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Hyvä ammatillisen koulutuksen järjestäjä 

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.  

Arvioinnin kohderyhmien aktiivinen osallistuminen arviointiin on tärkeää koulutuksen 

kehittämisen kannalta. Kiitos että osallistutte! 

Arviointiin liittyvät tiedonkeruut 

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

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä kerätään tietoa elo-syyskuussa 2023. 

Suomenkieliset ammatillisen koulutuksen järjestäjät 

Suomenkielisistä ammatillisen koulutuksen järjestäjistä puolet on valittu mukaan arviointiin. 

Valintaa tehdessä otettiin huomioon se, että mukana on eri alueilla toimivia, eri kokoisia ja eri 

järjestäjätyyppejä edustavia koulutuksen järjestäjiä. Te olette mukana arvioinnissa.  

Ruotsinkieliset ammatillisen koulutuksen järjestäjät 

Kaikki ruotsinkieliset ammatillisen koulutuksen järjestäjät osallistuvat arviointiin. Tämä on 

välttämätöntä, jotta voimme tuottaa erikseen arviointitietoa ruotsinkielisestä ammatillisesta 

koulutuksesta. 

Muu arvioinnissa käytettävä aineisto 

Arvioinnissa kerätään aineistoa myös ammatillisen tutkinnon suorittaneilta 

ammattikorkeakoulujen opiskelijoilta ja kaikilta ammattikorkeakouluilta. Tiedonkeruiden 

lisäksi arvioinnissa hyödynnetään laajasti olemassa olevaa tilasto- ja rekisteriaineistoa, kuten 

Koski- ja opiskelijavalintarekisterin tietoja. 

Palaute koulutuksen järjestäjille 

Arviointi perustuu kehittävän arvioinnin periaatteisiin. Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä 

on mahdollisuus arvioinnin toteuttamisen kautta tunnistaa toimintansa vahvuuksia, 

kehittämiskohteita ja hyviä käytäntöjä.  
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Osana kansallista arviointia emme raportoi yksittäisten koulutuksen järjestäjien vastauksia 

eikä kansallisesta arviointiraportista voi tunnistaa yksittäistä koulutuksen järjestäjää. Sen 

sijaan ammatillisen koulutuksen järjestäjät saavat palautteen omista tuloksistaan suhteessa 

kansalliseen tilaan.  

Tiedonkeruun toteutuksen koordinoiminen  

Arvioinnin tiedonkeruun toteuttamiseen tarvitsemme teidän apuanne. Pyydämme teitä 

nimeämään arvioinnille erillisen yhteyshenkilön. Yhteyshenkilön tehtävänä on koordinoida 

tiedonkeruun toteuttaminen ja toimittaa kyselyyn liittyvät ohjeet vastaajille. Pyydämme 

ilmoittamaan mahdollisen yhteyshenkilön nimen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron 

6.4.2023 mennessä Webropol-lomakkeella osoitteessa: 

https://link.webropolsurveys.com/S/655828CE1BD6F394. 

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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