PERUSOPETUKSEN
OPPIMISTULOSTEN
ARVIOINTIPALVELUT
KEVÄÄLLÄ 2019
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa
kansallisia perusopetuksen oppimistulosten arviointeja, joiden
otos on yleensä 5–10 % vuosiluokan oppilaista. Karvi tarjoaa
otoksen ulkopuolelle jääville mahdollisuuden ostaa vastaavia
oppimistulosten arviointipalveluja.

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖVAIHEESSA
(Oppimistulosten arviointi 9. vuosiluokalla)
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi on laadittu vuoden 2014
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Arviointi kohdistuu
monipuolisesti äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueisiin: monilukutaitoon, tekstin
tuottamiseen, kielitietoisuuteen ja kirjallisuuteen. Tehtävät vastaavat näin ollen
tavoitteiltaan myös väistyvää, vuoden 2004 opetussuunnitelmaa.
Arviointi on kaksiosainen. Osa 1 (taustakysely ja kirjoittamistehtävä) on avoinna
kouluille 18.2.–14.3.2019 välisen ajan. Osaa 1 varten tulee varata aikaa 90 minuuttia. Osa 2 (monivalinta- ja avotehtävät) on auki 8.–18.4.2019. Myös osan 2 suorittamiseen tulee varata 90 minuuttia. Tilaaja/koulu voi valita toteutusten tarkat
ajankohdat edellä mainituilta aikaväleiltä. Arvioinnin luotettavuuden takaamiseksi
osa 2 suositellaan tehtävän koulussa yhden päivän aikana, mikäli se laitteiden riittävyyden kannalta on mahdollista. Arviointi on digitaalinen, ja sen suorittamista
varten tarvitaan tietokone, kuulokkeet, toimiva internetyhteys ja jokin seuraavista
selaimista: Google Chrome, Mozilla Firefox tai Safari. Arviointia ei voi tehdä muilla
selaimilla eikä tabletilla tai tablettitietokoneella.
Karvi vastaa arvioinnissa käytettävän aineiston laadinnasta sekä tulosten käsittelystä ja raportoinnista tilaajalle. Koulujen tehtävänä on valmistella arviointi ja valvoa
arviointitilannetta. Opettajat pisteyttävät oppilaiden tuottamistehtävät annettujen
ohjeiden mukaan. Osan 1 pisteyttämisen voi aloittaa, kun se on koulussa suoritettu,
eli jo ennen osaa 2. Opettajat saavat selville oppilaskohtaiset tulokset suoraan arviointijärjestelmästä, kun pisteytys on kokonaisuudessaan valmis. Tarkemmat ohjeet
arvioinnin järjestämisestä lähetetään koulun rehtorille noin kuukautta ennen arviointia.
Koulu- ja/tai kuntakohtaiset tulokset toimitetaan tilaajalle syksyn 2019 aikana. Niissä tarkastellaan koulun ja/tai kunnan keskimääräisiä tuloksia verrattuna kansalliseen tasoon.

ARVIOINNIN RAPORTOINTI
Raportointi voidaan tilata kunta- ja/tai koulukohtaisesti. Koulukohtaisessa raportissa esitetään
kunkin koulun omat tulokset, ja kuntakohtaisessa raportissa tarkastellaan kunnan keskimääräisiä
tuloksia. Molemmissa raporteissa tuloksia verrataan kansalliseen tasoon. Raportit eivät sisällä yksittäisten oppilaiden tuloksia. Opettajat saavat yksittäisten oppilaiden tulokset tietoonsa suoraan
arviointijärjestelmästä. Raporttien sisältämiä tuloksia voidaan käyttää muun muassa opetuksen
suunnitteluun ja kehittämiseen. Arvioinnin tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja luovutetaan
vain tilaajalle.

ARVIOINTIPALVELUN HINTA
Arviointipalvelu sisältää arviointiohjeet, sähköisen toteutuksen sekä tilatut raportit. Hinta määräytyy tilattavien raporttien ja arviointiin osallistuvien oppilaiden määrän mukaan. Tilaaja voi
valita esimerkiksi yhden kuntakohtaisen tai useamman koulukohtaisen raportin tai halutessaan
molemmat.
Raportointikohtainen perusmaksu
Oppilaskohtainen maksu
Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.

280 € / 100 oppilasta
5,50 € / oppilas

HINTAESIMERKIT
Yksi koulukohtainen raportti
Hinta on 406,50 €

1 koulu, 23 oppilasta
(1 x 280 €) + (23 x 5,50 €)

Yksi kuntakohtainen raportti
Hinta on 3045 €

350 oppilasta kunnassa
(4 x 280 €) + (350 x 5,50 €)

Mikäli tilaaja valitsee sekä koulukohtaiset raportit kaikille kouluilleen että kuntakohtaisen
raportin, kuntakohtainen raportti maksaa korkeintaan 1000 € (+ alv 24 %).
Yksi kuntakohtainen ja kolme koulukohtaista raporttia
(350 oppilasta kunnassa; kolme koulua, joissa oppilaita 27, 120 ja 203)
Koulu 1: 428,50 €
Koulu 2: 1 220 €
Koulu 3: 1 956,50 €
Kuntakohtainen 1 000 €

(1 x 280 €) + (27 x 5,50 €)
(2 x 280 €) + (120 x 5,50 €)
(3 x 280 €) + (203 x 5,50 €)

Hinta on 4 605 €
Arviointipalvelu tilataan sähköisesti osoitteessa: bit.ly/karvi-aidinkieli. Tilaus on sitova.
Viimeinen tilauspäivä on 6.1.2019. Arviointipalvelua on myynnissä rajallinen määrä.
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Arviointisuunnittelija
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