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AMMATILLISEN KOULUTUKSEN ERITYISEN TUEN ARVIOINTI 
 

Hyvä yhteyshenkilö 
 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi vuosina 2020–2021 ammatillisen koulutuk-
sen erityisen tuen järjestämistä. Arviointi tuottaa tietoa erityisen tuen järjestelyistä ja niiden toi-
mivuudesta, kuten tuen tarpeiden tunnistamisesta, tuen ja ohjauksen muodoista, tuen saatavuu-
desta ja saavutettavuudesta sekä arvioinnin mukauttamisen ja ammattitaitovaatimuksista poik-
keamisen käytännöistä. Arviointi koskee tutkintotavoitteisia koulutuksia (perustutkinnot, ammat-
titutkinnot ja erikoisammattitutkinnot). Valmentavat koulutukset (VALMA ja TELMA) eivät ole ar-
vioinnin kohteena. 
 
Koulutuksen järjestäjänne on nimennyt teidät arvioinnin yhteyshenkilöksi. 
 
Lähetimme teille 20.10.2020 ensimmäisen tiedotteen arvioinnista. Tässä tiedotteessa kerromme 
tarkemmin alkuvuodesta 2021 toteutettavista koulutuksen järjestäjien ja opetus- ja ohjaushenki-
löstön kyselyistä. Erityisen tuen kehittämisen kannalta koulutuksen järjestäjien sekä henkilöstön 
aktiivinen osallistuminen arviointiin on tärkeää. 
 

Koulutuksen järjestäjien ja opetus- ja ohjaushenkilöstön kyselyt toteutetaan alkuvuodesta 
2021 

 
Molemmat tiedonkeruut toteutetaan sähköisinä Webropol-kyselyinä. Koulutuksen järjestäjän yh-
teyshenkilö vastaa kyselyjen välittämisestä vastaajille. Lähetämme yhteyshenkilölle kyselyjen to-
teutusohjeet ja linkit kyselyihin viikolla 2/2021 kahdessa erillisessä viestissä. Molempien kyselyi-
den viimeinen vastauspäivä on perjantai 29.1.2021. 
 

Kysely koulutuksen järjestäjälle 
 
Koulutuksen järjestäjän kyselyssä selvitetään muun muassa erityisen tuen johtamista ja resur-
sointia sekä erityisen tuen tarpeiden tunnistamista, tuen suunnittelua ja tuen toteutusta. Kyse-
lyyn vastaa johdon edustaja tai edustajat ryhmänä, jossa on mukana erityisestä tuesta vastaavaa 
johtoa. Kukin järjestäjä palauttaa vain yhden vastauksen kyselyyn. Emme raportoi yksittäisten jär-
jestäjien vastauksia. 
 

Kysely opetus- ja ohjaushenkilöstölle  
 
Opetus- ja ohjaushenkilöstön kyselyssä selvitetään muun muassa erityisen tuen tarpeiden tunnis-
tamista, tuen suunnittelua ja tuen toteutusta. Kysely on tarkoitettu järjestäjän opetus- ja ohjaus-
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henkilöstölle ja se on yksilökysely.  Toivomme teidän jakavan kyselylinkkiä mahdollisimman laa-
jasti opetus- ja ohjaushenkilöstöllenne. Kyselyyn vastataan nimettömästi emmekä raportoi yksit-
täisten vastaajien vastauksia.  

Vastaamme mielellämme kysymyksiinne! 

 

Opiskelijoihin kohdistuva tiedonkeruu on käynnissä 
 
Osana arviointia keräämme erityisen tuen päätöksen saaneilta opiskelijoilta tietoa haastatteluilla 
marras-joulukuussa 2020. Opiskelijahaastatteluja toteutetaan 12 järjestäjän oppilaitoksissa eri 
puolilla Suomea. Kiitos kaikille teille, jotka olette tehneet töitä haastattelujen eteen ja haastatte-
luihin osallistuneille opiskelijoille! 

 

Lisätietoja arviointihankkeesta 
 

Arviointineuvos Jani Goman, jani.goman@karvi.fi, puhelin 029 533 5505 

Arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, raisa.hievanen@karvi.fi, puhelin 029 533 5542 

 

Lisäksi lisätietoja arvioinnista päivitetään säännöllisesti myös hankkeen verkkosivuille.  
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