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Nykyinen oppimistulosten 
arviointijärjestelmä ja sen kehittäminen
- Ammattiosaamisen näytöt liitettiin kaikkiin ammatillisiin 

perustutkintoihin 2006 alkaen

- Ammatillisen perustutkinnon perusteet ohjaavat näyttöjen 

toteuttamista ja arviointia

- Kansallinen oppimistulostieto kootaan suoraan 

ammattiosaamisen näytöistä (2007 alkaen, päättyy 2018, 

viimeiset raportit 2019)

- Oppimistulosten arvioinnin kehittämisen perustaksi 

arvioidaan oppimistulosten arviointijärjestelmä (Karvi 

meta-arviointi 2016 – 2017)

- Arviointijärjestelmää kehitetään tulosten pohjalta

huomioiden osaamisperusteisuus ja reformi 

27.9.2017
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SYNTEESI KANSALLISISTA OPPIMISTILOSTEN 
ARVIOINNEISTA VUOSILTA 2007-2016

Tuotetaan tietoa:

• oppimistulosten arviointien tuottamista tuloksista 

• ammattiosaamisen näytöille asetetuista tavoitteista 

laatuvaatimuksista

Arvioinnin yhdenmukaisuus ja monipuolisuus

- laaja-alaisen osaamisen arviointi 

- vastaavuus tutkinnon perusteisiin ja kriteeriperusteinen arviointi

Työelämälähtöisyys

- arviointi aidoissa työelämäntilanteissa

- näytöt työpaikoilla

- arvioidaan työelämän edellyttämää osaamista

- työelämän edustajien näkemys osaksi osaamisen arviointia

 Ammatillisen koulutuksen laadun varmistaminen

27.9.2017
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Synteesin arviointiaineisto (arvioinnit vuosilta 2007 – 2016)

27.9.2017
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AINEISTO n

Tutkinnot 21

Koulutusalat 8

Koulutuksen järjestäjät 99 (suomenkieliset 93, ruotsinkieliset 6)

Opiskelijat 21 183

Ammattiosaamisen näytöt 97 454

Erityisopiskelijoiden näytöt 7 595

Itsearvioinnit 493

Näytön kuvaukset 67 122

Näyttösuunnitelmat 395

Arviointikäynnit 34



Synteesin tuloksia



Yhteenvetoa arviointien synteesistä

• koulutuksen työelämälähtöisyydessä suurta vaihtelua 

tutkinnoittain ja koulutuksen järjestäjittäin

- Näytöistä keskimäärin 53% työpaikoilla, suurta vaihtelua 

tutkintojen välillä (työpaikkanäyttöjä 20% - 99%)

- koulutettuja työpaikkaohjaajia 25% (vaihtelua 15% - 46%)

• ammatillinen osaaminen näyttöjen arvosanojen valossa 

hyvää (45 %) tai erinomaista (48%), myös 

erityisopiskelijoiden

• arvosanat vaihtelevat sen mukaan, kuka/ketkä näytön 

arviointiin on osallistunut, (parempia arvosanoja, kun 

näyttö työpaikalla ja työelämä edustaja mukana)

• näyttötoiminnan laadussa suurta vaihtelua järjestäjien 

kesken

27.9.2017
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Talotekniikan perustutkinnon 
arviointi



KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN

ITSEARVIOINTI

• Ammattiosaamisen näyttö-

prosessien laatu 

ARVOSANATIEDOT

AMMATTIOSAAMISEN

NÄYTÖISTÄ
- arvosanat (n = 5 375)

- opiskelijat (n = 931)

- erityisopiskelijoiden 

näytöt (n = 668)

- koulutuksen järjestäjät (n

= 40)

ARVIOINTI-

RAPORTTI

- Kansallinen

- Koulutuksen

järjestäjän

palaute
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NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA 

ARVIOINTISUUNNITELMIEN 

ANALYSOINTI

NÄYTTÖJEN KUVAUSTEN 

ANALYSOINTI

20172014-2017 2017-18

ARVIOINTIAINEISTO
OPPIMISTULOSTIETO TÄYDENTÄVÄ ARVIOINTI

ARVIOINTIASETELMA



Opiskelijoiden suorittamien ammattiosaamisen näyttöjen kokonaismäärä  
(n) tutkinnon osittain 
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Tutkinnon osa
näyttöjen 

määrä
%

Lämmitysjärjestelmien asentaminen 700 13

Putkistojen hitsaus 662 12,3

Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien 

asentaminen 
648 12,1

LVI-korjausrakentaminen 545 10,1

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin 

perustuva tutkinnon osa
420 7,8

Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen 361 6,7

LV-järjestelmien huoltaminen 296 5,5

Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja 

tasapainotus 
255 4,7

Ohutlevytöissä toimiminen 174 3,2

LVI-suunnittelu 166 3,1

Tutkinnon osa ammatillisesta 

perustutkinnosta
139 2,6

Kanavaosien valmistus 132 2,5

IV-koneiden huoltaminen 126 2,3

Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja 

tasapainotus 
110 2

Pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen 

asentaminen 
91 1,7

Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen 88 1,6

Talotekninen eristäminen 61 1,1

LVI-huoltopalvelujen tuottaminen 51 0,9

Taloteknisten komponenttien sähköistys 46 0,9

Rakennuspeltitöissä toimiminen 46 0,9

Tutkinnon osa
näyttöjen 

määrä
%

Maalämpölaitteistojen asentaminen 44 0,8

Tutkinnon osan nimi puuttuu 35 0,7

Polttolaitteistojen asentaminen 31 0,6

Kylmäkomponenttien ja -putkiston 

asentaminen 
24 0,4

Palonsammutusjärjestelmien 

asentaminen 
18 0,3

Kylmälaitoksen käyttöönottaminen 16 0,3

Kylmälaitteiden huoltaminen 16 0,3

Tutkinnon osa vapaasti valittavista 

tutkinnon osista
14 0,3

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 14 0,3

Yhdyskuntateknisten putkistojen 

asentaminen 
11 0,2

Julkisivuverhousten asentaminen 6 0,1

Huippuosaajana toimiminen 6 0,1

Huopa-, tiili- ja profiilikattojen peltitöissä 

toimiminen 
4 0,1

Saumakattojen peltitöissä toimiminen 4 0,1

Aurinkolämpölaitteistojen asentaminen 4 0,1

Tukirakenteiden hitsaus 4 0,1

Nuohous 3 0,1

Yrityksessä toimiminen 3 0,1

Teollisuuseristäminen 1 0

Yhteensä 5375 100



Ammattiosaamisen näyttöjen 
arvosanajakaumat (%) talotekniikan pt:ssa
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• Kiitettäviä eniten elinikäisen oppimisen avaintaidoissa (ka. 2,25)

• Tyydyttäviä eniten työn perustana olevan tiedon hallinnassa (ka. 2,02)

• Yli puolet tutkinnon osan näytön arvosanoista hyviä (ka. 2,15)
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Elinikäisen oppimisen avaintaidot (n = 4 896)

Työn perustana olevan tiedon hallinta (n = 4 897)

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta (n = 4 895)

Työprosessin hallinta (n = 4 897)
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Verrattuna aiemmin arvioituihin ammatillisiin 
perustutkintoihin:
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Kuvio 2. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanajakaumat (%) arviointikohteittain vuosina 2008–2016 
toteutetuissa oppimistulosarvioinneissa (yhteensä 17 perustutkintoa) 

• Heikoin tulos järjestäen työn perustana oleva tiedon hallinnassa, paras 

elinikäisen oppimisen avaintaidoissa tutkinnosta riippumatta



Talotekniikan pt:n erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen 
näyttöjen arvosanajakaumat (%) ei-mukautetuissa näytöissä
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• Tiedonkeruun perusteella erityisopiskelijat suoriutuivat näytöistä ilman mukautettuja tavoitteita

• Jokaisella osaamisalueella yli puolet arvosanoista hyviä (2)

• Arvosanoissa vähemmän kiitettäviä ja enemmän tyydyttäviä
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Työn perustana olevan tiedon hallinta (n = 650)
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Tyydyttävä (1) Hyvä (2) Kiitettävä (3)



Näyttöjen arvosanojen keskiarvot arviointikohteittain 
sukupuolen mukaan talotekniikan perustutkinnossa
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Työprosessin
hallinta

Työmenetelmien, -
välineiden ja

materiaalin hallinta

Työn perustana
olevan tiedon

hallinta

Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Tutkinnon osan
näytön arvosana

Miehet (n = 5 303) 2,11 2,16 2,02 2,25 2,15

Naiset (n = 67) 2,06 2,15 1,97 2,31 2,15
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• Sukupuolten välillä ei eroa arvosanoissa

• Koko aineistosta naisten suorittamia näyttöjä todella vähän



Näyttöjen keskiarvot arviointikohteittain koulutuksen 
järjestäjän sijainnin mukaan talotekniikan pt:ssa
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1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Tutkinnon osan näytön
arvosana

Elinikäisen oppimisen
avaintaidot

Työn perustana olevan tiedon
hallinta

Työmenetelmien, -välineiden
ja materiaalin hallinta

Työprosessin hallinta

Tutkinnon
osan näytön

arvosana

Elinikäisen
oppimisen
avaintaidot

Työn
perustana

olevan
tiedon
hallinta

Työmenetel
mien, -

välineiden ja
materiaalin

hallinta

Työprosessi
n hallinta

Lappi (n = 225) 2,13 2,12 2,08 2,15 2,14

Pohjois-Suomi (n = 645) 2,01 1,98 1,94 2,06 1,97

Länsi- ja Sisä-Suomi (n = 1
270)

2,14 2,18 2,04 2,16 2,11

Itä-Suomi (n = 584) 2,07 2,26 1,95 2,12 2,06

Lounais-Suomi (n = 778) 2,14 2,32 2,03 2,10 2,06

Etelä-Suomi (n = 1 868) 2,23 2,37 2,06 2,22 2,19

• Arvosanojen keskiarvoissa jonkin 

verran vaihtelua eri AVI-alueiden 

järjestäjien välillä

• Suurimmat erot elinikäisen 

oppimisen avaintaidoissa (0,39), 

pienimmät työn perustana olevan 

tiedon hallinnassa (0,14)



Näyttöjen suorituspaikat talotekniikan pt:ssa

15

• Noin neljäsosa näytöistä suoritettiin työelämässä

• Erityisopiskelijoiden näyttöpaikkojen jakauma käytännössä täysin identtinen (25% / 74% / 1%)

• AVI-alueittain työpaikkanäyttöjen osuus 24 - 32 %

• Järjestäjien välillä suurta vaihtelua, näytöistä yli puolet työpaikalla noin viidesosalla 

järjestäjistä



Verrattuna aiemmin arvioituihin 
ammatillisiin perustutkintoihin
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Näytön arviointikeskusteluun osallistuneet 
talotekniikan perustutkinnossa
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• Jakauma lähes sama kuin näyttöpaikoissa, näillä selvä yhteys

• Työelämän edustaja harvoin mukana oppilaitosnäyttöjen arviointikeskusteluissa (8 %)

• Työpaikkanäytöissä kolmasosa arviointikeskusteluista opiskelijan ja opettajan kesken



Verrattuna aiempiin:

• Enemmistö näytöistä opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan yhdessä 

arvioimia, mutta tutkinnoittain vaihtelua
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Kone- ja metallialan pt

Sähkö- ja automaatiotekniikan pt

Logistiikan pt

Metsäalan pt

Tekstiili- ja vaatetusalan pt

Rakennusalan pt

Käsi- ja taideteollisuusalan pt

Audiovisuaalisen viestinnän pt

Pintakäsittelyalan pt

Autoalan pt

Maatalousalan pt

KAIKKI YHTEENSÄ

Tieto- ja viestintätekniikan pt

Prosessiteollisuuden pt

Hiusalan pt

Elintarvikealan pt

Hotelli- ja ravintola-alan pt

Liiketalouden pt

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen pt

Musiikkialan pt

Sosiaali- ja terveysalan pt

Opiskelija ja opettaja Opiskelija ja työelämän edustaja Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja

Opettaja ja työelämän edustaja Arviointikeskustelua ei pidetty



Arvosanat näyttöpaikan mukaan talotekniikan 
perustutkinnossa
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• Työpaikalla toteutettujen näyttöjen arvosanat kauttaaltaan oppilaitosnäyttöjä parempia

• Eroa keskiarvoissa noin 0,3 - 0,4 arvosanaa

• Sama tulos saatu järjestäen aiemmista arvioinneista
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Työpaikka (n = 1 367) Oppilaitos (n = 3 915) Työpaikka ja oppilaitos (n = 88)



Arvosanat yleisimpien arviointikeskusteluun 
osallistuneiden mukaan talotekniikan pt:ssa

27.9.2017
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Opiskelija, opettaja ja työelämän edustaja (n = 1 160) Opiskelija ja opettaja (n = 3 916)

Arviointikeskustelua ei pidetty (n = 106)

• Arvosanat vaihtelevat sen mukaan, kuka tai ketkä näytön arviointiin osallistuvat

• Sama tulos saatu myös aiemmista arvioinneista



Pedagogisen toiminnan määrälliset taustatiedot
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Toiminto
Keskiarvo (Talotekniikan 

perustutkinto, n = 34)

Keskiarvo synteesissä 

(n = 493)

Lähiopetuksen viikkotuntimäärä keskimäärin 27,2 29,0

Työssäoppimisen määrä keskimäärin (osp) 39,0 37,0

Ammattiopettajien pedagoginen pätevyys (%) 87,4 86,4

Ammattiopettajien osallistuminen työelämäjaksoille 

viimeisen viiden vuoden aikana (%)
24,9 28,5

Päätoimisten ammattiopettajien 

täydennyskoulutuspäivät viiden vuoden aikana 

keskimäärin

23,0 16,8

Koulutettujen työpaikkaohjaajien osuus (%) 22,5 25,7

• Huomattavia eroja järjestäjien välillä lähes kaikkien toimintojen kohdalla



22

3,75
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Tavoitelähtöinen ja kriteeriperusteinen arviointi (n = 32)

Laaja-alaisen osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytöissä (n =
33)

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi
yhteistyössä työpaikkojen kanssa (n = 34)

Tavoitteiden mukaisten näyttöpaikkojen saatavuus (n = 34)

Tutkinnon tavoitteiden mukaisten työssäoppimispaikkojen saatavuus
(n = 34)

3,71

3,85

3,79

3,79

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Osaamisperusteisuuden
toteutuminen (n = 34)

Opiskelijan yksilöllisen opintopolun
toteutuminen (n = 34)

Aiemmin hankitun osaamisen
tunnustaminen (n = 34)

Aiemmin hankitun osaamisen
tunnistaminen (n = 34)

• Asteikko erittäin huono (1) – erittäin hyvä (5)



Ammattiosaamisen näyttötoiminnan laatu 
talotekniikan perustutkinnossa 
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• Itsearvioinnissa parhaimmaksi osa-alueeksi arvioitiin opiskelijan ohjaus ja tuki 

ammattiosaamisen näytössä (ka. 4,47 asteikolla 0-6)

• Heikoimpina yhteisten tutkinnon osien integrointi näyttöön (ka. 1,62) sekä näyttöjen 

kehittäminen (ka. 3,15). Ytojen integrointi näyttöihin todella vähäistä

• Laatutaso itsearvioinnin perusteella yleistasoltaan kehittyvällä tasolla (ka. 3,64)

• Järjestäjien välillä oli suuria eroja tarkasteltaessa kaikkien itsearvioinnin kohteiden 

keskiarvoja

Järjestäjien avovastausten alustavasta analyysista poimittua:

”Haasteita työpaikalla suoritettaville näytöille ovat huono 

näyttöpaikkojen saatavuus, pitkät välimatkat ja alan luonne (työ 

urakoina ja yritykset pieniä). Näyttöpaikkojen saaminen on osalle 

aloista haastavampaa työpaikkojen suhtautumisen vuoksi, 

esimerkiksi hitsaus. Haasteita aiheuttaa myös se, ettei kaikkia näytön 

osia ei aina pystytä suorittamaan yhdessä työssäoppimispaikassa, tai 

työpaikalla tehtävä näyttö ei ole tarpeeksi vaativa tai monipuolinen. 

Perusasioiden näytöt tehdään koululla. ”



Talotekniikan perustutkinto
Ammatillinen osaaminen ja työelämäyhteistyö
• Osaaminen on hyvää (ka. 2,15), arvosanat hieman heikompia 

verrattuna synteesianalyysin tuloksiin

- parhaimmat (elinikäisen oppimisen avaintaidot ka. 2,25) ja 

heikoimmat (työn perustana oleva tieto ka.2,02) arvosanat samat 

kuin muissakin tutkinnoissa

- arvosanat parempia, kun näyttö työpaikalla ja arvioinnissa 

mukana työelämän edustaja

• Työelämälähtöisyydessä kehitettävää, suuret erot koulutuksen 

järjestäjien välillä

- näyttöjä toteutetaan vähän työpaikoilla (25%)

- koulutettuja työpaikkaohjaajia vähän (23 %)

- opettajat pedagogisesti päteviä (87%)

- opettajista 25% osallistunut työelämäjaksoille

24


