
    LIITE   9.9.2019 
    
 

 

0 

LIITE 1. KUVAUKSET AMMATILLISTA KOULUTUSTA KOSKEVISTA KANSALLISISTA ARVIOINNEISTA JA  
KEHITTÄMISTYÖSTÄ 2019–2020 
 
 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointimallin ja -kriteeristön 

testaus 

Karvi toteuttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arvioinnin 2021–

2022. Karvi on valmistellut arviointiin liittyvän arviointimallin ja -kriteeristön, jota testataan loppu-

vuoden 2019 – kevään 2020 aikana vapaaehtoisilla koulutuksen järjestäjillä. Testauksen toteutusta-

vasta ja hakuprosessista on tiedotettu arvioinnin yhteyshenkilöitä syyskuun alussa. Testaukseen osal-

listuville järjestetään perehdytystilaisuus.  

Lisätietoja: arviointineuvos Aila Korpi, puh. 029 533 5536, aila.korpi@karvi.fi  
laadunarviointi.karvi.fi 
 
 
Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa 
 
Arvioinnin ensimmäinen vaihe kohdistui perusopetuksen jälkeisiin siirtymiin. Karvi on lähettänyt ar-
viointiin osallistuneille koulutuksen järjestäjille järjestäjäkohtaisen palautteen järjestäjä- ja opiskeli-
jakyselyjen tuloksista. Ensimmäisen vaiheen arviointitulokset valmistuvat loppuvuoden 2019 aikana.  
 
Arvioinnin toinen vaihe (kevät 2020 – kevät 2021) kohdistuu toisen asteen jälkeisiin siirtymiin, jolloin 
tietoa kerätään mm. ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä. Toisen vaiheen toteuttamiseen liittyen 
Karvi on yhteydessä arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa ilmoitettuihin yhteyshenkilöihin. 
 
Lisätietoja: arviointineuvos Jani Goman, puh. 029 533 5504, jani.goman@karvi.fi 
nivelvaiheet.karvi.fi 

 
Ammatillisten perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit 
 
Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi on perustunut näyttöihin vuodesta 2007 lähtien. 
Arvioinnin kohteena on tähän mennessä ollut 28 ammatillista perustutkintoa. Keväällä 2019 rapor-
toitiin viimeiset nykyisen arviointijärjestelmän mukaisesti toteutetut oppimistulosarvioinnit (liite 2). 
Viime vuosina oppimistulosten arviointijärjestelmää on kehitetty meta-arvioinnin, asiantuntijatyös-
kentelyn ja työpajojen pohjalta ottamalla huomioon uuden ammatillisen koulutuksen tarpeet. Jat-
kossa oppimistulosten arviointi kohdistuu ammatillisten perustutkintojen lisäksi myös ammatti- ja 
erikoisammattitutkintojen tuottamaan osaamiseen. Ammatillisten tutkinnon osien lisäksi arvioidaan 
myös yhteisiä tutkinnon osia. Arvioinneissa hyödynnetään mahdollisimman paljon valmiita tietova-
rantoja, kuten Koski-järjestelmää ja Amispalautteen tietoa. 
 
Uutta arviointijärjestelmää testataan vuosina 2019 ja 2020 logistiikan ja sosiaali- ja terveysalan pe-
rustutkinnoissa sekä kuljetusalan ammattitutkinnossa. Arvioinneissa mukana olevia koulutuksen jär-
jestäjiä tiedotetaan arvioinneista vielä tarkemmin ja pyydetään nimeämään yhteyshenkilöt arvioin-
teihin tämän syksyn aikana. 
 
Lisätietoja: arviointineuvos Paula Kilpeläinen, puh. 029 533 5557, paula.kilpelainen@karvi.fi 
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Maahanmuuttajien koulutuspolut 

Karvi arvioi maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkujen nopeuttamiseen tähdänneiden kou-
lutusjärjestelmän uudistusten vaikutuksia 2019–2020. Arviointi kohdistuu ammatillisen koulutuksen 
kielitaitovaatimusten joustavoittamisen vaikutuksiin, aikuisten perusopetukseen ja vapaan sivistys-
työn luku- ja kirjoitustaidon koulutukseen. 

Arvioinnin ensimmäinen tiedonkeruu toteutetaan syksyllä 2019. Keväällä 2020 toteutetaan täyden-
tävä tiedonkeruu. Yhteyshenkilöitä tiedotetaan näistä myöhemmin. 

Yhteyshenkilö | Pyydämme kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä nimeämään arvioinnille  
yhteyshenkilön ja ilmoittamaan hänen tietonsa 20.9.2019 mennessä osoitteessa:  
www.karvi.fi/ilmoittautuminen. Karvi lähettää yhteyshenkilöille lisätietoja arvioinnista syyskuussa 
2019. 
 
Lisätietoja: arviointiasiantuntija Tarja Frisk, puh. 029 533 5504, tarja.frisk@karvi.fi 
                    arviointisuunnittelija Raisa Hievanen, puh. 029 533 5542, raisa.hievanen@karvi.fi 
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