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Johdanto 
Ammatillisen koulutuksen tuottamaa osaamista on arvioitu kansallisesti Opetushal-
lituksen ja myöhemmin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toimesta 
reilun kahden vuosikymmenen ajan. Arviointien tavoitteena on ollut tuottaa tietoa sii-
tä, kuinka hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon perusteiden tavoitteet. Arvi-
oinnilla kehitetään myös koulutusta, tuetaan oppimista ja varmistetaan ammatillisen 
koulutuksen laatua. 

Tässä tiivistelmäjulkaisussa esitellään kuljetusalan ammattitutkinnon ja logistiikan pe-
rustutkinnon arviointien keskeiset tulokset. Arvioinnit toteutettiin vuosina 2019–2020. 
Arvioinnit tuottivat tietoa alan koulutuksen vahvuuksista ja kehittämistarpeista sekä 
opiskelijoiden osaamisesta. Koulutusta koskevissa tuloksissa päähuomio on työpaikalla 
järjestettävässä koulutuksessa. Osaamista tarkastellaan arvosanojen ja osaamista kos-
kevien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden mukaan. Tämän tiivistelmäjulkaisun koh-
deryhmiä ovat kuljetus- ja logistiikka-alan yritykset ja niiden työpaikkaohjaajat sekä 
koulutuksen järjestäjät.
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ARVIOINNIN TOTEUTUS
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Arviointikysymykset
Mikä on koulutuksen järjestäjien pedagogisen 
toiminnan laatu (vahvuudet ja kehittämistarpeet)?

Mitkä ovat opiskelijan osaamisen vahvuudet ja 
kehittämistarpeet?

Millaiset valmiudet koulutus antaa työelämään ja 
jatko-opintoihin?

1
2
3

Kehittävä arviointi
Arviointi toteutettiin kehittävän arvioinnin periaatteita noudattaen, jolloin arvioinnissa korostuvat 
arvioinnin toteuttajan ja arviointiin osallistuvan välinen luottamus ja vuorovaikutus, monipuolinen 
arviointiaineisto sekä toiminnan kehittäminen jo arviointiprosessin aikana. Kuljetus- ja logistiikka-alan 
arvioinnissa kehittävä arviointi toteutui esimerkiksi koulutuksen järjestäjien ja työelämän yhdessä 
toteuttamassa itsearvioinnissa, joka kohdistui muun muassa, työpaikalla järjestettävään koulutukseen 
ja opiskelijoiden osaamiseen. Lisäksi koulutuksen järjestäjille toimitettiin itsearvioinneista ja 
tutkinnon osien arvosanoista palauteraportit, joiden pohjalta järjestäjät voivat verrata omia 
tuloksiaan kansallisiin tuloksiin ja hyödyntää tietoa oman toimintansa kehittämisessä.
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Koulutusta ja opiskelijoita koskevat tiedot on koottu 2018–2020 väliseltä ajalta. 

Arviointiaineistot

KUVIO 1. Arviointiaineistot logistiikan perustutkinnon ja kuljetusalan ammattitutkinnon arvioinneissa
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TULOKSIA PEDAGOGISESTA  
TOIMINNASTA
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Alan opiskelijat
Logistiikan pt

• Opiskelijoita 9 868

• Ikä 15–67 v. suurin ryhmä alle 18-vuotiaat (35 %) 

• Äidinkieli suomi 81 %, ruotsi 2 %, muu kuin suomi tai ruotsi 17 % (yhteensä 66 eri äidinkieltä)

• Miehiä 83 %, naisia 17 % 

• 73 % opiskelijoista suoritti koko tutkintoa, 27 % osittaista tutkintoa 

• Korkein aiemmin suoritettu tutkinto: ammatillinen tutkinto tai opistoasteen tutkinto (44 %), peruskoulu, 
keskikoulu tai vastaava (43 %), ylioppilastutkinto (6 %), korkeakoulututkinto (3 %) 

• Yhteishaun kautta 48 %, jatkuvan haun kautta 32 %, työvoimakoulutuksessa 20 %

• Erityisen tuen piirissä noin 20 % opiskelijoista

Kuljetusalan at

• Opiskelijoita 667

• Ikä 19–64 v. suurin ryhmä 25–34 vuotiaat (30 %) 

• Äidinkieli suomi 79 %, ruotsi 2 %, muu kuin suomi tai ruotsi 19 % (yhteensä 32 eri äidinkieltä)

• Miehiä 89 %, naisia 11 % 

• 65 % opiskelijoista suoritti koko tutkintoa, 35 % osittaista tutkintoa 

• Korkein aiemmin suoritettu tutkinto: ammatillinen tutkinto tai opistoasteen tutkinto (65 %), peruskoulu, 
keskikoulu tai vastaava (16 %), ylioppilastutkinto (7 %), korkeakoulututkinto (8 %) 

• Yhteishaun kautta 29 %, jatkuvan haun kautta 52 %, työvoimakoulutuksessa 19 %
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Näyttöjen määrä ja näyttöympäristöt
Logistiikan pt

• Yhteensä 1 917 oppisopimusta ja 10 414 koulutussopimusta

Kuljetusalan at

• Yhteensä 299 oppisopimusta ja 300 koulutussopimusta

• Näyttöjä 1 584, eniten henkilökuljetusten osaamisalassa

• 59 % näytöistä työpaikalla, 28 % oppilaitoksessa, 13 % oppilaitoksen ja 
työpaikan yhdistelmänä

• Näyttöjä 17 740, eniten kuljetuspalvelujen osaamisalassa

• 55 % näytöistä työpaikalla, 37 % oppilaitoksessa, 8 % oppilaitoksen ja 
työpaikan yhdistelmänä
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Työpaikalla järjestettävän koulutuksen 
vahvuuksia
• Tutkinnon perusteiden mukaisia työpaikkoja osaamisen hankkimiseen ja näyttöihin on kohtalaisen 

hyvin saatavilla

• Tavoitteiden mukaisen osaamisen hankkiminen työpaikoilla toteutuu keskimäärin melko hyvin

• Opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä työpaikkaohjaajien ammattitaitoon ja heiltä saatuun ohjaukseen

• Työpaikoilla järjestetyt näytöt toteutuvat aidoissa työtehtävissä ja vastaavat pääosin tutkinnon osien 
ammattitaitovaatimuksia

• Opiskelijat, työpaikkaohjaajat ja koulutuksen järjestäjät ovat useimmiten tyytyväisiä näyttötoimintaan

• Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi toteutuu näytöissä keskimäärin hyvin

Muita pedagogisen toiminnan vahvuuksia
• Henkilöiden vastuista ja menettelytavoista on sovittu henkilökohtaisen osaamisen 

kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinnassa ja päivittämisessä

• Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen toteutuvat koulutuksessa hyvin

• Koulutuksen järjestäjät varmistavat keskimäärin hyvin oppimisympäristöjen vastaavuuden tutkinnon 
perusteisiin
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TULOKSIA OSAAMISESTA
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Osaamisen vahvuuksia ja 
kehittämistarpeita työelämän edustajien 
ja koulutuksen järjestäjien arvioimana

Vahvuuksia Kehittämistarpeita

• Ammatin perusosaaminen 

• Työturvallisuusosaaminen teoriatasolla

• Ajoneuvon hallinta 

• Työelämän tuoma kokemus ja sitoutuminen 
alaan (aikuisopiskelijoilla)

• Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

• Työyhteisössä toimiminen

• Ongelmanratkaisutaidot

• Digitaidot etenkin nuoremmilla opiskelijoilla

• Teoriatiedon soveltaminen käytännössä 

• Työprosessin ymmärtäminen ja johtaminen ko-
konaisuutena

• Työturvallisuusosaaminen käytännössä

• Digitaidot etenkin aikuisopiskelijoilla 

• Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

• Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

• Oma-aloitteisuus työssä ja uuden oppimisessa

• Suomen kielen luku- ja kirjoitustaito
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Osaaminen arvosanojen valossa 
logistiikan perustutkinnossa
Näyttöjen arvosanat

• Arvosanat keskimäärin hyviä

• Yleisin arvosana hyvä 4

• Arvosanoissa ei merkittäviä eroja iän, sukupuolen ja osaamisalojen mukaan

• Arvosanoissa osin suuriakin eroja koulutuksen järjestäjien välillä

• Suomen- ja ruotsinkielisten yleisin arvosana hyvä 4 ja muunkielisten hyvä 3

KUVIO 2. Näyttöjen arvosanat logistiikan perustutkinnossa

4 %
10 %

28 %

36 %

22 %

Tyydyttävä (1) Tyydyttävä (2) Hyvä (3) Hyvä (4) Kiitettävä (5)
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Yhteisten tutkinnon osien arvosanat 

• Arvosanat keskimäärin hyviä

• Yleisin arvosana hyvä 3

• Keskimäärin korkeimmat arvosanat opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksissa, työkyvyn 
ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä työelämässä toimimisessa

• Keskimäärin heikoimmat arvosanat viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella 
kielellä, fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja matematiikka ja matematiikan soveltami-
nen -osa-alueilla

• Kaikilla kieliryhmillä yleisin arvosana hyvä 3

• Arvosanoissa osin suuriakin eroja koulutuksen järjestäjien välillä

KUVIO 3. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanat logistiikan perustutkinnossa
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Kehittämissuosituksia
Pedagoginen toiminta 

Työelämässä oppimisen tavoitteista tulee sopia tarkemmin yhdessä 
opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Yhteinen suun-
nittelu tukee kaikkien osapuolten sitoutumista tavoitteiden saavuttami-
seen ja varmistaa osaltaan myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen 
laatua ja opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä.

Osaamisen kehittymisen seurannan ja HOKSin päivittämisen syste-
maattisuuteen tulee kiinnittää huomiota, jotta opettajalla, opiskeli-
jalla ja työpaikkaohjaajalla on yhteinen ymmärrys osaamistavoittei-
den saavuttamisesta ja opiskelijan valmiuksista näyttöön. 

Näyttöjen toteuttamista työpaikoilla tulee lisätä ja opiskelijat tu-
lee ottaa vahvemmin mukaan näytön suunnitteluun. Opettajille tulee 
myös turvata riittävät resurssit opiskelijoiden ohjaukseen ja arviointiin 
työpaikoilla. 

Koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä ja keskustelua on lisät-
tävä järjestäjien välisten erojen kaventamiseksi arvosanoissa ja pe-
dagogisissa käytännöissä. Eroja järjestäjien välillä oli etenkin työpaik-
kaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamisen sekä opettajien ammatti- ja 
työelämäosaamisen varmistamisessa ja kehittämisessä.

1

2

3

4
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Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamista sekä tutkinnon 
perusteiden tuntemusta tulee vahvistaa. Arviointikriteerien tunte-
mus edistää arvioinnin luotettavuutta ja yhteismitallisuutta. Lisäksi tut-
kinnon perusteiden tuntemus selkeyttää ja jäsentää ohjausta. Työpaik-
kaohjaajien perehdyttämisessä ja kouluttamisessa voidaan hyödyntää 
esimerkiksi www.ohjaan.fi -sivustoa. 

Opettajille tulee tarjota mahdollisuudet työelämäosaamisen ylläpi-
tämiseen ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen esimerkiksi hyö-
dyntämällä työelämäjaksoja. Erityisesti opettajien digitaitoja ja uusien 
teknologioiden osaamista tulee vahvistaa, sillä alalla otetaan jatkuvasti 
käyttöön uusia sähköisiä työvälineitä ja järjestelmiä. Tarvetta on myös 
kehittää opettajien erilaisiin oppijoihin liittyvää osaamista. 

Koulutuksen järjestäjien tulee vakiinnuttaa osaamisen arvioinnin 
toteuttamissuunnitelma osaksi arvioinnin laadunvarmennusta ja 
käytännön toimintaa. Lisäksi suunnitelman toteutumista tulee aktiivi-
sesti seurata ja arvioida sekä kehittää tarpeen mukaan. 

Pedagogisen toiminnan seurantaa, arviointia ja kehittämistä tulee 
vahvistaa osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintaa. Vuonna 
2021 käyttöön otettava kansallinen työelämäpalaute antaa koulutuksen 
järjestäjille mahdollisuuden systemaattisen palautteen kokoamiseen 
työelämältä ja sen hyödyntämisen työpaikalla järjestettävän koulutuk-
sen ja työelämäyhteistyön kehittämisessä.

5

6

7

8
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Kehittämissuosituksia
Osaaminen

Opiskelijoiden teoreettista osaamista ja sen soveltamista käytän-
nön työtehtävissä tulee vahvistaa.

Koulutuksessa tulee huomioida, että opiskelijat oppivat hahmot-
tamaan työprosessien ja -tehtävien kokonaisuuksia, sillä kokonai-
suuksien hallinta tulee korostumaan yhtenä alan osaamistarpeena 
tulevaisuudessa. 

Koulutuksessa tulee varmistaa, että opiskelijat saavat riittävät val-
miudet yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan.

1
2

3
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Logistiikan perustutkinto

Yhteisten tutkinnon osien resursointiin ja erilaisten suoritustapo-
jen tarjoamiseen tulee kiinnittää huomiota. Lisäksi yhteisten tutkin-
non osien integrointia ammatillisiin tutkinnon osiin tulee lisätä.

Opiskelijoille on taattava riittävät opiskeluvalmiudet alan opinnois-
sa. Esimerkiksi opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja (OPVA) voidaan hyö-
dyntää perusvalmiuksien kehittämisessä koulutuksen aikana mm. mate-
matiikassa, suomen kielessä ja tieto- ja viestintätekniikassa.

Kuljetusalan ammattitutkinto

Koulutuksessa tulee varmistaa, että opiskelijat osaavat soveltaa 
työturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä myös käytännössä.

Koulutuksessa tulee varmistaa, että opiskelijat saavat riittävät val-
miudet työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Erityisesti työpaikal-
la järjestettävässä koulutuksessa tulisi kiinnittää huomiota ennakoivaan 
työvuorosuunnitteluun ja ajo- ja lepoaikasäädösten noudattamiseen.

Koulutuksessa tulee varmistaa, että opiskelijat saavat riittävät digi-
taidot työelämässä toimimiseen. Erityisesti aikuisten digitaitoja tulee 
vahvistaa, sillä digitaalisia välineitä ja ohjelmia otetaan alalla jatkuvasti 
käyttöön ja alan tulevaisuuden työtehtävät edellyttävät laajaa ja moni-
puolista digiosaamista.

4
5

6
7

8
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Lopuksi
• Selvä enemmistö opiskelijoista on tyytyväisiä alan koulutukseen ja kokee saaneensa koulutuksen aikana 

osaamista ja ammattitaitoa, jota pystyy hyödyntämään.

• Valtaosa opiskelijoista kokee koulutuksen parantaneen heidän valmiuksiaan työelämään siirtymiseen, 
siellä toimimiseen tai jatko-opintoihin.

• Työpaikat suhtautuvat pääosin myönteisesti opiskelijoihin ja työelämässä oppimiseen.

• Työelämä arvostaa tulevissa työntekijöissään erityisesti oikeaa asennetta, motivaatiota, asiakaspalvelu- 
ja työelämätaitoja sekä halua kehittää itseään.

• Vuoteen 2035 mennessä liikennealalle avautuu noin 54 000 ja varastointi- ja postitoiminta-aloille noin 
15 000 uutta työpaikkaa. Suurin osa näistä työpaikoista tulee kohdistumaan ammatillisen koulutuksen 
suorittaneille.
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