
Kansallinen koulutuksen 
arviointikeskus (Karvi)

Toiminta ja 
tavoitteet



Karvi aloitti 1.5.2014

Toimipaikat Helsingissä 

ja Jyväskylässä 

Yhteensä n. 40 henkeä
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Kuva: Gustav Welin, Arkkitehtuurimuseo

Kuva: Jyväskylän yliopisto



Karvin tehtävät

• Arvioi opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaa

• Arvioi oppimistuloksia

• Toteuttaa laatujärjestelmien auditointeja

• Tukee koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa 

koskevissa asioissa

• Kehittää koulutuksen arviointia
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Toimintaperiaatteet

• Päätöksenteko riippumatonta 

ulkopuolisista tahoista 

• Noudattaa kehittävän 

arvioinnin periaatetta

• Viestii aktiivisesti arviointien 

tuloksista

• Oman toiminnan ulkoinen 

arviointi
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Kuva Hanna Tarkiainen



Minkälainen Karvi?

• OKM:n hallinnonalalla toimiva itsenäinen arviointivirasto

• Karvin perustamisella halutaan vahvistaa koulutussektorit ja 

-asteet  ylittävää arviointitoimintaa

• Arvioinnin kansallisen roolin vahvistaminen ja kv-yhteistyön 

ja vaikuttavuuden lisääminen

• Selkeä, tehokas, vaikuttava Karvi
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Arviointineuvosto
pj. Tapio Huttula, vpj. Sampo Suihko

• Osallistuu keskuksen strategiseen suunnitteluun

• Tekee laajakantoisia lausuntoja

• Tekee arviointisuunnitelmaa koskevan esityksen

• Käsittelee hankesuunnitelmat

• Käsittelee työjärjestyksen
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Organisaatio
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Toteutus

• Kansallinen ja kansainvälinen 

arviointitoiminta

• Asiakaslähtöiset 

arviointipalvelut

• Asiantuntijapalvelut

• Maksullinen palvelutoiminta
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Kuva Hanna Tarkiainen



Esikouluista yliopistoihin

• Varhaiskasvatuksen

• Esi- ja perusopetuksen

• Lukio-koulutuksen

• Ammatillisen koulutuksen 

• Vapaan sivistystyön 

• Taiteen perusopetuksen 

• Aikuiskoulutuksen

• Korkeakoulutuksen arviointeja
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Rajat ylittävät arvioinnit

• Koulutusrajat ylittävät arvioinnit

• Nivelvaiheiden arvioinnit

• Siirtymiin liittyvät arvioinnit

• Pitkittäisarvioinnit

• Kansainväliset arvioinnit
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Euroopan ytimessä

• ENQA – eurooppalaisten arviointitoimijoiden järjestö

• EQAR – luotettavien arviointitoimijoiden rekisteri

• Runsaasti asiantuntija- ja tiedonvaihtoa sisarorganisaatioiden kanssa

(NOQA, EKKA, INQAAHE)

• Kansainvälisen EUR-ACE -laatuleiman myöntöoikeus

• Twinning-hankkeet Armeniassa ja Azerbaidzhanissa

• Nordiska evalueringsnätverket / Nordisk eksamens-og vurderingsnettverk

• Nordiska examens- och bedömningsnätverket
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