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Tiedote 11.10.2021 

      

 

 

Hyvä koulutuksen järjestäjän yhteyshenkilö 

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

koulutuksen työelämäläheisyyttä ja työelämäyhteistyötä. Arvioinnilla tuotamme tietoa 

koulutuksen järjestäjien ja työelämän yhteistyön rakenteista ja muodoista sekä niiden 

toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Lisäksi tuotamme tietoa työpaikalla järjestettävän 

koulutuksen toteutumisesta, toteuttamisen tavoista, toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. 

Arviointi koskee kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, jotka järjestävät perustutkintoja, 

ammattitutkintoja ja tai erikoisammattitutkintoja. 

Koulutuksen järjestäjien, ammatillisten opettajien, työelämäkumppanienne ja opiskelijoiden 

aktiivinen osallistuminen arviointiin on tärkeää koulutuksen kehittämisen kannalta. Kiitos että 

osallistutte! 

Arviointiin liittyvät tiedonkeruut ja palaute koulutuksen järjestäjälle 

Keräämme arviointitietoa eri ryhmiltä, jotta työpaikalla järjestettävän koulutuksen ja 

työelämäyhteistyön toteutumisesta saadaan kattava kuva. Koulutuksen järjestäjien johdolta 

ja ammatillisia tutkinnon osia opettavilta keräämme tietoa kyselyillä marras-joulukuussa 2021. 

Koulutuksen järjestäjän kyselyyn vastaavat johdon edustajat ryhmänä, ammatillisia tutkinnon 

osia opettavan henkilöstön kyselyyn taas henkilöstön edustajat ryhmänä, jossa on mukana 

useampia henkilöstön edustajia samalta koulutusalalta. Jos koulutuksen järjestäjä järjestää 

useamman koulutusalan koulutusta, vastaa jokaisen koulutusalan henkilöstö omaan 

kyselyynsä.  

Työpaikkaohjaajilta, työnantajilta ja opiskelijoilta kerätään tietoa työpajoissa alkuvuodesta 

2022. Hyödynnämme arvioinnissa myös valtakunnallisia tilasto- ja rekisteriaineistoja kuten 

Amispalautetta ja työpaikkaohjaajakyselyä.  

Arviointi perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen. Koulutuksen järjestäjillä ja 

opetushenkilöstöllä on mahdollisuus arvioinnin toteuttamisen kautta tunnistaa 

työelämäyhteistyöhön ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyviä vahvuuksiaan, 

kehittämiskohteitaan ja hyviä käytäntöjään.  

Osana kansallista arviointia emme raportoi yksittäisten koulutuksen järjestäjien vastauksia 

eikä kansallisesta arviointiraportista voi tunnistaa yksittäistä koulutuksen järjestäjää. Sen 

sijaan koulutuksen järjestäjät saavat palautteen omista tuloksistaan suhteessa kansalliseen 

tilaan.  
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Yhteyshenkilön tehtävät 

Yhteyshenkilön tehtävänä on koordinoida tiedonkeruiden toteuttaminen ja toimittaa 

kyselyihin liittyvät ohjeet ja linkit vastaajille. Lähetämme teille tarkemmat toteutusohjeet 

viikolla 42. Linkit sähköisiin kyselyihin sekä word-versiot kyselyistä lähetämme erikseen 

lokakuun lopussa. 

Arviointiklinikat – verkkotilaisuudet arvioinnin toteuttamisen tueksi 

Järjestämme kaksi samansisältöistä arviointiklinikkaa perjantaina 29.10.2021 klo 13.00–14.00 

ja keskiviikkona 3.11.2021 klo 9.00–10.00. Klinikoilla voi kysyä kysymyksiä liittyen tämän 

arvioinnin tiedonkeruiden toteutukseen. Tilaisuudet ovat vapaaehtoisia ja vapaamuotoisia. 

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

Klinikoille ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Alla ovat tilaisuuksien osallistumislinkit: 

 29.10.2021 klo 13.00–14.00: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  

 3.11.2021 klo 9.00–10.00: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  

Tervetuloa keskustelemaan arvioinnista! 

Lisätietoja arviointihankkeesta 

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

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

• Arviointiasiantuntija Anni Tuurnas, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5593 

• Arviointiasiantuntija Mari Huhtanen etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5510 
(erityisesti metodiset kysymykset) 

     
Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin. 

Lisätietoja arvioinnista päivitetään myös arvioinnin verkkosivuille. 

 

 Kiitos yhteistyöstä! 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI0OTBjNDktZWUwNS00MTY3LWE5OGMtYTgwYWNlYmZlYmI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%2263c2f519-a401-42ea-b352-0df0b29fc4e2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTUwMDQyNTUtMTk1NS00YTVjLThkM2ItMzZlZDQyNDE0NDNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%2263c2f519-a401-42ea-b352-0df0b29fc4e2%22%7d
https://karvi.fi/ammatillinen-koulutus/teema-ja-jarjestelmaarvioinnit/tyoelamalaheisyys-ja-tyoelamayhteistyo-ammatillisessa-koulutuksessa/

