
LIITE 1. KUVAUKSET VARHAISKASVATUSTA JA YLEISSIVISTÄÄ KOULUTUSTA KOSKEVISTA KANSALLISISTA AR-
VIOINNEISTA 2017–2018

Varhaiskasvatussuunnitelman (vasun) perusteiden toimeenpanon arviointi

Arvioinnissa tarkastellaan varhaiskasvatussuunnitelmien sisältöjä, käyttöönottoon liittyviä proses-
seja sekä suunnitelmien toteutumista. Tarkemmat arvioinnin kohteet ovat: a) vasun perusteiden
käyttöönottoon liittyvät prosessit, b) paikallisen vasun laatimiseen ja käyttöönottoon liittyvät pro-
sessit, c) lapsen vasun laatimiseen ja käyttöönottoon liittyvät prosessit, d) vasujen sisällöt sekä e)
vasujen toteutuminen varhaiskasvatustoiminnassa.

Arviointi toteutetaan kahdessa vaiheessa vuosina 2016–2019. Hankkeen ensimmäisen vaiheen arvi-
ointiaineisto kerätään kaikilta kunnallisilta varhaiskasvatuksen järjestäjiltä ja yksityisiltä varhaiskas-
vatuspalveluiden tuottajilta elokuussa 2017. Toisen vaiheen aineisto kerätään kunnallisen ja yksityi-
sen varhaiskasvatuksen henkilöstöltä ja lasten huoltajilta syksyllä 2018.

Arviointihankkeen toteuttamiseksi varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee nimetä hankkeelle yhteys-
henkilö (esim. varhaiskasvatusjohtaja). Mikäli järjestätte suomen- ja ruotsinkielistä varhaiskasva-
tusta ja niillä on erillinen hallinto, tulee teidän nimetä yhteyshenkilö kummallekin kieliryhmälle.

Karvi tulee keräämään kesäkuussa 2017 varhaiskasvatuksen järjestäjiltä kyseisen kunnan alueella
toimivien yksityisten palveluntuottajien yhteystiedot. Tästä tiedotetaan yhdyshenkilöitä erikseen.

Lisätietoja: arviointiasiantuntija Laura Repo, puh. 029 533 5553, laura.repo@karvi.fi ja arviointi-
suunnittelija Raisa Hievanen, puh. 029 533 5542, raisa.hievanen@karvi.fi

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi

Arvioinnin tavoitteena on arvioida koulutuksen ohjausjärjestelmän ja opetussuunnitelmien perus-
teiden sisällöllisten tavoitteiden toteutumista sekä niiden toimivuutta. Arvioinnissa tarkastellaan
opetuksen valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista sekä opetussuunnitelman perusteiden toi-
mivuutta esi- ja perusopetuksen strategisen ja pedagogisen kehittämisen välineenä. Lisäksi tarkas-
tellaan valtioneuvoston antamaa tuntijakouudistusta, paikallisia tuntijakoratkaisuja ja opetussuun-
nitelmien laadinta- ja käyttöönotonprosesseja. Keskeistä on arvioida esi- ja perusopetuksen opetus-
suunnitelmien tavoitteiden toteutumista ja toimivuutta paikallisella tasolla. Arvioitavia teemoja
ovat oppimiskäsitys, laaja-alainen osaaminen, oppimisympäristöt ja eheyttäminen sekä monialaiset
oppimiskokonaisuudet.

Arviointihanke toteutetaan neljässä vaiheessa vuosina 2016–2020. Hankkeen ensimmäisen vaiheen
arviointiaineisto kerätään kaikilta esi- ja perusopetuksen järjestäjiltä sekä näytteeseen valituilta kou-
luilta ja esiopetusyksiköiltä syksyllä 2017. Toisen ja kolmannen vaiheen arviointiaineistot kerätään
arviointikäynneillä näytteeseen valituista kouluista ja esiopetusyksiköistä keväällä ja syksyllä 2018.
Hankkeen ensimmäisen vaiheen seuranta-aineisto kerätään syksyllä 2019.

Koulutuksen järjestäjät ovat jo nimenneet hankkeelle yhteyshenkilön.

Lisätietoja: arviointiasiantuntija Jaana Saarinen, puh. 029 533 5537, jaana.saarinen@karvi.fi, arvi-
ointiasiantuntija Salla Venäläinen, puh. 029 533 5549, salla.venalainen@karvi.fi
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Utvärderingen av lärresultaten i finska i årskurs 6 i den grundläggande utbildningen

Ändamålet med utvärderingen är att få tillförlitlig, nationell information om kunskaperna i finska i
åk 6 i våra finlandssvenska skolor. En stor del av de finlandssvenska skolorna deltar i utvärderingen
som görs i mars-april 2018.

Detta är det första nationella digitala utvärderingsprovet som görs helt i digital form. För utvärde-
ringen görs två prov, ett för lärokursen i  A-finska som andra inhemska språk (A-fi)  och ett för A-
lärokursen i modersmålsinriktad finska (mofi). Provmaterialet kommer att bestå av uppgifter inom
ramen för Grunderna för läroplanen i den grundläggande utbildningen 2014.

Eleven utför provet vid sin dator eller lärplatta. Eleven kan göra provet i egen takt på den elektro-
niska plattformen. Eleven läser texter, lyssnar på hörförståelser via hörlurar och svarar uppgifter.
Eleven som läser A-fi deltar även i den muntliga delen som mäter elevens kommunikativa färdighet.
De muntliga färdigheterna spelas in.

Lisätietoja: Arviointiasiantuntija Carola Åkerlund, puh. 029 533 5554, carola.akerlund@karvi.fi

Hanteringen av två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna (årskurs 1−6)

Syftet med utvärderingen är att kartlägga de finlandssvenska skolornas möjligheter att stödja ele-
vernas språkliga utveckling. Utvärderingen gäller årskurs 1−6 och tar fasta på den språkliga utveckl-
ingen både bland elever från svensk-finskt tvåspråkiga hem och bland elever från hem där andra
språk talas.

Viktiga frågor som utvärderingen söker svar på är: Vilken kompetens, vilka resurser och vilket slags
systematik har skolorna för sitt arbete med att stödja två- och flerspråkiga elevers språkutveckling?
Hur genomsyrar den språkliga medvetenheten skolornas verksamhet? Vilka är attityderna och be-
mötandet i fråga om två- och flerspråkighet? Hur genomförs språkinriktad undervisning i praktiken
i skolorna? Dessutom ingår en kartläggning av två- och flerspråkiga elevers resultat samt hur ele-
verna, deras föräldrar och lärare uppfattar att skolan lyckats med att utveckla elevernas språk.

NCU sänder i början av hösten 2017 ut digitala enkäter till rektorer och lärare. Också de utbildnings-
anordnare som upprätthåller svenskspråkiga utbildning får en enkät under höstens lopp. Våren 2018
besvarar dessutom föräldrar till tvåspråkiga elever i årskurs 6 en enkät om språklig utveckling. Frå-
gorna gäller förväntningar på den svenskspråkiga skolan och skolans och hemmets stöd för elever-
nas språkliga utveckling. I utvärderingen ingår också utvärderingsbesök i utvalda skolor

Anordnaren behöver inte utse någon kontaktperson. NCU står i direkt kontakt med skolorna genom
rektorerna.

Lisätietoja: Arviointiasiantuntija Chris Silverström, puh. 029 533 5531, chris.silverstrom@karvi.fi
(30.6.2017 asti) tai yksikön päällikkö Elina Harjunen, puh. 029 533 5506, elina.harjunen@karvi.fi
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Opettajuuden muutos sekä opettajankoulutuksen kyky vastata muutokseen

Arviointi kohdistuu opettajuuden muutoksiin ja opetushenkilöstön valmiuksiin kohdata eri taus-
toista tulevia oppijoita, vastata muun muassa digitalisaation, inkluusion, pedagogiikan ja työelä-
mäyhteistyön sekä ammatillisen koulutuksen reformin tuottamiin muutoshaasteisiin sekä opetta-
jankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kykyyn tukea opettajia muutoksessa. Lisäksi Karvi arvioi
hallitusohjelman toimeenpanoon liittyen Opettajankoulutusfoorumin laatiman opettajankoulutuk-
sen kehittämisohjelman toteutumisen vuoden 2018 loppuun mennessä. Arviointi tuottaa tietoa
muun muassa siitä, miten onnistuneita opettajankoulutuksen uudistusprosessi ja Opettajankoulu-
tusfoorumin toimintamallit ovat olleet, miten opettajankoulutus ja täydennyskoulutus uudistuvat
muutoshaasteiden suunnassa sekä miten opettajien osaamisen jatkuva kehittäminen toteutuu käy-
tännössä.

Hanke kattaa opettajuuden esiopetuksesta korkeakouluihin. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä
kerätään arviointiaineistoa vuosina 2018 ja 2019.

Arvioinnin toteuttamistapa tarkentuu syksyllä 2017. Karvi pyytää tämän jälkeen niitä järjestäjiä, joita
arviointi koskee, nimeämään arvioinnille yhteyshenkilön.

Lisätietoja: arviointineuvos Sirpa Moitus, puh. 029 533 5518, sirpa.moitus@karvi.fi

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilasarviointi

Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa opettajien ja oppilaiden sekä opis-
kelijoiden arviointiosaamisesta, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisen ja osaamisen arvi-
oinnin käytännöistä sekä arviointikulttuurista.

Hanke on käynnistynyt 1.4.2017 ja se toteutetaan syksyyn 2018 mennessä. Arviointiaineistoa kerä-
tään tammi-helmikuun aikana vuonna 2018.

Arviointihankkeen toteuttamistapa tarkentuu syksyllä 2017. Karvi pyytää tämän jälkeen niitä ope-
tuksen ja koulutuksen järjestäjiä, joita arviointi koskee, nimeämään yhteyshenkilön.

Lisätietoja: Arviointiasiantuntija Sirpa Orell, puh 029 533 5538, sirpa.orell@karvi.fi
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Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa

Arviointihanke kohdistuu koulutusjärjestelmän nivelvaiheiden toimivuuteen ja siten koulutusjärjes-
telmän kykyyn turvata kaikille nuorille koulutus ja joustavat siirtymät koulutustasolta toiselle ilman
välivaiheita sekä ennaltaehkäistä syrjäytymisriskit. Nivelvaiheiden ohjauksen ja erilaisten koulutus-
ten järjestäjien roolin ja keskinäisen yhteistyön ja toimivuuden lisäksi arviointi tuottaa tietoa opis-
kelijavirroista, koulutusjärjestelmän kyvystä tukea opiskelijoiden elämänhallintaa, valintoja ja mah-
dollistaa opintopolut, joissa voidaan joustavasti yhdistää opiskelua ja työntekoa ja joiden kautta voi-
daan hakeutua jatko-opintoihin ja työelämään. Hanke kattaa koko koulutusjärjestelmän nivelvai-
heet.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä kerätään arviointiaineistoa syksyllä 2018, keväällä 2019 ja syk-
syllä 2019.

Arvioinnin toteuttamistapa tarkentuu syksyllä 2017. Karvi pyytää tämän jälkeen niitä järjestäjiä, joita
arviointi koskee nimeämään arvioinnille yhteyshenkilön.

Lisätietoja: Arviointineuvos Jani Goman, puh. 029 533 5504, jani.goman@karvi.fi


