
Arviointia varhaiskasvatuksesta korkea-
koulutukseen

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus                     
(Karvi) vastaa opetuksen ja koulutuksen kansal-
lisesta arvioinnista.

Karvin toimiala kattaa koko koulutusjärjestelmän: 
varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukio-
koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan 
sivistystyön, taiteen perusopetuksen, aikuiskou-
lutuksen ja korkeakoulutuksen.

Karvi osallistuu myös kansainväliseen arviointi-
toimintaan ja yhteistyöhön.

Karvin tehtävät

Karvin tehtävänä on toteuttaa ja kehittää koulu-
tukseen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjien 
ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja. 
Lisäksi Karvi toteuttaa perusopetuksen ja toisen 
asteen koulutuksen oppimistulosten arviointeja.

Arviointikeskuksen tehtävistä ja organisaatios-         
ta säädetään laissa Kansallisesta koulutuksen  
arviointikeskuksesta 1295/2013 ja asetuksessa 
Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta 
1317/2013. 

Arviointien tavoitteet

Arviointien tavoitteena on kehittää koulutusta 
ja tukea oppimista sekä varmistaa koulutuksen 
laatua.

Arvioinnit tuottavat lisäksi tietoa koulutuksen 
paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen 
päätöksentekoon sekä kehittämistyöhön ja kan-
sainväliseen vertailuun.

Arviointien hyödyntäminen

Arvioinnissa mukana olleet oppilaitokset, opetuk-
sen ja koulutuksen järjestäjät sekä korkeakoulut 
saavat niitä koskevat arviointitulokset.

Karvi järjestää arviointiin ja laadunhallintaan   
liittyvää koulutusta ja seminaareja sekä edistää 
arviointiin liittyvää tutkimusta.

Toimintaperiaatteet
 

Karvin arviointitoiminnan keskeisiä toiminta-
periaatteita ovat arviointien riippumattomuus ja 
kehittävä arviointi.

Riippumattomuus on arviointien menetelmien, 
organisoinnin ja tulosten vapautta esimerkiksi 
oppilaitosten, opetus- ja kulttuuriministeriön ja 
muiden tahojen vaikutuksesta.

Kehittävä arviointi korostaa osallistavuutta sekä 
arvioinnin toteuttajan ja arviointiin osallistuvan 
välistä luottamusta ja koulutuksen järjestäjien 
ja korkeakoulujen vastuuta toimintansa laadun 
kehittämisestä.

Maksupalvelutoiminta

Maksuttoman arviointitoiminnan lisäksi Kar-
vitarjoaa maksullisia palveluita kotimaassa ja  
ulkomailla.

Esimerkkejä:

• ulkoiset auditoinnit/arvioinnit
• tekniikan alan koulutusohjelma-arvioinnit
• oppimistulosten arvioinnit otoksen ulkopuolelle   
  jääville perusopetuksen järjestäjille ja kouluille
• arviointiin ja laadunhallintaan liittyvä koulutus 
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Organisaatio

Karvi muodostettiin yhdistämällä Korkeakoulujen 
arviointineuvoston, Koulutuksen arviointineu-
voston ja Opetushallituksen arviointitoiminnot. 
Toiminta käynnistyi 1.5.2014.
 

Henkilökunnan kokonaismäärä on noin 50. Pää-
toimipaikka on Helsingissä, ja osa keskuksen toi-
minnoista sijaitsee Jyväskylässä.
 

Karvin toiminnan tukena toimivat arviointineu-
vosto ja korkeakoulujen arviointijaosto.


