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1. Koulutuksen arvioinnin yleisiä perusteita

1.1. Valtakunnalliset koulutuksen arviointia koskevat säädökset
Perusopetus- ja lukiolaki
Koulutuksen arviointi on osa 1.1.1999 voimaantullutta opetuslainsäädäntöä. Laki
velvoittaa koulutuksen järjestäjän arvioimaan toimintaansa ja sen tuloksia sekä
osallistumaan ulkopuoliseen arviointiin. Perusopetuslain (628/1998) 21§:ssä ja
lukiolain (629/1998) 16§:ssä on säädös koulutuksen arvioinnista.

Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata lain tarkoituksen toteutumista ja
tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä.
Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta
sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.
Opetushallitus huolehtii asianomaisen ministeriön päättämien perusteiden
mukaisesti arvioinnin kehittämisestä ja ulkopuolisten arviointien toimeenpanosta.
Ministeriö voi antaa yksittäisen arvioinnin suorittamisen myös muun kuin
opetushallituksen tehtäväksi.
Arvioinnin keskeiset tulokset tulee julkistaa.

Hallituksen esitys
Hallitus antoi esityksen koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi v. 1997 (HE 86/
1997). Koulutuksen valtakunnallisista tavoitteista säädetään laeissa, päätetään
valtioneuvoston päätöksillä sekä määrätään opetushallituksen antamissa
opetussuunnitelman perusteissa. Paikallisista koulutuksen tavoitteista ja niiden
toteutumisen arvioinnista päättää koulutuksen järjestäjä.
Hallituksen esityksessä todetaan, että arvioinnin tarkoituksena on tukea
koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Arvioinneissa on
tarkoitus selvittää:
-

toteutuvatko koulutuksen tavoitteet ja opetussuunnitelma (mm.
määrälliset ja laadulliset oppimistulokset valtakunnallisesti, alueittain,
väestöryhmittäin, sukupuolen mukainen ja kieliryhmittäinen vertailu)
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-

onko koulutus järjestetty laadukkaasti (pedagogisten järjestelyjen
laatu, henkilöstön ammattitaito, taloudellisten voimavarojen käytön
tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus, koulutuksen lainsäädännön
ajanmukaisuus)

-

onko koulutus järjestetty taloudellisesti

-

koulutuksen vaikuttavuuden arviointi edellyttää, että seurataan mm.
opiskelijoiden sijoittumista jatkokoulutukseen ja työelämään

Koulutuksen järjestäjälle säädetty arviointivelvoite tarkoittaa sekä koulujen että
koulutuksen järjestäjän arvioinnin suorittamista. Kummankin toimintaa tulee
tarkastella jatkuvasti ja systemaattisesti.
Arvioinnin menetelminä voidaan käyttää
- itsearviointeja ja niistä koottua tietoa
- kansallisia kokeita
- testien ja yleisten kielitutkintojen perusteella saatavaa tietoa
Vastuu arvioinnin asianmukaisuudesta sekä arviointien tulosten julkistamisesta on
arvioinnin suorittajatasosta riippuen opetusministeriöllä, opetushallituksella ja
koulutuksen järjestäjällä.
Valtioneuvoston asetuksessa koulutuksen arvioinnista (150/2003) on arvioinnin
tavoitteena kolme kohtaa:
-

hankkia
ja
analysoida
tietoa
valtakunnallisen
päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen pohjaksi

-

hankkia ja analysoida tietoa paikallisen kehittämistyön ja päätöksenteon
pohjaksi

-

tukea opiskelijoiden oppimista,
oppilaitosten kehittämistä

opetustoimen

koulutuspoliittisen

henkilöstön

työtä

ja

Em. asetuksen mukaan koulutusta tulee arvioida suunnitelmallisesti ja koulutuksen
tavoitteisiin nähden kattavasti. Arvioinnin tulee olla monipuolista, avointa ja
oikeudenmukaista. Arvioinnin tulee olla luotettavaa ja vertailukelpoista.
Opetusministeriön yhteydessä toimii koulutuksen arvioinnin asiantuntijaelimenä
koulutuksen arviointineuvosto.
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Koulutuksen arviointineuvosto vastaa viranomaisena arviointien tiedottamisesta ja
tulosten julkaisemisesta. Neuvosto laatii arviointitoiminnan julkisuutta ja
tiedottamista koskevat toimintaohjeet ja viestittää ne kaikille arviointitoimintaan
osallistuville. Arviointitoiminnan julkisuudessa noudatetaan lakia ja asetusta
koulutuksen arvioinnista, lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (L 621/1999),
asetusta viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta
(A1030/1999) sekä opetusministeriön määräystä (19/011/98).
Eduskunnan sivistysvaliokunta
Eduskunnan sivistysvaliokunta otti kantaa hallituksen esitykseen mietinnössään
(3/1998), että arvioinnilla on tärkeä yhteiskuntapoliittinen tehtävä edistää tasaarvon toteutumista suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.
Oleellisinta on arvioinnin tulosten määrätietoinen hyväksikäyttö koulutuksen
kehittämisessä. Sivistysvaliokunta korostaa mietinnössään, että arviointi perustuu
aina arvoihin ja päämääriin. Valiokunta ottaa esille Opetushallituksen esittämän
näkökulman arvioinnista:

Opetushallituksen opetustoimen tuloksellisuuden arvioinnissa on kyse kasvatuksen,
opetuksen ja koulutuksen tavoitteiden saavuttamisesta ja koulutusjärjestelmän
toiminnan tulkinnallisesta analyysistä. Tuloksellisuutta arvioidaan tehokkuuden,
vaikuttavuuden ja taloudellisuuden ulottuvuuksilla.
Opetushallituksen
koulutuksen
tuloksellisuuden
arviointimallissa
(1998)
tuloksellisuus jakaantuu tehokkuuteen, vaikuttavuuteen ja taloudellisuuteen.
(Kuva 1.)
Sivistysvaliokunnan (1998) mielestä arvioinnin käyttöön on osoitettava riittävät
taloudelliset voimavarat ja henkilöresurssit. Opetushallinnossa tulee sekä
valtionhallinnon
että
kuntien
ja
muiden
koulutuksen
järjestäjien
henkilöstöresursseja suunnata siten, että arviointia varten on riittävä määrä
pätevää henkilöstöä. Sivistysvaliokunta katsoo, että myös kunnallisella tasolla
opetustoimea kehitettäessä on välttämätöntä, että opetustoimen kokonaisuutta
tarkastellaan mahdollisimman laajasti ja määritellään toiminnan keskeiset
reunaehdot, käsitteet, ulottuvuudet, arvioinnin kohteet ja indikaattorit.
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Kuva 1. Koulutuksen tuloksellisuuden arviointikohteet
(Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli 1998,27)
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1.2. Julkisten palvelujen arvioinnin yhteinen tavoitetila
Arviointi on oleellinen osa julkisten palvelujen jatkuvaa kehittämistä sekä ohjausja johtamisjärjestelmää. Se on kaikkien julkisten palvelujen järjestäjien normaalia
työtä ja julkista palvelutehtävää. Laajaan yhteistyöhön pohjautuvan jatkuvan
kehittämisen avulla löydetään yhä paremmin palvelutoiminnasta kertovia
merkityksellisiä tunnuslukuja poliittisten päätöksentekijöiden, palveluntuottajien
sekä palvelujen asiakkaiden ja rahoittajien tietoon. Arviointi tuottaa näille
sidosryhmille tietoja siitä, miten julkisessa palvelutuotantotehtävässä on
onnistuttu tai edistytty suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin ja
määriteltyihin tavoitteisiin.
Arviointi asettaa suuria vaatimuksia julkiseen palvelutoimintaan kohdistuvaan
valmisteluun, itse palvelutoimintaan sekä siihen kiinteästi liittyvään arviointiin,
mutta samalla se myös tarjoaa erinomaisen keinon palvelutoiminnan kehittämiselle,
ohjaukselle ja johtamiselle sekä läpinäkyvyyden edistämiselle.
Menestyville organisaatioille tunnusomaista on, että toimintaa arvioidaan ja
mitataan eri näkökulmista ja eri arviointialueilta. Palveluorganisaatioiden toimintaa
voidaan kehittää siten, että organisaatiolle annettu toimintavapaus säilyy mutta
palvelutoimintaa
arvioidaan
säännöllisesti,
entistä
monipuolisemmin
ja
kokonaisvaltaisemmin eri osapuolia hyödyttävällä tavalla. Tämä asettaa koko
julkisen palvelutuotannon, sen suunnittelun, toteutuksen ja jatkuvan parantamisen,
kunnianhimoisen ja haastavan tehtävän eteen.
Suomen kuntaliiton, sisäasiainministeriön ja valtiovarainministeriön julkaisemassa
Keskustelualoitteessa Kohti palvelujen yhteistä arviointia, on otettu kantaa myös
arvioinnin osapuoliin ja arvioinnin kohteisiin. Kuvassa 2. on hahmoteltu palvelujen
arvioinnin sidosryhmät sekä arvioinnin kohteita. Kuvion taustalla on olettama siitä,
että vahvan strategisen johtamisen ja hyvän päivittäisjohtamisen, henkilöstön
osaamisen ja työkyvystä huolehtimisen sekä tarkoituksenmukaisten rakenteiden ja
tehokkaiden prosessien kautta mahdollistuu hyvä palvelujen laatu ja
asiakastyytyväisyys, palvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti ja niiden
vaikutukset ovat halutun suuntaisia.
Palvelujen arviointi kytkeytyy tavoitekeskeiseen arviointiin ja toimintaa ohjaavaan
palautearviointiin, joka on oppimiselle välttämätöntä. Arviointitiedon tuottamisessa
poliittisille päätöksentekijöille tai toimintaa ohjaaville tahoille pitää olennainen
informaatio pystyä tiivistämään muutamaan keskeiseen tunnuslukuun tai
päätelmään.
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Kuva 2. Julkisten palvelujen arvioinnin osapuolet ja kohteet
(Kohti julkisten palvelujen yhteistä arviointia 2001, 22)
Keskustelualoitteessa otetaan kantaa myös arvioinnin kohteisiin ja siihen mihin
asioihin tulisi kiinnittää huomiota.
Johtaminen ja henkilöstö
Arviointialueen kautta tulisi varmistaa sellainen johtaminen, työyhteisön
osaaminen, uudistuminen ja työkyky, joka mahdollistaa tavoitellun vaikuttavuuden,
resurssien taloudellisen, tuottavan ja tehokkaan käytön, palvelujen laadun ja
asiakastyytyväisyyden sekä prosessien ja rakenteiden uudistamisen.
Henkilöstön aikaansaannos- ja uudistumiskyky heijastuvat organisaation
tuloksellisuuteen pitkällä aikavälillä. Keskeistä tällä arviointialueella on toiminnan
suunnan, vision ja strategioiden luominen, niihin perustuvien tavoitteiden selkeä
määrittely sekä tavoitteiden toteutumisen arviointi.
Palvelurakenteet ja – prosessit
Tavoitteena tulisi olla niiden prosessien, toimintojen tai rakenteiden tunnistaminen,
joiden suorituskykyä ja toimivuutta tulisi parantaa, jotta asetetut
yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, laatu- ja asiakastyytyväisyystavoitteet
sekä sisäiset taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteet voitaisiin saavuttaa.
Palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys
Julkisen palvelutuotannon perusluonteesta johtuen on huomioitava, ettei palvelujen
arviointia tai kehittämistä voida perustaa pelkästään asiakastyytyväisyyden tai –
9
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tyytymättömyyden varaan. Julkisten palvelujen laadussa on huomioitava
esimerkiksi kansalaisten tasavertaiseen kohteluun ja palvelujen alueelliseen
saatavuuteen liittyvät vaatimukset.
Palvelujen taloudellisuus ja tuotantotehokkuus
Tavoitteena on osoittaa poliittisille päätöksentekijöille ja veronmaksajille, että
yhteiskunta ja sen järjestämiä palveluja tuottava organisaatio käyttää sille
annettuja yhteiskunnallisia panoksia ja muita voimavaroja taloudellisesti,
tuottavasti ja kustannustehokkaasti.
Palvelujen vaikuttavuus
Vaikuttavuudella
tarkoitetaan
palveluprosessien
tai
kokonaisten
palvelujärjestelmien kykyä saada aikaan haluttuja tuloksia ja vaikutuksia.
Vaikuttavuudessa
voidaan
erottaa
toisistaan
yhteiskunnallinen
ja
asiakasvaikuttavuus sen mukaan, kuinka välittömästi tai välillisesti organisaation
yhteiskunnallinen tehtävä kohdistuu kansalaisiin asiakkaina, palvelun käyttäjinä,
oikeutensa käyttäjinä tai velvollisuutensa täyttäjinä.

1.3. Euroopan laatupalkintomalli julkisella sektorilla
Laatupalkintomalli on organisaation johtamisen, arvioinnin ja kehittämisen väline,
jonka avulla toimintaa voidaan jatkuvasti parantaa. Arviointialueiden kautta
nousevat esiin organisaation vahvuudet ja parantamiskohteet. Laatupalkintomallin
käyttöön liittyvien kokemusten perusteella malli soveltuu julkisten organisaatioiden
kehittämiseen, toiminnan arviointiin ja parhaiden käytäntöjen vertailuun.
Laatupalkintomalli on jo käytössä monilla julkisen sektorin toimialoilla, kuten
kouluissa ja oppilaitoksissa, sairaaloissa, puolustusvoimissa sekä kuntien ja valtion
virastoissa. Laatupalkinnon käyttöä julkisella sektorilla on selvittänyt
Laatukeskuksen, Suomen Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön yhteishanke, jonka
keskeisenä tavoitteena oli perehtyä käyttäjien kokemuksiin laatupalkinnon käytöstä
valtionhallinnossa, kunnissa ja kuntayhtymissä. Hankkeen loppuraportti "Yhteiset
palvelut - Yhteinen hyöty, Laatupalkinto julkisella sektorilla" (1999) sisältää
julkista sektoria koskevat hankkeen johtoryhmän yksimieliset ehdotukset ja
suositukset käytännön toimenpiteiksi. Niin ikään jo vuotta aikaisemmin julkistettu
Julkisten palvelujen laatustrategia (1998) suosittelee laatupalkintomallin käyttöä
julkisen sektorin organisaatioiden laadun kehittämisen apuvälineenä ja korostaa sen
merkitystä nimenomaan itsearvioinnissa.
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Laatupalkintomallin käyttö monipuolistaa julkisen sektorin tulosjohtamista ja
tulosten arviointia. Malliin sisältyvä prosessinäkökulma korostaa voimakkaasti
asiakkaan tarpeista lähtevää toiminnan kehittämistä. Mallissa julkisia
organisaatioita arvioidaan sen mukaan, miten hyvin ne kykenevät vastaamaan
kansalaisten ja muiden asiakasryhmien tarpeisiin. Asiakkaiden kuunteleminen ja
laaja vuorovaikutus eri asiakasryhmien kanssa on tärkeä edellytys pyrittäessä
erinomaiseen suoritustasoon.
Julkisten palvelujen yhteiskunnalliset tavoitteet, kansalaisten tasa-arvo,
poliittinen päätöksenteko ja lainsäädäntö sekä kilpailukeinojen käyttöä koskevat
rajoitukset asettavat julkisten organisaatioiden toiminnalle omia erityispiirteitään.
Tästä huolimatta laatupalkintomalli on hyödyllinen ja käyttökelpoinen arvioinnin
viitekehys, joka soveltuu julkisten organisaatioiden toiminnan kehittämisen
välineeksi. Mallin käsitteistöä on kuitenkin syytä pohtia oman toimialan kannalta ja
etsiä esimerkkejä julkisen sektorin toimintaympäristöstä.
Arviointikriteerien yhtenäisyys edistää oppimista ja innovaatioiden leviämistä
paitsi yli hallinnonalojen myös julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Yhteisen
arviointimallin kautta toteutuu julkisen ja yksityisen sektorin sekä eri
hallinnonalojen ja organisaatioiden keskinäinen vertailumahdollisuus. Vaikka mallin
perusrakenne on kaikille sama, kunkin toimialan ja julkisten organisaatioiden
erityispiirteet voidaan ottaa huomioon arviointialueiden soveltamisessa.
Organisaatioiden on itse pohdittava, millaista tietoa toiminnasta ja tuloksista
kunkin arviointialueen alle kootaan.
Euroopan laatupalkintomallin käyttöä myös julkisella sektorilla puoltaa erityisesti
yhteistyö Euroopan unionin jäsenmaiden välillä ja mahdollisuus vertailuihin muiden
EU-maiden julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Laatupalkintokilpailua
tärkeämpää on nähdä mallin käyttö oman toiminnan kehittämisen ja itsearvioinnin
välineenä, jonka avulla toimintaa voidaan jatkuvasti parantaa johdon ja henkilöstön
yhteistyön ja laajan osallistumisen avulla.
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2. Arvioinnin periaatteet ja lähtökohdat Somerolla
2.1. Kaupunki ja päätöksentekijät
Kuntalaki (365/1995) edellyttää kuntia huolehtimaan toimialojensa tavoitteiden
asettamisesta sekä strategisesta toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kuntalaki
määrittelee kunnan tasolla arviointitehtävän tavoitteiden asettamisen ja niiden
toteutumisen seurannan kautta. Kuntalain mukaan valtuuston on hyväksyttävä
kunnalle talousarvio. Talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään kunnan
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuuston on siis päätettävä toiminnan ja
talouden keskeisistä tavoitteista sekä otettava talousarvioon tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Valtuustotason arviointi liittyy kiinteästi
käytettävissä olevien voimavarojen riittävyyteen ja niiden kohdentamiseen.
Valtuustossa arvioidaan, miten kunnan keskeiset strategiset tavoitteet on
saavutettu, kun taas lautakuntatasolla ja toimintayksiköissä seurataan
yksityiskohtaisempia toiminnan tavoitteita sekä prosessien sujuvuutta ja
tehokkuutta. Menestyksellisen arvioinnin edellytyksenä on toimiva yhteistyö
kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä.
Arviointi tarjoaa päätöksentekijöille välineen tarkastella, miten paikalliset ja
kansalliset tavoitteet on saavutettu ja samalla lähtökohdan toiminnan
kehittämiselle ja päätöksenteolle. Julkisen sektorin avoimuuden velvollisuus
kansalaisia kohtaan edellyttää, että kansalaisille annetaan tietoa siitä, minkälaisia
palveluja määrän, laadun ja taloudellisuuden suhteen on tuotettu verovaroilla.
Arviointi itsessään hyödyttää aina. Hankkimalla tietoa koulun toiminnan
vahvuuksista ja heikkouksista saadaan kehittämistoimet kohdistettua koulussa
työskentelevien tärkeinä pitämiin asioihin. Käytännön kehittäminen alkaa
itsearvioinnin tuloksena.

2.2. Koulutoimi
Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa koulun, huoltajan, koulutuksen järjestäjän
ja valtion tarpeisiin. Arviointitoimintaa tulee kehittää kattamaan koko
oppimisympäristö, johon kuuluu paitsi oppilaiden oppimisen arviointi, niin myös
koulutuksen järjestäjän velvollisuuksien toteutuminen, koulun fyysinen ympäristö
sekä opetushenkilöstön ja oppilaitosten toiminta.
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Arvioinnin tehtävänä on tukea koulutuksen järjestäjää, kouluja ja opettajia
kasvatus- ja opetustyössä ja sen kehittämisessä. Sen avulla tuotetaan tietoa
oppimisesta ja opetuksesta sekä oppilaitosten ja koulutusjärjestelmän
toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Arvioinnilla tarkoitetaan myös suunnittelua,
seurantaa ja laadunvarmistusta. Oman toiminnan tunteminen on kehittämisen
lähtökohta.
Arviointi tarkoittaa Someron kaupungin arvojen ja niiden merkityksen
osoittamista. Arvioinnilla kerätään tietoa kehittämistä koskevaa päätöksentekoa
varten siitä, miten tavoitteet ovat toteutuneet käytännössä. Someron kaupungin
arviointistrategiaa voidaan käyttää tukena, kun laaditaan esim. yksittäisen koulun
tarpeisiin soveltuvaa arviointisuunnitelmaa. Arvioinnin tarkoitus on toimia
kehittämisen tukena.
Arviointia ei voida suorittaa ilman asetettuja arvoja ja tavoitteita. Someron
kaupungin opetustoimen arviointistrategiassa on määritelty ne painoalueet, joita
vuosittain kaupungin opetustoimessa on tarkoitus arvioida. Arviointistrategia
määrittelee arviointitoiminnan eri muodot, perustavoitteet, pääperiaatteet ja
laajuuden. Se määrittelee mitä arvioinnilla tarkoitetaan, millaista arviointia
toteutetaan ja miten arvioinnin keskeiset käsitteet ymmärretään.
Arviointia varten tarvitaan omat seuranta- ja palautejärjestelmät. Ne voivat olla
mm. kovat mittarit, joilla mitataan tuottoja, kustannuksia, läpimenoaikoja jne. ja
pehmeitä, joilla seurataan esim. työyhteisön toimivuutta ja henkilöstön
hyvinvointia. Arvioinnin mittarit ja menetelmät on määriteltävä. Kehittyvässä
kaupungissa jatkuva arviointi on olennainen osa toimintaa.
Arviointi kohdistuu toimintaan, sen edellytyksiin ja tuloksiin. Saadut
arviointitulokset ohjaavat toimintaa, kertovat annettujen resurssien ja
edellytysten riittävyydestä ja oikeasta kohdistuksesta sekä antavat palautetta
kaupungin arvojen toteutumiseen.

2.3. Koulutoimen arvot
Arviointi on aina sidoksissa arvoihin ja sisältää arvottamista. Someron kaupungin
koulutoimi on asettanut toimintansa arvoiksi oikeudenmukaisuuden, avoimen
yhteistyön, jatkuvan oppimisen, tuloksellisuuden ja asiakaslähtöisyyden. Tästä
arvopohjasta johdetaan ne päämäärät, joihin Someron kaupungin koulutoimi omassa
toiminnassaan pyrkii. Someron kaupungin koulutoimen arvopohja on muokattu
julkisten palvelujen arvopohjasta opetustoimeen sopivaksi.
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Oikeudenmukaisuus on peruspilari arvojemme muokkautumisessa. Jokaisen arvon
täytyy olla myös oikeudenmukainen ollakseen todellinen arvo. Arvioinnissa
oikeudenmukaisuus ilmenee tasa-arvoisuutena ja yhteisten pelisääntöjen
noudattamisena. Tavoitteena on arvioinnin objektiivisuus.
Avoin yhteistyö edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista yhteistyön osapuolilta.
Yhteistyöstä hyötyvät kaikki, sillä tavoitteena on saada aikaan sujuva ja
vuorovaikutteinen tiedonkulku, jossa osapuolten välistä tietoa ja arvostusta
lisätään. Avoin yhteistyö on perustana luottamuksellisille suhteille.
Jatkuva oppiminen on prosessi, jossa yksilö hankkii uusia tietoja, taitoja,
asenteita, kokemuksia ja kontakteja, jotka johtavat muutoksiin hänen
toiminnassaan. Oppiminen rakennetaan tulevaisuudessa viiden tukipylvään varaan,
jotka ovat: oppia tietämään, oppia tekemään, oppia elämään yhdessä, oppia olemaan
ja oppia valitsemaan.
Opetuksen tuloksellisuus edellyttää, että opetus on vaikuttavaa, opetuksen
järjestäminen tehokasta ja toiminta taloudellista. Tuloksellisuus on yhteinen
tasapainotila näiden välillä.
Asiakaslähtöisyys on koulussa oppilaslähtöisyyden ja perheiden tarpeiden
huomioimista mahdollisimman pitkälle. Palvelut ovat saatavilla ja niiden taso on
korkea. Myös virkamieskunnan halu, valmius ja taito palvella asiakasta ystävällisesti
ja ripeästi, on edellytys asiakaslähtöisen toiminnan onnistumiselle.

2.4. Tulosten julkistaminen ja tietojen julkisuus

Koulutuksen arviointia koskevien säännösten mukaan sekä paikallisen että
kansallisen arvioinnin keskeiset tulokset tulee julkistaa. Arvioinnin tarkoitus on olla
kehittämisen väline, mikä määrittää julkistettavien tietojen luonnetta. Arvioinnin
tulosten julkistaminen tulee toteuttaa siten, ettei arviointi vahingoita arvioinnin
piirissä olevaa koulutuksen järjestäjää, oppilaitosta, henkilöstöä, opiskelijoita tai
muita tahoja. Arvioinnissa mukana olleille koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille
tulee toimittaa sitä koskevat arviointitulokset.
Koulukohtaisten tulosten julkisuutta ei tule arvioida koululakien vaan
julkisuuslakien perusteella. Koululakiin kirjattu toteamus keskeisen tietojen
julkistamisesta
on
oikeuden
mukaan
vain
viranomaisille
säädetty
14
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tiedottamisvelvoite. Julkistamisen tapa ja laajuus jäävät pitkälti kunnan ja
opetuksenjärjestäjän harkintaan. Tavallisimmin arvioinnin tulokset tiedotetaan
koulutuksesta vastaaville toimielimille sekä koulujen henkilöstölle. Arvioinnin
keskeisiä tuloksia voidaan julkaista monilla eri tavoilla kuten kokouksissa,
keskustelutilaisuuksissa,
tiedottein,
raporttien
välityksellä,
muistioilla,
koulutustilaisuuksissa, vanhempainilloissa ja tiedotusvälineiden kautta.
Vastakkain ovat toisaalta kaikkea viranomaistoimintaa koskeva julkisuusperiaate,
toisaalta taas halu säilyttää koulujen kehittämisrauha.

3. Arviointijärjestelmä
3.1. Someron koulutoimen laatu- ja arviointijärjestelmä
Someron koulutoimen arvioinnin tavoitteena on toimiva ja opetustyön kehittämistä
tukeva laatu- ja arviointijärjestelmä. Järjestelmästä luodaan työkalu, jolla
koulutuksen arvioimiseksi ja kehittämiseksi hankitaan suunnitelmallisesti
luotettavaa tietoa, jota analysoidaan, tutkitaan ja raportoidaan uusia
kehittämistoimenpiteitä varten.

3.2. Arvioinnin välineet
Perusopetuksen
ja
lukiokoulutuksen
arviointi
suoritetaan
yhtenäisellä
arviointijärjestelmällä, joka on kuvattu myöhemmin tässä arviointistrategiassa.
Järjestelmässä on määritelty, mitä arvioinnin välineitä käytetään ja arviointien
suorittajat, menetelmät, aikataulut, tulosten raportointi ja miten arviointituloksia
käytetään hyödyksi.

1. Strategiat: Valtuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymät strategiat
ohjaavat sivistyslautakunnan koulutoimen strategioiden ja tavoitteiden
asettelua. Sivistyslautakunta tarkentaa strategioitansa tarvittaessa ja
asettaa tavoitteita talousarviotyöskentelyn yhteydessä.
2. Asiakastyytyväisyys:
Kuntalaisten
tyytyväisyys
sivistystoimen
tuottamiin palveluihin mitataan oppilaiden huoltajille ja oppilaille joka
kolmas vuosi suunnattavalla asiakastyytyväisyys tutkimuksen avulla.
Tutkimuksen tekee koulutoimisto koulujen avustuksella ZEF Solutions
Oy:n tuottamalla koulun ja koulutuksen kehittämiseen tuottamalla
EduZEF -palvelulla.
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3. Taloudellisuus: Someron kaupungin kouluissa on yksikkökohtaiset
talousarviot. Yksiköiden johtajat, rehtorit ja koulurehtorit, seuraavat
talousarvioiden toteutumista kuukausittain. Talousarvioseurannasta
yksikön johtaja jättää raportin sivistysjohtajalle.
4. Toiminnan laatu: Laadunarvioinnin välineenä käytetään Euroopan
laatupalkintomallia (EFQM).
Erityistä huomiota kiinnitetään
talousarvion,
käyttösuunnitelman,
toimintasuunnitelman
ja
toimintakertomuksen laatimiseen. Tässä painotettuina näkökulmina
ovat esillä palvelut, asiakkaat, henkilöstö ja talous.
5. Koulujen opetussuunnitelmat: Someron kaupungin kuntakohtainen
opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman
perusteisiin. Koulut ovat konkretisoineet ja syventäneet kuntakohtaista
opetussuunnitelmaa omassa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa.
Koulukohtainen opetussuunnitelma on koulun kutakin lukuvuotta varten
syksyllä tehtävän toimintasuunnitelman perusta. Toimintasuunnitelman
toteutumista arvioidaan keväällä toimintakertomuksen avulla.
6. Työyhteisöjen toimivuus: Jokaisessa yksikössä tehdään yhtenevä
työyhteisön ilmapiirikysely helmi-maaliskuussa joka toinen vuosi
(parittomat vuodet). Kehittämiskeskustelut ja työskentelyn arviointi
suoritetaan esimiesten toimesta vuosittain.
7. Opetuksen vaikuttavuus: Lukutaitoa (Allu -testistö) ja matemaattisia
taitoja (Makeko -testistö) seurataan säännöllisesti vuosittain.
Seurannan organisoivat laaja-alaiset erityisopettajat. Seurannan
painopistealueet määritellään mittareissa tarkemmin. Lisäksi pyritään
osallistumaan vuosittain ainakin yhteen opetushallituksen järjestämään
arviointiin perusopetuksen osalta.
8. Salonseudun paikallinen arviointi: Ollaan mukana Salon- ja Turun
seudun kuntien yhteisessä opetustoimen arvioinnissa, josta saadaan
vertailutietoa lähikuntien keskeisistä koulutoimen indikaattoreista.
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Arvioinnin välineet ja suorittajat:
Arvioinnin
suorittaja
Opettaja/
opettajaryhmä

Opettajakunta

Arvioinnin menetelmät Aikataulu

Arviointitulosten
käyttö

Arviointituloksen
saaja
Opettajat

Kyselyt
Suora palaute
Keskustelutilaisuudet
Palautteet
Oppilaskyselyt
Kurssipalautteet lukiossa
Oma lukuvuosisuunnitelma
Asiakaspalautteet
(kaupungin yhteinen)

Säännöllisesti Kodin ja koulun yhteistyö
Toiminnan kehittäminen

Vuosittain

Oman työn kehittäminen

Rehtori

Koulun lukuvuosisuunnitelman arviointi

Vuosittain

Koulun kehittämiskohteiden tunnistaminen

Lautakunta

Työyhteisön toimivuuden
varmistaminen

Kouluille oma tulos ja
keskiluvut
lautakunnalle
yksikkökohtaiset
tulokset

Muutostarpeiden
tunnistaminen ja
muutosprosessin
ylläpitäminen

Sivistysjohtaja

Työyhteisön tilan kartoitus

Rehtori/
koulurehtori

Kehittämiskeskustelut

Vuosittain

Sivistysjohtaja

Kehittämiskeskustelut
Kyselyt, kartoitukset
Asiakaspalautteet
Tutkimukset

Vuosittain
Toiminnan strategiset
Tarvittaessa muutokset
Säännöllisesti
Tarvittaessa

Tilanteen mukaan:
koulut, lautakunta,
julkinen

Lautakunta/
Keskushallinto/
Valtuusto

Kyselyt, kartoitukset
Ulkopuolinen arviointi

Säännöllisesti Strategiset linjaukset
/
tarvittaessa

Julkinen

Valtakunnallinen
arviointi

Kyselyt, kartoitukset

Velvoitettaes Valtakunnallinen linjaus
sa/
tarvittaessa

Julkinen
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3.3. Kehittämisen vuotuinen rytmitys
Kuukausi
Tammi
Helmi

Kaupunki
Tilinpäätös

Maalis

Tilinpäätös

Koulutoimisto

Tilinpäätös

Koulu
Kehityskeskustelut
Ilmapiirikartoitus
Asiakastyytyväisyys

Arvioinnit

Kehityskeskustelut
Ilmapiirikartoitus
Asiakastyytyväisyys

Huhti

Arvioinnit

Touko

Strategiset
muutokset

Toimintakertomus,

Kesä

Strategiset
muutokset

Toimintakertomus,

Heinä
Elo

Talousarvio

Syys

Talousarvio

Loka

Talousarvio

toiminnan toteutuksen
arviointi

toiminnan toteutuksen arviointi

Talousarvio

Toimintasuunnitelma,

toiminnan tavoitteet ja
kehittämishankkeet

Kehittämishankesuunnitelmat
Salonseudun
arviointitietojen
keräys

Marras

Salonseudun
arviointitietojen
keräys

Joulu

Salonseudun
arviointitiedot
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3.4. Koulutuksen järjestäjän itsearviointi
Someron kaupunki koulutuksen järjestäjänä on velvollinen arvioimaan toimintaansa.
Koulutoimen toiminnan itsearviointi suoritetaan Euroopan laatupalkintomallin
(EFQM) mukaista arviointimallia käyttäen. Itsearviointiprosessin läpikäynti EFQMmittariston avulla antaa kokonaiskuvan organisaation toiminnasta, sen vahvuuksista
ja parantamisalueista sekä edistää tiedonkulkua. Itsearviointi auttaa yksiköitä
määrittämään
ja
priorisoimaan
keskeiset
kehittämisen
suuntaviivat
tulevaisuudessa. Koulut voivat valita muutaman kehittämisalueen vuosittain mallin
toiminta-alueista.

Kuva 3. Euroopan laatupalkintomalli EFQM.
(Euroopan laatupalkintomalli julkisella sektorilla; Suomen kuntaliitto ja
Valtiovarainministeriö 2001, 9)
Euroopan laatupalkintomallissa (EFQM, European Foundation for Quality Management)
organisaation toiminnan ja tulosten arvioinnissa käytetään ns. TUTKAarviointilogiikkaa, joka koostuu
• Tuloksista. Strategisen suunnittelun osana organisaation tulee
määritellä ne tulokset, jotka halutaan saavuttaa (arviointialueet 6-9).
• Toimintatavoista. Organisaation tulee suunnitella ja kehittää
yhdenmukaiset ja järkevät toimintatavat, jotka tuottavat vaadittavat
tulokset.
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• Käytännön soveltamisesta. Toimintatapoja tulee soveltaa
järjestelmällisesti, jotta varmistetaan täysipainoinen käytännön toteutus.
• Arvioinnista ja parantamisesta. Toimintatapoja ja niiden käytännön
soveltamista arvioidaan ja parannetaan saavutettujen tulosten seurannan
ja analysoinnin sekä jatkuvan oppimisen perusteella (arviointialueet 1-5).
Erinomaisuuden tunnuspiirteet
Euroopan laatupalkintomallin perustana ovat kaikille menestyville organisaatioille
yhteiset erinomaisuuden tunnuspiirteet, joita ovat:
• Tuloshakuisuus. Toiminnan ja tulosten erinomaisuus edellyttää kaikkien
keskeisten asiakas- ja sidosryhmien tarpeiden ja odotusten tasapainoista
huomioonottamista.
• Asiakassuuntautuneisuus. Asiakas arvioi viime kädessä tuotteen tai
palvelun laadun. Organisaation on kiinnitettävä selkeästi huomiota sekä
nykyisten
että
tulevien
asiakkaiden
tarpeisiin
turvatakseen
menestymisensä ja vahvistaakseen asemaansa toimintaympäristössään.
• Johtajuus ja toiminnan päämäärätietoisuus. Johtajat luovat
organisaatiolle henkilökohtaisella toiminnallaan selkeän ja määrätietoisen
suunnan sekä erinomaisiin suorituksiin kannustavan työympäristön ja
työilmapiirin.
• Prosesseihin ja tosiasioihin perustuva johtaminen. Organisaatioiden
toiminta tehostuu, kun prosessien kaikki toisiinsa liittyvät toiminnat
ymmärretään ja niitä johdetaan luotettavaan tietoon perustuen.

• Henkilöstön kehittäminen ja osallistuminen. Henkilöstön osaamista ja
voimavaroja hyödynnetään parhaiten, kun organisaatiokulttuuri perustuu
luottamukseen ja yhteisiin arvoihin ja jokaista rohkaistaan osallistumaan
täysipainoisesti.
• Jatkuva oppiminen, parantaminen ja innovatiivisuus. Erinomainen
suorituskyky perustuu tietämyksen hallintaan ja jakamiseen sekä jatkuvaa
oppimista, parantamista ja innovatiivisuutta edistävään kulttuuriin.
• Kumppanuuksien kehittäminen. Organisaation tehokkaan toiminnan
kannalta on tärkeää, että sillä on molemminpuolista hyötyä tuottavia
20

Siv.ltk 13.12.2005 /146§

kumppanuussuhteita, jotka perustuvat luottamukseen,
jakamiseen ja toiminnan yhteensovittamiseen.

tietämyksen

• Yhteiskunnallinen vastuu. Organisaation ja sen henkilöstön pitkän
tähtäimen
etua
vaalitaan
parhaiten
omaksumalla
eettiset
toimintaperiaatteet ja ylittämällä ympäröivän yhteiskunnan asettamat
odotukset ja säädösten vaatimukset.
EFQM – malli jakaantuu yhdeksään arviointialueeseen. Arviointialueista viisi liittyy
organisaation toimintaan ja neljä tuloksiin.
Toiminta-arviointialueilla tarkastellaan, miten organisaatio toimii. Tulokset –
arviointialueilla puolestaan arvioidaan, mitä organisaatio on saavuttanut. Tulokset
ovat toiminnan aikaansaamia.
Mallin mukaan on monia tapoja saavuttaa kaikki eri osa-alueet huomioonottava
jatkuvasti erinomainen suorituskyky. Peruslähtökohtana on, että erinomaista
suorituskykyä, asiakkaita, henkilöstöä ja yhteiskuntaa koskevat tulokset
saavutetaan johtajuuden ohjaamien toimintaperiaatteiden ja strategian,
henkilöstön, kumppanuuksien ja resurssien sekä prosessien avulla.

3.5. Kehittämishankkeet
Someron kaupungin koulutoimen yksiköt, peruskoulut ja lukio, kirjaavat
toimintasuunnitelmaan
koulukohtaisia
kehittämishankkeita.
Laatuja
arviointijärjestelmän mukaisesti koulu valitsee myös laatupalkintokriteeristön osaalueista vuosittain vähintään kaksi kohdetta, joita se systemaattisesti pyrkii
lukuvuoden
aikana
kehittämään
ja lukuvuoden
päätteeksi
arvioimaan.
Kehittämishankkeisiin koulu voi anoa hankerahaa koulutoimen yhteisistä varoista.
Hankerahaa myönnetään perusteltuihin hankkeisiin koululle aina vuotuisen
talousarvion puitteissa.

3.6. Ulkoinen arviointi
Ulkoinen arviointi on usein koulun ulkopuolisen asiantuntijan kouluun kohdistuvaa
arviointia. Jotta ulkoinen arviointi olisi vaikuttavaa, koululla tulisi olla siihen aito
tarve. Jos arviointi koetaan puuttumiseksi koulun autonomisuuteen, tulosta
tuottavaa keskustelua koulussa ei synny.

21

Siv.ltk 13.12.2005 /146§

Ulkoisella arvioinnin suorittajalla on kouluyhteisön jäseniä paremmat edellytykset
riippumattomuuteen ja objektiivisuuteen. Hän ei ole kietoutunut kouluyhteisön
sosiaaliseen järjestelmään, mikä voi estää näkemästä ”metsää puilta”.
Jos hän vielä osoittaa tuntevansa koulun sisäistä kulttuuria, hänet hyväksytään
usein yhteisön jäseniä paremmin asiantuntijaksi. Tällöin arvioinnin tulokset saavat
aikaan työyhteisössä rakentavaa keskustelua ja pohdintaa opetuksen tilasta.
Ulkoisen arvioinnin toimivuuden kannalta on tärkeää, että ulkoinen arviointi ja
sisäinen koulun itsearviointi voidaan sillä tavoin sovittaa yhteen, että työyhteisössä
koetaan ulkoinen arviointi lisäarvoa antavaksi tueksi.

4. Paikallisen arvioinnin mittarit
4.1. Mittareiden käyttö ja merkitys
Mittarit kertovat koulutuksenjärjestäjälle, luottamushenkilöille, kuntalaisille sekä
koulutoimen henkilöstölle toimintavuosittain palvelutehtävässä onnistumisesta.
Palvelujen asiakaslaatu eli kuntalaisten odotuksiin ja tarpeisiin vastaaminen on
keskeinen näkökohta koulutoimen palvelujen arvioinnissa. Mittarit toimivat
apuvälineenä arvioinnin suorittamisessa sekä toiminnan ohjaamisessa ja
kehittämisessä.
Mittarit ovat useimmiten numeraalisia lukuja, jotka itsessään ilmaisevat, mitä ne
mittaavat. Olennaista on, että vain sellaisille asioille asetetaan mittareita, joilla on
toiminnan kehittämisen tai suuntaamisen kannalta merkittävä rooli ja joihin voi
vaikuttaa. Luvuilla ilmaistavien mittareiden lisäksi voidaan käyttää sanallisia
mittareita.
Mittareilla saadaan nopeasti kuva toiminnasta, ne yksinkertaistavat informaatiota
monimutkaisista asioista. Mittarit valaisevat asiaa eri näkökulmista kuten
vaikuttavuuden, asiakkaan, talouden ja henkilöstön näkökulmasta ja helpottavat
kokonaiskuvan syntymistä.
Kunnassa mittaritietoja voidaan verrata asetettuihin tavoitteisiin tai aikaisempiin
vuosiin. Kunnan tietoja voidaan myös verrata valtakunnallisiin tietoihin tai
valittuihin verrokkikuntiin.
Arvioinnin lähtökohtana ovat valtuuston strategioista johdetut koulutoimen
strategiset linjaukset, toiminnan kehittäminen ja painopistealueet.
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Kuntalaki korostaa valtuuston asemaa keskeisten toiminnan ja talouden
tavoitteiden asettajana. Tavoitteiden tulee olla selkeitä, jotta niitä voidaan
arvioida mahdollisimman hyvin ja tavoitteet on aina suhteutettava käytettävissä
oleviin resursseihin.
Kunnan koulutoimen tavoitteet ja arvioinnin lähtökohdat ovat yleensä kirjattuna eri
asiakirjoihin kuten talousarvioon ja taloussuunnitelmaan, opetussuunnitelmaan,
arviointistrategiaan,
koulujen
toimintasuunnitelmiin
ja
muihin
yhteisiin
suunnitelmiin.
Paikallisen itsearvioinnin laatutyökalut tukevat organisaation ja sen yksiköiden
järjestelmällistä
kehittämistä.
Laatujärjestelmänä
käytettävä
Euroopan
laatupalkintokriteeristön mukainen malli edellyttää, että organisaatio määrittelee
tulokset, jotka halutaan saavuttaa, suunnittelee käytettäviä toimintatapoja sekä
seuraa ja arvioi toimintatapojen käytäntöön soveltamista saavutettujen tulosten
perusteella. Mittareiden laadinta ja seuraaminen on osa järjestelmää.

4.2. Someron kaupungin koulutoimen mittarit
Someron kaupungin tärkein ohjausväline on talousarvio ja taloussuunnitelma. Nämä
asiakirjat ohjaavat myös koulutoimen toimintaa ja taloutta. Koulutoimen talousarvio
sisältää valtuuston asettamat tavoitteet ja talousarvioraamin, jonka puitteissa
toimitaan. Mittarit liittyvät asiakkaisiin, palveluihin, henkilöstöön ja talouteen. Osa
tavoitteista on valtuustoon nähden sitovia toiminnallisia tavoitteita, jotka ovat
keskeisiä kunnan palvelutuotannossa. Koulutoimen käyttösuunnitelmassa on
talouden lisäksi myös toimintaa arvioivia mittareita, joita seurataan lautakunta- ja
koulutoimistotasolla ja käytetään toiminnan kehittämiseen sekä apuna
päätöksenteossa.

4.2.1. Koulutoimen talousarvioon sisältyvät mittarit
koulumuodoittain
Talousarviossa tavoitteet esitetään tunnuslukujen muodossa, jolloin ne ovat
konkreettisia, mitattavia ja niiden toteutumista on helppo seurata. Sitovien
tavoitteiden lisäksi talousarviossa on toimintaa kuvaavia perus- ja laajuustietoja.
Talousarviomittareiden toteutumatiedot saadaan vuosittain kuntalais- ja
asiakaskyselyistä, sivistyslautakunnan tilinpäätöksestä, henkilöstötilinpäätöksestä,
työhyvinvointikyselystä sekä muista kerätyistä tiedoista.
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HALLINTO

Sitova toiminnallinen tavoite

Mittari

Asiakkaat
Perusopetus
Lukio

Kuntalaistyytyväisyys,
tavoitetaso TA:ssa

saldoluku (tyytyväiset miinus
tyytymättömät)

Palvelut
Perusopetus
Lukio

bruttomenot, muutosprosentti
edelliseen vuoteen

Henkilöstö

henkilötyövuodet
sairauspoissaolot %
kokonaistyöajasta
työilmapiiri (asteikko 1 – 5)
koulutuspäiviä/henkilö

Talous

menot

menot, tulot, netto

PERUSOPETUS

Sitova toiminnallinen tavoite

Mittari

Asiakastyytyväisyys

määrä, luokittelu
kokonaistyytyväisyys,
tavoitetaso TA:ssa

Asiakkaat
Asiakastiedot
Asiakastyytyväisyys

Päättötodistuksen saaneiden
osuus

tavoitetaso TA:ssa

Jatko-opintoihin sijoittuvien
määrä perusopetuksen jälkeen

tavoitetaso TA:ssa

Palvelut
Perusopetus
Harjaantumisopetus
Sairaalaopetus

€/oppilas
€/oppilas
€/opetuspäivä, opetuspäivien
määrä

Henkilöstö

Talous

henkilötyövuodet
sairauspoissaolot %
kokonaistyöajasta
Menot
Tulot

menot, tulot, netto
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LUKIO
Asiakkaat
Asiakastiedot
Asiakastyytyväisyys

Sitova toiminnallinen tavoite

Mittari

Asiakastyytyväisyys

määrä, luokittelu
kokonaistyytyväisyys,
tavoitetaso TA:ssa

Lukiossa aloittavien osuus
ikäluokasta

tavoitetaso TA:ssa

Someron ulkopuolisissa lukioissa tavoitetaso TA:ssa
opintonsa aloittavien osuus
Ammatillisissa oppilaitoksissa
aloittavien osuus ikäluokasta

tavoitetaso TA:ssa

Avoin liikkuvuus oppilaitosten
välillä kasvaa:
*Muissa toisen asteen
oppilaitoksissa (päivälukiot)
suoritetut kurssit
*Opiskelijoiden valitsemat
kurssit ammatilliselta puolelta
*Ammatillisen puolen oppilaiden
valitsemat kurssit Someron
lukiosta
Palvelut
Lukio-opetus

€/opiskelija

Henkilöstö

Talous

henkilötyövuodet
sairauspoissaolot %
kokonaistyöajasta
Menot
Tulot

menot, tulot, netto

Koulutoimen palveluajatuksen mukaisesti kuntalaisilta ja palvelujen käyttäjiltä
kysytään säännöllisesti heidän käsityksiään palvelujen tasosta. Koulutoimen
asiakaskunnalle, perusopetuksen oppilaiden huoltajille sekä lukiokoulutuksen
oppilaille ja huoltajille suoritetaan joka toinen vuosi asiakaskysely. Sama kysely
toistetaan useasti peräkkäin, jolloin saadaan tietoa palvelussa tapahtuneesta
kehityksestä. Asiakaskyselyyn voi vastata internetissä tai järjestelmästä voidaan
tulostaa vastaajille jaettavat vastauslomakkeet.
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4.2.2. Mittarit ja mittausaikataulut osa-alueittain
Mittari

Ajankohta

Tiedon kerääjä P L
O U

Talous
Käyttömenot yhteensä
Käyttömenot/opp., opiskelija
Käyttömenot /harjaantumisopetus
Käyttömenot/sairaalaopetus
Sairaalaopetus/€/opetuspäivä
Sairaalaopetus/läsnäolopäivät

TP
TP
TP
TP
TP
TP

31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.

koulutoimisto
koulutoimisto
koulutoimisto
koulutoimisto
koulutoimisto
koulutoimisto

x x
x x
x
x
x
x

TP 31.12.

koulutoimisto

x x

tilastointipäivä 20.9.

rehtorit /koulutoimisto

x x

Asiakastyytyväisyys, opiskelijat

vuosittain, tammikuu

koulut / koulutoimisto

x x

Asiakastyytyväisyys, huoltajat

joka kolmas vuosi

koulut / koulutoimisto

x x

Valtionosuus verotulotasauksella
vähennettynä €/oppilas

Asiakkaat
Asiakastiedot / määrä
1–6
7–9
erityisopetus
lukiokoulutus

Henkilöstö
Henkilökunta / määrä
31.12.
koulutoimisto
Sairaspoissaolot, poissaoloja/työntekijä henk.rap 31.12. keskushallinto
Poissaolokustannukset, % -osuus palkoista henk.rap 31.12. keskushallinto

x x
x x
x x

Työhyvinvointikysely
Työilmapiirikysely

2. vuoden välein koulutoimisto
vuosittain
koulut, koulutsto

x x
x x

Koulutuspäiviä/henkilö
Pätevien yleisopettajien osuus
Pätevien erityisopettajien osuus

31.12.
31.12.
31.12.

x x
x x
x x
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Palvelut
Perusopetus

x
x

Päättötodistuksen saaneiden osuus
Jatko-opintoihin sijoittuvien määrä

viikko 25
koulut
20.6. tarkennus syyskuu opot

Erityisopetukseen siirretyt/määrä

20.9.

koulutoimisto

Erit.opp. määrä/osuus % (ei EHA)
20.9.
Osa-aikainen erit. opetus/ opp. /ELA 20.9.

koulutoimisto
koulutoimisto

x
x
x
x

Perusopetusryhmien keskikoko
1 – 2 lk
3 – 4 lk
5 – 6 lk

20.9.

koulutoimisto

x

Perusopetusryhmien määrä 1 – 6
Erityisluokkien /pienryhmien määrä

20.9.
20.9.

koulutoimisto
koulutoimisto

x
x

Opetustuntien määrä/vvt
1 – 6 luokat
7 – 9 luokat
erityisopetus

20.9.

koulutoimisto

x

Opetustuntien suhde
oppilasmäärään/indeksi

20.9.

koulutoimisto

x

A2-kielen val. osuus % ikäluokasta

20.9.

koulutoimisto

x

Opetuksen vaikuttavuus:
lukutaitotesti
matematiikkatesti
oppimaan oppiminen
muut oppiaineet

koulut,
Osallistutaan
koulutoimisto
OPH:n
arviointiohjelma
n mukaisiin
arviointeihin

x

Kuljetetut oppilaat/määrä
Kuljetetut, % oppilasmäärästä

31.12.
31.12.

koulutoimisto
koulutoimisto

x
x

Oppilaita/koulun opetusverkon
tietokone

31.12.

koulutoimisto,
koulut

x
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Lukio
Opetustuntien määrä
Opetustuntien suhde opisk.
määrään/indeksi

20.9.
20.9.

koulutoimisto
koulutoimisto

Lukion aloittavien osuus ikäluokasta

20.9.

koulu

Muissa kuin Someron lukiossa
opiskelunsa aloittavien määrä

20.6.

opo

Ammatillisissa oppilaitoksissa
aloittaneiden määrä

20.9.

opo

Lukion kolmessa vuodessa
suorittaneet

viikko 25

opo

Opiskelijoiden valitsemat kurssit
ammatilliselta puolelta

ed. lukuv. ajalta, koulu
vko 25

Ammatillisen puolen opiskelijoiden
valitsemat kurssit Someron lukiosta

ed. lukuv. ajalta, koulu
vko 25

Kahta tutkintoa suorittavien osuus
opiskelijaikäluokasta

viikko 25

koulu

Ylioppilastutkinnon suorittaneet

kevät+syksy,
joulukuu

koulu

viikko 33

koulu

Opiskelijan lukioaikana suorittamien
kurssien määrä:
75 – 79
80 – 84
85 –

viikko 33

koulu

Lukiodiplomien määrä

viikko 33

koulu

Opiskelijoita / koulun opetusverkon
tietokone

31.12.

koulu

Kirjoitettujen aineiden lukumäärän
osuus kaikista
kokelaista/tutkintotodistus
4 ainetta
5 ainetta
6 ainetta
enemmän
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5. Arviointijärjestelmän toimivuus ja tulosten hyödyntäminen
Koulutuksen arviointi on kokonaisuus, jossa yhdistyvät kansallinen ja paikallinen
arviointi. Paikallinen arviointijärjestelmä on pitkälti ollut talousarvioon ja
tilinpäätökseen sidotun arviointijärjestelmän varassa, mikä ohjausvälineenä on
todettu useasti riittämättömäksi, koska kuntien päätösvalta toimintojen
järjestämisessä on selvästi kasvanut.
Tuloksista keskusteleminen
Koulun itsearviointi muodostaa järkevän pohjan järjestelmälliselle koulun
kehittämistyölle. Oleellista on antaa koulujen toimia asiantuntijaorganisaatioiden
tavoin. Tämä asiantuntijuus myös edellyttää, että arviointituloksista keskustellaan
yhdessä ja analysoidaan, mitä voisimme tehdä paremmin ja siksi ehkä toisin kuin
mitä on totuttu.
Arviointitulokset tulevat varsinaisesti hyödynnetyksi, kun työyhteisö on avoin
keskustelemaan ja yhdessä käsittelemään arvioinnin tuloksia ”meidän koulun” tai
”meidän koulutoimen” tuloksina. Tärkeätä on tietää koulun tai kunnan tilanne, mutta
vähintään yhtä tarpeellista on kiinnittää huomiota siihen, millaisia tulosten pitäisi
olla. Suunnan on oltava tiedossa, jotta kouluissa ja kunnassa voidaan jatkaa
kehittämistyötä.
Toiminnan ja talouden suunnitteluun liittyvä arviointi
Kunnan suunnittelu- ja arviointijärjestelmän kaikkien osien pitäisi ohjata toimintaa
keskeisissä asioissa samaan suuntaan. Kunnan strategian mukaisten valtuustotason
tavoitteiden,
talousarviotavoitteiden,
koulutuspoliittisten
suunnitelmien,
opetussuunnitelmien, koulujen toimintasuunnitelmien, henkilöstöstrategian ym.
tulisi tukea toisiaan. Koulutoimessa näiden pitäisi lisäksi olla sopusoinnussa
valtakunnallisen arvioinnin ja laissa määriteltyjen tavoitteiden osalta.
Tulosten hyödyntäminen
Koulutoimen arviointijärjestelmän tulee pystyä vastaamaan nopeisiin muutoksiin ja
aidosti ohjaamaan toiminnan kehittämistä. Samalla sen tulee olla koko toiminnan
kattava ohjausjärjestelmä, joka toimii yhteen sovitettuna joka tasolla.
Arviointijärjestelmän pitää pystyä ansaitsemaan työntekijöiden luottamus siihen,
että arvioinnilla on merkitystä ja sen tulokset johtavat todellisuudessa
toimenpiteisiin.
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Opetustyön luonteesta johtuen tarkkoja mitattavia arviointikriteerejä on
koulumaailmassa mahdotonta määritellä kaikelle keskeiselle toiminnalle.
Arviointikriteerejä olennaisempaa on hyvä tavoitteenasettelu. Tällöin laaditaan
kehittämissuunnitelma
ja
toimintaa
ohjaavat
tavoitteet.
Mittareita
olennaisemmaksi tulee prosessi, jonka mukaan toimitaan ja toimintaa arvioidaan
tavoitteiden mukaisesti.

Tuloksien yhteinen analysointi
Yhteinen, avoin keskustelu tuloksista ja niiden analysointi estää urautumista ja luo
edellytykset havaita, milloin menneisyyden vahvuudet ovat muuttumassa
nykyisyyden heikkouksiksi. Se merkitsee myös kokonaisuuksien hahmottamista ja
tulevaisuuden huomioimista.

6. Oppilasarviointi
6.1. Oppilaan arviointi opintojen aikana
6.1.1. Arvioinnin tehtävä ja periaatteet
Oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan opiskelua, tukea hänen
kasvuaan, kehitystä ja oppimista sekä vahvistaa oppilaan luottamusta
itseensä oppijana. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta sekä kehittää
osaltaan oppimaan oppimisen taitoja. Oppilaan arviointi muodostaa
kokonaisuuden, jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute.
Arviointipalautetta annettaessa otetaan huomioon arvioinnin merkitys
oppilaan oppimisprosessille. Arviointi on monipuolista, kokonaisvaltaista,
realistista ja kannustavaa. Arviointipalaute antaa tietoa niistä oppimisen
osa-alueista, joita on tarpeen kehittää. Oppilaan arviointi antaa tietoa
myös opettajalle opetuksen suunnittelusta ja kehittämisestä.
Oppilaan
arviointi
perustuu
opetussuunnitelmassa
asetettuihin
tavoitteisiin, kuvaukseen oppilaan hyvästä osaamisesta tai oppilaalle
mahdollisesti laaditussa oppimissuunnitelmassa asetettuihin oppilaan omiin
tavoitteisiin. Arviointipalautetta annetaan oppiaineissa osaamisesta ja
edistymisestä sekä käyttäytymisestä ja työskentelystä.
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Vuosiluokkien 1 – 2 oppilaan arviointi on sanallista ja kohdistuu
ensisijaisesti oppilaan edistymiseen sekä yleisiin opiskelu- ja
työskentelytaitoihin. Vuosiluokilla 3 – 5 oppilaan arviointi voi olla sanallista
arviointia, numeroarvostelu tai näiden yhdistelmä. Vuosiluokilla 6 – 9
lukuvuositodistuksessa käytetään numeroarvostelua, jota voidaan
täydentää sanallisella arvioinnilla. Oman opinto-ohjelman mukaan
opiskelevien erityisopetuksen oppilaiden arviointi voi tarvittaessa olla
sanallista myös kuudennen luokan lukuvuositodistuksessa. Arvioinnin tulee
olla monipuolista ja siksi oppilaalle annetaan sanallista arviointipalautetta
edistymisestä numeroarvostelun lisäksi koko perusopetuksen ajan.
Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa etukäteen tietoa arvioinnin
perusteista sekä pyydettäessä selvitettävä jälkikäteen, miten niitä on
arvioinnissa sovellettu. Arviointipalautetta annetaan oppilaalle ja hänen
huoltajalleen riittävästi lukuvuositodistuksen lisäksi. Arvioinnista
päätetään koulun opetussuunnitelmassa tarkemmin.
Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa laaditut kuvaukset
oppilaan hyvästä osaamisesta tukevat opettajan työtä ja ovat arvioinnin
pohjana arvioitaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet.
Numeroarvosana kuvaa osaamisen tasoa. Sanallisella arvioinnilla kuvataan
myös oppilaan edistymistä ja oppimisprosessia. Numeroarvostelua
käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tasonarvosanalle
kahdeksan (8). Arviointimuodosta riippumatta oppilas saa lukuvuoden
aikana monipuolisesti palautetta edistymisestään ja osaamisestaan.

6.1.2. Oppilaan itsearviointi
Hyvä koulun toiminnan arviointiperusta on oppilaan itsearviointi. Se kuvaa
oppilaan subjektiivista käsitystä itsestään oppijana. Subjektiivinen
itsearviointi pohjautuu oppijan kokemuksiin oppimistapahtumasta. Se
perustuu enemmän ulkoisiin kokemuksiin oppimistilanteessa kuin sisäisiin,
todellisiin edellytyksiin oppijana. Vaikka tämä käsitys näin ollen voi olla
miten ”väärä/oikea” tahansa, sillä on suuri merkitys, koska se on
yhteydessä oppilaan minäkäsitykseen ja itsearvostukseen. Minäkäsitys
säätelee vahvasti yleistä koulukäyttäytymistä, joka vaikuttaa suoraan
oppimismyönteisyyteen ja koulun viihtyvyyteen oppimisympäristönä.
Erityisesti siihen kokemukseen, mihin etupäässä perustuu oppilaan käsitys
itsestään oppijana, koulu voi vaikuttaa monin tavoin. Oppilaan
itsearviontitietojen hyödyntäminen sen pohtimiseksi, miten henkisen
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oppimisilmapiirin ja fyysisen oppimis-ympäristön kehittämisellä voidaan
lisätä yleistä oppimismyönteisyyttä, on tärkeää ja tuottanee koulun, jossa
tavoitteet paremmin saavutetaan.
Opetuksen
yhtenä
tehtävänä
on
luoda
edellytyksiä
oppilaan
itsearviointitaitojen kehittymiselle. Tavoitteena on tukea oppilaan
itsetuntemuksen kasvua ja kehittää hänen opiskelutaitojaan. Oppilaan
käsitys itsestään oppijana selkiytyy ja tieto oman kehittymisen
mahdollisuuksista syvenee. Oppilasta ohjataan ja kannustetaan asettamaan
tavoitteita työskentelylleen, oppimiselle ja yhdessä toimimiselle sekä
arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan.
Oppilas harjaantuu tarkastelemaan ja säätelemään toimintaansa sekä
tunnistamaan edistymistään. Itsearvioinnin kautta oppilaalle syntyy
käsitys siitä, että hän voi vaikuttaa omaan oppimiseensa ja itseään
koskeviin asioihin. Oppilas tarvitsee opettajan ohjausta ja tukea sekä
säännöllistä palautetta, jotta hänen itse arviointitaitonsa kehittyvät.

6.1.3. Oppilaan työskentelyn arviointi

Työskentelyn arvioinnilla tuetaan oppilaan oppimaan oppimisen taitojen
kehittymistä. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon
suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Vastuullisuus ja
yhteistyötaidot ovat myös osa oppilaan työskentelyn arviointia.
Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat koulun opetussuunnitelmassa
työskentelylle asetetut yleiset ja oppiainekohtaiset tavoitteet.
Työskentelyn arviointi on aina osa oppiaineen arviointia.
Työskentelyn taitoihin kuuluvat erityisesti itsenäisen työskentelyn taito,
ryhmätyöskentelyn taidot, tehtävistä ja tavaroista huolehtimisen taidot
sekä oman vuoron odottamisen taito. Opiskelun taidoista keskeisiä ovat
taito käyttää keskeisiä käsitteitä, ongelmanratkaisutaidot sekä taidot
arvioida omaa työtä. Siitä voidaan antaa myös erillinen sanallinen arvio.
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Tavoitteet oppilaan hyvästä osaamisesta oppimis- ja
työskentelytaidoissa
Opettajan kanssa
Opettajan ohjauksessa oppilas osaa käyttää käsiteltävien
aiheiden keskeisiä käsitteitä. Hän osallistuu niiden
soveltamiseen, syy-seuraussuhteiden pohdintaan, ongelmien
ratkaisemiseen sekä muuhun ohjattuun keskusteluun.
Opettajan ohjauksessa työskennellessään hän keskittyy
työskentelyyn tehtävän vaatiman ajan, jäsentää oppimaansa
sekä osaa arvioida oppimistaan eri tavoin. Hän osaa toimia
annettujen ohjeiden mukaisesti
Vuorovaikutuksessa muiden kanssa
Oppilas hallitsee ja säätelee omaa toimintaansa ja
käyttäytymistään sekä kuuntelee muita. Muiden kanssa
työskennellessään oppilas ottaa huomioon toiset ihmiset sekä
heidän mielipiteensä. Oppilas osallistuu rakentavasti yhteiseen
työskentelyyn ja kantaa vastuuta omasta osuudestaan. Hän
arvostaa omaa ja toisen työtä sekä noudattaa hyviä tapoja.
Oppilas osaa puolustaa rakentavasti omia oikeuksiaan ja
mielipiteitään itselleen tärkeissä asioissa.
Itsenäisesti
Työskennellessään itsenäisesti oppilas osaa suunnitella omaa
työtään, ryhtyä työhön ja saattaa sen valmiiksi edellytystensä
sekä annettujen ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa hahmottaa
omaa oppimistaan ja ymmärtää, miten hän voi vaikuttaa
oppimiseensa. Hän osaa pyytää apua sitä tarvitessaan ja arvioi
työtään. Oppilas oppii huolehtimaan välineistään ja
tehtävistään.

6.1.4. Oppilaan käyttäytymisen arviointi
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas toimii
vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristön kanssa, arvostaa omaa ja
toisen työtä ja noudattaa sääntöjä. Käyttäytymisen arvioinnin pohjana ovat
koulun opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetetut tavoitteet. Oppilaan
käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat.

33

Siv.ltk 13.12.2005 /146§

Tavoitteet oppilaan hyvästä käyttäytymisestä
Käyttäytymisen arvioinnissa keskitytään seuraaviin osa-alueisiin: kohtelias
käyttäytyminen, koulun sääntöjen tunteminen ja noudattaminen, hyvien
pöytätapojen noudattaminen, oman ja toisen työn arvostaminen,
erimielisyyksien selvittämistaidot ja työrauhan ylläpitäminen.
Kohtelias käyttäytyminen sisältää kielenkäytön, tervehtimisen, kiitos,
anteeksi sekä ole hyvä sanojen käytön, toisen huomioon ottamisen ja
käyttäytymisen oivaltamisen erilaisissa tilanteissa.
Koulun sääntöjen tunteminen ja noudattaminen sisältää kiusaamiseen
liittyvät elementit, yhteisen ja yksityisen omaisuuden käyttötaidot,
kellonaikojen noudattamisen, yleisen tottelevaisuuden ja rehellisyyden sekä
koulun järjestyssääntöjen tuntemisen ja noudattamisen.
Hyvät pöytätavat sisältävät ruokarauhan ylläpitämistä, ruokailuvälineiden
oikeaa käyttöä, kohteliaisuus sanat ruokapöydässä, ruuan arvostamisen sekä
rauhallisen pöytäkeskustelun taidot.
Oman ja toisen työn arvostaminen tarkoittaa että oppilaalla on realistinen
kuva omista ja toisen kyvyistä, tervettä itsetuntoa, pettymysten sietokykyä,
ohjauksen ja neuvomisen vastaanottokykyä sekä kannustavaa ja rohkaisevaa
otetta ja asennetta toisia kohtaan.
Erimielisyyksien
selvittämistaidoissa
korostetaan
rauhanomaisten
ratkaisutapojen löytämistaitoa, neuvottelutaitoja, sopimisen ja sopimusten
tekemisen taitoja, sovittelijana toimimisen taitoja ja koskemattomuuden
kunnioittamista.
Työrauhan ylläpitämisessä kiinnitetään huomiota kuuntelun taitoihin,
keskustelutaitoihin, keskittymisen taitoihin sekä kykyyn ja haluun tukea
koulun yleistä työskentelyilmapiiriä.
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6.1.5. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden arviointi
Oppilaan oppimisvaikeudet otetaan huomioon oppilaan arvioinnissa.
Arvioitaessa tulee käyttää menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee
mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.
Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan arvioinnin perusteet
määritellään
hänelle
laadittavassa
henkilökohtaisessa
opetuksen
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).
Jos erityisopetukseen otettaessa tai siirrettäessä on päätetty, että
oppilas opiskelee perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaisesti,
hänen suorituksensa arvioidaan samoilla perusteilla kuin muidenkin
oppilaiden suoritukset.
Jos erityisopetukseen otettaessa tai siirrettäessä on päätetty, että
oppilas opiskelee yksilöllisen oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa
oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin oppilaan omiin
tavoitteisiin perustuen. Yksilöllisten oppimäärien mukaisesti opiskelluissa
oppiaineissa voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla, koko
perusopetuksen ajan. Numeroarvio merkitään todistukseen *:llä.

6.1.6. Opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalle jättämisen
periaatteet
Oppilas, joka on suorittanut hyväksytysti vuosiluokan tavoitteet, siirtyy
seuraavalle vuosiluokalla. Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle,
vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, että oppilas
kykenee suoriutumaan seuraavan vuosiluokan tavoitteista. Tällöin oppilaalle
tulee laatia oppimissuunnitelma, josta käy ilmi, miten oppilas saa
suoritetuksi opintonsa hyväksytysti.
Oppilaalle, jolla on hylättyjä suorituksia tulee varata mahdollisuus osoittaa
erillisessä kokeessa saavuttaneensa kyseisen oppiaineen vuosiluokan
tavoitteet hyväksytysti. Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia
näyttömahdollisuuksia.
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Vuosiluokalle jättämistä harkittaessa tulee aina arvioida sen hyöty
oppilaan kokonaistilanteen kannalta. Kokonaistilanteen arviointiin osallistuu
myös tarvittava oppilashuoltohenkilöstö. Oppilas voidaan jättää
vuosiluokalle, jos hänellä on hylätty suoritus yhdessä tai useammassa
oppiaineessa ja arvioidaan, ettei hän tule selviytymään seuraavan
vuosiluokan tavoitteista. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle myös yleisen
heikon koulumenestyksen perusteella, vaikka hänellä ei olisi yhtään
hylättyä suoritusta. Huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla
kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.
Oppilaan huoltajan kanssa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä aina kun
huomataan, että oppilaan suoritustaso yhdessä tai useammassa
oppiaineessa on laskenut huomattavasti. Tämä on erityisen tärkeää
päättövaiheessa olevien oppilaiden osalta.

6.1.7. Oman opinto-ohjelman mukaan etenevä oppilas
Oman opinto-ohjelman mukaan etenevä oppilas siirtyy lukuvuoden työn
päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle
vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Oman opinto-ohjelman
mukaan opiskeleva oppilas on 9. luokan oppilas, kunnes hän suorittaa
perusopetuksen koko oppimäärän ja päättötodistuksen tai hänen
oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa koulusta.

6.2. Päättöarvioinnin periaatteet
Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita
tasavertaisesti. Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on
opiskelun päättyessä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri
oppiaineissa.
Päättöarvosana perustuu oppilaan osaamiseen päättövaiheessa. Päättövaiheen
muodostavat vuosiluokat 8 – 9 lukuun ottamatta niitä oppiaineita, joissa yhteinen
opetus päättyy aikaisemmin.
Oppilaan osaaminen arvioidaan suhteessa valtakunnallisiin päättöarvioinnin
kriteereihin, jotka määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle 8 (hyvä).
Päättöarvioinnissa työskentelytaidot sisältyvät oppiaineiden päättöarvioinnin
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kriteereihin. Oppilas saa arvosanan 8, jos hän osoittaa keskimäärin kriteereiden
mukaista osaamista, joidenkin kriteereiden saavuttamatta jäämisen voi
kompensoida muiden kriteereiden tason ylittäminen. Oppilas saa arvosanan 5
(välttävä), jos hän osoittaa jossain määrin kriteereiden mukaista osaamista.

6.3. Todistukset
Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan
henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on
näiltä osin salassa pidettävä, ja se voidaan antaa vain oppilaalle ja hänen
huoltajalleen.

6.3.1. Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset
Lukuvuoden päättyessä annetaan lukuvuositodistus, joka on opettajan
antama arvio oppilaan edistymisestä ja osaamisesta. Lukuvuoden aikana
annetaan Someron kaupungin perusopetuksessa lukuvuositodistuksen
lisäksi vähintään yksi välitodistus. Jakso-opetusta noudatettaessa jakson
päättyessä annettava jaksotodistus toimii välitodistuksena. Lukuvuoden
aikana annettavan arviointipalautteen määrästä ja muodosta päätetään
tarkemmin koulun opetussuunnitelmassa.
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta merkitään hänen saamansa arvio
todistukseen vain siinä tapauksessa, että kyseinen opetus on
perusopetuksen
järjestäjän
antamaa.
Uskonnollisen
yhdyskunnan
antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä
todistukseen.
Jos oppilas opiskelee yksilöllisten oppimäärien mukaan, varustetaan
numeroarvosana tai sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen lisätietoihin
tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt
oppiaineet yksilöllisen oppimäärän mukaan (Perusopetuslaki 17 §:n 2 mom.).
Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun kunnan
ulkopuolelle tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole saanut oppivelvollisuutta
suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liitteenä tulee olla
koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista
painotuksista. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arviota.
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Perusopetuksen aikana annettavia muita todistuksia ovat todistus
perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta, todistus osittain
suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä ja todistus perusopetuksen
koko oppimäärän suorittamisesta.

6.3.2. Päättötodistus
Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset
oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli,
ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia,
maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia,
yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous.
Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai
vieraiden kielten oppimäärää perusopetuksen aikana, arvioidaan
päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. Samoin
menetellään, jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta toiseen.
Oppiaineiden vuosiviikkotuntien määrä merkitään vain taito- ja
taideaineissa ja valinnaisissa aineissa.
Valinnaisaineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden
vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimääriltään alle
kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista
oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli
sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen
syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen
arvosanaa. Valinnaisena aineena opiskeltava kieli voidaan huoltajan
kirjallisesta pyynnöstä arvioida sanallisesti.
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta merkitään hänen saamansa arvio
todistukseen vain siinä tapauksessa, että kyseinen opetus on
perusopetuksen
järjestäjän
antamaa.
Uskonnollisen
yhdyskunnan
antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä
todistukseen.
Jos oppilas opiskelee yksilöllisten oppimäärien mukaan, myös
päättötodistus voi olla sanallinen. Jos käytetään numeroarvostelua,
varustetaan numeroarvosana tähdellä (*). Todistuksen lisätietoihin tulee
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merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet
yksilöllisen oppimäärän mukaan (Perusopetuslaki 17 §:n 2 mom.).
Yhdeksännen luokan oppilaalle annetaan tarvittaessa jatko-opintoihin
pyrkimistä varten välitodistus, jossa oppilaan osaaminen arvioidaan samoin
perustein kuin päättötodistuksessa.

6.3.3. Arvioinnin uusiminen
Opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai
päättöarvioinnin uusimista on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa
tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja
oppilaan opettajat yhdessä. Oppilaalla ja tämän huoltajalla on oikeus saada
tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin.
Jos edellä mainittu uusi arviointi tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on
ilmeisen virheellinen, lääninhallitus voi oppilaan huoltajan pyynnöstä
velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä, mikä
arvosana oppilaalle on annettava, tai määrätä opinnoissa etenemistä tai
vuosiluokalle
jättämistä
koskevan
päätöksen
muutettavaksi.
(Perusopetusasetus 20.11.1998/852)

6.4. Oppimissuunnitelma
Oppimissuunnitelma on oppilaan opiskelua ja oppimisen tavoitteita koskeva
suunnitelma, jonka tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä.
Oppimissuunnitelman laatimisessa otetaan huomioon oppilaan vahvuudet ja
kehittämisen alueet sekä aikaisempi oppimishistoria. Oppimissuunnitelma on
pedagoginen asiakirja, joka tukee myös opettajaa työn suunnittelussa ja
toteuttamisessa.
Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, sen tekevät oppilaan opettajat. Oppilas
osallistuu oman oppimissuunnitelman tekemiseen ikäkautensa edellytysten mukaan.
Oppilaan huoltajat osallistuvat oppimissuunnitelman laatimiseen mahdollisuuksien
mukaan. Suunnitelman tekoon osallistuvat tarvittaessa erityisopettajat ja
oppilashuoltohenkilöstö. Jos oppilaalle on esiopetuksessa laadittu lapsen
esiopetuksen suunnitelma, oppimissuunnitelma tehdään lapsen esiopetuksen
suunnitelman pohjalta.
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Jos vuosiluokallisesti etenevässä opetusryhmässä oleva oppilas opiskelee oman
opinto-ohjelman
mukaan,
hänelle
laaditaan
aina
oppimissuunnitelma.
Oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan opinto-ohjelma, ohjelman toteuttamiseksi
tarvittavat opetusjärjestelyt ja se, miten opiskelun etenemistä seurataan.
Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oleville oppilaille tehdään tarvittaessa
oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelmaan kirjataan opiskelun tavoitteet,
keskeiset
sisällöt,
opetusmenetelmät
sekä
arvioinnin
perusteet.
Oppimissuunnitelma laaditaan aina ennen kuin harkitaan erityisopetukseen
siirtämistä.
Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan oppimissuunnitelma on osa
henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa eli HOJKS:ia.
Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan opinto-ohjelma, opiskelun tavoitteet,
keskeiset sisällöt sekä opetusmenetelmät. Siinä kuvataan myös tukitoimet ja
oppimisympäristöön
liittyvät
järjestelyt
sekä
mahdollinen
oppimäärien
yksilöllistäminen ja arvioinnin perusteet.
Oppilaan siirtyessä perusopetuslain mukaisen opetuksen piirissä saman kunnan
sisällä koulusta toiseen tarpeelliset tiedot voidaan tällöin siirtää koulusta toiseen.
Oppimissuunnitelman tiedot ovat lähtökohta uusien opetusjärjestelyjen
toteuttamiseksi
ja
siten
välttämättömiä
opetuksen
asianmukaiseksi
järjestämiseksi. Oppilaan siirtyessä toisen kunnan peruskouluun tietojen
välittämiseen tarvitaan aina huoltajan suostumus.

6.5. Lukion opiskelijan oppimisen arviointi
6.5.1. Arvioinnin tavoitteet
Someron lukiossa opiskelijan oppimista ja työskentelyä arvioidaan ja
opiskelijalle annetaan palautetta monipuolisesti. Arviointi perustuu
monipuoliseen näyttöön.
Arvioinnin ja palautteen avulla opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan
määrätietoiseen opiskeluun, luodaan edellytyksiä itsearviointiin, omien
tavoitteiden asettamiseen ja työskentelyn kehittämiseen ja vahvistetaan
siten oppimaan oppimisen taitoja. Opiskelijalle annetaan selkeää tietoa
opintojen edistymisestä, tavoitteiden saavuttamisesta ja oppimistuloksista
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sekä opintojen aikana että lukio-opiskelun päättyessä.
opiskelema kurssi arvioidaan aina kurssin päätyttyä.

Opiskelijan

Opiskelun arviointi antaa opettajille tärkeää palautetietoa opetuksen
tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Huoltajat saavat arvioinnista
tietoa opiskelijan opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Arviointi
antaa tietoa myös jatko-opintojen järjestäjille sekä työelämän edustajille.

"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua
sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan
oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti." (Lukiolaki 17 §
1 mom.)

Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta
opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukioopiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata
opiskelijaa opintojen suorittamisessa. Lisäksi arviointi antaa tietoja
opiskelijan huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja
muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Opiskelijan arviointi auttaa
myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa.
Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto.
Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien
tavoitteittensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.

6.5.2. Opiskelijan kurssisuorituksen arviointi
Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin
tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden
saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin arvioinnin
tulee olla monipuolista ja perustua paitsi mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin,
opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja
taitojen arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi muun muassa kurssin arviointikeskusteluja.
Arvioinnin menetelmistä ja käytänteistä päätetään tarkemmin
opetussuunnitelman 7. luvussa kunkin oppiaineen osiossa.
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“Osa

opinnoista

voidaan

(Lukioasetus 4 § 1 mom.)

edellyttää

opiskeltavaksi

itsenäisesti."

"Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja
opetukseen osallistumatta." (Lukioasetus 4 § 2 mom.)
Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana.
Tällöin siitä annetaan kurssisuoritus. Mikäli opiskelija saa itsenäisesti
opiskellusta
kurssista
hylätyn
arvosanan,
opiskelija
ohjataan
lähiopetukseen suorittamaan kurssi uudelleen.
Opiskelijan opiskellessa kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti
noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita.
Kurssin tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on
myös tällöin arvioitava riittävän laaja-alaisesti.

"Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava
riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. Tietojen
antamisesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa." (Lukioasetus
6 § 1 mom.)

Jotta oppilaitos voisi varmistaa, että huoltajat saavat asetuksen
mukaisen tiedon opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä,
koulu voi edellyttää huoltajan allekirjoitusta tiedotteisiin sellaisilta
opiskelijoilta, jotka eivät vielä ole täysi-ikäisiä.

"Edellä 1 momentissa tarkoitettu arvostelu annetaan numeroin tai muulla
opetus-suunnitelmassa määrätyllä tavalla. Numeroarvostelussa käytetään
asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7
tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja.
Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. …" (Lukioasetus 6 § 2 mom.)
Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa
määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin.
Soveltavat kurssit ovat luonteeltaan eheyttäviä, tai ne liittyvät väljemmin
oppiaineeseen. Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S =
suoritettu, H = hylätty). Koulukohtaiset syventävät kurssit arvioidaan
joko numeroin tai suoritusmerkinnällä oppiaineainekohtaisessa osuudessa
määrätyllä tavalla. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti
arviointikeskustelussa annettu palaute voivat myös täydentää ja
täsmentää numeroarvosanaa, samoin arvosanaa suoritettu ja hylätty.
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Kesken oleva kurssisuoritus merkitään osallistumismerkinnällä (O =
osallistunut). Kesken oleva kurssi (merkintä O) tulee suorittaa loppuun
viimeistään seuraavan lukuvuoden ensimmäisenä uusintakuulustelupäivänä.

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemisja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut
syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon
arvioinnissa, siten että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin
ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Erityisjärjestelyt riippuvat
opiskelijan tuen tarpeesta, ja sellaisia voivat olla lisäaika, osittain tai
kokonaan muu kuin koenäyttö, käsitteitä selventävät tekstit tms. Kyseiset
vaikeudet
voidaan
ottaa
huomioon
määrättäessä
opiskelijan
kurssiarvosanaa. Opiskelijan on kuitenkin saatava arvioinnin avulla
realistinen käsitys edistymisestään.

Arvioinnin suorittajat ja arviointiperusteista tiedottaminen

"Opiskelijan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta
opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä.
Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä."
(Lukioasetus 9 § 1 mom.)

"Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden
soveltamisesta häneen." (Lukioasetus 9 § 2 mom.)
Arviointi voidaan suorittaa vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät.
Arvioinnin pohjana on oltava riittävästi opiskelijan antamia erilaisia
näyttöjä oppimisestaan ja osaamisestaan. Opiskelijan on osallistuttava
opetukseen ja annettava riittävä näyttö osaamisestaan arvioinnin
edellytysten täyttymiseksi. Myös arvosana 4 edellyttää aina, että
arvioinnin edellytykset täyttyvät.
Arvioinnin edellytyksiä ovat mm.:
• läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen
• kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen
• osallistuminen kurssikokeeseen, mikäli se liittyy kurssin suorittamiseen.
Kurssin alkaessa opiskelijoille tulee ilmoittaa, mitä näyttöjä vaaditaan
arvioinnin edellytysten täyttämiseksi. Arvioinnin pohjana ei voi olla
pelkästään kurssikokeessa annettu näyttö. Mikäli osa arvioinnin
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edellytyksistä täyttyy vain osittain (esimerkiksi poissaolojen ja tehtävien
laiminlyönnin vuoksi), on sillä vaikutusta kurssiarvosanaan.
Arviointiperusteista tiedottaminen parantaa opettajien ja opiskelijoiden
oikeusturvaa ja motivoi opintoja. Yleisten arviointiperusteiden lisäksi
kunkin kurssin arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin
alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa.

Opinnoissa eteneminen

"Opetussuunnitelmassa määrätään oppiaineittain tai aineryhmittäin
kursseista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä
asianomaisen aineen tai aineryhmän opinnoissa etenemiseen. Opiskelijalle,
joka ei ole suorittanut edellä mainittuja opintoja hyväksytysti tulee
varata mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa sellaiset tiedot ja taidot,
jotka mahdollistavat opinnoissa etenemisen." (Lukioasetus 7 § 1 mom.)
Opiskelijan
opintojen
etenemistä
jaksoittain
seuraa
hänen
ryhmänohjaajansa. Opiskelijan, jolle on kertynyt kaksi hylättyä suoritusta
saman oppiaineen kursseista, tulee saada henkilökohtaista ohjausta
ryhmänohjaajalta, aineenopettajalta tai opinto-ohjaajalta.
Etenemiseste seuraa, mikäli opiskelijalla on oppiaineen pakollisissa ja
valtakunnallisissa syventävissä kursseissa enemmän hylättyjä arvosanoja
kuin oppiaineen hyväksytty suoritus sallii. Yksi hylätty arvosana ei
kuitenkaan aiheuta etenemisestettä. Etenemisesteen syntyessä opiskelija
ei voi jatkaa kyseisen oppiaineen opiskelua ennen etenemisesteen
poistamista.
Opiskelijalle varataan mahdollisuus uusia hylätty kurssisuoritus
uusintakuulustelussa. Uusintakuulustelu järjestetään noin neljän viikon
kuluttua kunkin jakson päätyttyä. Hylättyä kurssisuoritusta voi yrittää
korottaa uusintakuulustelussa kerran; erityisestä syystä ja opettajan tai
rehtorin luvalla opiskelija saa osallistua uusintakuulusteluun toisen kerran.
Hyväksytyn kurssiarvosanan saanut opiskelija voi erityisestä syystä ja
opettajan luvalla osallistua kerran uusintakuulusteluun.
Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan kirjallisesti kansliaan viikko ennen
uusintakuulustelua. Aiheeton poisjääminen uusintakokeesta lasketaan
yrityskerraksi.
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Hylätyn kurssiarvosanan saanut opiskelija voi suorittaa kurssin uudestaan
opetukseen osallistumalla; samoin hyväksytyn arvosanan saanut, mikäli
opetusryhmässä on tilaa. Tällöin kurssiarvosanaksi tulee kyseisistä
suorituksista parempi.

Opintojen hyväksilukeminen

"Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla
suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään
lukion opetussuunnitelman mukaisia." (Lukiolaki 23 § 1 mom.)
"Päätös muualla suoritettavien opintojen hyväksilukemisesta tulee sitä
erikseen pyydettäessä tehdä ennen mainittujen opintojen aloittamista."
(Lukiolaki 23 § 2 mom.)

Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista
pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos kyseessä on
lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana
muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon
mukaisesti:
asteikko 1 - 5

lukioasteikko

asteikko 1–3

1 (tyydyttävä)
2 (tyydyttävä)
3 (hyvä)
4 (hyvä)
5 (kiitettävä)

5 (välttävä)
6 (kohtalainen)
7 (tyydyttävä)
8 (hyvä)
9 (kiitettävä), 10 (erinomainen)

1
1
2
2
3

Tapauksissa, joissa lukio ei voi määritellä, kumpaa lukion arvosanaa
toisessa oppilaitoksessa suorittu kurssi vastaa, ylempää vai alempaa, on
vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi.
Opiskelijan tulee toimittaa hakemus lukion rehtorille muualla
suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta hänen lukio-opintoihinsa ja
esittää hakemuksen liitteenä riittävä dokumentaatio hyväksi luettavien
opintojen sisällöstä, suoritustasosta ja suoritusoppilaitoksesta. Opiskelija
voi saada hyväksi luettavasta kurssista kurssisuorituksen vain, kun kurssi
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on hyväksytysti suoritettu. Opiskelijalta voidaan edellyttää lisänäyttöjä
arvosanan saamiseksi hyväksi luettavasta kurssista.
Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin
pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Suoritusten määrä ja
vastaavuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Mikäli ne luetaan hyväksi
pakollisiin tai opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin syventäviin
kursseihin tulee niistä antaa numeroarvosana. Tällöin arvosanan
määrittelyn tukena voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä.
Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään
hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi
lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja
keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty
tarkemmin matematiikan oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi.
Muut pitkän oppimäärän mukaiset hyväksytyt kurssisuoritukset merkitään
lyhyen oppimäärän syventäviksi kursseiksi arviointina suoritusmerkintä.
Opiskelijan pyytäessä tulee järjestää lisäkuulustelu lyhyen oppimäärän
osaamistason toteamiseksi. Lyhyemmästä pitempään oppimäärään
siirryttäessä kesken oppimäärän, menetellään edellä olevien periaatteiden
mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, jossa yhteydessä myös
arvosana harkitaan uudelleen.
Maahanmuuttajaopiskelija arvioidaan suomi/ruotsi toisena kielenä
(S2/R2) vieraskielisille -oppimäärän mukaan, jos opiskelija on valinnut sen
oppimääräkseen riippumatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä
suomi/ruotsi toisena kielenä -opetusta vai ei tai onko lukio voinut tarjota
vain osan suomi/ruotsi toisena kielenä kursseista. Suomi/ruotsi
äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit
luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi toisena kielenä -kursseihin, ja niiltä
saatu arvosana siirtyy suomi/ruotsi toisena kielenä -kurssin arvosanaksi.
Opiskelijalla voi olla todistuksessaan arvosana vain joko suomen/ruotsin
kielen ja kirjallisuuden oppimäärästä tai suomi/ruotsi toisena kielenä
(S2/R2) vieraskielisille oppimäärästä, mutta ei molempia.
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6.5.3. Oppiaineen oppimäärän arviointi
"Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja
soveltaviin kursseihin." (Valtioneuvoston asetus 955/2002)
Oppiaineen
oppimäärä
muodostuu
opiskelijan
henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista pakollisista ja syventävistä
kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista kursseista.
Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät.
Opiskelijan opiskelusuunnitelma tarkentuu lukio-opintojen aikana, ja sen
laatiminen ohjaa opiskelijaa tavoitteellisiin kurssivalintoihin.
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien
pakollisten
ja
opetussuunnitelman
perusteissa
määriteltyjen
valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena
keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä
kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:
Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja
pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa
määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja

1 - 2 kurssia
3 - 5 kurssia
6 - 8 kurssia
9 kurssia tai enemmän

joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään

0
1
2
3

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut
pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset
syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa.
Pääsääntöisesti opiskelija ei voi myöskään jättää pois suorittamiaan,
arvioituja oppiaineen oppimäärään sisällytettyjä koulukohtaisia syventäviä
tai soveltavia kursseja. Tästä säännöstä voidaan erityisestä syystä
poiketa rehtorin päätöksellä.

"Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai
joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus
(Lukioasetus 8 §
erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen."
3 mom.)
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Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja
oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen
arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa.
Valtakunnallisissa
opetussuunnitelman
perusteissa
määriteltyjen
pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa on
mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen kuulustelun lisäksi:
•
•

koulutuksen
järjestäjän
opetussuunnitelmassa
määrittelemien
syventävien ja soveltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä
opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli
opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa
kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet
Lukioasetuksen
määrittämin
numeroarvosanoin
arvioidaan
kaikki
pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet.
Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää,
on hän oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista
oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden
kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama
oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.
Opetussuunnitelmassa määritetyt muut
arvioidaan, kuten opetussuunnitelman
määrätään.

lukion soveltavat opinnot
ainekohtaisissa osuuksissa

6.5.4. Lukion oppimäärän suoritus
Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta annetaan keskimäärin 38
tuntia kestävinä kursseina. Opiskelijalle vapaehtoiset opinnot voivat olla
kestoltaan edellä mainittua lyhyempiä tai pitempiä. Lukion oppimäärä
sisältää vähintään 75 kurssia. …” (Lukioasetus 1 § 1 mom.)
Opiskelijan henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaan kuuluvia pakollisia,
syventäviä ja soveltavia kursseja tulee olla opiskeltu vähintään siinä
laajuudessa kuin ne on määritelty valtioneuvoston 14.11.2002 antamassa
tuntijakopäätöksessä. (Valtioneuvoston asetus 955/2002).
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Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut
oppiaineiden oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion
vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy.
Oppilaitoskohtaisista
syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion
oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

"Opiskelija voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan
pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin
uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille. Uudesta arvioinnista päättävät
koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä." (Lukioasetus 13 1 mom.)
"Jos opiskelija on tyytymätön 1 momentissa tarkoitetusta pyynnöstä
tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty,
opiskelija voi pyytää arviointiin oikaisua lääninhallitukselta. Lääninhallitus
voi, jos päätös on ilmeisesti virheellinen, velvoittaa opettajan
toimittamaan uuden arvioinnin, määrätä opinnoissa etenemistä koskevan
päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on
annettava." (Lukioasetus 13 § 2 mom.)
Someron lukio tiedottaa arvioinnin uusimisesta
oikaisuvaatimuksesta vuosittaisessa opinto-oppaassa.

ja

mahdollisesta

6.5.5. Todistukset
"Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan
päättötodistus. Kesken lukion oppimäärän suorittamista eroavalle
opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään arvostelu
suoritetuista opinnoista. Yhden tai useamman aineen oppimäärän
suorittaneelle
annetaan
todistus
oppimäärän
suorittamisesta."
(Lukioasetus 8 § 1 mom.)

"Päättö- ja erotodistukseen sekä yhden tai useamman aineen
suorittamisesta annettavaan todistukseen sovelletaan mitä 6 §:ssä on
säädetty." (Lukioasetus 8 § 2 mom.)
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Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia:
1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion
koko oppimäärän.
2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun henkilö on
suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimäärän.
3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka
eroaa lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorittamista.
Lukion päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta
merkitään opiskelijan opiskelemat oppiaineet, niissä suoritettujen
kurssien määrä sekä kunkin oppiaineen arvosana sanallisesti ja numeroin
(esimerkiksi: kiitettävä...9) tai merkintä oppiaineen hyväksytystä
suorittamisesta (suoritettu).
Päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta kuuluu
myös kohta lisätietoja. Tähän kohtaan merkitään päättötodistuksen
liitteenä annettavat ja sitä täydentävät todistukset erillisistä näytöistä
kuten esimerkiksi suoritetut lukiodiplomit, suullisen kielitaidon kokeet
sekä erittely muissa oppilaitoksissa suoritetuista lukion oppimäärään
kuuluneista opinnoista, jotka eivät ole mukana oppiaineiden oppimäärien
yhteydessä.
Mikäli opiskelija on opiskellut yli puolet oppiaineen oppimäärän kursseista
muulla kuin koulun varsinaisella opetuskielellä, tulee siitä tehdä merkintä
todistuksen lisätietoihin.
Lukion erotodistukseen merkitään oppiaineet ja niissä suoritetut kurssit
sekä kunkin kurssin arvosana tai merkintä kurssin suorittamisesta
(suoritettu/hylätty).
Lukiossa pidetään opiskelijan opinnoista tiedostoa, josta ilmenevät
suoritetut kurssit ja niiden arvosanat. Lukion koko oppimäärän
suorittamisesta ei anneta yhteistä arvosanaa oppiaineiden arvosanojen
keskiarvona eikä muullakaan tavalla.
Todistuksiin merkitään lukion oppimäärän kokonaiskurssimäärä.
Lukiokoulutuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta.
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