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Asia:  OPH:n lausuntopyyntö 

Ammatillisten perustutkintojen osaamisen arviointikriteerit 
  
OAJ:n Lausunto  
  
Lausuntopyynnön mukaan uusia arviointikriteereitä on kehitetty ja testattu kevään 2019 aikana. Työhön on 
Opetushallituksen antaman tiedon mukaan osallistunut opettajia, työelämän edustajia, opiskelijoita ja muita 
osaamisen arvioinnin asiantuntijoita. Lausuntoversiota on muokattu työelämätoimikuntien, Kansallisen 
koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) ja Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) kommenttien perusteella.  
 
OAJ pitää esitettyä muutosta erittäin suurena ja valmistelutyötä sekä tiedottamista muutoksen suuruuteen 
nähden vähäisenä.  

OAJ näkee myös lausuntopyynnössä useita puutteita. 

Lausunnonantajalle ei tuoda riittävästi esille arvioinnin nykytilaa eikä siinä olevia uudistamisen 
tarpeita. Pyynnössä ei ole kuvattu kevään 2019 testauksen kokemuksia eikä sitä, millä ammatillisen 
koulutuksen aloilla testaus on toteutettu.  Esityksestä ei käy ilmi, mitä muutoksia kriteeristöön on 
tehty, kun sitä verrataan nykyiseen järjestelmään. Lausunnolla olevan kriteeristön vaikutuksia eri 
alojen tutkintojen osalta ei esityksen perusteella voi arvioida.   

Suurena puutteena lausuntopyynnössä pidämme myös sitä, ettei siinä ole lainkaan vaikutus- eikä 
kustannusarviointia. Muutoksen voimaantulon kuitenkin todetaan olevan jo 1.8.2020.  
Vaikutuksia olisi pitänyt arvioida ja tuoda esille esimerkiksi se, mitä koulutuksen järjestäjien on 
otettava huomioon, jos arviointikriteerien muuttaminen tehdään eri aikaan ammatillisten tutkinnon 
osien ja tutkinnon yhteisten opintojen osalta. Lisäksi vaikutukset esimiesten ja opettajien 
työmäärään sekä opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen niin jatko-opintoihin hakeutumisen kuin 
työelämään siirtymiseen osalta, olisi pitänyt arvioida ja ne olisi pitänyt liittää mukaan jo 
lausuntoesitykseen.   
 

Lausuntopyynnöstä ei käy myöskään ilmi se, kuinka uudistuksen toimeenpano on aiottu toteuttaa ja millä 
resursseilla.  Uudistukset vaativat aina toimijoiden kouluttamisen ja laajan tiedottamisen.  Reformin myötä 
ammatilliseen koulutukseen on tullut paljon uudistuksia, joita ei ole pystytty laadukkaasti toteuttamaan, kun 
rahoitusta on leikattu voimakkaasti. Tästä syystä mitään uusia muutoksia ei pidä toimeenpanna ilman 
kustannusvaikutusten arvioimista ja tietoa siitä, miten koulutuksen järjestäjille korvataan muutoksista 
aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.   

OAJ ei pidä esitettyä aikataulua realistisena. Arvioinnin muutoksen vaikutukset ja soveltuvuus eri aloille on 
selvitettävä laajemmin. Toimeenpanon kustannusvaikutukset on arvioitava ja siihen on osoitettava riittävä ja 
selkeä rahoitus.   

Kommentit kriteereihin 

Lausuntopyynnön mukaan muutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää tutkinnon perusteiden 
sisältöä ja käytettävyyttä eri tilanteissa. Uusi kriteeristö otetaan käyttöön vaiheittain. Tavoitteena on, että 
yhtenäiset osaamisen arviointikriteerit sisältyisivät 1.8.2020 voimaan tuleviin tutkintoihin. Muiden tutkintojen 
ja yhteisten tutkinnon osien uudistamisen aikataulu tarkentuu myöhemmin. 
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Lausuntopyyntö sisältää kaikille tutkinnoille tarkoitetun yhtenäisen arviointikriteeristön. Sen toimivuutta pitäisi 
pystyä arvioimaan vain yhden tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten perusteella. Lausuntopyynnössä 
esitetyn tiedon perusteella on mahdotonta lausua arviointikriteeristön soveltuvuudesta luotettavasti kaikille 
aloille. Kriteeristön toimivuuden arviointi eri aloille vaatii laajempaa ja kattavampaa selvitystä. Ennen 
yhtenäisten kriteereiden käyttöönottoa tarvitaan lisää näyttöä kriteeristön toimivuudesta ja esimerkkejä 
toteutuksesta.  
 
Termistöltäänkin kriteeristö on monin osin epäselvä ja siinä on paljon tulkinnanvaraisuutta, mikä vaarantaa 
opiskelijoiden oikeusturvaa ja arvioinnin luotettavuutta. Esimerkiksi mitä eroa on tason T1 ”tarvitsee joissakin 
tilanteissa lisäohjeita” ja tason T2 ” tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita” välillä? Termit 
tarkoituksenmukainen ja tavanomainen ovat epätäsmällisiä ja siksi arviointi jää täysin kunkin arvioijan 
yksilöllisen näkemyksen varaan. Myös termi neuvottelu on outo. Onko perustutkintojen näytöissä ylipäätään 
kyse neuvottelemisesta vai vuorovaikutustaidoista ja sosiaalisesta kanssakäymisestä? Koemme, että osalla 
aloista ei myöskään ole olemassa kuin yksi oikea tapa toteuttaa annettu tehtävä, jolloin ei voida hyödyntää 
monipuolisia ratkaisutapoja tai käyttää luovuutta, mitä tasot H4 ja K5 vaativat.   
 
Koulutuksen järjestäjä ja opettajat yrittävät pitää huolta kaikista opiskelijoista ja tukea heitä, mutta koko 
tutkinnon suorittaminen ei kaikilta onnistu eikä tasolle T1 päästä.  Osa opiskelijoista ei ole edes 
koulukuntoisia. Esitetyn arviointikriteeristön yksi merkittävä muutos on tasolla T1. Tällä hetkellä opiskelija voi 
saavuttaa T1 tason opettajan tuella ja ohjatusti. Esitetyssä arviointikriteeristössä tämä ei olisi mahdollista.  

Muutoksen seurauksia T1 arvioinnissa ei ole arvioitu. Tukea tarvitsevien ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten 
opiskelijoiden määrä ammatillisessa koulutuksessa on kasvanut, kaikki eivät saavuta vaadittua osaamista 
ilman tukea ja ohjausta. Arvioinnin muutos lisää mahdollisesti mukautusten määrää, mikä aiheuttaa 
koulutuksen järjestäjille ja opettajille lisätöitä, kun arviointiasteikkoa joudutaan mukauttamaan. Tämäkin olisi 
otettava huomioon, kun kustannusvaikutuksia jatkossa arvioidaan.   

Kriteeristön tasojen välinen erottelevuus on myös epäselvä. Erityisesti tason H3 ja H4 välillä erot ovat 
tulkinnanvaraisia.  

Arviointimuutos vaatii vielä jatkokehittämistä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Arvioinnin toteuttajia, 
opettajia, eri aloilta on kuultava ja aikaa muutoksen toteuttamiselle on annettava riittävästi.  

Arviointiuudistuksen pitäisi tulla voimaan kaikilla aloilla samanaikaisesti ja sisältää myös yhteisten tutkinnon 
osien arvioinnissa tehtävät muutokset. Yhteisten tutkinnon osien arvioinnin uudistaminen on toteutettava 
siten, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden arvosanat ovat vertailukelpoisia lukiokoulutuksen 
opiskelijoiden arvosanojen kanssa.  
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