
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa kansallisia perusopetuksen oppimistulosten arviointeja, joiden otos on yleensä noin 5–10 % vuosiluokan 

oppilaista. Karvi tarjoaa otoksen ulkopuolelle jääville mahdollisuuden ostaa vastaavia oppimistulosten arviointipalveluja. Keväällä 2022 tarjolla on ruotsin kielen 

B1-oppimäärän oppimistulosten arviointi perusopetuksen päättövaiheen (9. lk.) oppilaille!

B1-ruotsin oppimistulosten arvioinnissa selvitetään oppilaiden ruotsin kielen osaamista perusopetuksen päättövaiheessa. Tehtävät on laadittu perusopetuksen

opetussuunnitelman 2014 perusteiden mukaisesti yhdeksännen vuosiluokan oppilaille (huom. arviointiin osallistuvien oppilaiden tulee olla 9. luokalla, vaikka kunnassa ei

opetettaisi B1-ruotsia 9. luokalla). Arviointi sisältää tehtäviä POPS 2014:n sisältöalueilta taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä ja taito tuottaa tekstejä. Käytännössä

tämä tarkoittaa tehtäviä kielitaidon eri osa-alueilta: luetun ja kuullun ymmärtäminen, puhuminen ja kirjoittaminen.

Arviointi toteutetaan digitaalisesti verkkoselaimen välityksellä. Arvioinnissa on kaksi osaa. Osan 1 (taustakysely ja harjoitustehtävät) tekemiseen varataan aikaa n. 30 minuuttia +

valmistautuminen. Osan 2 (varsinainen arviointi) tekemiseen varataan aikaa n. 90 minuuttia + valmistautuminen.

Osa 1 on auki 28.2.–11.3.2022 

Osa 2 on auki 17.–18.3. ja 21.–22.3.2021

Tehtävien tekemiseen oppilas tarvitsee kannettavan tietokoneen tai pöytätietokoneen, toimivan internetyhteyden sekä jonkin seuraavista selaimista: Google Chrome, Mozilla

Firefox tai Safari. Arviointia ei voi suorittaa muilla selaimilla tai tabletilla. Lisäksi jokainen oppilas tarvitsee kuulokkeet ja mikrofonin. Mikrofoni voi olla sisäänrakennettuna

tietokoneeseen tai kuulokkeisiin.

Karvi vastaa arvioinnissa käytettävän aineiston laadinnasta sekä tulosten käsittelystä ja raportoinnista tilaajalle. Koulujen tehtävänä on valmistella arviointi ja valvoa

arviointitilannetta. Opettajille tulee varata suoritusten pisteyttämiseen (ymmärtämistehtävien avovastaukset, 2 kirjoittamis- ja 3 puhumistehtävää) noin 10–15 minuuttia/oppilas. 

Tarkemmat ohjeet arvioinnin järjestämisestä lähetetään koulun rehtorille noin kaksi kuukautta ennen arviointia.

Arvioinnin raportointi 

Koulu- ja/tai kuntakohtaiset tulokset toimitetaan tilaajalle syksyn 2022 aikana. Raporteissa tarkastellaan koulun/kunnan oppilaiden kielitaitoa ja eri taustatekijöiden yhteyttä

osaamiseen.  

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. Mikäli tilaaja tilaa kunta- ja koulukohtaiset raportit, 

koulukohtaisissa raporteissa esitetään lisävertailutietona myös kunnan keskimääräinen tulos. Mikäli tilaajalla on arvioinneissa mukana myös kansalliseen otokseen kuuluvia

kouluja, kyseiset koulut lisätään kunnalliseen raportointiin.

Raportit eivät sisällä yksittäisten oppilaiden tuloksia, mutta opettajat saavat oppilaskohtaiset pisteet ymmärtämistehtävistä ja taitotasot 

tuottamistehtävistä suoraan arviointijärjestelmästä. 

Arviointituloksia voidaan hyödyntää  muun muassa oman toiminnan kehittämiseen.  

 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän maksullinen oppimistulosten arviointi keväällä 2022!

 



Arvioinnin tilaaminen - Viimeinen tilauspäivä 1.12.2021 

Arviointipalvelu tilataan sähköisesti osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/A13C570BDAAE89BC. Tilaus on sitova.  

Toimitamme tilausvahvistuksen tilausajan päätyttyä ja järjestämme tilaajille vuoden 2022 alussa infowebinaarin arvioinnin järjestämisestä. 

Arviointipalvelun hinta 

Arviointipalvelu sisältää arviointiohjeet, digitaalisen 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 molemmat. 

Raportointikohtainen perusmaksu                                               280 € / 100 oppilasta 

Oppilaskohtainen maksu                                                                 5,50 € / oppilas 

                            

Hintaesimerkit 

Yksi koulukohtainen raportti                                                         Yksi kuntakohtainen raportti                                    Yksi kuntakohtainen ja kolme koulukohtaista raporttia 

1 koulu, 23 oppilasta                                                                          350 oppilasta kunnassa                                               (350 oppilasta kunnassa; kolme koulua, joissa oppilaita 27, 120 ja 203) 

(1 x 280 €) + (23 x 5,50 €)                                                                (4 x 280 €) + (350 x 5,50 €)                                        Koulu 1: 428,50 € (1 x 280 €) + (27 x 5,50 €) 

Hinta on 406,50 €                                                                               Hinta on 3 045 €                                                           Koulu 2: 1 220 € (2 x 280 €) + (120 x 5,50 €) 

                                                                                                                                                                                                            Koulu 3: 1 956,50 € (3 x 280 €) + (203 x 5,50 €)                                                             

                                                                                                                                                                                                            Kuntakohtainen 1 000 €                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                            Hinta on 4 605 €

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. 

Lisätietoja: 

Maksulliset oppimistulosten arvioinnit                             B-ruotsin arviointi                                                       

Arviointiasiantuntija Laura Lepola                                      Johtava arviointiasiantuntija Marita Härmälä

029 533 5546                                                                              029 533 5560

maksupalvelu@karvi.fi                                                           marita.harmala@karvi.fi 

 

*Palaute perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarvioinnista 

Mikäli tilaaja valitsee sekä koulukohtaiset raportit kaikille kouluilleen että kuntakohtaisen raportin, 

kuntakohtainen raportti maksaa korkeintaan 1000 € (+ alv 24 %). 

96 %
järjestäjistä piti 

koulu- ja kunta-

palautteita 

hyödyllisinä*

"Raportti antaa käsityksen, miten oppilaamme sijoittuvat valtakunnallisessa vertailussa. Se

vahvistaa käsitystämme oppilaidemme tilanteesta ja toisaalta tuo pohjaa tuen tarpeellisuudelle."*

https://link.webropolsurveys.com/S/A13C570BDAAE89BC
mailto:marita.harmala@karvi.fi

