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Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi 
toisella asteella - Vastaajakohtainen palaute 

Koulutuskuntayhtymä Tavastia - Ammattiopisto Tavastia 

Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa (Karvi) on käynnissä arviointi Opiskelijoiden kasvu 
aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella. Arviointi tuottaa tietoa ammatillisen koulutuksen 
ja lukiokoulutuksen kyvystä vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja 
vaikuttamisvalmiuksien kehittymistä niin, että he kasvavat aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. 
Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan opiskelijakuntien roolia osana tätä prosessia. 

Loppuvuodesta 2020 arvioinnin kohderyhmään kuuluvilta ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä ja 
lukioilta kerättiin tietoa kyselyillä. Kiitos osallistumisestanne arviointiin! Oppilaitosten henkilöstölle 
suunnattuun kyselyyn ohjattiin vastaamaan ryhmänä, jossa on arvioitavasta teemasta vastuussa 
olevia henkilöitä, ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opettajia, ohjaushenkilöstöä sekä muita 
henkilöitä, jotka työskentelevät arvioitavan teeman parissa. Itsearvioinnissa arvioitiin koulutuksen 
järjestäjän ja opiskelijoiden yhteisöllisyyteen, osallisuuteen, opiskelijakuntatoimintaan sekä 
vaikuttamisvalmiuksien kehittymiseen liittyvän toiminnan vahvuuksia ja kehittämistarpeita. 

Vastauksia itsearviointiin saatiin 88 ammatillisen koulutuksen järjestäjältä 109 
toimipaikasta/oppilaitoksesta.Vastausprosentti oli 79 %. 

Tämä on itsearvioinnin pohjalta tehty vastaajakohtainen palaute. Tässä palautteessa on esitetty 
itsearviointivastauksenne verrattuna kaikkien ammatillisen koulutuksen vastausten 
prosenttijakaumaan. Teidän vastauksenne on korostettu vihreällä värillä ja kuvioinnilla. Palautteen 
avulla voitte verrata vastauksianne valtakunnalliseen tilanteeseen. Palaute antaa tietoa 

• oppilaitosten yhteisöllisyydestä, opiskelijoiden yhteisestä toiminnasta oppilaitoksista ja niiden 
tukemisesta 
• opiskelijoiden osallistumisesta oppilaitosten toimintaan, opiskelijoiden mahdollisuuksista vaikuttaa 
sekä tehdä omiin opintoihin liittyviä valintoja 
• opiskelijakuntatoiminnan organisoinnista 
• opiskelijoiden vaikuttamisvalmiuksien kehittymisestä sekä siitä, millaiset valmiudet koulutus on 
antanut opiskelijoille aktiiviseen ja kriittiseen kansalaisuuteen 

Vastausten asteikko vaihtelee eri osa-alueissa ja asteikko on näkyvissä kunkin kuvion kohdalla x-
akselilla. 

Lisätietoja arvioinnista antavat 

arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman (etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5555), johtava 
arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen (etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5557), 
arviointiasiantuntija Niina Rumpu (etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5525) ja 
arviointiasiantuntija Salla Venäläinen (etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5549). 

Toivomme, että tämä palaute tukee teitä toimintanne kehittämisessä. Toivomme myös, että 
käsittelette palautetta yhdessä henkilöstönne kanssa. 
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Arvioinnin tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan loppuvuodesta 2021. 

 

Yhteisöllisyys 
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Osallisuus 
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Miten paljon opiskelijat pystyvät vaikuttamaan oppilaitoksessanne seuraaviin asioihin? 
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Opiskelijakuntatoiminta 

Arvioikaa opiskelijakunnan toimintaa oppilaitoksessanne. 
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Vaikuttamisvalmiuksien kehittyminen 

Miten paljon oppilaitoksessanne tuetaan opiskelijoita seuraavissa asioissa? 
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Arvioikaa miten seuraavat asiat toteutuvat oppilaitoksessanne. 

 


