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Karvi toteutti logistiikan perustutkinnon arvioinnin vuosina 2019–2020. Arviointi kohdistui logis-
tiikan perustutkintoa järjestävien koulutuksen järjestäjien pedagogiseen toimintaan ja logistiikan 
perustutkinnon opiskelijoiden osaamiseen. Lisäksi arvioinnilla tuotettiin tietoa siitä, millaiset 
valmiudet koulutus antaa työelämään ja jatko-opintoihin. Arvioinnissa oli mukana logistiikan 
perustutkintoa järjestävät koulutuksen järjestäjät (n = 46).

Arviointi toteutettiin osana uuden oppimistulosten arviointijärjestelmän pilotointia. Arviointi-
järjestelmää on kehitetty usean vuoden ajan meta-arvioinnin, ulkoisen arvioinnin sekä eri sidos-
ryhmille toteutettujen työpajojen tuottaman tiedon perusteella. Uudessa arviointijärjestelmässä 
on pyritty ottamaan huomioon ammatillisen koulutuksen toimintaympäristössä tapahtuneet 
muutokset ja osana tätä on vahvistettu opiskelijan ja työelämän roolia arviointitiedon tuotta-
misessa. Lisäksi arvioinneissa hyödynnetään mahdollisimman paljon valmiita tietovarantoja ja 
aineistoja. Arviointimenetelmät mukailevat Karvin kehittävän arvioinnin periaatteita, ja niissä 
korostuvat vuorovaikutteisuus ja monimenetelmäisyys. 

Arviointiaineisto koostui laajasta määrällisestä ja laadullisesta aineistosta. Tietoa koulutuksen jär-
jestäjien pedagogisesta toiminnasta saatiin itsearvioinnilla, jonka koulutuksen järjestäjät toteuttivat 
yhdessä työelämän kanssa. Pedagogista toimintaa arvioitiin myös Amispalautteen tulosten sekä 
Koski-rekisteristä saatujen näyttöjen järjestämiseen liittyvien tietojen perusteella. Tietoja täydennet-
tiin työpaikkaohjaajien haastatteluilla. Opiskelijoiden osaamista arvioitiin ammatillisten tutkinnon 
osien sekä yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanojen sekä koulutuksen järjestäjien ja 
työelämän edustajien arvioiden perusteella. Opiskelijoille toteutettiin myös osaamisen itsearviointi.

Arvioinnin tulosten mukaan koulutuksen järjestäjien pedagoginen toiminta on keskimäärin 
kehittyvällä tasolla asteikolla puuttuva-alkava-kehittyvä-edistynyt. Pedagogisen toiminnan 
laadussa on kuitenkin melko paljon eroja koulutuksen järjestäjien välillä. Erityisesti eroja kou-
lutuksen järjestäjien välillä on opettajien ammatti- ja työelämäosaamisen varmistamisessa, 
työpaikka ohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen varmistamisessa, työelämän osallistumisessa 
muualla kuin työpaikoilla järjestettävien näyttöjen arviointiin sekä yhteisten tutkinnon osien 
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integroinnissa ammatillisiin tutkinnon osiin ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvioin-
nissa osana näyttöjä. Sekä opiskelijat että koulutuksen järjestäjät kokivat henkilökohtaistamisen 
toteutuvan keskimäärin hyvin. Koulutuksen järjestäjien mukaan menettelytavoista sopiminen 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnassa ja päivittämisessä sekä 
henkilöiden vastuuttaminen HOKSin laadintaan ja päivittämiseen toteutuivat hyvin. Kuitenkin 
osa opiskelijoista koki, että HOKSia ei ollut päivitetty tarvittaessa opintojen aikana. Työpaikat 
nähtiin laadukkaina oppimisympäristöinä, mutta työelämän roolia tulisi vahvistaa erityisesti 
työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelussa. Myös opiskelija tulisi ottaa vahvemmin 
mukaan sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen että näyttöjen suunnitteluun. Koulutuksen järjes-
täjien pedagogisen toiminnan seurannassa, arvioinnissa ja kehittämisessä on myös parannettavaa.

Ammatillisten tutkinnon osien arvosanat olivat keskimäärin hyviä logistiikan perustutkinnossa 
arviointiasteikolla 1–5 (Tyydyttävä 1, Tyydyttävä 2, Hyvä 3, Hyvä 4, Kiitettävä 5). Ammatillisten 
tutkinnon osien arvosanoista kiitettäviä arvosanoja oli reilu viidennes (22 %), hyviä arvosanoja 
64 prosenttia ja tyydyttäviä 14 prosenttia. Ammatillisten tutkinnon osien arvosanoissa ei ollut 
merkittäviä eroja iän, sukupuolen, tai kahden suurimman osaamisalan mukaan tarkasteltuna, 
mutta äidinkielen mukaan tarkasteltuna arvosanoissa oli selkeä ero muunkielisten ja suomen- tai 
ruotsinkielisten opiskelijoiden välillä. Lisäksi koulutuksen järjestäjien välillä oli suuriakin eroja 
arvosanoissa, mutta eroja ei havaittu juurikaan AVI-alueiden välillä. Koulutuksen järjestäjien ja 
työpaikkaohjaajien mukaan opiskelijoiden ammatillinen perusosaaminen on keskimäärin hyvää, 
mutta eniten kehitettävää on opiskelijoiden teoriaosaamisessa ja kokonaisuuksien hallinnassa.

Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanat olivat keskimäärin heikompia kuin ammatillisten 
tutkinnon osien arvosanat logistiikan perustutkinnossa. Tyydyttävien arvosanojen osuus yhteisten 
tutkinnon osien pakollisista osa-alueista oli 36 prosenttia, hyvien arvosanojen osuus 52 prosenttia ja 
kiitettävien osuus 13 prosenttia. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen -tutkinnon osassa arvosanat 
olivat keskimäärin heikoimpia viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä -osa-alueessa 
ja korkeimpia toiminta digitaalisessa ympäristössä -osa-alueessa. Yhteiskunta- ja työelämäosaami-
nen -tutkinnon osan kohdalla arvosanojen keskiarvo oli heikoin yhteiskunnassa ja kansalaisena 
toimimisen valmiudet osa-alueessa ja korkein opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -osa-alueessa. 
Koulutuksen järjestäjät ja työpaikkaohjaajat arvioivat opiskelijoiden digitaidot hyviksi etenkin nuo-
remmilla opiskelijoilla. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot jakautuivat selvästi sekä toisten vahvuuksiksi 
että toisten kehittämistarpeiksi. Opiskelijat kokivat yrittäjyyteen liittyvän osaamisensa heikoksi.

Arvioinnin mukaan opiskelijat ovat suurelta osin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen ja kokevat 
saaneensa riittävät valmiudet työelämässä toimimiseen. Lisäksi työpaikat suhtautuvat pääosin 
myönteisesti opiskelijoihin ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen.

Arviointiraportin lopussa on esitelty tulosten perusteella muodostetut kehittämissuositukset. 
Suositukset liittyvät muun muassa koulutuksen järjestäjien ja työelämän välisen yhteistyön tiivis-
tämiseen, opettajien ja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämiseen sekä pedagogisen toiminnan 
kehittämiseen koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avainsanat: logistiikan perustutkinto, ammatillinen koulutus, pedagoginen toiminta, ammatil-
linen osaaminen




