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AMMATILLISEN KOULUTUKSEN ERITYISEN TUEN ARVIOINTI 
 

Hyvä koulutuksen järjestäjä 
 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi vuosina 2020–2021 erityisen tuen järjestä-

mistä ammatillisessa koulutuksessa.  Arviointi tuottaa tietoa erityisen tuen järjestelyistä ja niiden 

toimivuudesta, kuten tuen tarpeiden tunnistamisesta, tuen ja ohjauksen muodoista, tuen saata-

vuudesta ja saavutettavuudesta sekä arvioinnin mukauttamisen ja ammattitaitovaatimuksista 

poikkeamisen käytännöistä. 

Arvioinnin kohderyhmään kuuluvat ne ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla on ollut erityi-

sen tuen päätöksen saaneita opiskelijoita perustutkinnossa, ammattitutkinnossa tai erikoisam-

mattitutkinnossa suorittamassa tutkinnon osaa tai koko tutkintoa vuosina 2019 tai 2020. Vaativa 

erityinen tuki ei kuulu arvioinnin piiriin. 

 

Erityisen tuen järjestämisestä ammatillisessa koulutuksessa ei ole arvioitu aikaisemmin omana 

kokonaisuutenaan. Tämä arviointi tuottaa tärkeää tietoa erityisen tuen järjestämisen vahvuuk-

sista ja kehittämiskohteista, jota niin koulutuksen järjestäjät kuin opetushallinto ja päätöksente-

kijät voivat käyttää toiminnan kehittämisen tukena.  

 

Erityisen tuen järjestämisen arviointi on osa laajempaa yksilöllisten opintopolkujen arviointikoko-

naisuutta, joka toteutetaan vuosina 2020–2023. Yksilöllisten opintopolkujen arviointikokonaisuus 

tuottaa tietoa henkilökohtaistamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä oh-

jaukseen liittyvien käytäntöjen toimivuudesta sekä opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksien to-

teutumisesta. 

 

Arvioinnin tietolähteet ja tiedonkeruu 
 

Karvi käyttää erityisen tuen järjestämisen arvioinnissa ensisijaisina tietolähteinä opiskelijoilta, 

koulutuksen järjestäjiltä ja henkilöstöltä kerättävää tietoa ja tilastoaineistoja.  

 

Opiskelijoihin kohdistuva tiedonkeruu 
 

Erityisen tuen päätöksen saaneilta opiskelijoilta kerätään tietoa haastatteluilla marras-joulu-

kuussa 2020. Opiskelijahaastatteluja toteutetaan 12 järjestäjän oppilaitoksissa eri puolilla Suo-

mea.  
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Opiskelijahaastatteluja ei toteuteta teidän oppilaitoksessanne/oppilaitoksissanne. 

 

Koulutuksen järjestäjiin ja opetus- ja ohjaushenkilöstöön kohdistuva tiedonkeruu  
 

Koulutuksen järjestäjiltä ja henkilöstöltä kerätään tietoa sähköisellä kyselyllä alkuvuodesta 2021. 

Kysely lähetetään teille viikolla 2/2021. Lähetämme koulutuksen järjestäjille marraskuun 2020 lo-

pussa lisätietoa kyselystä. Järjestäjä vastaa kyselyn toteuttamisesta oppilaitoksessaan/oppilaitok-

sissaan. 

 

Lisätietoja arviointihankkeesta 
 

Arviointineuvos Jani Goman, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puhelin 029 533 5505 

Arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puhelin 029 533 5542 

Arviointisuunnittelija Taneli Vuojus, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puhelin 029 533 5564 

 

Lisäksi lisätietoja arvioinnista päivitetään säännöllisesti myös hankkeen verkkosivuille.  

 

Erityisen tuen kehittämisen kannalta opiskelijoiden, koulutuksen järjestäjien sekä henkilöstön ak-

tiivinen osallistuminen arviointiin on tärkeää. Kiitos panoksestanne! 

 

 

https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/erityisen-tuen-jarjestaminen-ammatillisessa-koulutuksessa/
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