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Tiedote 28.10.2021 

 
Yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa -arviointi 

Hyvä koulutuksen järjestäjän yhteyshenkilö 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi vuosina 2021–2022 yksilöllisten 

opintopolkujen toteutumista ammatillisessa koulutuksessa. Arviointi tuottaa tietoa 

henkilökohtaistamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä ohjaukseen 

liittyvien käytäntöjen toimivuudesta sekä opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien 

toteutumisesta. 

Arvioinnin kohderyhmään kuuluvat ammatillisen koulutuksen järjestäjät, jotka järjestävät 

tutkintotavoitteista ammatillista koulutusta. Erityinen tuki, vaativa erityinen tuki ja 

valmentava koulutus eivät kuulu arvioinnin piiriin. Arviointi ei siten koske koulutuksen 

järjestäjiä, joiden kaikki opiskelijat ovat erityisen tuen tai vaativan erityisen tuen opiskelijoita. 

Lähetimme teille ensimmäisen tiedotteen arvioinnista lokakuun alussa. Tässä tiedotteessa 

kerromme ohjeet koulutuksen järjestäjän ja opetus- ja ohjaushenkilöstön kyselyjen 

toteuttamiseksi. 

Koulutuksen järjestäjien ja opetus- ja ohjaushenkilöstön aktiivinen osallistuminen arviointiin 

on tärkeää koulutuksen kehittämisen kannalta. Kiitos että osallistutte! 

Kyselyt koulutuksen järjestäjien johdolle ja opetus- ja ohjaushenkilöstölle 

Kyselyjen teemat ovat henkilökohtaistaminen ja HOKS-prosessi, osaamisen tunnistaminen ja 

tunnustaminen, ohjaus henkilökohtaistamisprosessissa sekä opiskelijoiden valinnanmahdolli-

suudet. Lisäksi tarkastellaan henkilökohtaistamiseen liittyvää työnjakoa, resursointia ja 

osaamista, valtakunnallisia linjauksia sekä opetuksen ja ohjauksen riittävyyttä ja määrää ja 

vieraskielistä opetusta. Arviointiin osallistuvilla on mahdollisuus kartoittaa yksilöllisiin 

opintopolkuihin liittyviä vahvuuksiaan, hyviä käytäntöjään ja kehittämistarpeitaan. 

Koulutuksen järjestäjän kyselyyn vastaa johdon edustaja tai edustajat ryhmänä. Kukin 

järjestäjä palauttaa vain yhden vastauksen koulutuksen järjestäjän kyselyyn. 

Opetus- ja ohjaushenkilöstön kysely on tarkoitettu perustutkintojen sekä ammatti- ja 

erikoisammattitutkintojen opetus- ja ohjaushenkilöstölle, joka työskentelee edellä 

mainittujen teemojen parissa. Kysely ei koske valmentavien koulutusten henkilöstöä. Kysely 

on yksilövastattava ja siihen vastataan nimettömänä. Toivomme, että mahdollisimman moni 

opetus- ja ohjaushenkilöstöstä vastaa kyselyyn. 

Molempiin kyselyihin vastataan sähköisesti Webropol-linkkien kautta. Kyselyjen vastausaika 

on 1.–30.11.2021. Lähetämme koulutuksen järjestäjän yhteyshenkilölle kyselyjen 

vastauslinkit maanantaina 1.11.2021. Yhteyshenkilö vastaa kyselyihin liittyvien ohjeiden ja 

vastauslinkkien toimittamisesta vastaajille.  

Oheisia kyselyjen Word-versioita voi käyttää apuna vastaamiseen valmistautumisessa: 

Koulutuksen järjestäjän kysely | Opetus- ja ohjaushenkilöstön kysely 

https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/10/Karvi_Tiedote_yksilolliset_opintopolut_lokakuu2021.pdf
https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/10/Jarjestajakysely.docx
https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/10/Opetus-ja-ohjaushenkiloston-kysely.docx
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Kyselyihin vastatessa on mahdollista pitää vastaamisessa taukoa ja jatkaa myöhemmin. 

Tarkemmat ohjeet tähän ovat kyselyissä. Vastausten lähettämisen jälkeen omat vastaukset 

voi tulostaa tai ladata itselleen.  

Järjestäjäkyselyn lopussa pyydämme palautetta arvioinnin järjestelyistä, kuten 

toteutusohjeista ja yhteydenpidosta. Toivomme, että yhteyshenkilö osallistuu tämän 

palautteen antamiseen. 

Karvi raportoi kyselyjen vastaukset yhteenvetoina niin, ettei yksittäisiä vastaajia voi 

tunnistaa. Koulutuksen järjestäjälle toimitetaan palautteet omista tuloksista suhteessa 

kansalliseen tilaan. Palaute sisältää myös henkilöstökyselyn numeerisia tuloksia, mikäli 

henkilöstökyselyyn on tullut vähintään viisi vastausta. 

Opiskelijoiden ja työelämän edustajien haastattelut 

Opiskelijoilta ja työelämän edustajilta kerätään tietoa haastatteluilla. Haastattelut tehdään 

osan koulutuksen järjestäjien kanssa eri puolilla Suomea marraskuussa 2021 – tammikuussa 

2022. Haastatteluiden lähtökohtana ovat osallistujien omat kokemukset arvioinnin 

teemoista. Valmistelemme haastattelujen toteutusta ja olemme marraskuussa yhteydessä 

niihin järjestäjiin, joita haastattelut koskevat. 

Arviointiklinikat – verkkotilaisuudet arvioinnin toteuttamisen tueksi 

Järjestämme kaksi arviointiklinikkaa perjantaina 29.10.2021 klo 12–13 ja keskiviikkona 

3.11.2021 klo 10–11 erityisesti kyselyjen toteuttamisen tueksi.  

Klinikat ovat vapaamuotoisia ja teemat muotoutuvat täysin tilaisuudessa esitettyjen 

kysymysten ympärille. Keskustelua ohjaavat ja kysymyksiin vastaavat karvilaiset, mutta 

tilaisuus on myös oiva mahdollisuus vertaisoppimiselle ja kokemusten jakamiselle. 

Klinikat ovat vapaaehtoisia ja niistä voi poistua, kun on saanut tiedonjanonsa sammutettua. 

Tilaisuudet eivät vaadi ennakkoilmoittautumista. 

Tilaisuudet toteutetaan Teamsilla ja niitä ei tallenneta. Tilaisuuksien pääkieli on suomi.  

Alla ovat tilaisuuksien osallistumislinkit: 

Liity tilaisuuteen 29.10. klo 12 napsauttamalla tästä  

Liity tilaisuuteen 3.11. klo 10 napsauttamalla tästä  

 Tervetuloa keskustelemaan arvioinnista! 

Lisätietoja arviointihankkeesta 

 Arviointiasiantuntija Johanna Kiesi, johanna.kiesi@karvi.fi, p. 029 533 5545 
 Arviointineuvos Jani Goman, jani.goman@karvi.fi, p. 029 533 5505  

Lisätietoja arvioinnista päivitetään myös arvioinnin verkkosivuille. 

 Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin. Kiitos yhteistyöstä! 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGZkOGJjZjctODkxYi00MDRkLWFlYzgtOWJhZTVhOWU5MWFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22e38e595f-a8e8-4ad0-bb88-994b9976401f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjBkNGNhMWEtZTk4Ni00NWI5LTllYWQtYjM1NTY5ZjdmNTVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22e38e595f-a8e8-4ad0-bb88-994b9976401f%22%7d
mailto:johanna.kiesi@karvi.fi
mailto:jani.goman@karvi.fi
https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/yksilollisten-opintopolkujen-toteutuminen-ammatillisessa-koulutuksessa/

