koulutettujen työpaikkaohjaajien määrä vaihtelee paljon 
tutkinnoittain ja koulutuksen järjestäjittäin. Työpaikkaohjaajien osaamisen kehit-
täminen on osaltaan avainasemassa osaamisperusteisuuden vakiinnuttamisessa ja 
reformin tavoitteiden saavuttamisessa.(1, 2, 4)

Kehittämissuositus: Koulutuksen järjestäjien tulee varmistaa työpaikkaoh-
jaajien ohjaus- ja arviointiosaaminen. Työpaikkaohjaajien kouluttamisessa 
tulee hyödyntää jo kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja malleja ja soveltaa niitä 
työpaikkaohjaajien ja työpaikkojen tarpeiden mukaan.
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KUVIO 21. Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus ammatillisissa perustutkinnoissa

4 Ennaltaehkäisevä yhteisöllinen opiskeluhuolto 
ei toteudu lain edellyttämällä tavalla

Opiskeluhuollon painopiste ei ole siirtynyt yksilökohtaisesta ennaltaehkäisevään 
yhteisölliseen opiskeluhuoltoon, jonka tulisi edistää muun muassa opiskelijoiden 
hyvinvointia, oppimista ja osallisuutta. Järjestäjät kokevat haasteeksi yhteisöllisen 
opiskeluhuollon käytännön koordinoinnin. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon sisältö ja 
vastuut on määritelty laissa yksityiskohtaisemmin kuin yhteisöllisen opiskeluhuollon. 

Koulutuksen järjestäjien mukaan opiskeluhuoltohenkilöstön osallistuminen opiske-
luhuoltoon vaihtelee suuresti henkilöstöryhmittäin (kuvio 22). Nykyisillä resursseilla 
opiskeluhuollon palvelut joudutaan kohdentamaan pääosin yksilökohtaiseen opis-
keluhuoltoon, jolloin ongelmia ennaltaehkäisevälle työlle ei jää tarpeeksi resursseja. 
Tämä puolestaan kuormittaa yksilökohtaisia palveluja edelleen.(6)
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KUVIO 22. Koulutuksen järjestäjien näkemykset opiskeluhuoltohenkilöstön osallistumisesta 
yhteisölliseen opiskeluhuoltoon henkilöstöryhmittäin (n = 99–101) 

Kehittämissuositus: Koulutuksen järjestäjien tulee järjestää yhteisöllinen 
opiskeluhuolto lain edellyttämällä tavalla. Opetushallinnon tulee tukea jär-
jestäjiä yhteisöllisen opiskeluhuollon hyvien käytäntöjen kehittämisessä ja 
levittämisessä.

 
5 Ohjaus ja valmennus jatko-opintoihin ei toteudu yhdenvertaisesti  
eri koulutusmuotojen välillä 

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoilla on monipuolisem-
mat mahdollisuudet saada jatko-opintoihin ohjausta ja valmennusta kuin muilla. 
Erityisesti oppisopimuskoulutuksessa oleville oli vuoden 2016 arvioinnin perusteella 
tarjolla hyvin niukasti erilaisia valmennuksen ja ohjauksen muotoja. Sama koski 
ammatillista lisäkoulutusta, jossa valmennusopinnot, ammattikorkeakouluopintojen 
opiskelumahdollisuus ja ammattikorkeakouluopiskeluun tutustumiset olivat hyvin 
harvinaisia. (Vuoden 2018 reformin myötä peruskoulutus ja lisäkoulutus-nimikkeitä 
ei enää käytetä.)
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Keskeisiksi jatko-opintoihin ohjauksen kehittämistarpeiksi arviointiaineiston va-
lossa nousivat jatko-opintojen ohjausmallien selkeyttäminen ja systematisointi 
järjestäjätasolla sekä mallien laadullinen kehittäminen ja toimivuuden varmista-
minen. Jatko-opintoihin ohjauksen kannalta kehitettävää on uraohjaukseen liitty-
vässä yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa. Ammattikorkeakouluopintoja 
koskevaan tiedotukseen liittyvää yhteistyötä tehdään, mutta nivelvaiheyhteistyö 
kokonaisuudessaan ei ole kovin runsasta eikä toimivaa. Arvioinnissa toteutetussa 
kyselyssä nivelvaiheyhteistyön ammattikorkeakoulujen kanssa koki vahvuudekseen 
vain 18 % ammatillisen koulutuksen järjestäjistä.(7)

Kehittämissuositus: Opiskelijoiden jatko-opintoihin ohjauksen saatavuus 
tulee varmistaa ammatillisen koulutuksen eri järjestämismuodoissa ja kaikilla 
koulutusaloilla. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tulee kehittää alueelli-
sia koulutusverkostoja ja ura-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kokonaisuutta 
siten, että sen avulla voidaan varmistaa opiskelijoiden riittävä informointi, 
ohjaustoiminnan suunnitelmallisuus ja nivelvaiheen yhteistyön kehittäminen 
ammattikorkeakoulujen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

 
6 Kestävän kehityksen mukaiset arvot eivät toteudu oppilaitoksen  
arjen käytännöissä

Koulutuksen järjestäjistä suurin osa (82 %) oli itsearviointien mukaan tehnyt suunni-
telmallista kestävän kehityksen työtä pitkään. Tästä huolimatta koulutuksen järjes-
täjät olivat vasta kehittyvällä (41 %) tai alkavalla (36 %) tasolla kestävän kehityksen 
toiminnassa. Edistyneelle tasolle ylsi 16 % ja puuttuvalla tasolla oli 7 %. Tavoitteet 
toteutuivat parhaiten koulutuksen järjestäjän arvoissa ja heikoimmin toiminnan 
organisoinnissa ja resursoinnissa. 

Opettajat olivat saaneet vain vähän täydennyskoulutusta kestävän kehityksen ope-
tukseen. He kokivat, että kestävän kehityksen tavoitteet toteutuvat heikoimmin 
henkilöstön osaamisessa ja sen kehittämisessä.(5)

Kehittämissuositus: On tärkeää varmistaa, että kestävän kehityksen arvot ja 
linjaukset siirtyvät koulutuksen järjestäjän toimintaan ja osaksi oppilaitoksen 
arkea ja käytäntöjä. Opettajien osaamisen kehittäminen ja mahdollisuudet 
täydennyskoulutukseen tulee varmistaa. 
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TAULUKKO 4. Arvioinnin esiin nostamat kestävän kehityksen kehittämiskohteet

Opiskelijat Koulutuksen järjestäjät Opettajat
• Kieliryhmien väliset erot ovat 

suuret
• Erot koulutusalojen välillä ovat 

merkittäviä
• Naisten ja miesten osaamisessa 

on eroa
• Tiedollisessa osaamisessa on 

puutteita
• Ekologisella osa-alueen 

osaamisessa on puutteita

• Koulutuksen järjestäjien kestävän 
kehityksen mukainen toiminta on 
alkavalla ja kehittyvällä tasolla

• Kestävän kehityksen strategisella 
toiminnalla ei ole vaikutusta 
käytäntöön eikä oppimistuloksiin

• Opettajien täydennyskoulutus on 
vähäistä

• Tietoperustaa opetetaan vähän
• Ekologisen kestävän kehityksen 

sisältöjä painotetaan vähemmän 
kuin muita osa-alueita

• Kestävän kehityksen opetuksen 
työelämälähtöisyydessä on 
kehitettävää
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4.4 Oppimistulosten tilastoja 

 
Keskimääräinen osaaminen ammatillisissa perustutkinnoissa on  
kiitettävää tai hyvää

Tutkinnosta riippumatta elinikäisen oppimisen avaintaidot hallitaan parhaiten ja 
työn perustana olevan tiedon hallinta on heikointa. Arvosanoissa on eroja järjes-
täjien välillä, mutta erot selittyvät mm. erilaisilla arviointikäytännöillä (kuvio 23).

ESB Professional/Shutterstock.com
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KUVIO 23. Ammatillisten perustutkintojen arvosanojen jakaantuminen arviointikohteittain. 

Erityisopiskelijoiden yleisin arvosana on hyvä 

Erityisopiskelijoiden näyttöjen yleisin arvosana ei-mukautetuissa näytöissä on 
’hyvä’ (kuvio 24). Tämä pätee myös mukautettuihin näyttöihin, joskin kiitettävien 
osuus niissä on suurempi (38 %). Suurin osa (82 %) erityisopiskelijoista suorittaa 
näytöt muiden opiskelijoiden tapaan, ilman mukautuksia. Mukautetuin tavoittein 
suoritetaan 18 prosenttia näytöistä. Suurin osa (64 %) erityisopiskelijoista opiskeli 
tavallisessa opiskelijaryhmässä ammatillisessa oppilaitoksessa, neljännes (25 %) 
erityisoppilaitoksessa ja 11 prosenttia erityisopiskelijoiden ryhmässä ammatillisessa 
oppilaitoksessa. 
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ei-mukautetuissa näytöissä 

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

KUVIO 24. Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arvosanajakaumat 
arviointikohteittain sekä tutkinnon osien näyttöjen arvosanojen jakauma ei-mukautetuissa 
näytöissä (n=6905).

Näyttöjen arvosanojen keskiarvojakaumat vaihtelevat järjestäjittäin

Kuviossa 25 on havainnollistettu järjestäjäkohtaisia eroja ja niiden vaihtelua tut-
kinnoittain perustuen näyttöjen arvosanoihin. Kuviossa on kuvattu tutkinnoittain 
niiden järjestäjien osuus (%), joiden näyttöjen arvosanojen keskiarvo on vähintään 
2,5. Suurimmat osuudet olivat musiikkialan sekä nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen 
perustutkinnoissa ja pienimmät rakennusalan ja metsäalan perustutkin-noissa. Eri 
arvioinneissa eroa ylimmän ja alimman järjestäjäkohtaisen arvosanojen keskiarvon 
välillä oli keskimäärin noin 0,7 arvosanaa ja se vaihteli 0,3 arvosanasta yli yhteen 
arvosanaan. Eroja selittävät muun muassa erilaiset arviointikäytännöt.
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Musiikkialan perustutkinto 
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto 

Elintarvikealan perustutkinto 
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 

Prosessiteollisuuden perustutkinto 
Liiketalouden perustutkinto 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto 
Hiusalan perustutkinto 

Maatalousalan perustutkinto 
Pintakäsittelyalan perustutkinto 

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 

Autoalan perustutkinto 
Metsäalan perustutkinto 

Rakennusalan perustutkinto 

KUVIO 25. Niiden järjestäjien osuus tutkinnon järjestäjistä, joilla näyttöjen arvosanojen 
keskiarvo oli 2,5 tai korkeampi asteikolla 1–3. 
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Yhteenveto

Ammatillinen koulutus
Vahvuuksia Kipukohtia Kehittämissuositukset

Osaamisperusteisuus vie 
ammatillista koulutusta oikeaan 
suuntaan

Reformiin sisältyy osaamiseen ja 
ohjaukseen liittyviä riskejä

Systemaattiset arvioinnit, muutoksen 
hallintaan, resursseihin, henkilöstön 
osaamiseen ja pedagogiikkaan 
panostaminen

Oppimisympäristöt ja menetelmät 
ovat monipuolistuneet

Vaihtelu näytöissä ja niiden 
arvioinneissa asettaa opiskelijat 
eriarvoiseen asemaan

Näyttöjen laadun ja sisältöjen 
yhteismitallisuuden kehittäminen

Yhteistyö työelämän kanssa on 
tiivistynyt

Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja 
arviointiosaaminen vaihtelee

Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja 
arviointiosaamisen varmistaminen

Opiskelijoiden kestävän kehityksen 
osaaminen on hyvää tasoa

Ennaltaehkäisevä yhteisöllinen 
opiskeluhuolto ei toteudu lain 
edellyttämällä tavalla

Hallinnon tuki järjestäjille 
opiskeluhuollon järjestämiseksi lain 
edellyttämällä tavalla

Ohjaus ja valmennus jatko-opintoihin 
ei toteudu yhdenvertaisesti eri 
koulutusmuotojen välillä

Ohjauksen saatavuuden 
varmistaminen eri 
järjestäjämuodoissa ja 
koulutusaloilla

Kestävän kehityksen mukaiset arvot 
eivät toteudu oppilaitoksen arjen 
käytännöissä

Kirjattujen arvojen ja toiminnallisten 
käytäntöjen sidoksen vahvistaminen



5  
Korkeakoulutus
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5.1 Arviointien tuottama tietoperusta

 
Karvin korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksikön toiminta muodostuu kor-
keakoulujen auditoinneista sekä teema- ja järjestelmäarvioinneista. Julkisrahoitteisen 
toimintansa rinnalla yksikkö toteuttaa myös tilausarviointeja, kuten esimerkiksi 
tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointeja. Meneillään olevalla arviointisuunnitel-
makaudella 2016–2019 korkeakoulutusyksikkö on tarkastellut koulutusjärjestelmän 
toimivuutta mm. seuraavien arviointihankkeiden kautta, joiden tuloksiin julkaisun 
tiedot perustuvat:

 ▪ Korkeakoulujen laatujärjestelmien arvioinnit (auditoinnit 2012–2018)

 ▪ Lääketieteen peruskoulutuksen arviointi

 ▪ Opettajankoulutusfoorumin arviointi

 ▪ Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa

 ▪ Maahanmuuttajat korkeakoulutuksessa (käynnissä)

Yakobchuk Viacheslav/Shutterstock.com
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5.2 Vahvuuksia

1 Korkeakouluilla on toimivat laatujärjestelmät

Suomalaisilla korkeakouluilla on ulkoisesti arvioidut toimivat laatujärjestelmät, joihin 
liittyy laajaa omaa tiedontuotantoa. Laatujärjestelmä on kytketty korkeakoulujen 
strategiseen johtamiseen ja laadunhallinnan yhteys strategiaan ja sen tavoitteisiin 
on usein vahva. Tietoon perustuva päätöksenteko korkeakouluissa on vahvistunut. 

Useassa korkeakoulussa on vahva ja avoin laatukulttuuri. Opiskelijoilla on hyvät 
mahdollisuudet vaikuttaa koulutukseen ja sen kehittämiseen. Opiskelijat ovat hyvin 
edustettuja korkeakoulujen eri toimielimissä ja usein myös erilaisissa koulutuksen 
kehittämisryhmissä. Lisäksi opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet antaa palautetta 
opinnoistaan.

Toisen kierroksen auditoinneissa vuosina 2012–2018 arvioitiin yhteensä 40 korkea-
koulua (14 yliopistoa ja 26 ammattikorkeakoulua) ja 120 tutkinto-ohjelmaa (tau-
lukko 5). Laatujärjestelmän toimivuutta arvioitiin kansallisin kriteerein asteikolla 
puuttuva-alkava-kehittyvä-edistynyt. Suurin osa korkeakouluja sijoittui kaikkien 
auditointikohteitten osalta hyvälle tasolle (kehittyvä). Tason puuttuva arviota ei 
annettu yhdessäkään auditoinnissa.(1)

TAULUKKO 5. Korkeakoulujen toisen auditointikierroksen tulokset (asteikolla puuttuva-
alkava-kehittyvä-edistynyt) (AMK n=26, YO n=14) 

Alkava Kehittyvä Edistynyt
Laadunhallinnan osa-alue AMK YO AMK YO AMK YO
Korkeakoulun laatupolitiikka 1 1 22 12 3 1
Laatujärjestelmän kytkeytyminen strategiseen 
johtamiseen 3 1 17 11 6 2

Laatujärjestelmän kehittäminen 5 2 17 10 4 2
Tutkintotavoitteinen koulutus 3 21 13 2 1
TKI-toiminta ja taiteellinen toiminta 3 21 13 2 1
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja 
aluekehitystyö 5 4 19 10 2

Valinnainen auditointikohde 8 7 17 7 1
Koulutusohjelmat/ näytöt 
(AMK n= 77, YO n=43) 7 14 48 19 22 10

Laatujärjestelmän kokonaisuus 1 1 24 12 1 1
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2 Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen arviointia on systematisoitu 

Korkeakoulujen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen laadunhallintaa on arvioitu 
systemaattisesti osana korkeakoulujen auditointeja vuodesta 2005, joka on koros-
tanut laadunhallinnan menettelytapojen systemaattista kehittämistä myös tällä 
osa-alueella. 

Karvissa on toteutettu 2. kierroksen auditointien metasynteesi, jonka yhtenä tuotok-
sena edistyneen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteet on identifioitu. 
Näitä ovat yhteys korkeakoulun strategiaan ja painoaloihin, läpileikkaavuus, rohkeus 
ja joustavuus tavoitteiden asettamisessa, ympäristön odotusten huomioiminen, luot-
tamuksen ja dialogin arvostus, yhteistyön ja verkostojen hyödyntäminen, osallisuus 
ja sitoutuneisuus tavoitteisiin sekä arvioinnin ja seurannan monet kanavat. Uusi 3. 
kierroksen auditointimalli 2018–2024 jatkaa teeman käsittelyä yhteiskunnallisen 
vaikuttavuuden näkökulmasta.(1,2)

Koko väestöä koskevan korkeakoulutukseen osallistumisen osalta Suomi (41 % 
ikäluokasta) jää alle OECD-maiden keskiarvon (44 %) tarkasteltaessa ikäluokkaa 
25–34-vuotiaat. Toisaalta Eurostatin (2019) tilastojen mukaan 45 prosenttia 
30–34-vuotiaista suomalaisista osallistuu korkea-asteen koulutukseen EU-
maiden keskiarvon ollessa 40. Suomessa opiskelu siis aloitetaan keskimäärin 
myöhemmällä iällä ja vielä 30–39-vuotiaissa opiskelijoiden osuus on yli 16 
prosenttia, kun se OECD-maissa keskimäärin on 6,5. (OECD 2018.)

 
3 Lääketieteen koulutuksessa sitoudutaan kehittämiseen  
ja yhteistyöhön

Suomen kaikilla viidellä lääketieteellisellä koulutusyksiköllä on useita yhteisiä 
vahvuuksia. Ne ovat sitoutuneet koulutuksen jatkuvaan parantamiseen, ja myös 
opiskelijat osallistuvat kehittämiseen opiskelijaedustajien ja palautteen antamisen 
kautta. Kaikissa koulutusohjelmissa on kliinistä harjoittelua yliopistosairaaloiden 
ulkopuolella ja opiskelijoilla on mahdollisuus varhaisiin potilaskontakteihin.

Yliopistojen yhteistyö ulkopuolisten opetusyksiköiden kanssa toimii hyvin erityisesti 
perusterveydenhuollossa. Lääketieteen koulutusohjelmat jatkavat yhteistyötä ope-
tussuunnitelmien yhteensovittamiseksi sekä määritelläkseen suomalaisen lääkärin 
avaintaidot ja ydinosaamisalueet. Kansallinen yhteistyö on lisääntymässä.(3)
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4 Verkostomaiset toimintatavat edistävät opettajankoulutuksen  
kehittämistä

Vuosina 2016–2018 toimineen Opettajankoulutusfoorumin keskeisenä vahvuutena 
oli verkostomainen toimintatapa, opettajankoulutuksen yhteinen kehittäminen eri 
opettajankouluttajien yhteistyönä sekä sidosryhmien laaja osallistaminen.  

Foorumin yhteydessä rahoitetut kehittämishankkeet kytkettiin edistämään opet-
tajankoulutuksen kehittämistavoitteita ja tukemaan meneillään olevia koulutuksen 
reformeja. Useiden hankkeiden toteutustavoissa näkyi opettajankouluttajien tiivis 
yhteistyö kuntien ja koulujen kanssa.(4)
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5.3 Kipukohtia

 
1 Opettajien koko uranaikaisen osaamisen kehittämisessä on  
rakenteellisia esteitä

Peruskoulun uudistamisessa on tavoiteltu oppimistulosten parantamista, tulevai-
suuden osaamistarpeisiin vastaamista ja oppimisen tekemistä innostavaksi läpi 
elämän. Peruskoulun uudistuminen edellyttää opettajankoulutuksen uudistumista 
ja opettajien osaamisen kehittämistä läpi koko työuran. Myös muiden koulutusas-
teiden reformit asettavat opettajuudelle ja opettajankoulutukselle uusia haasteita.

Aiempien tutkimusten ja arviointien perusteella ongelmana on ollut se, että opet-
tajien perus- ja täydennyskoulutuksista ei muodostu yhtenäistä tukea ja jatkumoa 
opettajan työuran eri vaiheisiin. Opettajankoulutusfoorumin arvioinnissa tunnistettiin 
opettajankoulutuksen uudistumista estäviä tekijöitä makrotasolla (lainsäädäntö, 
rakenteet ja resurssit), meso- eli instituutiotasolla (opettajankouluttajat, koulut) 
sekä mikrotasolla (opettajat ja oppijat) (taulukko 6).(4)

Monkey Business Images/Shutterstock.com
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Kehittämissuositus: Tarvitaan ratkaisut rakenteellisiin ongelmiin, jotka ovat 
estäneet opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistamista usean vuo-
sikymmenen ajan. Näitä ovat muun muassa opettajien perehdyttämis- ja täy-
dennyskoulutuksen rahoitusmekanismit, resurssit, rakenteet sekä velvoitteet 
ja työehtosopimukset.

 
TAULUKKO 6. Opettajankoulutuksen uudistumista ja opettajien osaamisen kehittämistä 
ehkäisevät tekijät

Makrotasolla opettajankoulutuksen 
uudistumista ehkäisevät eniten:

Instituutioiden tasolla 
opettajankoulutuksen uudistumista 
ehkäisevät eniten:

Opettajien ja oppijoiden tasolla 
opettajien osaamisen kehittämistä 
ehkäisevät eniten: 

• Perehdyttämis- ja 
täydennyskoulutuksen 
valtakunnallisten rakenteiden ja 
rahoitusmekanismien puuttuminen 

• Kuntien rahoitusleikkaukset
• Opettajien työehtosopimukset 

sekä velvoitteiden ja kannusteiden 
puuttuminen 

• Jatkuva edunvalvonta

• Puutteet opettajankoulutuksen 
muutoksen johtamisessa

• Opettajankoulutus yksiköiden 
keskinäinen kilpailu ja yhteistyön 
haasteet

• Korkeakoulujen sisällä 
opettajankoulutuksen riittämätön 
arvostus

• Osaamisen johtamisen puutteet 
koulujen tasolla

• Opettajien työaika- ja 
sijaisjärjestelyt 

• Opettajien työn kuormittavuuden 
lisääntyminen ja siitä seuraava 
aikapula 

• Vanhassa pitäytyminen ja 
uudistamisen esikuvien 
puuttuminen

• Perehdyttämisen toimintamallien ja 
perinteen puute 

2 Tieteellisten jatkokoulutusten laadunhallinta on puutteellista

Toisen kierroksen auditoinneissa 2012–2018 arvioitiin yhteensä 120 tutkinto-ohjelman 
laadunhallinnan kehitysvaihe asteikolla puuttuva-alkava-kehittyvä-edistynyt. Arvioi-
tujen tohtoriohjelmien enemmistön laadunhallinta on alkavalla tasolla ja kehitty-
mättömämpää kuin alempien tutkintojen (kuvio 26). Tohtoriohjelmia ei kehitetä 
ohjelmina riittävästi eikä laadunhallinta tue koulutuksen toteutusta ja kehittämistä. 

Yleisesti tohtorikoulutuksen suunnittelun, toteuttamisen ja laadunhallinnan vastuut 
kaipaavat selkeyttämistä. Ohjauskäytäntöjen yhdenmukaistaminen tohtoriohjel-
missa on myös tärkeää opiskelijoiden yhdenvertaisuuden takaamiseksi. Huomiota 
tulee myös kiinnittää tutkimusryhmien ulkopuolella jatko-opintoja suorittavien 
ohjaukseen.(1–2)

Kehittämissuositus: Korkeakoulut kehittävät edelleen koulutusohjelmiensa 
laadunhallintaa saamiensa kehittämissuositusten pohjalta. Tohtoriohjelmat 
tulee kytkeä vahvemmin koko korkeakoulun yhteisiin laatukäytäntöihin. 
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KUVIO 26. Arvioidut korkeakoulututkinnot laadunhallinnan kehitysvaiheittain 

3 Opiskelijapalautejärjestelmät vaativat kehittämistä

Korkeakouluilla on koulutuksen ladunhallinnan osalta eniten kehitettävää opiskeli-
japalautejärjestelmissä (kuvio 27). Toisen kierroksen auditoinneissa 2/3 korkeakou-
luista sai kehittämispalautetta opiskelijapalautejärjestelmäänsä liittyen. Arvioitujen 
tutkinto-ohjelmien osalta opiskelijapalautejärjestelmä oli myös keskeisin kehittä-
miskohde. Opiskelijapalautteen ongelmat liittyvät erityisesti palautejärjestelmien 
alhaisiin vastausprosentteihin vaikuttaen palautteen luotettavuuteen ja hyödyn-
nettävyyteen. Toinen keskeinen haaste on palautejärjestelmien tuottaman tiedon 
käyttökelpoisuus tutkinto-ohjelmien tasolla. Kerätty tieto ei aina ole hyödyllistä 
opetuksen ja koulutuksen kehittämisen näkökulmasta. 

Muut yleiset kehittämiskohteet arvioiduissa tutkinto-ohjelmissa koskivat laadun-
hallinnan menetelmiä ja mittareita sekä sidosryhmien osallistamista koulutuksen 
kehittämiseen. Auditointien perusteella tutkinto-ohjelmien laadunhallinnan me-
nettelyt ja mittarit ovat usein koulutusohjelmakeskeisiä eivätkä yksittäisen opis-
kelijan kokemusta varmistavia. Ulkoisten sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua 
opetussuunnitelmien ja koulutuksen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen 
pitäisi myös auditointien perusteella parantaa.(1)
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Kehittämissuositus: Korkeakoulujen tulee kehittää opiskelijapalautejärjestelmiä 
yhdessä opiskelijoiden kanssa. Palautejärjestelmien tulee taata opiskelijoille 
yhdenvertaiset mahdollisuudet antaa palautetta opinnoistaan. Palautejärjestel-
mien tulee tuottaa hyödyllistä ja luotettavaa tietoa ennen kaikkea opetuksen 
ja koulutuksen kehittämisen tarpeisiin tutkinto-ohjelmatasolla. Opiskelijoiden 
ja sidosryhmien osallistamiseen kehitetään menetelmiä, jotka suunnitellaan 
osallistujalähtöisesti ja tutkinto-ohjelmien kehittämistyötä tukeviksi.
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KUVIO 27. Korkeakoulujen tutkinto-ohjelmien laadunhallinnan kehittämiskohteet  
(arvioidun kehitysvaiheen mukaan) 
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4 Hankelähtöisessä kehittämisessä on ongelmia

Yhtenä keskeisenä koulutuspoliittisen ohjauksen välineenä käytetään hankeläh-
töisen kehittämisen tapaa. Toistuvat hankehaut, hankkeiden lyhytjänteisyys ja 
paikoin heikoiksi jäävät vaikutukset kuormittavat kuitenkin suuresti korkeakouluja 
ja koulutuksen järjestäjiä. Opettajankoulutusfoorumin arvioinnin yhteydessä tehtiin 
hankelähtöisen kehittämisen SWOT-analyysi, jonka tulokset ovat yleistettävissä 
hankelähtöiseen kehittämiseen laajemminkin (kuvio 28).(4)

Kehittämissuositus: Etsitään vaihtoehtoja hankelähtöiselle kehittämiselle ja 
pyritään tukemaan sellaista pitkäjänteistä kehittämistyötä, joka voi vakiin-
tua osaksi yksiköiden perustoimintaa. Mikäli hankelähtöiseen kehittämiseen 
päädytään, pyritään ennaltaehkäisemään tyypillisiä heikkouksia ja uhkia: 
sujuvoitetaan hakuprosessia, tuetaan strategisesti merkittäviä hankkeita, 
vahvistetaan hankkeiden keskinäistä synergiaa, osallistetaan rahoituksen tai 
hankekumppanuuksien ulkopuolelle jääneitä toimijoita ja hyödynsaajia sekä 
huolehditaan tulosten levittämisestä, vakiinnuttamisesta ja tavoitellun muu-
toksen johtamisesta.
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HANKELÄHTÖISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN 
KEHITTÄMISEN SWOT-ANALYYSI (n=62)

Vahvuudet 
1. Toimijoita on hankehaulla aktivoitu 
kehittämiseen sekä valtakunnalliseen 

ja ylirajaiseen yhteistyöhön

2. Kehittämisteemat ovat ajankohtaisia, 
kentän tarpeisiin perustuvia ja linjassa 

kehittämisohjelman kanssa

3. Opettajankoulutuksen sekä perus- 
ja täydennyskoulutuksen jatkumon 

kehittämiseen on kohdennettu 
vahva rahoitussatsaus 

4. Hankkeet on sitoutettu tuottamaan 
konkreettisia tuloksia ja uusia 

toimintamalleja hankkeen aikana

Heikkoudet
1. Hankkeiden muodostama 
kokonaisuus on pirstaleinen; 
liian monta teemaa, hanketta 

ja toimijaa

2. Hankehaku ja hankehallinnointi on 
vaatinut ja vaatii paljon henkilöresurssia

3. Hankkeiden tulokset eivät 
välttämättä jää pysyviksi

4. Osa hankkeista on varsin 
opettajankouluttajakeskeisiä 

– koulutuksen järjestäjän näkö-
kulma ei tule riittävästi esiin

Mahdollisuudet 
1. Hankkeissa syntyy uusia 
hankekumppanuuksia ja 

kehittäjäverkostoja

2. Tuotetaan uusia ideoita ja 
kokeilujen kautta parhaat ideat 
siirtyvät opettajankoulutukseen

3. Luodaan pohjaa tulevalle 
opettajankouluttajien yhteistyölle 

ja opettajankoulutuksen 
kehittämiselle

4. Hankkeissa tuetaan 
paikallistasoa ja koulujen 

toimintakulttuurin muutosta

Uhat
1. Mikäli hyödynsaajia ei onnistuta 

sitouttamaan hankkeen tavoitteisiin, 
vaikuttavuutta ei synny ja kehitetyt

 ideat eivät siirry käytäntöön

2. Hankkeiden aiheuttama 
henkilöstökuormitus kasautuu 

samoille henkilöille ja aiheuttaa 
hankeväsymystä

3. Kaikki opettajankoulutusyksiköt 
eivät ole hankkeissa mukana, joten eri 
opettajankoulutusten ja -yksiköiden 
kehittyminen voi jäädä epätasaiseksi

4. Osa tärkeistä kehittämisteemoista 
on jäänyt katveeseen

KUVIO 28. Hankelähtöisen opettajankoulutuksen kehittämisen SWOT-analyysi
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5 Maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten osallistuminen  
ja integroituminen eivät ole toivotulla tasolla

Aiemmista selvityksistä tiedetään, että maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden 
on vaikeaa löytää harjoittelupaikkoja, osallistua koulutuksen laadun kehittämi-
seen ja työllistyä opintojen jälkeen (auditoinnit 2012–2018). Suomessa pysyvästi 
asuvia maahanmuuttajia ja maahanmuuttajataustaisia (vanhemmat/vanhempi on 
maahanmuuttaja) on korkeakouluissamme vähän ja osallistuminen on keskittynyt 
ammattikorkeakouluihin.

Maahanmuuttajien opinto-oikeuksien määrä on pysynyt tasaisena (kuvio 29), 
mutta maahanmuuttajataustaisten opinto-oikeuksien määrä on nelinkertaistunut 
vuodesta 2012 (kuvio 30). Tämä kertoo siitä, että ikärakenteeltaan hyvin nuoresta 
maahanmuuttajataustaisten ryhmästä (77 % alle 15-vuotiaita) yhä useampi kasvaa 
ikään, jossa korkeakouluopinnot ovat ajankohtaisia.

Myös väestöryhmän korkeakoulutuksen jälkeinen sijoittuminen viittaa siihen, että 
integroitumista tulisi vahvistaa. Vuonna 2012 ammattikorkeakoulututkinnon suorit-
taneista maahanmuuttajista 21 % ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 
32 % oli muuttanut pois Suomesta viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen ja 
noin puolet oli jäänyt Suomeen töihin. Suomalaistaustaisista korkeakoulututkinnon 
suorittaneista vain 2–4 prosenttia koulutusasteesta riippuen oli muuttanut pois 
maasta viiden vuoden kuluessa opintojen päättymisesta ja selvästi yli 80 prosenttia 
oli työelämässä.(5)

Kehittämissuositus: Maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten opis-
kelijoiden mahdollisuuksia ja edellytyksiä osallistua korkeakoulutukseen on 
parannettava. Eriarvoistumiskehityksen ehkäisyyn on kiinnitettävä huomiota 
jo varhaiskasvatuksessa, korkeakouluikään kasvamassa oleva ikäluokka huo-
mioiden. Opiskelijamäärien kasvattamisen rinnalla on pyrittävä vahvistamaan 
myös osallisuuden kokemusta ja siteitä työelämään, jotta Suomessa koulutettu 
väestö myös jäisi Suomeen. 
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KUVIO 29. Maahanmuuttajien opinto-oikeuksien määrä korkeakouluissa.
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KUVIO 30. Maahanmuuttajataustaisten opinto-oikeuksien määrä korkeakouluissa.

Maahanmuuttajataustaisia uusia opiskelijoita on OECD-maissa korkea-asteella 
suhteessa vähemmän kuin heidän osuutensa on väestössä ja tämä pätee myös 
Suomeen. Kun Suomessa maahanmuuttajataustaisia 18–24-vuotiaista oli kuusi 
prosenttia, heitä oli vain kolme prosenttia korkea-asteen uusista opiskelijoista. 
Luvut ovat huomattavasti alhaisemmat kuin naapurimaissa: vastaavat luvut 
ovat Ruotsissa 22/18, Norjassa 15/10 ja Virossa 9/5 prosenttia. (OECD 2018.)

 
6 Yrittäjyysopintojen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa

Korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen yrittäjyysopintoja arviointiin ensim-
mäistä kertaa. Opetuksen innostavuus ja laatu toteutuivat, kun yrittäjyysopinnot 
toteutettiin yrittäjien kanssa yhteistyössä, monipuolisesti, monimenetelmällisesti 
sekä monialaisesti ja kun ne sisältävät autenttisia yrittäjyyskokemuksia. 
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Arvioinnissa huomattiin, että yrittäjyysopintojen tarjonta ja kysyntä ei aina kohtaa. 
Koulutusorganisaatioiden tulisi kehittää toimintatapoja, joiden avulla yrittäjyydestä 
ja yrittäjyysopinnoista kiinnostuneet opiskelijat tunnistetaan ja joilla kiinnostuneet 
löytävät yrittäjyysopinnot.(6)

Kehittämissuositus: Yrittäjyysopinnoista tiedottamiseen pitää panostaa, jotta ne 
löytävät kaikki potentiaaliset yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat. Opettajien 
tulisi kannustaa opiskelijoita osallistumaan käytännön yritystoiminnan kautta 
oppimisen muotoihin, kuten tiimiyrittäjyyteen ja harjoitusyritystoimintaan. 
Opettajien pitäisi kiinnittää huomiota myös yrittäjyystaitojen ja -osaamisen 
sanallistamiseen.

 
7 Laadunhallinnan sääntelyssä ja lainsäädännössä on aukkoja

Suomalaisessa korkeakoulujen sääntelyssä on kaksi puutetta, jotka nousevat esille 
kansainvälisissä keskusteluissa: lupaa uusien koulutusohjelmien aloittamiseen ei 
ole kytketty niiden edellytysten arviointiin kansallisella tasolla ja Suomessa ei ole 
kansallista järjestelmää saman alan koulutusten kansalliseen tai kansainväliseen 
vertailuun.

Lisäksi, vaikka lainsäädäntö asettaa suomalaisille korkeakouluille velvollisuuden 
osallistua ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännölli-
sesti, se ei rajaa arvioinnin toteuttajaa mitenkään. Laki Kansallisesta koulutuksen 
arviointikeskuksesta (Karvi) määrittää sen korkeakoulujen laatujärjestelmien ar-
vioinnin toimijaksi. Suomalaisille korkeakouluille on epäselvää, millaiset kriteerit 
laatujärjestelmän ulkoisen arvioinnin toteuttajan tulee täyttää siinä tapauksessa, 
että korkeakoulu haluaa tilata laatujärjestelmän ulkoisen arvioinnin muualta kuin 
Karvilta. Suomessa toimiville ulkomaisille korkeakouluille ei ole määritelty lainkaan 
laadunvarmistusvaatimuksia.

Kehittämissuositus: Karvi toteuttaa arviointisuunnitelmakaudella 2020–2023 
alakohtaisia arviointeja, joissa arvioidaan rinnakkain kaikkia valitun alan kor-
keakoulutuksen järjestäjiä. Määritellään lainsäädännössä kriteerit laatujärjes-
telmien ulkoisten arviointien toteuttajille ja Suomessa toimiville ulkomaisille 
korkeakouluille. 
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Yhteenveto

Korkeakoulutus
Vahvuuksia Kipukohtia Kehittämissuositukset

Korkeakouluilla on toimivat 
laatujärjestelmät

Opettajankoulutuksen uudistamisella 
on esteitä

Rakenteellisten ongelmien 
ratkaiseminen

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
arviointia on systematisoitu

Tieteellisten jatkokoulutusten 
laadunhallinta on puutteellista

Laadunhallinnan kehittäminen 
suositusten mukaisesti ja 
tohtoriohjelmien kytkeminen mukaan

Lääketieteen koulutuksessa 
sitoudutaan kehittämiseen ja 
yhteistyöhön

Opiskelijapalautejärjestelmät 
vaativat kehittämistä

Palautejärjestelmien kehittäminen 
tarvelähtöisesti opiskelijat osallistaen

Verkostomaiset toimintatavat 
edistävät opettajankoulutuksen 
kehittämistä

Hankelähtöinen kehittämisen tapa 
kuormittaa korkeakouluja

Vaihtoehtojen etsiminen 
hankelähtöisyydelle, pitkäjänteisen 
mallin luominen

Maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden aliedustavuus

Osallistumisen ja osallisuuden 
tukeminen kansallisin ja paikallisin 
toimin

Yrittäjyysopintojen kysyntä ja 
tarjonta eivät kohtaa

Tiedottamiseen panostaminen

Laadunhallinnan sääntelyssä ja 
lainsäädännössä on aukkoja

Alakohtaiset rinnakkaisarvionnit, 
kriteerit arviointien toteuttajille



6  
Kannatteleeko  

koulutus?
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6.1 Yhteenvetoa arviointien tuloksista

 
Edellisiin lukuihin kerätty monimuotoinen arviointitieto kertoo suomalaisen kou-
lutuksen tilasta järjestelmien, oppimistulosten ja ajankohtaisten ilmiöiden valossa. 
Millainen kokonaiskuva tästä kaikesta piirtyy ja mitä voidaan sanoa, kun nostetaan 
katse koulutusastekohtaisista huomioista kansallisen tason tarkasteluun? Lukijana 
voit pohtia näitä kysymyksiä ja luoda kokonaiskäsitystä yhteenvetotaulukoiden 
avulla, jotka löytyvät julkaisun lopusta, liitteestä yksi.

Mikäli pitäydytään tämän julkaisun lähestymistavassa ja tarkastellaan kokonai-
suutta vahvuuksien ja kipukohtien kautta, myönteisenä kehityksenä voidaan pitää 
yhteistyöhön heräämistä. Yhteistyömuodot ovat monipuolistuneet monella tasolla 
(koulutuksen järjestäjät, oppilaitokset, koulut) ja avautuneet myös perinteisten 
koulutusinstituutioiden ulkopuolelle, yrityksiin ja julkisen sektorin toimijoihin. Yh-
teistyö ja yhteisölliset toimintatavat mielletään voimavarana ja paitsi mielekkäinä, 
myös toimivina kehittämisen muotoina.

BestPhotoStudio/Shutterstock.com
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Positiivisena kehityksenä voidaan pitää myös sitä, että yhteiskunnan muuttuviin 
tarpeisiin liittyvät taidot kuten tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen (lukio), 
kestävän kehityksen taitojen hallinta (ammatillinen), integraation tukeminen (useat 
koulutusasteet) ja koulutuksen sidos työelämään (ammatillinen ja korkeakoulutus) 
ovat vahvistuneet koulutusasteesta riippuen koulutuksen järjestäjien ja opettajien 
ja/tai oppilaiden ja opiskelijoiden osalta. Koulutuksen voidaan tässä suhteessa sanoa 
olevan mukana yhteiskunnan liikkeessä, ei sen ulkopuolella.

Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa vahvuudeksi nousee 
lapsen ja oppijan huomiointi. Varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä tukee lapsen 
edun ensisijaisuutta ja yleissivistän koulutuksen oppilas- ja opiskelijahuollossa on 
tapahtunut myönteistä kehitystä saatavuuden ja toimintatapojen selkiytymisen 
osalta. Vastaavasti ammatillisessa ja korkeakoulutuksessa opiskelijoiden huomioi-
misessa on kehitettävää. Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuolto ei ole toivo-
tussa määrin ennakoivaa ja yhteisöllistä ja korkeakoulutuksen palautejärjestelmät 
kaipaavat opiskelijoiden osallistamista. 

Laatujärjestelmien toimivuuden osalta koulutusasteiden erot ovat merkittäviä. Siinä 
missä korkeakoulutuksella on toimivat ja vakiintuneet käytänteet, yleissivistävässä 
opetuksessa tarvitaan edelleen tukea laatutyön systematisoimiseksi ja ilmiöoppi-
misen lisääntyminen vaatii myös koulutuksen arvioijilta uudistumiskykyä. Varhais-
kasvatuksessa on otettu ensiaskeleita laadun indikaattoreiden käyttöönotossa ja 
reformi on puolestaan tuonut ammatilliseen koulutukseen osaamisperusteisen ja 
enenevissä määrin työpaikoilla tapahtuvan ohjaamisen ja arvioinnin, mikä on yksi 
koulutuksen arvioinnin ja laadun takaamisen tulevaisuuden haasteista.

Yhteistyön ja koulun yhteiskuntaan avautumisen rinnalla myös huolet ovat osin 
jaetut. Valinnaisuuden ja yksilöllisyyden lisääntyminen ja henkilökohtaiset oppimis-
polut asettavat vaateita ohjauksen ja arvioinnin käytänteille oppilaitosten arjessa. 
Oppijoiden tasapuolinen kohtelu ja yhdenmukainen arviointi vaativat huomiota 
sekä ammatillisissa opinnoissa että perusopetuksen nivelvaiheissa.  Ryhmien 
heterogeenisuuden lisääntyessä ja opetussuunnitelmien muuttuessa selkeille 
arviointikriteereille ja -käytännöille on tarvetta myös henkilöstön näkökulmasta. 
Oppilaiden ja opiskelijoiden osalta tulisi myös muistaa huolehtia mahdollisuudesta 
sitouttavaan ja motivoivaan yhteisöllisyyteen silloinkin, kun oppijat kulkevat sisäl-
löllisesti yksilöllisiä polkujaan.
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Yhteiskunnallisella tasolla laajin yhteinen kehittämisen kohde liittyy lähes kaikilla 
koulutusasteilla havaittuun eriarvoistumiskehitykseen. Useilla koulutusasteilla ja 
pitkittäistutkimuksin tarkasteltuna oppilaiden ja opiskelijoiden osaamisen erot ovat 
kasvaneet eikä koulutusjärjestelmä tunnu pystyvän niitä tasaamaan. Esimerkiksi 
tyttöjen ja poikien väliset osaamiserot äidinkielessä ja matematiikassa ovat pysyvä 
ilmiö läpi perus- ja toisen asteen koulutuksen. Juuri julkaistussa ekaluokkalaisten 
alkumittauksessa (Karvi 2019) tosin havaittiin, että tyttöjen ja poikien välillä on 
vain pieni ero osaamisessa ensimmäisen luokan alussa. Erot osaamisessa vaikut-
tavat siis pikemminkin kasvavan kuin kaventuvan kouluvuosien lisääntymisen 
myötä. Eriarvoistumiskehitys monine näkökulmineen ei kuitenkaan ole pelkästään 
kansallinen ilmiö, ja siksi aihepiiriä on tarpeellista tarkastella myös kansainvälisiin 
arviointeihin peilaten.

6.2 Karvin arvioinnit suhteessa kansainvälisiin tarkasteluihin

Mikäli Karvin tuottamia arviointien tuloksia verrataan kansainvälisen tason temaat-
tisiin tarkasteluihin viime vuosina, voidaan todeta niiden olevan näkökulmiltaan 
ja tiedontarpeiltaan varsin yhteneväisiä. Läpileikkaavana teemana esimerkiksi 
OECD:n viimevuosien tarkasteluissa on ollut yhdenvertaisuus, jonka toteutumista 
ja selitysvoimaa on arvioitu mm. sosioekonomisen taustan, sukupuolen ja synty-
perän vaikutusten valossa (OECD 2018). Kuten Karvin arviointien, myös vuoden 
2018 Education at a Glance-yhteenvedon perusteella koulutuksessa ja osaamisessa 
voidaan havaita eriytymistä näiden tekijöiden osalta. Yksilön koulutuspolkuun ja 
työllistymiseen vaikuttaa vanhempien koulutus, sukupuoli, maahanmuuttajatausta 
ja syntymämaa. Näiden tekijöiden vaikutus jatkuu usein koulutuksesta työelämään 
saakka. 

OECD:n tulokset osoittavat, että vaikka koulutustaso on noussut kansainvälisesti 
huomattavasti viime vuosikymmenten aikana, kaikki eivät hyödy koulutuksesta 
samassa määrin. Myös Suomessa naiset sekä ulkomailla syntyneet ansaitsevat 
vähemmän kuin samantasoisesti koulutetut Suomessa syntyneet. Heikommista 
lähtökohdista tulevat lapset osallistuvat lisäksi vähemmän varhaiskasvatukseen.

Vanhempien matala koulutustaso, joka on yksi sosioekonomisen aseman mittareista, 
ennustaa myös toisen asteen koulutuksesta valmistumisen ja korkeakouluopinto-
jen epätodennäköisyyttä suhteessa korkean koulutustaustan omaaviin perheisiin. 
Kuten Karvin pitkittäisarvioinnitkin osoittavat, koulutusjärjestelmä ei yksin kykene 
tasoittamaan taustoista juontuvia eroja. Suomessa kuitenkin muita maita useammin 
korkeakoulutuksen suorittavat myös ne, joiden vanhemmat ovat vailla toisen asteen 
koulutusta. Suomessa tämä osuus 25–64-vuotiaista oli vuonna 2018 35 prosenttia, 
mikä on 15 prosenttia OECD-maiden keskiarvoa enemmän. 
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OECD-tarkastelujen rinnalla suomalaisen koulutuksen tilaa avaavat myös EU-tason 
raportit. Tässä suhteessa keskeisiä tunnuslukuja on määrittänyt muun muassa EU-
komission lanseeraama Euroopan Agenda 2020, jonka strateginen linjaus euroop-
palaisesta yhteistyöstä koulutuksen osalta (ET 2020), on nimennyt kuusi keskeistä 
tavoitetta, joihin jäsenmaiden tulisi lähitulevaisuudessa pyrkiä:

 ▪ Varhaisessa vaiheessa koulunsa keskeyttäneiden määrä alle 10 prosenttia

 ▪ 30–34-vuotiaiden korkeakoulutukseen osallistumisaste 40 prosenttia

 ▪ Varhaiskasvatukseen osallistuvien määrä 95 prosenttia

 ▪ Heikosti suoriutuvien osuus lukemisessa, matematiikassa ja tieteessä alle 15 
prosenttia

 ▪ Vastavalmistuneiden työllisyysaste 82 prosenttia

 ▪ Aikuisten koulutukseen osallistumisaste 15 prosenttia

Kuten taulukosta 7 nähdään, Suomi menestyy näiden tunnuslukujen valossa hy-
vin (taulukko 7). Tänä vuonna odotamme jälleen uusia PISA-tuloksia ja puhumme 
jatkuvasta oppimisesta ja osaamisen kerryttämisestä enenevissä määrin myös 
työuran aikana. Koulutuksen, osaamisen, työelämän ja talouden vahvistuva sidos, 
joka oheisesta taulukosta on luettavissa, tietää tarvetta sekä kansallisille että kan-
sainvälisille tiedonkeruille myös jatkossa.
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TAULUKKO 7. Suomen koulutusjärjestelmän tunnuslukuja suhteessa EU-maiden 
keskiarvoon. 

Suomi EU keskiarvo
 2014 2017 2014 2017
Koulutuksen vertailuarvot 2020     
Vain peruskoulun käyneet (18–24-vuotiaat) 9,5% 8,2% 11,2% 10,6%
Korkea-asteen koulutuksen suorittaneet 
(30–34-vuotiaat)

45,3% 44,6% 37,9% 39,9%

Varhaiskasvatukseen osallistuneet 
(4-vuotiaasta pakollisen peruskoulun alkuun)

83,6% 87,4% 94,2% 95,3%

Heikosti suoriutuvien osuus 15-vuotiaista Lukutaito 11,3% 11,1% 17,8% 19,7%
Matematiikka 12,3% 13,6% 22,1% 22,2%
Tiede 7,7% 11,5% 16,6% 20,6%

Vastavalmistuneiden työllisyysaste 
koulutustasoittain (20–34-vuotiaat)

ISCED 3–8  
(toinen ja korkea-aste)

77,0% 77,0% 76,0% 80,2%

Aikuisten osallistuminen elinikäiseen 
oppimiseen (25–64-vuotiaat) 

ISCED 0–8 25,1% 27,4% 10,8% 10,9%

Muut indikaattorit     
Investointi koulutukseen(julkiset 
koulutusmenot suhteessa BKT:hen)

6,4% 6,1% 4,9% 4,7%

Vain peruskoulun käyneet (18–24-vuotiaat) Suomessa syntyneet 9,1% 7,9% 10,4% 9,6%
Ulkomailla syntyneet 19,5% 15,2% 20,2% 19,4%

Korkea-asteen koulutuksen käyneet 
(30–34-vuotiaat)

Syntyperäiset kansalaiset 46,9% 46,7% 38,6% 40,6%
Ulkomailla syntyneet 31,0% 27,1% 34,3% 36,3%

Tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste 
koulutusasteittain (20–34-vuotiaat)

ISCED 3–4 (toinen aste) 74,0% 73,3% 70,7% 74,1%

ISCED 5–8 (korkea-aste) 81,5% 82,1% 80,5% 84,9%

Lähde: 'European Commission 2018 (PISA). Kansainvälisessä ISCED-koulutusluokituksessa (International Standard 
Classification of Education) luokat 3–4 viittaavat suomalaisessa järjestelmässä toiseen asteeseen (lukiokoulutus, amma-
tillinen koulutus ja erikoisammattitutkinnot) ja luokat 5–8 korkeakoulutukseen.

Rawpixel.com/Shutterstock
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6.3 Kansalliset arvioinnit vastaamassa tuleviin tiedontarpeisiin

 
Tässä julkaisussa on luotu katsaus kansallisen koulutuksen tilaan oppimistulosten, 
laatujärjestelmien toimivuuden ja yhteiskunnallisesti ajankohtaisten muutosten 
arviointien kautta. Useita kehittämisenkohteita ja riskejä on tunnistettu, mutta 
toisaalta kansainväliselle tasolle suhteutettuna Suomella voidaan edelleen sanoa 
menevän suhteellisen hyvin. Niinpä kysymykseen Kannatteleeko koulutus? ei ole 
antaa yksiselitteistä vastausta. Se on mukanamme liikkuva ja jatkuva kysymys, 
jota meidän tulee kysyä yhä uudelleen eri näkökulmista. Tästä syystä keskenään 
erilaisille arvioinnin muodoille on tarvetta. Oppimistulos- ja järjestelmäarvioinnit 
ovat tärkeitä pitkittäistarkastelun mahdollistajia ja yksittäiset teema-arvioinnit 
puolestaan ohjaavat uusien ilmiöiden ja selitysten äärelle. 

Karvi käynnistää vuonna 2020 uuden arviointisuunnitelmakauden, jonka painopis-
teinä ovat oppimisen ja osaamisen kehittäminen, yhdenvertaisuuden edistäminen, 
koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen ja jatkuvan kehittämisen tukeminen. 
Siltana tulevaan toimivat Karvissa tällä hetkellä meneillään olevat arvioinnit, joiden 
tematiikka jatkuu tulevalla suunnitelmakaudella 2020–2023. Maahanmuuttajien 
integraatio, osaamisen edistäminen, nivelvaiheet, työelämäyhteistyö, jatkuvan 
oppimisen tukeminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat läsnä myös tulevassa 
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arviointityössä. Lisäksi Karvi tuottaa tietoa koulutusjärjestelmän toimivuudesta 
kokonaisuutena sekä tukee koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kehittämis-
työtä uudistusten yhteydessä. Kansallisissa ja kansainvälisissä koulutuspoliittisissa 
visioissa esillä olleet tavoitteet läpi elämän jatkuvasta oppimisesta, koulutus- ja 
osaamistason nostosta sekä koulutuksen sidoksesta työ- ja muuhun elämään 
tulevat niin ikään huomioiduiksi arvioinneissa. Varhaiskasvatuksen merkityksen 
kasvun ohella koulutuspolku jatkuu myös toiseen suuntaan koko työuran aikaisen 
osaamisen kehittämisen muodossa.

Kaikki edellä mainittu kertoo koulutuksen ja sen arvioinnin nivoutumisesta osaksi 
ihmisten elinkaarta poliittisella, yhteiskunnallisella ja henkilökohtaisella tasolla. 
Riippumattomankaan tiedon tuottaminen ei siis tapahdu yhteiskunnasta irrallaan, 
vaan dynaamisena osana muutosta, tiedontarpeisiin vastaten. Koulutuksen ilmiöiden 
kokonaisvaltaisuus johtaa myös siihen, ettei toimivan koulutusjärjestelmän kehittä-
minen ole vain yhden sektorin tehtävä, vaan rakentuu poliittisten, rakenteellisten, 
taloudellisten ja inhimillisten reunaehtojen puitteissa ja niiden vuoropuheluna. 
Kansallisen tason rinnalla koulutuksen ilmiöt avautuvat EU-ja globaalille tasolle.

Arviointi perustuu valinnoille siitä, mitkä arviointitarpeet nähdään keskeisimmiksi, 
mikä näkökulma valitaan ja miten arviointi toteutetaan. Riittävän kattavan tietopoh-
jan kerryttämiseksi tarvitsemme moninäkökulmaista kansallista ja kansainvälistä 
tietoa, joka rakentuu yhteistyössä yli sektorirajojen. Tämä puolestaan edellyttää 
yhteistyötä, tiedon jakamista ja moninäkökulmaisuuden kunnioittamista. Karvi 
tahtoo omalta osaltaan olla edistämässä tällaisen toimintakulttuurin rakentamista 
kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jotta laaditut tavoitteet ja visiot eivät jää 
vain unikuviksi tulevasta, niiden on pohjattava jaettuun ja riittävän kattavaan tieto-
perustaan, joka mahdollistaa perustellut arvovalinnat ja poliittisen päätöksenteon.
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Liite 1. Kansallisen koulutusjärjestelmän kipukohdat, 
vahvuudet ja kehittämissuositukset. 

Varhaiskasvatus
Vahvuuksia Kipukohtia Kehittämissuositukset

Ohjausjärjestelmä korostaa lapsen 
edun ensisijaisuutta

Yksityisten palvelujen ohjaus ja 
valvonta ovat puutteellisia

Yksityisten varhaispalvelujen 
valvonnan ja ohjauksen 
kehittäminen

Varhaiskasvatuksen palvelut ovat 
kaikille avoimia

Henkilöstö kokee resurssit 
puutteellisiksi

Pedagogisiin vaatimuksiin 
vastaaminen järjestäjätasolla

Henkilöstö on korkeasti koulutettua Vuorovaikutussuhteet ovat 
hajanaisia

Huomio lapsiryhmien 
muodostumiseen ja pysyvyyteen 

Perusopetus
Vahvuuksia Kipukohtia Kehittämissuositukset

Oppilashuollon tila on parantunut Opetuksen järjestämisen 
mahdollisuudet eriytyvät

Valtio- ja kuntatason rahoitus- ym. 
ratkaisut

Painopiste on siirtynyt ongelmien 
ratkaisemisesta niiden 
ennaltaehkäisyyn

Oppilaiden kiusaaminen ja 
yksinäisyys ovat yhä koulujen 
ongelmina

Lakisääteiset suunnitelmat ja 
toimintakulttuurin muuttaminen

Vieraiden kielten oppimistulokset 
ovat hyviä tai jopa erinomaisia

Perusopetuksen järjestäjien oman 
toiminnan arviointi ei täytä lain 
vaatimuksia

Kansallinen laadunhallinnan 
strategia

Opetussuunnitelman perusteet 
turvaavat opetuksen laatua

Sukupuoli näkyy 
opiskelumotivaatiossa

Puuttumiskeinojen tutkiminen 
ja kehittäminen monitahoisesti 
koulupolun alusta alkaen

Palautekäytännöt ja 
oppimisprosessin ohjaaminen 
ovat toimivia ja arviointi koetaan 
oikeudenmukaiseksi

S2-oppilaiden hyväkään kielitaito 
ei vielä riitä oppiaineiden sisältöjen 
hallintaan

Opettajien kielitietoisuuden 
lisääminen, kielitaidon kehityksen 
tukeminen osana kaikkea opetusta

S2-oppilaiden osaaminen on hyvällä 
tasolla ja koulutuksellinen tasa-arvo 
toteutuu S2-opetuksessa

Koulutuksellisen tasa-arvon 
saavuttamisessa on haasteita 
kielivähemmistöjen osalta

Opetuksen, oppimateriaalien ja 
täydennyskoulutuksen lisäys

Yhteistyö ja yhteisöllisyys edistävät 
tehokkaasti opetuksen kehittämistä

Nivelvaiheiden arvioinnissa on 
runsaasti kehitettävää

Tavoitteiden ja kriteerien mukaisen 
arvioinnin kehittäminen järjestelmä- 
ja oppilaitostasolla
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Lukiokoulutus
Vahvuuksia Kipukohtia Kehittämissuositukset

Opiskelijahuollon saatavuus on 
parantunut

Vanhempien koulutustaustan 
vaikutus osaamiseen on pysyvää

Huomioiminen koko yhteiskunnan 
tasolla ja vanhempien osallistaminen

Maahanmuuttajaopiskelijoiden 
S2-opetuksen ja tuen tarpeisiin on 
reagoitu

Jatkokoulutukseen ja työelämään 
hakeutuvien osaamisessa on suuria 
eroja matematiikan osalta

Heikoimpien oppilaiden tuki, 
arvosanojen vertailukelpoisuuden 
varmistaminen

Tieto- ja viestintäteknologian 
hyödyntämisen koetaan olevan 
hyvällä tasolla

Maahanmuuttajien koulutuksen 
käytänteet ja henkilöstön osaaminen 
vaativat kehittämistä

Kielitietoisten opetusmateriaalien ja 
täydennyskoulutuksen lisääminen

Lukioiden yhteistyö on lisääntynyt Lukioiden laadunhallinta- ja 
itsearviointijärjestelmien kehitystyö 
vaatii ohjausta ja resursointia

Riittävien resurssien takaaminen 
koulutuksen järjestäjille

Siirtymät jatko-opintoihin 
vaativat opinto-ohjauksen ja 
korkeakouluyhteistyön kehittämistä

Opinto-ohjauksen kehittäminen ja 
riittävän varhainen aloittaminen

Lukiokurssien arvosanojen 
korottamiskäytänteet vaihtelevat

Ammatillinen koulutus
Vahvuuksia Kipukohtia Kehittämissuositukset

Osaamisperusteisuus vie 
ammatillista koulutusta oikeaan 
suuntaan

Reformiin sisältyy osaamiseen ja 
ohjaukseen liittyviä riskejä

Systemaattiset arvioinnit, muutoksen 
hallintaan, resursseihin, henkilöstön 
osaamiseen ja pedagogiikkaan 
panostaminen

Oppimisympäristöt ja menetelmät 
ovat monipuolistuneet

Vaihtelu näytöissä ja niiden 
arvioinneissa asettaa opiskelijat 
eriarvoiseen asemaan

Näyttöjen laadun ja sisältöjen 
yhteismitallisuuden kehittäminen

Yhteistyö työelämän kanssa on 
tiivistynyt

Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja 
arviointiosaaminen vaihtelee

Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja 
arviointiosaamisen varmistaminen

Opiskelijoiden kestävän kehityksen 
osaaminen on hyvää tasoa

Ennaltaehkäisevä yhteisöllinen 
opiskeluhuolto ei toteudu lain 
edellyttämällä tavalla

Hallinnon tuki järjestäjille 
opiskeluhuollon järjestämiseksi lain 
edellyttämällä tavalla

Ohjaus ja valmennus jatko-opintoihin 
ei toteudu yhdenvertaisesti eri 
koulutusmuotojen välillä

Ohjauksen saatavuuden 
varmistaminen eri 
järjestäjämuodoissa ja 
koulutusaloilla

Kestävän kehityksen mukaiset arvot 
eivät toteudu oppilaitoksen arjen 
käytännöissä

Kirjattujen arvojen ja toiminnallisten 
käytäntöjen sidoksen vahvistaminen
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Korkeakoulutus
Vahvuuksia Kipukohtia Kehittämissuositukset

Korkeakouluilla on toimivat 
laatujärjestelmät

Opettajankoulutuksen uudistamisella 
on esteitä

Rakenteellisten ongelmien 
ratkaiseminen

Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
arviointia on systematisoitu

Tieteellisten jatkokoulutusten 
laadunhallinta on puutteellista

Laadunhallinnan kehittäminen 
suositusten mukaisesti ja 
tohtoriohjelmien kytkeminen mukaan

Lääketieteen koulutuksessa 
sitoudutaan kehittämiseen ja 
yhteistyöhön

Opiskelijapalautejärjestelmät 
vaativat kehittämistä

Palautejärjestelmien kehittäminen 
tarvelähtöisesti opiskelijat osallistaen

Verkostomaiset toimintatavat 
edistävät opettajankoulutuksen 
kehittämistä

Hankelähtöinen kehittämisen tapa 
kuormittaa korkeakouluja

Vaihtoehtojen etsiminen 
hankelähtöisyydelle, pitkäjänteisen 
mallin luominen
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Tiivistelm
ät 5:2019

Kannatteleeko koulutus? – Yhteenveto kansallisen koulutuksen arviointitoim
innan tuloksista

Kansallinen koulutuksen arviointi- 
keskus (Karvi) on itsenäinen koulu-
tuksen arviointivirasto. Se toteut-
taa koulutukseen sekä opetuksen 
ja koulutuksen järjestäjien toimin-
taan liittyviä arviointeja varhaiskas-
vatuksesta korkeakoulutukseen.              
Lisäksi arviointikeskus toteuttaa                
perusopetuksen ja toisen asteen 
koulutuksen oppimistulosten                        
arviointeja. Keskuksen tehtävänä 
on myös tukea opetuksen ja koulu-
tuksen järjestäjiä ja korkeakouluja                
arviointia ja laadunhallintaa koske-
vissa asioissa sekä kehittää koulu-
tuksen arviointia. 
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Julkaisu kokoaa yhteen Kansallisen koulutuksen ar-
viointikeskuksen (Karvi) tuloksia suomalaisen koulu-
tusjärjestelmän tilasta.

Yhteenveto perustuu pääosin vuosina 2015–2019 to-
teutettuihin arviointeihin varhaiskasvatuksessa, perus-
opetuksessa, ammatillisessa- ja lukiokoulutuksessa ja 
korkeakoulutuksessa.

Tiivistelmän lähtökohtana on ollut löytää vastauksia 
seuraaviin kysymyksiin:

• Mitkä ovat koulutusjärjestelmämme vahvuuksia, 
joita tulisi vaalia?

• Mitkä ovat kipukohtia, joihin tulisi puuttua?
• Miten koulutusjärjestelmää voitaisiin kehittää 

jatkossa?
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