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Ammatillisen koulutuksen järjestäjät  
 
 
KANSALLISET ARVIOINNIT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA VUOSINA 2020–2021 

 
Tällä kirjeellä Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tiedottaa ammatillisen koulutuksen 
järjestäjiä tulevista ja käynnissä olevista arvioinneista vuosina 2020-2021 sekä uusimmista arvioin-
tituloksista.  
 
Karvi toteuttaa lukuvuonna 2020–2021 seuraavat ammatillista koulutusta koskevat arvioinnit:  
 

• Yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa: Erityinen tuki 

• Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella 

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi 

• Ammatillisten perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit 

• Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumi-
seen 

• Koulutusjärjestelmän kyky vastata äkillisiin rakennemuutoksiin 

• Työelämäläheisyys ja työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa. 
 

Arvioinnit perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymään Kansalliseen koulutuksen arvi-
ointisuunnitelmaan vuosiksi 2020–2023. Covid-19-pandemian aiheuttamalla poikkeustilalla ja poik-
keuksellisilla opetusjärjestelyillä on ollut vaikutuksia myös Karvin arviointitoimintaan. Seuraamme 
koronatilanteen kehittymistä ja vaikutuksia sekä sopeutamme toimintaamme tilanteen mukaisesti. 
Muun muassa siirtämällä tiedonkeruita ja arviointeja myöhempään ajankohtaan olemme myös ha-
lunneet turvata koulujen, oppilaitosten ja korkeakoulujen työrauhan poikkeustilan ja poikkeuksel-
listen opetusjärjestelyjen aikana. Karvi on tiedottanut tehdyistä muutoksista järjestäjiä ja arviointien 
yhteyshenkilöitä kevään 2020 aikana.  
 
Karvi on tiivistänyt yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa päällekkäisten tiedonkeruiden välttä-
miseksi, ja tavoitteena on muutoinkin vähentää tiedonkeruiden kuormittavuutta mm. hyödyntä-
mällä arvioinneissa entistä systemaattisemmin olemassa olevia kansallisia tietovarantoja. 
 
Lukuvuoden 2020–2021 arviointien kuvaukset ja Karvin vastuuhenkilöiden yhteystiedot ovat liit-
teessä 1. Vastaamme mielellämme arviointeja koskeviin kysymyksiin. Karvi on lisäksi yhteydessä 
koulutuksen järjestäjiin vielä erikseen kuhunkin arviointiin liittyen.  
 
Yhteyshenkilöt | Koulutuksen järjestäjiä pyydetään nimeämään yhteyshenkilö seuraaviin arviointei-
hin 9.10.2020 mennessä. Yhteyshenkilö ilmoitetaan Karvin verkkosivujen kautta. Yhteyshenkilön 
pääasiallinen rooli on vastata koulutuksen järjestäjään kohdentuvien tiedonkeruiden organisoin-
nista.  

 

• Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella 

• Yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa: Erityinen tuki. 
 

Valmistuneet raportit | Viimeisimmät arviointiraportit ovat saatavilla verkossa ja ne on lueteltu liit-
teessä 2. 
 
Vuosi 2020 on ollut monella tapaa poikkeuksellinen. Karvi haluaa olla mukana tukemassa koulutuk-
sen järjestäjiä tuottamalla arvioinneillaan tietoa kansallisen ja paikallisen päätöksenteon tueksi sekä 

https://karvi.fi/app/uploads/2020/04/Koulutuksen_arviointisuunnitelma_2020-2023.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/04/Koulutuksen_arviointisuunnitelma_2020-2023.pdf
https://karvi.fi/ilmoittautuminen/
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koulutuksen kehittämiseen. Kiitämme koulutuksen järjestäjiä arvokkaasta panoksesta arvioin-
teihimme ja toimintamme kehittämiseen!  
 
 
 
Johtaja Harri Peltoniemi 
 
 
 
Yksikön päällikkö Kirsi Hiltunen 
 
 

Liitteet 
Liite 1. Kuvaukset ammatillista koulutusta koskevista kansallisista arvioinneista 2020–2021 
 
Liite 2. Valmistuneet arviointiraportit  
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LIITE 1. KUVAUKSET AMMATILLISTA KOULUTUSTA KOSKEVISTA KANSALLISISTA ARVIOINNEISTA JA  
KEHITTÄMISTYÖSTÄ 2020–2021 
 

 

Yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa: Erityinen tuki 

 

Yksilöllisten opintopolkujen toteutumista koskeva arviointikokonaisuus toteutetaan vuosina 

2020–2022. Osana kokonaisuutta arvioidaan erityisen tuen järjestämistä ammatillisessa koulu-

tuksessa vuosina 2020-2021. Arviointi tuottaa tietoa erityisen tuen järjestelyistä ja niiden toimi-

vuudesta, kuten tuen tarpeiden tunnistamisesta, tuen ja ohjauksen muodoista, tuen saatavuu-

desta ja saavutettavuudesta sekä arvioinnin mukauttamisen ja ammattitaitovaatimuksista poik-

keamisen käytännöistä.  

 

Arvioinnin kohderyhmään kuuluvat ne järjestäjät, joilla on ollut erityisen tuen päätöksen saa-

neita opiskelijoita perustutkinnossa, ammattitutkinnossa tai erikoisammattitutkinnossa suoritta-

massa tutkinnon osaa tai koko tutkintoa vuosina 2019 tai 2020. Vaativa erityinen tuki ei kuulu 

arvioinnin piiriin. 

 

Arvioinnissa toteutetaan opiskelijahaastatteluja osassa ammatillisia oppilaitoksia marras-joulu-

kuussa 2020. Olemme lokakuussa erikseen yhteydessä niiden järjestäjien yhteyshenkilöihin, joi-

den opiskelijoita haastattelut koskevat. Lisäksi kaikilta arvioinnin kohderyhmään kuuluvilta kou-

lutuksen järjestäjiltä ja henkilöstöltä kerätään tietoa tammi-helmikuussa 2021 kyselyllä.  

 

Arvioinnin kohderyhmään kuuluvia järjestäjiä pyydetään nimeämään yhteyshenkilö 9.10.2020 

mennessä Karvin verkkosivujen kautta: https://karvi.fi/ilmoittautuminen/ 

 

Lisätietoja:  

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

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

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

Arvioinnin verkkosivut  

 

 

  

https://karvi.fi/ilmoittautuminen/
https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/erityisen-tuen-jarjestaminen-ammatillisessa-koulutuksessa/
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Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella 

 

Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella -arviointi toteutetaan 

vuosina 2020–2021. Arvioinnin tavoitteena on tarkastella ammatillisen koulutuksen ja lukiokou-

lutuksen kykyä tukea opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Arviointi tuottaa 

tietoa toisen asteen oppilaitosten kyvystä vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja 

vaikuttamismahdollisuuksien kehittymistä. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan opiskelijakuntien 

roolia osana tätä prosessia. Arviointiin liittyvä opiskelijakysely ja koulutuksen järjestäjien itsear-

viointi toteutetaan marraskuussa 2020. Karvi lähettää yhteyshenkilöille tarkemmat ohjeet tie-

donkeruun toteuttamiseen. 

 

Kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, joilla on yhden tai useamman perustutkinnon jär-

jestämislupa, pyydetään nimeämään yhteyshenkilö opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi 

kansalaisiksi toisella asteella arviointiin 9.10.2020 mennessä Karvin verkkosivujen kautta: 

https://karvi.fi/ilmoittautuminen/. 

 

Lisätietoja:   

Arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5555 

Johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5557 

Arvioinnin verkkosivut 

 

 

 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi  

 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi toteutetaan vuosina 

2021-2022. Karvi on valmistellut vuosina 2018-2019 yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa 

arviointiin liittyvän arviointimallin ja -kriteeristön, jota on testattu vuoden 2020 aikana. Arvioin-

nin tavoitteena on tuottaa tietoa koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien tilasta kan-

sallisella tasolla. Tietoa tuotetaan mm. laadunhallintajärjestelmien toimivuudesta, laadunhallin-

nan tasosta sekä laadunhallintaan liittyvistä vahvuuksista, kehittämiskohteista ja hyvistä käytän-

nöistä. Karvi järjestää koulutuksen järjestäjille perehdytystilaisuuden arvioinnista vuoden 2021 

alussa, mistä tiedotetaan erikseen. Arviointi käynnistyy koulutuksen järjestäjien tekemällä itsear-

vioinnilla kevään 2021 aikana. 

 

Lisätietoja: 

Arviointineuvos Aila Korpi, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5536 

Johtava arviointiasiantuntija Tarja Frisk, etunimi.sukunimi@karvi.fi. 029 533 5504 

Arvioinnin verkkosivut 

 

 

  

https://karvi.fi/ilmoittautuminen/
https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/opiskelijoiden-kasvu-aktiivisiksi-ja-kriittisiksi-kansalaisiksi-toisella-asteella/
http://www.laadunarviointi.karvi.fi/
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Ammatillisten perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit 

 

Viime vuosina kehitettyä oppimistulosten arviointijärjestelmää pilotoidaan parhaillaan logistii-

kan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa.  Tiedonkeruu on käynnissä ja arvioinnin tulokset 

valmistuvat tammikuussa 2021. Pilotin tuloksia hyödynnetään arviointijärjestelmän viimeiste-

lyssä.  Mahdollisista uusista vuonna 2021 käynnistyvistä oppimistulosarvioinneista tiedotetaan 

koulutuksen järjestäjiä ensi vuoden aikana.  

 

Lisätietoja: 

Johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5557 

Arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5555 

Arvioinnin verkkosivut 

 

 

 

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutu-

miseen 

Heti pandemian puhjettua Karvi käynnisti arvioinnin Covid-19-pandemian aiheuttamista poik-
keuksellista opetusjärjestelyistä sekä niiden vaikutuksista koulutukselliseen tasa-arvoon ja yh-
denvertaisuuteen kaikilla koulutusasteilla. Ensimmäisen vaiheen taustaraportti julkaistiin jo tou-
kokuussa ja ensimmäiset kansalliset arviointitulokset kesäkuussa. Syksyn aikana julkaistaan lisää 
tuloksia poikkeusolojen arvioinnista.  

Lisätietoja:  

Yksikön päällikkö, varajohtaja Hannele Seppälä, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5550 

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

Arvioinnin verkkosivut 

 

 

 

Koulutusjärjestelmän kyky vastata äkillisiin rakennemuutoksiin 

 
Koulutusjärjestelmän kyky vastata äkillisiin rakennemuutoksiin -arviointi toteutetaan vuosina 

2020−2021. Arviointi tuottaa tietoa koulutusjärjestelmän kyvystä vastata jatkuvan oppimisen 

haasteisiin äkillisissä rakennemuutostilanteissa. Arvioinnissa tarkastellaan mm. aikuisille suun-

nattua ammatillista koulutusta uudelleenkouluttautumisväylänä. Tietoa tuotetaan myös koulu-

tusjärjestelmän kyvystä ennakoida koulutustarpeita niin, että rakennemuutostilanteissa ei pää-

sisi syntymään kohtaanto-ongelmia. Koulutuksen järjestäjiä tiedotetaan arvioinnista vuoden 

2021 alussa. 

 

Lisätietoja:  

Johtava arviointiasiantuntija Tarja Frisk, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5504 

 

 

 

https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/oppimistulosten-arvioinnit/pilotointi-logistiikan-ja-sosiaali-ja-terveysalan-perustutkinnoissa-seka-kuljetusalan-ammattitutkinnossa/
https://karvi.fi/app/uploads/2020/05/Poikkeuksellisten-opetusj%C3%A4rjestelyjen-vaikutukset-osa-I-Karvi-7.5.2020-1.pdf
https://karvi.fi/app/uploads/2020/06/KARVI_T1820.pdf
https://karvi.fi/2020/06/18/poikkeuksellisten-opetusjarjestelyjen-vaikutukset-yhdenvertaisuuteen-haasteina-etaopiskelun-vaatimat-taidot-seka-oppimisen-tuki-ja-ohjaus/
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Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa  

 

Koronatilanteen vuoksi Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa 

-arvioinnin tälle vuodelle suunniteltuja tiedonkeruita ei toteuteta. Karvi seuraa tilanteen kehitty-

mistä ja vaikutuksia ja tekee sen perusteella päätöksiä arvioinnin jatkosta. Tiedotamme järjestä-

jiä myöhemmin mahdollisista muista muutoksista.  

 

Lisätietoja:  

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

Arvioinnin verkkosivut 

 

 

 

Työelämäläheisyys ja työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa 

 

Karvi toteuttaa vuosina 2021–2022 arvioinnin, joka kohdistuu ammatillisen koulutuksen työelä-

mäläheisyyteen ja työelämäyhteistyöhön liittyviin prosesseihin ja käytäntöihin. Arviointi tuottaa 

tietoa työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutumisesta, toteuttamisen tavoista, toimivuu-

desta ja vaikuttavuudesta. Lisäksi tuotetaan tietoa koulutuksen järjestäjien ja työelämän yhteis-

työn rakenteista ja muodoista sekä niiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista 

Koulutuksen järjestäjiä tiedotetaan arvioinnista vuoden 2021 alussa. 

 

Lisätietoja: 

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

Johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5557 

 

 

 

  

https://nivelvaiheet.karvi.fi/
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LIITE 2. VALMISTUNEET ARVIOINTIRAPORTIT 

 

Viimeisimmät ammatillista koulutusta koskevat arviointiraportit:  
 

 

Hievanen, R. Frisk, T. Väätäinen, H. Mustonen, K., Kaivola, J., Koli, A., Liski, S., Muotka, V., Wikman-
Immonen, A. 2020. Maahanmuuttajien koulutuspolut – Arviointi vapaan sivistystyön lukutaito-
koulutuksesta, aikuisten perusopetuksesta ja ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimusten 
joustavoittamisesta. (linkki) 
 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuosina 2019–2020 arvioinnin, jossa tar-

kasteltiin maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttamiseen tähdänneiden uudistusten vai-

kutuksia vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa ja ammatilli-

sessa koulutuksessa. Arviointikysymykset olivat: 

• Miten maahanmuuttajien koulutuspolut toimivat? 

• Vastaavatko vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus, aikuisten perusopetus ja ammatillinen 

koulutus uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin? 

• Mitkä tekijät edistävät ja estävät maahanmuuttajien koulutuspolkujen toimivuutta? 

 
Lisätietoja:  

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

Johtava arviointiasiantuntija Tarja Frisk, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5504 

 

 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) 2020. Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vai-

kutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. (linkki) 

 

Heti pandemian puhjettua Karvi käynnisti arvioinnin Covid-19 pandemian aiheuttamista poik-

keuksellista opetusjärjestelyistä sekä niiden vaikutuksista koulutukselliseen tasa-arvoon ja yh-

denvertaisuuteen kaikilla koulutusasteilla. Arviointikysymykset olivat: 

• Millaisia vaikutuksia poikkeustilanteesta johtuvilla opetusjärjestelyillä on ollut koulutuk-

sellisen sekä yhteiskunnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle? 

- Oppiminen 

- Oppimisen ja osaamisen arviointi 

- Ohjauksen ja tuen tarpeet sekä palvelujen saatavuus 

- Erityisryhmien tarpeiden huomioiminen 

• Mitkä tekijät ovat edistäneet tai estäneet varhaiskasvatuksessa ja eri koulutusasteilla ta-

voitteiden saavuttamista? 

• Millaisia vaikutuksia tilanteella on ollut opintojen etenemiseen ja tuen sekä ohjauksen 

tarpeeseen eri 

• koulutusasteiden nivelvaiheissa? 

• Vaikutukset oppilaiden ja opiskelijoiden sekä opettajien hyvinvointiin? 

 

Lisätietoja:  

Yksikön päällikkö, varajohtaja Hannele Seppälä, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5550 

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

 

https://karvi.fi/app/uploads/2020/08/KARVI_1120.pdf
https://karvi.fi/publication/poikkeuksellisten-opetusjarjestelyjen-vaikutukset-tasa-arvon-ja-yhdenvertaisuuden-toteutumiseen/
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Hakamäki-Stylman, V. & Kilpeläinen, P. 2020. Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta 
kuljetusalan ammattitutkinnossa. (linkki) 
 
Arviointi toteutettiin vuosien 2019–2020 aikana osana Karvin uuden ammatillisen koulutuksen 
oppimistulosten arviointijärjestelmän pilotointia. Arviointi kohdistui kuljetusalan ammattitutkin-
toon ja siinä selvitettiin, millaista kuljetusalan ammattitutkinnon opiskelijoiden osaaminen on 
opintojen loppuvaiheessa tai vastavalmistuneilla. Lisäksi arvioinnissa tuotettiin tietoa koulutuk-
sen järjestäjien pedagogisesta toiminnasta kuljetusalan ammattitutkinnossa. Arviointi oli Karvin 
ensimmäinen ammattitutkintoon kohdistuva arviointi. Arvioinnin tulokset julkaistiin kesäkuussa 
2020. 
 
Lisätietoja:  

Arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5555 

Johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5557 

 

 

Goman, J. Rumpu, N. Kiesi, J. Hietala, R. Hilpinen, M. Kankkonen, H. Kjäldman, I. Niinistö-Sivu-

ranta, S. Nykänen, S. Panstar, T. Piilonen, H. Raudasoja, A. Siippainen, M. Toni, A. & Vuorinen, R. 

2020. Vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja – Arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta 

perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa. (linkki) 

 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuosina 2018–2019 arvioinnin perusope-

tuksen ja toisen asteen nivelvaiheesta. Ohjauksen lisäksi arvioitiin yhteishaun ja muiden koulu-

tukseen hakeutumismuotojen toimivuutta sekä nivelvaiheyhteistyötä. Arviointikysymykset oli-

vat: 

• Miten ohjaus jatko-opintoihin ja uravalintoihin toimii perusopetuksen vuosiluokilla 7–9? 

• Miten ohjaus toimii opintojen alkuvaiheessa toisella asteella ja nivelvaiheen koulutuk-

sissa? 

• Miten yhteishaku ja muut koulutukseen hakeutumisen muodot toimivat toisen asteen 

sekä valmentavien, valmistavien ja vapaan sivistystyön koulutuksissa? 

• Miten ohjauksen ja muiden nivelvaiheeseen liittyvien toimintojen arviointi ja kehittämi-

nen toteutuvat opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toiminnassa? 

• Miten toimivaa on opetuksen ja koulutuksen järjestäjien nivelvaiheyhteistyö 

 

Lisätietoja:  

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

 

 

 

https://karvi.fi/publication/ammatillinen-osaaminen-ja-pedagoginen-toiminta-kuljetusalan-ammattitutkinnossa/
https://karvi.fi/app/uploads/2020/02/KARVI_0620.pdf

