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KANSALLINEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS (KARVI) 
 
Arviointineuvosto  
 
Aika  21.9.2022 klo 10.00 
 
Paikka Hakaniemenranta 6, kokoustila Karppi 1. kerros 

 
Jäsenet  
 Bursiewicz Nikolas 
 Hannula Mirja 
 Ikola Päivi 
 Koski Jouni (etänä) 
 Lounema Kati 
 Mikkilä-Erdman Mirjamaija  
 Paloniemi Jarmo 
 Päivärinta Terhi 
 Rasinaho Kirsi (etänä) 
 Sarmola Jaakko 
 Tujula Matti  
 Ubani Martin 
 Wikström-Grotell Camilla 
  
 
Asiantuntijajäsenet Holsti Emma Läsnäolo- ja puheoikeudesta päätetään kokouksessa 
 Sippola Anniina Läsnäolo- ja puheoikeudesta päätetään kokouksessa 
 Toivanen Aliisa Läsnäolo- ja puheoikeudesta päätetään kokouksessa 
  
 
Esittelijä Harri Peltoniemi (1. kokouksen puheenjohtaja)  
 
Johtoryhmän muut   
jäsenet Kirsi Hiltunen (Jani Goman sijaisena)  

Hannele Seppälä 
Helka Kekäläinen 
Salla Venäläinen 
 

Henkilökunnan   
edustaja  Jaana Saarinen (poistui klo 12.20) 

  
Sihteeri Marita Härmälä  
 
Asiantuntijat 9 § Mafi Saarilammi 
 11 § Marita Härmälä  
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1 § Kokouksen avaus 
  

Ensimmäisen kokouksen puheenjohtajana toimi Karvin johtaja Harri Peltoniemi. Ar-
viointineuvoston seuraavassa kokouksessa 26.10 jäsenet valitsevat keskuudestaan 
puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.  

 
2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun asetuksen (1317/2013) 6 §:n 
mukaan arviointineuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä on 
vähintään puolet muista jäsenistä. Arviointineuvoston kokous on laillisesti koolle-
kutsuttu, kun sähköinen kokouskutsu on toimitettu seitsemän (7) vuorokautta en-
nen kokouksen ajankohtaa.  

 
Esitys Todetaan 1) Valtioneuvoston päätös 9.6.2022 (Liite 1), 2) Karvin tehtäviä koskeva 

työnjakopäätös 31.8.2022 (Liite 2), kokouksen läsnäolijat ja 3) kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus.  

  
Päätös   Esityksen mukaisesti. Lisäksi Emma Holstille ja Aliisa Toivaselle annettiin läsnäolo- ja 

puheoikeus.   
 
3 § Kokouksen työjärjestys 
 
Esitys  Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
Päätös Esityksen mukaisesti. 
 
 
4 § Pöytäkirjan tarkastajan nimeäminen 
 

Arviointineuvoston päätöksen 1.12.2014 mukaan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. 
Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastaja sekä 
varmentaa sihteeri.  

 
Esitys  Valitaan arviointineuvoston kokouksen 21.9.2022_6/2022 pöytäkirjan tarkastaja. 

Valittaan pöytäkirjan tarkastajaksi Nikolas Bursiewicz. 
 
Päätös Esityksen mukaisesti. 
 
5 § Karvin ja arviointineuvoston tehtävät ja tavoitteet (Peltoniemi)  
 

Arviointineuvoston jäsenet esittelevät itsensä (max. 2 min). 
 
 Karvin johtaja ja yksikön johtajat esittelevät Karvia organisaationa, sen keskeisimpiä 
tehtäviä sekä toimintaa ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä. (Liite 3) 
 
Arviointineuvoston tehtävistä on säädetty Kansallisen koulutuksen arviointikeskuk-
sesta annetun lain (1295/2013) 4 §:ssä ja Valtioneuvoston asetuksen (1317/2013)  
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6 §:ssä. Näiden mukaan arviointineuvosto seuraa ja kehittää arviointikeskuksen toi-
mintaa  
1) osallistumalla arviointikeskuksen strategiseen suunnitteluun; 
2) päättämällä laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja 

aloitteista; 
3) laatimalla esityksen koulutuksen arviointisuunnitelmasta sekä arviointisuunni-

telman muutoksista ja 
4) tekemällä opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen jaostoista. 
 
Lisäksi arviointineuvosto käsittelee korkeakoulujen arviointeja lukuun ottamatta 
arviointien hankesuunnitelmia ja suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanoja, 
joista johtaja päättää neuvostoa kuultuaan.  
  

Esitys Merkitään tiedoksi. 

 Arviointineuvoston 26.10.2022 kokouksessa päätettävää puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan valintaa varten ne neuvoston jäsenet, jotka ovat kiinnostuneita tehtä-

vistä, toimittavat 14.10.2022 mennessä sihteerille lyhyet esittelyt itsestään ja perus-

telut kiinnostukselle puheenjohtajana/varapuheenjohtajana toimimiselle. 

  

Päätös Esityksen mukaisesti. 

 

6 § Karvin yksiköiden esittelyt   

 

Esitys                                        Yksiköiden johtajat esittelevät yksikkönsä ydintehtävät ja meneillään olevat arvioin-

tihankkeet. Koulutuksen arviointisuunnitelma kaudelle 2020–2023: 

https://karvi.fi/publication/koulutuksen-arviointisuunnitelma-2020-2023/  

 

Päätös Esityksen mukaisesti. 

 

7 § Karvin henkilöstön edustajan puheenvuoro  

 

Esitys Henkilöstön edustaja, Jaana Saarinen, esittelee arviointiasiantuntijoiden ja henkilös-

tön tehtäviä sekä tulevaa yhteistyötä neuvoston kanssa. 

Päätös Esityksen mukaisesti. 

 
8 § Arviointineuvoston toimintaperiaatteet ja linjaukset  
 

 Edellisen (2018–2022) arviointineuvoston hyväksymät toimintaperiaatteet ja lin-
jaukset -asiakirja on liitteenä (Liite 4). 
 
Edellisen arviointineuvoston itsearvioinnin 25.5.2022 tulokset ovat liitteenä. 
(Liite 5). 
 

https://karvi.fi/publication/koulutuksen-arviointisuunnitelma-2020-2023/
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Esitys  Arviointineuvosto keskustelee toimintaperiaatteistaan, kokouskäytännöistä ja 

muista linjauksista ja evästää niiden valmistelua seuraavassa neuvoston kokouksessa 
päätettäväksi.  

 
Päätös Merkittiin tiedoksi. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. 
 
9 § Strategiatyön lähtökohtia (Marja-Liisa ”Mafi” Saarilammi)  
 
 Arviointineuvostolla on tärkeä rooli Karvin strategian suunnittelussa.  

 
Esitys Aloitamme keskustelun strategiatyön lähtökohdista ja teemme aiheen parissa pien-

ryhmätyöskentelyn. 
 
Päätös Esityksen mukaisesti. 
 
10 § Matkalaskutukseen ja kokouspalkkioiden maksuun liittyvät asiat (Riikka Huikko)  
  
Esitys Riikka Huikko esittelee kokouksiin liittyvät matkustusasiat. (Liite 3, viimeinen dia). 
 
Päätös Merkittiin tiedoksi, että matkustusasioihin liittyvä aineisto on saatavilla eDuu-

nissa.  
 
11 § A-englannin oppimistulosten arvioinnin tulokset (Marita Härmälä & Jukka Marjanen)  
 
 A-englannin oppimistuloksia arvioitiin keväällä 2021 perusopetuksen 9.-luokan oppi-

lailla. Oppilaiden osaaminen oli keskimäärin tyydyttävää ja vastasi kouluarvosanaa 7. 
Arvioinnin tulos vastaa vain osittain oppilaiden saamia englannin kouluarvosanoja. 
Osaaminen oli jonkin verran heikentynyt edellisestä 9.-luokan arvioinnista vuonna 
2013.  

 
 Englannin osaamista selittävät luottamus omaan osaamiseen, englannin harrastami-

nen vapaa-ajalla ja arviointitehtäviin käytetyn ajan pituus. Tyttöjen ja poikien osaa-
misessa ei ollut eroja. Alueittain tarkasteltuna Etelä-Suomen oppilaat menestyivät 
muiden AVI-alueiden oppilaita paremmin kaikissa osataidoissa. Myös kaupunkikou-
luissa osaaminen oli parempaa kuin taajamissa ja maaseudulla. Oppilaiden jatko-
opintosuunnitelmat olivat selkeästi yhteydessä kielitaitoon: lukioon aikovien kieli-
taito oli kaikissa osataidoissa ammatilliseen koulutukseen aikovien kielitaitoa pa-
rempi.  

 
 Hankkeen tulosraportti on saatavilla www.karvi.fi -sivustolla 14.9.2022 alkaen ja tal-

lennettu myös eDuuniin. 
 
Esitys  Johtava arviointiasiantuntija Marita Härmälä esittelee arvioinnin päätulokset ja kehit-

tämissuositukset.   
 
Päätös A-englannin tulosten esittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 
 
 
12 § Tiedoksi 
 

Karvin lausunnot: 

http://www.karvi.fi/
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1. Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuiksi laiksi ja 
siihen liittyviksi laeiksi (Liite 6) 
2. Mietintö koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta (Liite 7) 

 
Seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita: 

• Arviointineuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 

• Korkeakoulujen arviointijaostoa valmistelevan työryhmän asettaminen  

• Strategiaprosessin eteneminen 

• Arviointiprosessin eteneminen 

• Työelämäläheisyys ja työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa -arvi-

oinnin tulosten esittely 

• Yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa -ar-

vioinnin tulosten esittely  

• Varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi – hankesuunnitelma  

• A-englannin oppimistulokset, 9. lk - tulokset 

• Valmistava opetus ja oppilaan oman äidinkielen opetus (VOMA) - tulokset 

• Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi, 3 lk - tulokset 

• Finskan oppimistulosten arviointi, 9 lk - tulokset 

• Koulutusjärjestelmän kyky vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä 
rakennemuutoksissa (RAKMU) - tulokset   

 
13 § Muut asiat 
 
 Ei muita asioita. 
  
14 § Kokouksen päättäminen   
 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.07. Seuraava kokous on 26.10.2022 klo 
12–15. 
 

   Pöytäkirjan vakuudeksi 

   Helsingissä 21.9.2022 

     

Harri Peltoniemi  Marita Härmälä 
puheenjohtaja  sihteeri 

 
 

 
Nikolas Bursiewicz 
pöytäkirjan tarkastaja 

 
 

 


