
 

 

 

Erityisen tuen arviointi ammatillisessa koulutuksessa 
 

Tervetuloa Karvin haastatteluun! Haastattelussa haluamme kuulla sinun kokemuksiasi ammattikoulussa 

opiskelusta ja siellä saadusta tuesta.  

Haastattelu liittyy Karvin toteuttamaan arviointiin, jossa selvitetään, mitkä asiat toimivat hyvin erityisessä tuessa 

ja mitä tuessa pitäisi mahdollisesti kehittää. Karvi eli Kansallinen koulutuksen arviointikeskus on organisaatio, 

joka arvioi ja tekee selvityksiä koulutuksesta. 

Haastattelut ovat luottamuksellisia. Kenenkään yksittäisen opiskelijan haastattelusta ei kerrota asioita 

eteenpäin. Arvioinnista kirjoitetaan loppuraportti, jossa kuvataan yleisellä tasolla opiskelijoiden haastatteluissa 

esiin nostamia asioita. Opiskelijoiden nimeä tai muita henkilötietoja ei tule esille raportissa.    

 Haastattelussa kysymme sinulta seuraavia asioita: 

• Mikä on etunimesi? 

• Mitä tutkintoa opiskelet? 

• Kauanko olet opiskellut? 

o Mahdollinen jatkokysymys: Missä ja mitä opiskelit ennen nykyistä koulutustasi. 

• Minkä ikäinen olet? 

• Oletko ollut työpaikalla oppimassa? 

• Oletko tehnyt näyttöjä? 

• Opiskelitko etänä viime keväänä tai oletko nyt etäopiskelemassa? 

 
 

• Mitkä asiat sujuvat hyvin opiskelussasi? 

• Missä asioissa sinulla on ollut vaikeaa opiskelussa?  

• Mitä tukea saat opiskeluusi? (Yhteiset opinnot, ammatilliset opinnot, työpaikalla tapahtuva 

oppiminen, etäopiskelu) 

o Saatko esimerkiksi lisäaikaa tehtävien tekemiseen tai selkeitä ohjeita ja oppimateriaaleja, 

opiskeletko pajoissa tai pienemmissä ryhmissä. 

• Onko saamastasi tuesta apua opintoihisi? 

o Mikä saamassasi tuessa on hyvää? 

o Onko saamassasi tuessa jotain, mikä ei ole sinusta tuntunut hyödylliseltä? 

o Mitä saamassasi tuessa voitaisiin sinun mielestäsi muuttaa tai kehittää? 

▪ Erityisesti niiden kohdalla, jotka ovat aloittaneet syksyllä 2020, ja jotka ovat ennen 
nykyistä tutkintoaan opiskelleet jossain toisessa tutkinnossa, kysytään ”Millaisia 
kokemuksia sinulla oli erityisestä tuesta aikaisemmassa tutkintokoulutuksessasi?” ”Mikä 
tuessa toimi hyvin? ”Mikä ei toiminut hyvin?” 

 

• Onko kanssasi suunniteltu, millaista tukea saat opinnoissasi? 

o Oletko esimerkiksi osallistunut HOKS:in laadintaan ja päivittämiseen? 

o Onko kanssasi keskusteltu siitä, onko saamasi tuki sopivaa sinulle, vai tulisiko sitä muuttaa 

jotenkin?  

o Tiedätkö, mistä sinun HOKS löytyy ja pääsetkö sinä sinne?  

o Miten koet, onko HOKS:n laadinta ollut hyödyllinen opiskelujesi kannalta? Miksi? 



 

• Ovatko opintosi edenneet tavoitteidesi mukaisesti aikataulussa? 

 

• Jos olet jo valmistumassa, oletko saanut tukea työllistymiseen tai jatko-opintoihin hakemiseen 

liittyen? 

o Jos olet, niin millaista tukea? 

o Onko tuki ollut mielestäsi hyödyllistä? 
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