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ALVA-kartoitus

• Suunnattu perusopetuksen loppuvaiheeseen 
ja ammatillisen opetuksen alkuun 
kartoittamaan matematiikan perusvalmiuksia

• ALVA koostuu
– Kartoitusmateriaali (paperinen tai sähköinen 

Excel)

– Runsaasti harjoitusmateriaalia

– %laskun junnaus

– Yksikkömuunnosten junnaus



Kuinka käytän ALVAa

• Paperinen ALVA
– Kopio oppilaille kartoitusmateriaali ja laita oppilaat 

laskemaan
– Kerää kartoitukset
– Pisteytä
– Kokoa tulokset oppilaskohtaiseen lomakkeeseen ja 

luokkakohtaiseen lomakkeeseen (Excel-taulukko)
– Tutustu tuloksiin luokkakohtaisesti ja yksilökohtaisesti
– Tee suunnitelma korjaavasta opetuksesta
– Tee kartoitus uudelleen n. 6 kk kuluttua ja tarkista 

onko oppimista tapahtunut



Sähköinen ALVA

• Asenna muistitikulta sähköinen ALVA tietokoneelle tai 
verkkoon

• Kopio oppilaskohtaiset ”Alva-Oppilas”-tiedostot jokaiselle 
oppilaalle.

• Jos kartoitettavia on paljon, muodosta opiskelijaryhmiä 
(kansioita) esim.
– Kunnossapito
– Hius_ ja_kauneus_ryhmä 1a
– Hius_ja_kauneus_ryhmä_1b

• Anna opiskelijoille ohjeet mistä löytävät oman 
kartoitustiedoston (jos olet tallentanut ne tiettyyn kansioon 
opiskelijan nimellä, tai salanimille (hauki, ahven särki jne)



Sähköinen ALVA

• Opiskelija tekee kartoituksen joko yhdellä kertaa ja 
tallentaa sen tai tekee sen useammassa erässä, jolloin avaa 
oman tiedostonsa, jatkaa tekemistä ja lopuksi aina 
tallentaa.

• Ohjelma ei laske kartoituksen tekemiseen käytettyä aikaa, 
joten se on kirjattava muistiin manuaalisesti (jos haluaa 
kerätä ko. tietoa).

• Kartoituksen yhteydessä opiskelijalla on hyvä olla 
apupaperia, johon voi piirrellä laskuja ja laskea tehtäviä 
tarvittaessa

• Ennen kartoituksen tekemistä opiskelijalle kerrotaan 
merkistöstä, jota käytetään  /= murtoviiva, cm2 merkintä 
pinta-alassa jne. Tarkemmat ohjeet sähköisessä ALVAssa.



SÄHKÖINEN ALVA

• Oppilaan sähköisessä kartoituksessa näkyy vain kaksi kansiota
– Yleistä Excelistä (ohjeet)
– Oppilas laskee (kartoitus, jonka opiskelija täydentää)

• Oppilaan kartoitukseen on piilotettu koontitiedostot
– Tuloserittely 
– Tulosyhteenveto

• Piilotetut koontitiedostot saa esiin 
– Valitsemalla Excelissä  TARKISTA > suojaa työkirja
– Valitaan poista suojaus, jolloin ohjelma kysyy salasanaa. Se on ”mikkeli”.
– Valitaan hiiren kakkospainikkeella ”Oppilas laskee”-kansion valikosta ”näytä ”ja 

”tuloserottelu ”ja uudelleen ”näytä” ja ”tulosyhteenveto
– Oppilas laskee kansion viereen ilmestyy oppilaan tuloserottelu ja 

yhteenvetotaulukot
– Yhteenvetotaulukosta kopioidaan ko. opiskelijan tulosrivi ja viedään se 

erilliseen excel -taulukkoon, johon kaikkien luokan oppilaiden tulokset on 
koottu



Sähköinen ALVA

• Avatut tuloserottelu ja tulosyhteenveto taulukot 
saa uudelleen piiloon valitsemalla ko. taulukko ja 
hiiren kakkospainikkeella piilota.

• Tuloserotteluja ja tulosyhteenvetoja voi 
tarvittaessa tulostaa.

• Suojauksen saa palautettua lomakkeistoon
valitsemalla”suojaa työkirja” ja kirjoittamalla 
haluttu salasana. Jos vaihdat salasanan muuksi 
kuin ”mikkeli”, on se sinun itse muistettava. Älä 
kerro salasanaa opiskelijoille.



ALVAN hallinnointia



Luokkakohtaiset tulokset -taulukko











Kuinka saan hankittua ALVAn?

• ALVAa myydään joko 
– kansiona (paperinen versio kansiossa, jossa myös harjoitusmatriaali)
– kansiona ja sähköisenä versiona

• ALVAan hankitaan jatkuva käyttöoikeus, ja sen hinta määräytyy 
kartoitettavien opiskelijoiden määrän mukaan

• ALVAsta tehdään aina tarjous vastaamaan kunkin oppilaitoksen tarpeita

• ALVAa ei myydä pelkästään valmiuksien kartoitukseen, vaan ideana on 
tehdä korjaavaa opetusta kartoituksen jälkeen



ALVA

• Hannele Ikäheimo kehittänyt 

• Myyty Suomessa jo vuodesta 2010 asti

• Käytetään perusopetuksessa, lukioissa, 
ammatillisissa oppilaitoksissa, matematiikan 
kuntoutuksessa


