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Hyvä ammattikorkeakoulun edustaja 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi vuonna 2023 ammatillisen koulutuksen 

tuottamaa osaamista suhteessa ammattikorkeakouluopintojen vaatimuksiin. Arvioinnin 

keskiössä on se, miten koulutusjärjestelmä tukee ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavien 

valmiuksien vahvistumista ammatillisessa koulutuksessa ja toisaalta, miten 

ammattikorkeakoulut tukevat opinnoissa menestymistä sekä tunnistavat ammatillisen 

koulutuksen taustalla tulevien opiskelijoiden osaamisen vahvuuksia ja haasteita. Arvioinnin 

aihetta tarkastellaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien, ammattikorkeakoulujen sekä 

opiskelijoiden näkökulmasta. Ammattikorkeakoukuista arviointiin osallistuvat kaikki Manner-

Suomessa toimivat ammattikorkeakoulut (pl. Poliisiammattikorkeakoulu).  

Arvioinnin kohderyhmien aktiivinen osallistuminen arviointiin on tärkeää koulutuksen 

kehittämisen kannalta. Kiitos että osallistutte! 

Arviointiin liittyvät tiedonkeruut ja palaute korkeakouluille 

Keräämme arviointitietoa eri ryhmiltä, jotta arvioinnin aiheesta saadaan kattava kuva. 

Kaikkien ammattikorkeakoulujen johdolta ja henkilöstöltä tietoa kerätään kyselyllä huhti-

toukokuussa 2023. Lisätietoja kyselystä toimitetaan korkeakouluille maaliskuussa 2023. 

Ammatillisen koulutuksen suorittaneilta ammattikorkeakouluopiskelijoilta kerätään tietoa 

haastatteluilla syyskuussa 2023. Opiskelijatiedonkeruu toteutetaan vain osassa 

ammattikorkeakouluja. Niille korkeakouluille, joiden opiskelijoita haastatellaan ilmoitetaan 

siitä erikseen myöhemmin keväällä.  

Kysely- ja haastatteluaineistojen lisäksi arvioinnissa hyödynnetään laajasti olemassa olevaa 

tilasto- ja rekisteriaineistoa, kuten opiskelijavalintarekisteri ja AVOP-palaute. 

Arviointi perustuu kehittävän arvioinnin periaatteisiin. Ammattikorkeakouluilla on 

mahdollisuus arvioinnin toteuttamisen kautta tunnistaa toimintansa vahvuuksia, 

kehittämiskohteita ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi opiskelijoilla on haastatteluissa mahdollisuus 

reflektoida omia valmiuksiaan ja omaa koulutuspolkuaan. 

Osana kansallista arviointia emme raportoi yksittäisten korkeakoulujen vastauksia eikä 

kansallisesta arviointiraportista voi tunnistaa yksittäistä korkeakoulua eikä opiskelijaa. Sen 

sijaan korkeakoulut saavat palautteen omista tuloksistaan suhteessa kansalliseen tilaan.  
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Tiedonkeruiden toteutuksen koordinoiminen korkeakoulussa 

Arvioinnin tiedonkeruiden toteuttamiseen tarvitsemme teidän apuanne. Halutessanne voitte 

nimetä arvioinnille erillisen yhteyshenkilön. Yhteyshenkilön tehtävänä on koordinoida 

tiedonkeruiden toteuttaminen ja toimittaa kyselyihin ja haastatteluihin liittyvät ohjeet ja linkit 

vastaajille. Pyydämme ilmoittaman mahdollisen yhteyshenkilön nimen, sähköpostiosoitteen 

ja puhelinnumeron 28.2.2023 mennessä Webropol-lomakkeella osoitteessa: 

https://link.webropolsurveys.com/S/5EAE9FD871278BF8.  

Mikäli ette ilmoita tälle arvioinnille erillistä yhteyshenkilöä lähetämme kaikki tähän arviointiin 

liittyvät viestit ja ohjeet tämän tiedotteen vastaanottajalle. 

Lisätietoja arviointihankkeesta 

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

• Arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman, etunimi.sukunimi@karvi.fi,  
p. 029 533 5555 
 

     
Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin. 

Lisätietoja arvioinnista päivitetään myös arvioinnin verkkosivuille. 

 

 Kiitos yhteistyöstä! 
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