Tervetuloa arviointiklinikalle!
• Täällä voit kysyä työelämäläheisyys ja
työelämäyhteistyö –arvioinnin kyselyiden
toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä.
• Klinikka on vapaaehtoinen, vapaamuotoinen ja
täältä voi poistua, kun on saanut tiedonjanonsa
sammutettua.
• Pyydä puheenvuoroa käsipainikkeella. Vastaamme
kysymyksiin järjestyksessä.
• Voit myös esittää kysymyksesi chat-ikkunassa.
• Tilaisuutta ei tallenneta.

Arvioinnin tausta ja tavoitteet Koulutuksen
arviointisuunnitelman 2020-2023 mukaan
• Osa OKM:n hyväksymää Koulutuksen arviointisuunnitelmaa 2020-2023
• Arviointi
• kohdistuu ammatillisen koulutuksen työelämäläheisyyteen ja työelämäyhteistyöhön
liittyviin prosesseihin ja käytäntöihin.
• tuottaa tietoa työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutumisesta, toteuttamisen
tavoista, toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.
• Lisäksi tuotetaan tietoa koulutuksen järjestäjien ja työelämän yhteistyön rakenteista ja
muodoista sekä niiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista.
• Osa useampien arviointien muodostamaa kokonaisuutta, joiden kautta tuotetaan
ammatillisen koulutuksen reformista
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Arviointiryhmä ja Karvin projektiryhmä
Arviointiryhmä
• Ville Loukusa, työelämäkoordinaattori,
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
• Laura Pylväs, tutkijatohtori, Helsingin
yliopisto, käyttäytymistieteellinen
tiedekunta,
• Kirsi Rasinaho, koulutus- ja
työvoimapoliittinen asiantuntija, Suomen
Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
• Jenni Taakala, utvecklingsledare, Svenska
Framtidsskolan i Helsingforsregionen AB
• Matti Tujula, edunvalvonnan asiantuntija,
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto –
SAKKI ry
• Mikko Vieltojärvi, asiantuntija,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Karvin projektiryhmä
• Raisa Hievanen, arviointiasiantuntija,
projektipäällikkö
• Paula Kilpeläinen, johtava
arviointiasiantuntija
• Anni Tuurnas, arviointiasiantuntija
• Mari Huhtanen, arviointiasiantuntija
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Arvioinnin aikataulu

Arvioinnin valmistelu
1-6/2021

Arviointikysymysten
ja tiedonkeruun
suunnittelu 810/2021

Tiedonkeruu
järjestäjiltä ja
opettajilta/kouluttajilta
marras-joulukuu
2021

Aineistojen
analysointi kevättalvialkukevät 2022

Johtopäätökset,
kehittämissuositukset
5-6/2022

Tulosten
julkistaminen 910/2022

Työpajat kevät 2022
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Arviointiin liittyvät tiedonkeruut 3.11.-10.12.
• Tiedonkeruut toteutetaan sähköisinä Webropol-kyselyinä
• Kysely koulutuksen järjestäjien johdolle
• Kyselyyn vastaa koulutuksen järjestäjän edustaja tai edustajat ryhmänä.
• Toivomme, että vastaajien joukossa on organisaatiossanne työelämäyhteistyöstä ja
työelämässä oppimisesta vastaava henkilö/henkilöitä.
• Koulutuksen järjestäjät saavat palautteen omista tuloksistaan suhteessa kansalliseen
tilaan.
• Kysely ammatillisia tutkinnon osia opettaville
• Vastaaminen toteutetaan koulutusalakohtaisena pienryhmänä (mukana pt, at, eat + eri
tutkintojen opettajia).
• Vastaajaryhmän koko on noin 5–8 vastaajaa.
• Karviin toimitetaan yksi vastaus jokaiselta koulutusalalta, jonka koulutusta järjestetään
(koulutusalalistaus).
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Vinkkejä arvioinnin käytännön toteuttamiseen
• Kyselyt on hyvä lähettää asianosaisille etukäteen, jotta he voivat valmiiksi miettiä
vastauksia kysymyksiin ja ryhmävastaaminen toteutuisi sujuvasti
• Varatkaa yhteinen aika kalentereista hyvissä ajoin
• Word-muotoisen kyselyn hyödyntäminen
• Jos tulee ongelmia, olkaa yhteydessä matalla kynnyksellä

• Muita vinkkejä arvioinnin käytännön toteuttamiseen?
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Tulevat arviointiklinikat
• 24.11. klo 10.00–11.00
Tervetuloa!
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Lisätietoja arvioinnista:
• Arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5542
• Johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533
5557
• Arviointiasiantuntija Anni Tuurnas, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5593
• Metodiset kysymykset: Arviointiasiantuntija Mari Huhtanen, etunimi.sukunimi@karvi.fi,
puh. 029 533 5510
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