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Tiedote 19.10.2021 

  

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 työelämässä oppimisen 

toteutumisesta, toteuttamisen tavoista, toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. 

Arviointi koskee kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, jotka järjestävät perustutkintoja, 

ammattitutkintoja ja/tai erikoisammattitutkintoja. 

Lähetimme teille 8.10.2021 ensimmäisen tiedotteen arvioinnista. Tässä tiedotteessa 

kerromme tarkemmin marras-joulukuussa 2021 toteutettavista koulutuksen järjestäjien ja 

ammatillisen tutkinnon osien opetushenkilöstön kyselyistä.  

Koulutuksen järjestäjien ja opetushenkilöstön aktiivinen osallistuminen arviointiin on tärkeää 

koulutuksen kehittämisen kannalta. Kiitos että osallistutte! 

Arviointiin liittyvät tiedonkeruut marras-joulukuussa 2021 

Molemmat tiedonkeruut toteutetaan sähköisinä Webropol-kyselyinä. Koulutuksen järjestäjän 

yhteyshenkilö vastaa kyselyjen välittämisestä vastaajille. Lähetämme yhteyshenkilölle 

kyselyiden Word-versiot sekä linkit kyselyihin viikolla 44. Molempien kyselyiden viimeinen 

vastauspäivä on 10.12.2021. 

Kysely koulutuksen järjestäjien johdolle 

Koulutuksen järjestäjien kyselyssä selvitetään muun muassa työelämässä oppimisen ja 

työelämäyhteistyön toteutumista sekä niiden vahvuuksia, haasteita ja hyviä käytäntöjä. 

Kyselyyn vastaa koulutuksen järjestäjän edustaja tai edustajat ryhmänä. Toivomme, että 

vastaajien joukossa on organisaatiossanne työelämäyhteistyöstä ja työelämässä oppimisesta 

vastaava henkilö/henkilöitä. 

Koulutuksen järjestäjien johto toimittaa yhden vastauksen Karviin. 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.  

Kysely ammatillisia tutkinnon osia opettaville 

Kyselyssä selvitetään ammatillisia tutkinnon osia opettavilta erityisesti työelämässä oppimisen 

toteutumista. Kysymysten pohtiminen ja niihin vastaaminen toteutetaan 

koulutusalakohtaisena pienryhmänä, johon kuuluu kyseisen koulutusalan eri tutkinnoissa 

ammatillisia tutkinnon osia opettavia henkilöitä. Vastaajaryhmässä tulisi olla mukana 

perustutkintokoulutusta, ammattitutkintokoulutusta ja erikoisammattitutkintokoulutusta 

tuntevia henkilöitä. 

https://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/10/Tiedote-1.pdf
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Toivomme, että kunkin vastaajaryhmän koko on noin 5–8 vastaajaa. Mikäli järjestätte 

kyseiseltä koulutusalalta vain yhtä tai kahta tutkintoa voi vastaajien määrä olla pienempi. 

Vastausten tulisi kuitenkin aina olla ryhmävastauksia. 

Karviin toimitetaan yksi vastaus jokaiselta koulutusalalta, jonka koulutusta järjestätte. Jos 

esimerkiksi järjestätte koulutusta kolmelta eri koulutusalalta, toimitetaan Karviin kolme 

vastausta, jokainen eri koulutusalalta. Liitteestä 1 voitte halutessanne vielä tarkistaa, mitkä 

tutkinnon kuuluvat millekin koulutusalalle.  

Toivomme teidän arvioinnin yhteyshenkilönä välittävän kunkin koulutusalan 

vastuuhenkilölle/-henkilöille tiedon tästä tiedonkeruusta, jotta he voivat koota ammatillisia 

tutkinnon osia opettavan henkilöstön keskuudesta vastaajat sekä toimittavan vastauslinkin 

vastaajaryhmille. 

Vastaamme mielellämme kaikkiin tiedonkeruiden toteutusta koskeviin kysymyksiinne! 

Arviointiklinikat – verkkotilaisuudet arvioinnin toteuttamisen tueksi 

Järjestämme kaksi arviointiklinikkaa perjantaina 29.10.2021 klo 13.00–14.00 ja keskiviikkona 

3.11.2021 klo 9.00–10.00 erityisesti kyselyjen toteuttamisen tueksi. Halutessanne voitte 

tutustua arvioinnin kyselyihin ennakkoon verkkosivuillamme, jossa ne julkaistaan 28.10.2021 

klo 8.00. 

Klinikat ovat vapaamuotoisia ja teemat muotoutuvat täysin tilaisuudessa esitettyjen 

kysymysten ympärille. Keskustelua ohjaa 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. 

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://karvi.fi/wp-content/uploads/2021/10/Liite-1.-Tutkinnot-koulutusaloittain.pdf
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/
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