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Arviointityypit

Karvi 
2014–2018• Laatujärjestelmien auditoinnit 

ja arvioinnit

• Oppimistulosten arvioinnit

• Teema- ja järjestelmäarvioinnit

• Tekniikan alan AMK-
koulutusohjelmien 
akkreditoinnit



”Olemme lähellä 
oppijan arkea ja 
osallistamme”



Arviointiraporttien rinnalla yhteenvetoja, synteesejä ja 
artikkelikokoelmia



Karvin 
strategia



Arviointisuunnitelma 2020–2023



• Mitä Karvissa arvioitu ja miten?
• Mitä arvioinnin, tutkimusten ja tiedonkeruiden

kautta tiedetään?
• Mitä olisi hyvä tietää ja miten arvioida ja 

tutkia jatkossa?
• Yhteistyön siemenet?

Päivän teemat



1. Oppimisen ja 
osaamisen kehittäminen
Karvin tuottama 
arviointitieto tapahtuman 
teemoista



1. Oppimisen ja 
osaamisen kehittäminenOppimisen ja osaamisen 

kehittäminen
Annette Ukkola, Niina Rumpu, Päivi Kamppi,

Veera Hakamäki-Stylman, Otto Leppänen



Oppimisen ja osaamisen kehittäminen –
esimerkkejä
• Ammatillisen osaamisen alakohtaiset arvioinnit (2019)

• A-englannin oppimistulokset 7. vuosiluokan alussa 2018

• Lärresultat i finska i åk 6. – Resultat av en utvärdering våren 2018

• Matemaattisen osaamisen piirteitä lukiokoulutuksen lopussa (2017)

• "Että tietää missä on menossa" Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa 
ja lukiokoulutuksessa (2019)

• Yrittämään oppii yrittämällä – Yrittäjyys ammatillisessa koulutuksessa ja 
korkeakouluissa (2018)

https://karvi.fi/publication/a-englannin-oppimistulokset-7-luokan-alussa-2018/
https://karvi.fi/publication/larresultat-i-finska-i-ak-6-resultat-av-en-utvardering-varen-2018/
https://karvi.fi/publication/etta-tietaa-missa-on-menossa-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-perusopetuksessa-ja-lukiokoulutuksessa/
https://karvi.fi/publication/yrittamaan-oppii-yrittamalla-yrittajyys-ammatillisessa-koulutuksessa-ja-korkeakouluissa-arviointi-2/


Oppimisen ja osaamisen arviointi



• varhaiskasvatuksessa ei arvioida lasten 
osaamista

• arvioinnit kohdistuvat henkilöstön 
toimintaan ja oppimisympäristön laatuun

• osaamisen kehittäminen:
– kehitetään järjestäjien ja henkilöstön tapaa 

arvioida omaa toimintaansa toiminnan 
kehittämiseksi

– laadun arviointi

Varhaiskasvatus



Oppimisen ja osaamisen arviointi



Oppimistulosarviointeja
• Yleensä päättöarviointeja 9. luokalla, yhä useammin pitkittäisarviointeja
• Toistuvasti matematiikka ja äidinkieli ja kirjallisuus
• Muita aineita yleensä kerran opetussuunnitelmakaudessa 

Teema- ja järjestelmäarviointeja
Esimerkiksi: 
• Työrauha ja turvallinen oppimisympäristö kouluissa ja oppilaitoksissa
• Valtiontalouden säästöjen vaikutukset sivistyksellisiin oikeuksiin
• Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Yleissivistävä koulutus

https://karvi.fi/publication/tyorauhan-ja-turvallisen-oppimisympariston-arviointi-perusopetuksessa-ja-lukiokoulutuksessa/
https://karvi.fi/publication/valtiontalouden-saastojen-vaikutukset-sivistyksellisiin-oikeuksiin/
https://karvi.fi/publication/etta-tietaa-missa-on-menossa-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-perusopetuksessa-ja-lukiokoulutuksessa/


Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi

Alkumittaus: 
• Mitä oppilaat osaavat ensimmäisen luokan alussa?
• 7770 oppilasta eri puolilta Suomea, toteutus syksyllä 2018

Tuloksia: 
• oppilaat aloittavat koulupolkunsa varsin tasa-arvoisessa asemassa 
• tyttöjen ja poikien väliset osaamiserot ovat pieniä, samoin AVI-alueiden ja 

kieliryhmien väliset erot
• pojat hieman parempia matematiikassa, tytöt äidinkielessä
• samojen oppilaiden osaamisen kehittymistä seurataan perusopetuksen 

ajan matematiikassa ja äidinkielessä vuosina 2020, 2024 ja 2027

https://karvi.fi/publication/etta-tietaa-missa-on-menossa-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-perusopetuksessa-ja-lukiokoulutuksessa/


• 2017-2019

• Otos: 289 koulua ja oppilaitosta
• Vastaajia:

– 220 rehtoria,
– 1709 opettajaa,
– 5001 oppijaa,
– 1282 huoltajaa.

• Paikallisten opetussuunnitelmien 
arviointia koskevan osion analysointi 
(230)

Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja 
lukiokoulutuksessa / toteutus ja aineisto

Arvioitavat teemat perusopetuksessa
ja lukiokoulutuksessa

Toteutus

• Arviointikäytänteet

• Arviointiosaaminen

• Arviointikulttuuri



Toteutus
• 2017-2019

• Otos: 289 koulua ja oppilaitosta
• Vastaajia: 220 rehtoria, 1709 opettajaa, 5001 oppijaa, 1282 huoltajaa

• Paikallisten opetussuunnitelmien arviointia koskevan osion 
analysointi (230)

Arvioitavat teemat perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
• Arviointikäytänteet
• Arviointiosaaminen
• Arviointikulttuuri

Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja 
lukiokoulutuksessa / toteutus ja aineisto



• Tiedonkeruumenetelmät

1. vaihe: kokonaiskuva 2. vaihe: kuvan tarkennus 3. vaihe: kehittäminen

Itsearviointi
korkeakouluille

Valmiiden
aineistojen analyysi

Tilastokeskuksen
rekisteriaineistot

Fokusryhmä
työskentelyt
sidosryhmien
kanssa

Case tarkastelut

Kehittämis-
seminaarit ja
työpajat







Oppimisen ja osaamisen arviointi



25.6.2019
22





Oppimisen ja osaamisen arviointi



Korkeakoulutuksen koulutusala -arvioinnit 2019 
(käynnissä)

• Kokonaiskuva ja tietoa koulutustarjonnan tilasta kullakin 
koulutusalalla suhteessa profiloitumiseen, tutkintojen 
osaamislähtöisyyteen ja työelämärelevanssiin. 

• Tietoa vahvuuksista ja kehittämistarpeista koskien korkeakoulujen 
ja korkeakoulutusjärjestelmän kykyä kehittää koulutustarjontaa
vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden 
toimintaympäristöön. 

• Tietoa voidaan hyödyntää koulutuksen, koulutustarjonnan ja 
ohjausjärjestelmän kehittämisessä.

Korkeakoulutus



Itsearviointi
korkeakouluille

Valmiiden aineistojen
analyysi

Tilastokeskuksen
rekisteriaineistot

Fokusryhmä
työskentelyt

sidosryhmien kanssa

Case-
tarkastelut

Kehittämis-
seminaarit ja

työpajat

Tiedonkeruumenetelmät

1. VAIHE: KOKONAISKUVA 2. VAIHE: KUVAN TARKENNUS 3. VAIHE: KEHITTÄMINEN



1. Oppimisen ja 
osaamisen kehittäminenYhdenvertaisuuden 

edistäminen
Mafi Saarilammi, Hanna Väätäinen, Salla 

Venäläinen, Jaana Saarinen, Jukka Marjanen



• Maahanmuuttajat korkeakoulutuksessa (käynnissä)

• Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi 
(2016–2020)

• Äidinkielen pieni pitkittäisarviointi (2019)

• Tiellä parempaan: Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä 
(2019)

• Hur hanteras två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna? Resultat av en 
utvärdering i åk 1–6 läsåret 2017–2018 (2019)

• Saamen kielen, romanikielen ja viittomakielen oppimistulosten arviointi (2016)

• OPS-työn askeleita – esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 
toimeenpanon arviointi

Yhdenvertaisuuden edistäminen –
esimerkkejä

https://karvi.fi/publication/aidinkielen-pieni-pitkittaisarviointi-2014-2017-perusopetuksen-paatosta-lukion-paattoon/
https://karvi.fi/publication/tiella-parempaan-maahanmuuttajien-koulutukseen-integroitumisen-hyvia-kaytantoja/
https://karvi.fi/publication/hur-hanteras-tva-och-flersprakigheten-i-de-svensksprakiga-skolorna-resultat-av-en-utvardering-i-ak-1-6-lasaret-2017-2018/
https://karvi.fi/esi-ja-perusopetus/oppimistulosten-arvioinnit/perusopetuksen-oppimistulosten-arvioinnit-2014-2015/saamen-romani-ja-viittomakielen-oppimistulosten-arviointi/
https://karvi.fi/publication/ops-tyon-askeleita-esi-ja-perusopetuksen-opetussuunnitelmien-perusteiden-2014-toimeenpanon-arviointi/


Maahanmuuttajat 
korkeakoulutuksessa

Opintopolku Osallisuus ja 
yhteenkuuluvuus Ohjaus ja tuki

• Kansallinen tilannekuva
• Toimivat käytännöt
• Kehittämissuositukset



Aineistot ja menetelmät suhteessa tavoitteisiin

Tilastokeskukselta 
tilattu tilastoaineisto
(2012-2017)

Arviointivierailujen 
tiedonkeruut

Aiemmat tutkimukset 
ja selvitykset

Työpajat ja haastattelut:
• Johto
• Opiskelijat
• Henkilöstö

Kvantitatiivinen 
vertailuaineisto

Kansalliset ja kansainväliset 
tutkimukset ja selvitykset 

Mitä?
• Tietoa osallistumisesta
• Läpäisyasteesta 
• Sijoittumisesta opintojen jälkeen

• Opintopolun kokemukset näkyviksi
• Olemassa olevien ohjaus- ja 

tukikäytäntöjen kartoittaminen
• Kehittämisen näkökulmat ja ideointi
• Kuulluksi tuleminen ja osallisuuden 

kokemukset

• Arvioinnin paikallistaminen 
yhteiskunnalliseen kontekstiin

Miten? Miksi?

1
2
3



• Aiheesta ei ole vielä tietoa. Tarve yhdistää useita tiedonkeruumenetelmiä 
kokonaiskuvan muodostamiseksi. Myös arviointiryhmä koottu siten, että saadaan 
erilaista osaamista.

• Painotus ryhmäkohtaisen tiedon keräämisessä, ei ryhmien välisessä vertailussa

Tarve- ja 
kohderyhmä-

lähtöisyys

• Osallistuja ei ole kohde, vaan osallinen 
• Pyritään intervention kautta herättämään osallistujien tietoisuutta ja toimijuutta
 vaikuttavuus

Osallistavuus

• Laadullinen kuvaus aineistolähtöisesti  huolehdittava, että arvioinnin taustalla 
olevien valintojen perusteet kirjoitetaan auki

• Lähtökohtana yhteiskunnallisesta tilanteesta nousevat tiedontarpeet 
 ei valittujen menetelmien koettelua teoreettisesti

Kuvailevuus

• Lähtökohtana arvioinnissa on tiedon hyödynnettävyys. Esimerkiksi laadullisen 
aineiston keruuvaiheessa on mahdollista tehdä pieniä muutoksia tarkentavien 
arviointikysymysten muodossa, jotta ilmiöstä saadaan mahdollisimman hyvä 
ymmärrys kokonaiskuvan hahmottamiseksi.

Joustavuus

Arvioinnin menetelmällisiä ominaispiirteitä



Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden toimeenpanon arviointi (2016-2020)Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden toimeenpanon arviointi (2016–2020)



https://ops-arviointi.karvi.fi/

”Kenellä 
koulussa on 
oikeus 
oppimiseen?” 

Perusopetuksen opettaja
kouluvierailu 2019



Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden toimeenpanon arviointi (2016-2020)Perusopetuksen oppimistulosarvioinnit



Yhdenvertaisuuden…

…edistäminen
• Erojen esiin nostaminen ja niiden muuttuminen ajassa.
• Erojen selittäminen tausta- ja asennemuuttujien yms. Avulla. ( Mutta kuinka esim. asenteisiin 

voidaan vaikuttaa?)

• Oppimistulosten arvioinnit  Summatiivista arviointia (pääasiassa) ja (ennen kaikkea) 
määrällisin menetelmin  Lopputulosten yhdenvertaisuus

 Erot eri ryhmien välillä:
• Koulujen ja luokkien väliset erot
• Tyttöjen ja poikien väliset erot
• Vanhempien koulutuksen mukaiset erot
• Alueelliset erot
• ym.

• (Opetusmenetelmät, koulun resurssit jne.  Mahdollisuuksien yhdenvertaisuus)



Ukkola & Metsämuuronen (2019): 
tulossa syksyllä

Ero 14 pistettä (efektikoko 0.14)



Harjunen, Marjanen & Karlsson (2019): Äidinkielen pieni pitkittäisarviointi 2014–2017



Asenteet selittävät noin kolmanneksen 
tyttöjen ja poikien erosta 

oppimistulosarvioinneissa ja äidinkielen 
arvosanassa yhdeksännellä luokalla



1. Oppimisen ja 
osaamisen kehittäminenKoulutusjärjestelmän 

toimivuuden lisääminen
Jani Goman, Johanna Kiesi,
Raisa Hievanen, Tarja Frisk



Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen 
– esimerkkejä 
• Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan 

tehokkuus (2018)
• Maahanmuuttajien koulutuspolut (käynnissä)
• Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa (käynnissä)
• Opettajankoulutusfoorumin arviointi (2018)
• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanon arviointi (käynnissä)
• 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun arviointi (käynnissä)
• Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointi 

(käynnissä)
• Hantering av två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna (2019)

https://karvi.fi/publication/ammatillisen-koulutuksen-osaamisperusteisuus-asiakaslahtoisyys-ja-toiminnan-tehokkuus-osaamisperusteisuuden-tila/
https://karvi.fi/publication/maailman-parhaiksi-opettajiksi-vuosina-2016-2018-toimineen-opettajankoulutusfoorumin-arviointi/
https://karvi.fi/publication/hur-hanteras-tva-och-flersprakigheten-i-de-svensksprakiga-skolorna-resultat-av-en-utvardering-i-ak-1-6-lasaret-2017-2018/




Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden toimeenpanon arviointi (2016-2020)Maahanmuuttajien koulutuspolut 2019–2020



Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden toimeenpanon arviointi (2016-2020)Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus 

koulutuksen nivelvaiheissa 2018–2021



Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden toimeenpanon arviointi (2016-2020)Opettajankoulutusfoorumin arviointi 

2017–2018



1. Oppimisen ja 
osaamisen kehittäminenJatkuvan kehittämisen 

tukeminen
Anna Siippainen, Mirella Nordblad, Mira Huusko, 

Laura Lepola, Hannele Seppälä, Aila Korpi 



Jatkuvan kehittämisen tukeminen –
esimerkkejä varhaiskasvatuksesta ja 
yleissivistävästä koulutuksesta

• Arvioinnilla luottamusta – Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjien 
laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteet (2017)

• Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset (2018)

• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2016 toimeenpanon arviointi –
Varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönotto ja sisällöt

• Varhaiskasvatuksen arvioinnin nykytila (2017)

https://karvi.fi/publication/arvioinnilla-luottamusta-perusopetuksen-lukiokoulutuksen-jarjestajien-laadunhallinta-itsearviointikaytanteet/
https://karvi.fi/publication/varhaiskasvatuksen-laadun-arvioinnin-perusteet-ja-suositukset/
https://karvi.fi/publication/varhaiskasvatussuunnitelman-perusteiden-2016-toimeenpanon-arviointi-varhaiskasvatussuunnitelmien-kayttoonotto-ja-sisallot/
https://karvi.fi/publication/varhaiskasvatuksen-arvioinnin-nykytila/


• Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien tila (2015)

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi 2021–2022 
ja tähän liittyvän arviointimallin ja –prosessin kehittäminen 2018–2020

• Suunnitelma ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien arviointien 
jatkamisesta (Ammatillisen koulutuksen laatustrategia)

• Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit 2012–2018 ja korkeakoulujen auditoinnit 
2018–2024 

• Laatu hallussa. Yhteenveto korkeakoulujen auditoinneista 2012–2018. 

Jatkuvan kehittämisen tukeminen –
esimerkkejä korkeakoulutuksesta

https://karvi.fi/publication/ammatillisen-koulutuksen-jarjestajien-laadunhallintajarjestelmien-tila/
https://karvi.fi/korkeakoulutus/auditoinnit/
https://karvi.fi/publication/laatu-hallussa-yhteenveto-korkeakoulujen-auditoinneista-2012-2018/


Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden toimeenpanon arviointi (2016-2020)Yleissivistävä ja varhaiskasvatus



Jatkuvan kehittämisen tukeminen ja Karvin
lakisääteinen tehtävä

Varhaiskasvatuslaki

Perusopetuslaki

Lukiolaki

49



Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä 
varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin tila

(Harjunen ym. 2017; Repo ym. 2017)

Laadunhallinta pirstaleista ja arvioinneissa puutteita 
Tarve yhteiselle ohjaukselle

50

Puuttuva 
3,5 % (N = 13) Alkava

58,7 % (N = 216)

Kehittyvä
37,8 % (N = 139)



Kurssi kohti yhteisiä
laadun arvioinnin

indikaattoreita

51



Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden toimeenpanon arviointi (2016-2020)

Jatkuvan kehittämisen tukeminen

Korkeakoulutus ja ammatillinen koulutus



Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden toimeenpanon arviointi (2016-2020)

Korkeakoulujen auditoinnit 2012–2018

Metasynteesi



Korkea-
koulujen 

2. auditointi-
kierros



2. auditointikierroksen tulokset
N=40 14 yliopistoa26 ammattikorkeakoulua



Metasynteesi – Mitä ja miten?

• Laadullinen sisällönanalyysi auditointiraportteihin perustuen, 
pois lukien uusinta-auditoinnit.

• Kaikki kuusi auditointikohdetta analysoitiin. 

• Vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä erityispiirteet 
laadunhallinnassa.



• Sekä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on suurelta osin toimivat 
laatujärjestelmät. 

• Laatutyö on osa arjen toimintaa. Laatujärjestelmät eivät ole muusta 
toiminnasta irrallisia järjestelmiä. 

• Laadunhallinta on kytketty toiminnanohjaukseen ja strategisiin 
tavoitteisiin. 

• Laatujärjestelmät tuottavat tietoa, joka tukee toiminnan jatkuvaa 
kehittämistä ja suuntaamista.

Tulokset – vahvuudet



• Laadunhallinta vaatii nykyistä systemaattisempaa otetta, 
menettelytapoja on yhtenäistettävä ja epätasaisuudet laadunhallinnassa 
vaativat korkeakouluilta kehittämistoimia. 

• Seuranta- ja palautetiedon keräämisessä on tärkeätä pohtia tiedon 
hyödynnettävyyttä strategisten tavoitteiden ja toiminnan kehittämisen 
näkökulmista. 

• Korkeakouluissa on erinomaisia käytäntöjä ja osaamista, joita tulee 
paremmin levittää ja hyödyntää. 

• Ulkoisten sidosryhmien ja opiskelijoiden osallistumista toiminnan 
kehittämiseen on myös mahdollista syventää.

Tulokset – kehittämiskohteet



Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden toimeenpanon arviointi (2016-2020)

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien 
laadunhallintajärjestelmien arviointi



Laadunhallintajärjestelmien arviointi ja analyysi

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmät arvioitiin 
ensimmäisen kerran 2015.

• Arviointiin osallistui 168 koulutuksen järjestäjää (92 %)

Arviointiaineisto
• Itsearvioinnit (kaikki järjestäjät) ja arviointikäynnit (n=35)

Aineiston analyysi
• Määrällinen aineisto (itsearvioinnit)
• Laadullinen aineisto (arviointikäyntien palauteraportit)



Tulokset

• Suurella osalla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä (71 %) on toimiva 
laatujärjestelmä (ylittivät hyväksytyn rajan). 

• 20 % järjestäjistä, jotka eivät yltäneet hyväksyttyyn rajaan, olivat melko lähellä sitä. 

• Koulutuksen järjestäjien välillä oli eroja laadunhallinnassa 
taustamuuttujittain tarkasteltuna

• (esim. järjestäjän koon, opetuskielen, oppilaitostyypin perusteella)

• Keskeinen eroja selittävä tekijä laadunhallinnan kehittämisen kesto.



Tulokset – vahvuudet ja kehittämiskohteet

Vahvuudet
• Strategiaprosessin hallinta, seurantatietojen hyödyntäminen päätöksenteossa, 

projektitoiminta, verkostoyhteistyö sekä toisilta oppimisen käytänteet. 

Kehittämiskohteet
• Toimivat oman toiminnan arviointikäytänteet, laatujärjestelmän dokumentointi, 

tietojärjestelmien hyödyntäminen, eri toimintayksiköiden menettelytapojen 
yhdenmukaistaminen sekä eri tahojen osallistaminen laadunhallintaan.



Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden toimeenpanon arviointi (2016-2020)Kiitos!
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