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YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT

Yleistä:

• mekaanisten auditointien toteuttamista kannattaisi kriittisesti 
arvioida uudelleen; kalliit arviointiprosessit jäävät helposti vain 
johdon harjoituksiksi eikä niillä ole vaikutusta opetuksen 
kehittämiseen ja laadun parantamiseen; benchmarkkaus
menetelmänä parempi kuin auditointi

• temaattiset kohteet voisivat olla parempia: uudet opiskelumuodot, 
opiskeluvalmiudet

• tutkimus-opetus –vuorovaikutus opiskelijakeskeisyyden näkökulmasta

• opintopolun jatkumon tärkeys; reittejä ei saa blokata



Kohteita:

• prosessikeskeisyys

• aikuisopiskelijoiden huomioon ottaminen; aikuiskoulutus kaiken kaikkiaan

• monikulttuurisuus

• opiskelijakeskeisyys

• osaamiskeskeisyys

• monitieteisyys

• työelämävalmiudet

• opiskelija-opettaja –suhteen kollegamainen ajattelu

• kontaktiopetuksen vähenemisen suhde opiskelijan saamaan palautteeseen

• opettajankoulutus: yhtenäisen peruskoulun opettajankoulutus viidessä 
vuodessa



PERUSOPETUS

Uusinta-arviointeja:
- perusopetuksen pedagogiikka (viimeksi 2007); erityisopetuksen tila ja 
saatavuus (viimeksi 2004)

Kohteita:

• eriyttäminen

• 3-portaisen tukijärjestelmän todentuminen

• taito- ja taideaineiden arviointi

• opettajan kompetenssit, osaamisalueiden vahvuudet vs heikkoudet; 
miten opetus sujuu



• koulupäivän koostumus

• koti-koulu –yhteistyö

• piilo-ops

• e-oppiminen

• johtaminen

• ”neodidaktiikka”

• POP16:n toteutumisen arviointi 2017-18

• teema-arvioinnit, esim. sosiaalisten taitojen oppiminen eri asteilla, 
oppilaiden viihtyminen ja hyvinvointi



LUKIO

• kurssien erilaisuus (äidinkielen ylikuormitus)

• yo-kirjoitukset

• opinto-ohjauksen tila (viimeksi 2002)

• sähköiset kokeet/kirjoitukset

• e-oppiminen; e-opiskelu

• ”neodidaktiikka”

• koeviikko (Kauniainen, Ilpo Ahlholm, arviointiviikko)



• peruskoulun ja lukion arvosanojen vertailtavuus

• oppimisen arviointiin tarkemmat kriteerit

• aihekokonaisuudet

• opettajan työ (kompetenssit)

• matematiikan arvioinnin monipuolistaminen, assesment

• opiskelutaidot, joita voisi hyödyntää jatko-opinnoissa; tutkiva 
oppiminen

• yliopisto-ammattikoulutus-lukio –yhteistyön lisääminen



MUUTA
• arviointimenetelmien kehittelyn ja alan koulutuksen tärkeys; miten 

soveltaa kehittävää arviointia eri koulutusmuodoissa (ks. Atjonen, 
2015 ”Kehittävä arviointi kasvatusalalla”)

• palauteportaalin kehittäminen palvelemaan paikallista arviointitiedon 
keruuta ja kohdentamaan arviointipalautetta käytäntöjen kehittämistä 
varten

• viestintään panostaminen: millaisia arvioinneista ja niiden tuloksista 
viestimisen tapoja voisi löytyä

• miten kansallinen arviointi tukee paikallista arviointia

• kansallisen arviointitoiminnan koordinointi korjaamaan 
arviointitoiminnan epäsystemaattisuutta



• opettajien/oppilaiden työolot ja työhyvinvointi

• kansainvälisyys: koulujen ja oppilaitosten kansainvälistymisen aste, 
muodot ja hyvät käytänteet

• arviointi arvioinnin kohteena eli perusopetuksen ja lukiokoulutuksen 
oppilas- ja opiskelija-arviointi

• miten toteutuvat oppimisen aikainen ja päättöarviointi

• oppilaiden/opiskelijoiden ja huoltajien kokemukset arvioinnista on tarkastelematon alue


