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Käsikirjan saatteeksi
Perusopetuksen laadun kehittämistyötä kuvatessa on siihen usein liitetty mielikuva ”sateenvarjosta”, joka
kokoaa alleen kaiken perusopetukseen liittyvän toiminnan yhdeksi kokonaisuudeksi. Moni on huomannut,
että kunnissa eri kouluilla on varsin erilaisia toimintamalleja ja käytänteitä, mikä saattaa johtaa tarjottujen
palveluiden hieman erilaiseen tasoon kunnan sisällä. Yksinäisestä puurtamisesta, omaan suuntaan
kulkemisesta on kuitenkin päästävä eroon ja uskallettava tarkastella koulujen toimintaa kriittisesti ja
avattava ovi yhteistyölle, joka voisi johtaa toiminnan laadun kehittymiseen.
Hyvät käytänteet tulisi jakaa muiden kanssa ja omassa toiminnassa olisi uskallettava ottaa kehittämistä
vaativat kohteet rohkeasti työn alle. Perusopetuspalvelujen kohteena olevien oppilaiden oikeus on saada
yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti laadukasta opetusta asuinpaikasta tai koulusta riippumatta. Opetuksen
järjestäjätasolle on esitetty kova haaste. Perusopetuksen laadun kehittämistehtävän purkaminen
toimintamalleiksi ja työkaluiksi arjen työhön on ollut myös haastavaa kehittämisprojektin näkökulmasta.
Laatutyön etenemisestä projektin aikana on kunnassamme vastannut laatukoordinaattori, jonka kanssa on
työskennellyt erikseen nimetty laadun kehittämistyöryhmä. Hallinnolliselta puolelta työskentelystä on
vastannut sivistysjohtaja sekä erillinen ohjaustyöryhmä. Kehittämistyön taloudellinen resursointi on tehty
sekä hankerahoituksella, että kunnan omalla rahoituksella.
Kehittämisprojektin aikana olemme pyrkineet luomaan kehittämistyöhön sellaisia toimintamalleja, että ne
liittyisivät mahdollisimman hyvin normaaliin arkityöhön, eikä lisäisi työtaakkaa kohtuuttomasti.
Vuosisuunnitelmatyötä on uudistettu ja henkilökunta on otettu siihen aktiivisemmassa roolissa mukaan.
Arviointisuunnitelmaa on jäsennetty ja siihen on liitetty kohteita, joista haluamme tietoa työtämme
kehittääksemme. Huoltajat ovat olleet mielissään siitä, että he palveluiden käyttäjinä ovat päässeet
antamaan palautetta perusopetuspalveluista ja vaikuttamaan niiden kehittymiseen. Myös oppilaat ovat
olleet tyytyväisiä siihen, että heidän mielipiteensä ja näkemyksensä tulee esille esimerkiksi
oppilaskyselyiden kautta, joiden tuloksia sitten oppilaskunnissa on käsitelty.
Tärkeänä seikkana projektin edistymisen aikana olemme pitäneet sitä, että opetushenkilökunta koko
kunnassa on ollut tietoinen kehittämistehtävästä ja lähes jokainen opettaja on osallistunut siihen jollain
tavalla. Yhteistyö on kunnan koulujen välillä tiivistynyt ja toiminnan kehittämistyöstä on tullut kiinteä,
systemaattisesti toteutettu osa koko kuntamme perusopetuksen arkityötä.
Teemu Piirainen
+ perusopetuksen laadun kehittämistyöryhmän jäsenet, Kontiolahden kunta
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Kontiolahden kunnan perusopetuksen laadun kehittämistyöstä ovat vastanneet projektin aikana:

Jyrki Rautiainen, sivistysjohtaja
Pekka Huovinen, koulutussuunnittelija (vastuualueena AP-, IP-, sekä kerhotoiminta)
Teemu Piirainen, koulunjohtaja, perusopetuksen laatuprojektin vetäjä
Anna Renko, rehtori
Antti Väänänen, rehtori

Lisäksi perusopetuksen laadun kehittämistyöhön ovat osallistuneet:

Kontiolahden kunnan koulutuslautakunnan jäsenet
Kontiolahden kunnan sivistystoimen johtoryhmän jäsenet
Kontiolahden kunnan koulujen rehtorit ja johtajat
Kontiolahden kunnan perusopetuksen opettajat ja koulunkäynninohjaajat
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Johdanto
Lähtökohta perusopetuksen kehittämistoiminnalle tulee suoraan perusopetuslaista, joka velvoittaa
opetuksen järjestäjän arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta. Lisäksi laki velvoittaa
opetuksen järjestäjän osallistumaan myös ulkopuoliseen toiminnan arviointiin ja julkaisemaan tietoja
arvioinnin tuloksista. (Perusopetuslaki, 2003) Perusopetuksen laadun kehittämistyön tärkeimpänä
tavoitteena on edistää oppilaiden ja koko kouluyhteisön oppimisen edellytyksiä. Näin ollen huomiota tulee
kiinnittää erityisesti niihin toimintoihin, joilla laadukkaat oppimisen edellytykset luodaan. Pelkkä
tuloksellisuusnäkökulma ei ole riittävä.
Pohjana kehittämistyölle on käytetty Opetusministeriön julkaisua ”Perusopetuksen laatukriteerit”
(Opetusministeriö, 2010). Toteutuksessa on lähdetty liikkeelle kunnan perusopetukseen liittyvän toiminnan
kartoittamisesta. Työryhmä on luonut yleiset toiminnan kuvaukset perusopetukseen liittyen ja tiivistänyt
laatukriteerit 48 merkityksellisimpään kriteeriin toimintamme kannalta. Koulut ovat työstäneet omat
laatukorttinsa näiden kriteerien pohjalta ja kuvanneet toimintansa tarkasti näihin laatukortteihin. Samoin
on toiminut opetuksen järjestäjätaso omien laatukorttiensa kohdalla.
Perusopetuksen laadun ja sen kehittymisen arvioinnin pohjaksi on ensiarvoisen tärkeää saada palautetta
tehdystä työstä, jotta kehittämistyötä voidaan suunnata oikeisiin kohteisiin. Osa työmme tuloksista on
mitattavissa erilaisilla valtakunnallisilla / kansainvälisillä oppilaiden oppimistuloksiin liittyvillä kokeilla ja
testeillä. Suuri osa työstämme on kuitenkin sellaista, mistä ei voida antaa numeerisesti mitattavaa
palautetta. Kuntamme arviointisuunnitelmassa olemme aikatauluttaneet useiden vuosien aikajänteelle
erilaiset palautejärjestelmät, kyselyt, oppimistulosten kokeet ja testit sekä opetuksen järjestäjätasolla
mitattavat kohteet (ryhmäkoko, pätevien opettajien osuus kaikista opettajista, oppilaskohtaiset
kustannukset..).
Perusopetuksen arviointi- ja palautejärjestelmän eri toiminnot on aikataulutettu kunnassamme
valtuustokausittain. Osin hyödynnämme jo kunnassa olemassa olevia palautejärjestelmiä, välttääksemme
päällekkäisyyksiä sekä vastaajakohderyhmien kuormittumista eri kyselyiden osalta.
Kehittämistyön sijoittamiseksi osaksi koulujen arkityötä sekä sen jatkumisen ja seurannan tueksi on
kunnassa uudistettu myös käytettävää vuosisuunnitelmarunkoa ja -sisältöä. Vuosisuunnitelmarunko on nyt
luotu käsittämään koulun kaikki toiminnot Opetusministeriön julkaisun viitoittaman jaottelun mukaisesti.
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Kontiolahden kunnan perusopetuksen visio ja strategia
Kontiolahden kunnan perusopetuspalveluita koskevana visiona on toimia kehityksen edelläkävijänä. Visioon
tähtäävänä toiminta-ajatuksena on antaa korkeatasoista, koulun sijaintipaikasta riippumatonta tasaarvoista, yksilölliset tarpeet huomioivaa kasvatusta sekä opetusta avoimessa ja laadukkaassa
oppimisympäristössä yhteistyössä kotien ja sidosryhmien kanssa. Toimintaa ohjaavina pääperiaatteina ja
arvoina kunnassamme pidetään monipuolista, turvallista ja terveellistä oppimisympäristöä, kannustavaa ja
oppilaslähtöistä oppimista, oma-aloitteista ja aikaansa seuraavaa oppilasta sekä itseään ja toisia
arvostavaa, hyvät elämänhallintataidot monikulttuurisessa yhteiskunnassa omaavaa ihmistä. (Kontiolahden
kunta k. , 2011)
Perusopetuksen visio on strategian toimintojen kautta viety käytännön toiminnan suunnittelun pohjaksi
kouluille. Koulutoimen strategia linjaa koulutoimen kehittämistä ja arviointia. Strategian mukaista
toimintaohjelmaa toteutetaan strategiakauden talous- ja toimintasuunnitelmissa. Strategian linjausten ja
koulujen arviointitiedon perusteella tehdään koulujen lukuvuosisuunnitelmien yhteydessä
kehittämissuunnitelmat, joissa esitetään konkreettisesti koulutoimen strategian toimeenpano yksittäisen
koulun tasolla. Kehittämissuunnitelma ja sen toteutumisen arviointi on osa koulun
vuosisuunnitelmaprosessia. (Kontiolahden kunta k. , 2011)
Seurannan ja arvioinnin avulla mahdollistetaan toiminnan kehittämistyö koko strategiakaudella. Strategiaa
päivitetään tarvittaessa mm. lainsäädännön muutosten, talous- ja väestökehityksen muutosten johdosta.
Strateginen ohjausjärjestelmä on jatkuva prosessi, jossa toiminnan seurannan kautta muokataan tavoitteita
ja keinoja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulustrategian toteutumista arvioidaan vuosittain
osavuosiraporteissa ja arviointiraporteissa osana erillistä arviointisuunnitelmaa. Arvioinnin keskeiset
tulokset raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä toimintakertomuksessa sekä koulujen omissa
toimintakertomuksissa. (Kontiolahden kunta k. , 2011)

Perusopetuksessa käytettävä laadunhallintamalli
Perusopetuksen laatukriteerit (Opetusministeriö, 2010) on kansallinen laadun arvioinnin viitekehys. Siinä
on esitelty ne asiat, joihin perusopetuksen laadun arvioinnin tulisi kohdistua. Opetusministeriön julkaisema
opas on ohjeellinen, eikä sen noudattaminen ole ollut laatutyön edellytyksenä. Kuntaliiton
pilottihankkeessa sitä on käytetty (Kuntaliitto, 2010) ja tämän jälkeen sitä on sovellettu useiden kuntien
toteuttamissa perusopetuksen laadun kehittämishankkeissa, perustuen oppaan käytön vapaaehtoisuuteen.
Osa pilottihankkeissa mukana olleista kunnista karsi oppaassa esitettyjen laatukriteerien määrää
vähäisemmäksi ja osa muokkasi kriteereistä alueellisesti paremmin käyttöön soveltuvat kriteerit. Tärkeintä
tässä kuitenkin on se, että kriteeristö tulee suuntaamaan arviointityötä oikealla tavalla. Kriteerejä on
mahdollista myös lisätä tarpeen vaatiessa. Kontiolahden kunnassa päädyimme karsimaan oppaan
laatukriteerejä kuntaamme soveltuvan mallin mukaiseksi.
Perusopetuksen laatukriteerit muistuttavat monilta osin mm EFQM- sekä CAF- laadunhallintamalleja.
Arviointialueista perusopetuksen laatukriteereissä käytetään nimitystä laadun osa-alue ja
arviointikohteesta nimitystä laatukriteeri. Jokaisesta laadun osa-alueesta on laadittu oppaaseen laatukortti,
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jossa on osio laadun osa-alueen kuvauksesta (toiminnan) sekä yleisestä laatukriteeristä. Arvioinnin tueksi
löytyy myös laadun kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.
Laadun osa-alueet ovat perusopetuksen laatukriteerit– oppaan (Opetusministeriö, 2010) mukaan:
Rakenteiden laatuun liittyvät:
Johtaminen
Henkilöstö
Taloudelliset resurssit
Arviointi
Oppilaan kohtaaman toiminnan laatuun kuuluvat:
Opetussuunnitelman toteuttaminen
Opetus ja opetusjärjestelyt
Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki (oppilashuolto)
Osallisuus ja vaikuttaminen
Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Fyysinen oppimisympäristö
Oppimisympäristön turvallisuus

Perusopetuksen laatukriteerit on hyvä runko vuosittaiseen koulun toiminnan arviointiin itsearvioinnin
pohjalta. Tätä tukee mahdollisten käytössä olevien asiakaskyselyjen tulokset ja analyysi. Monissa kunnissa
on käytössä perusopetuksen koulutason laadun arvioinnin pohjana tämä kyseinen Opetusministeriön
luoma malli. Opetuksen järjestäjätasolla on osin käytetty CAF- laadunhallintajärjestelmän mukaista
arviointia. Kunnan / kaupungin yleisellä toiminnan tasolla on laajalti käytössä BSC- tuloskortit, kuten myös
Kontiolahden kunnassakin.
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Perusopetuksen toiminnan laadun arviointi ja kehittämistyö
Kuntastrategian asettamat vaatimukset ja perusopetuksen tehtävänasettelu
Kontiolahden kuntastrategia on laadittu BSC- mallin mukaisesti neljästä näkökulmasta: taloudelliset
resurssit, palvelut ja niiden vaikuttavuus, uudistuminen ja henkilöstön työkyky sekä prosessit ja rakenteet.
Jokaiselle näkökulmalle on määritelty viisi kriittistä menestystekijää, joissa on ehdottomasti onnistuttava
vision ja strategian toteutumiseksi. Kriittisten menestystekijöiden toteutumista mitataan
arviointikriteereillä, joille asetetaan tavoitetasot. (Kontiolahden kunta, 2004)
Kuntastrategiaan pohjautuen asetetaan hallintokunnittain tavoitteet ja tehtävät palveluiden ja toiminnan
järjestämiseksi tarkoituksenmukaisesti toimintaa ohjaavien lakien ja säädösten edellyttämällä tavalla.

Tavoitteet ja tehtävät
hallintokunnittain vision
toteuttamiseksi.

Tavoitteet ja toiminnot
tehtävittäin kasvatus- ja
koulutuslautakunnan
sisällä.

Tavoitteet ja toiminnot
tulosyksikkötasolla

•Kunnan visio
•BSC-tuloskortit kuntatasolla
•Kuntastrategiassa esitetyt kriittiset menestystekijät (2011-2015)
•Seuranta ja arviointi

•Koulustrategiassa esitetty koulutoimen visio 2011 - 2015
• Perusopetuksen laatukriteerit opetuksen järjestäjätasolla
•Arviointisuunnitelman mukaiset arvioinnit ja seuranta sekä
kehittämistyö

• Tulosyksikkötasolla (koulutasolla) laatukortit toiminnan kuvauksineen
•Perusopetuksen tulosyksikkötasolla sekä lukion tasolla erikseen
määritellyt laatukriteerit
•Arviointisuunnitelman mukaiset arvioinnit, seuranta sekä kehittämistyö
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Kontiolahden kunnan perusopetuksen arviointi
Perusopetuksen laadun kehittämistyön ja arviointityön organisointi
Perusopetuksen laadun kehittämistyö on koko koulutoimen sisällä suoritettavaa toimintaa, jota tehdään
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Päävastuun perusopetuksen laadun kehittämistyössä toimintojen
suunnittelussa ja kehittämisessä on kantanut erikseen nimetty laatutyöstä vastaava henkilö. Hänen
kanssaan tiiminä on työskennellyt kaksi kunnan rehtoria, toinen alakoululta ja toinen yläkoululta.
Sivistysjohtaja ja koulutussuunnittelija ovat osallistuneet luonnollisesti työskentelyyn koko
kehittämisprosessin ajan. Sivistysjohtajan erityisenä vastuualueena on ollut opetuksen järjestäjätaso ja
koulutussuunnittelijan vastuualueena AP- ja IP- toiminta sekä kerhotoiminta.
Vastuun arviointisuunnitelman mukaisen toiminnan organisoinnista ja toteuttamisesta kantaa
koulutussuunnittelija.
Sivistysjohtaja vastaa opetuksen järjestäjätason toiminnan kuvauksesta, päivittämisestä sekä arvioinnista.
Koulutussuunnittelija vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotyön toiminnan kuvauksesta,
päivittämisestä sekä arvioinnista. Koulujen rehtorit / koulunjohtajat vastaavat tulosyksikkötason toiminnan
kuvauksesta, päivittämisestä sekä arvioinnista. Kouluille on suositeltu erillisen laaturyhmän perustamista,
joka yhdessä kantaa vastuun näistä tulosyksikkötason toimista ja näin kunnan kouluilla on meneteltykin.
Laaturyhmiä on kouluilla käytetty mm. tulosyksikkötason arviointipäivien työskentelyssä sekä
kehittämistyössä. Näitä kehittämistyön työryhmiä käytetään myös muihin kehittämistehtäviin mm. OPStyöhön.
Rehtorit ja koulunjohtajat ovat avainasemassa perusopetuksen laadun kehittämistyössä. Heidän
paneutuminen työskentelyyn on ensiarvoisen tärkeää, jotta työskentely on tuloksellista ja pysyy
aikataulussa. Laatutyö on myös erinomainen johtamisen väline, jolla koulutason työskentelyä päästään
viemään eteenpäin ja kehittämään.

Laatutyön ohjausryhmänä
toimii sivistystoimen
johtoryhmä

Opetustoimen
laaturyhmänä toimii
kunnan koulujen johtajat /
rehtorit

Koulun laatutyöstä vastaa
johtaja / rehtori

Laatutyöstä vastaava
henkilö, laatuvastaava =
koulutussuunnittelija

Laadun arviointiryhmä
opetustoimessa

Koulun laaturyhmä, esim.
rehtori, erityisopettaja,
luokanopettaja +
koulunkäynninohjaaja +
oppilasjäsen +...

(Kaavio 1, organisointi)
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Perusopetuksen laadun kehittämistyössä käytettävä PDCA-malli
Kontiolahden kunnan perusopetuksen laadun kehittämistyössä olemme käyttäneet Opetusministeriön
julkaisussa (Opetusministeriö, 2010) myös esitettyä Demingin kehittämää PDCA-mallia. Demingin mallia
soveltaen tulee perusopetuksen laadun kehittämistyöstä suunnitelmallinen prosessi, josta voidaan selkeästi
erottaa suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja edelleen kehittämisen vaihe. Mallin käyttäminen
soveltuu hyvin myös koulujen toimintojen ns. vuosikelloon.

Suunnittele

Strategiat

Kehitä
edelleen

Talous- ja toimintasuunnitelmat

Toteuta

Vuosisuunnitelmat

Arvioi

(Kaavio 2, PDCA-malli, Deming)

9

Perusopetuksen toiminnan ohjauksen käsikirja, 2013 – 2016, Kontiolahden kunta

Perusopetuksen arviointisuunnitelma
Kontiolahden kunnan koulutusta koskeva arviointisuunnitelma pohjautuu kuntastrategiassa esitettyihin
neljään näkökulmaan. Nämä neljä näkökulmaa on purettu auki koulutusta ja perusopetusta koskeviksi
arviointialueiksi, joita määrittämään on asetettu käytettävät mittarit, kyselyt ja testit.
Arviointisuunnitelmassa on mukana arviointialueita, joihin saadaan tulokset suoraan esimerkiksi
koulutoimessa käytössä olevista hallinto-ohjelmista (mm. täydennyskoulutuspäivät) tai sitten
oppilastietojärjestelmistä (poissaolot).
Arviointisuunnitelmaan on sisällytetty myös palautekyselyitä (huoltajakysely, oppilaskysely, KiVa-kysely,
työhyvinvointikysely), joiden toteuttaminen vaatii valmisteluita, käytännön organisointityötä ja tulosten
analysointia. Palautekyselyiden sekä erilaisten arviointitoimintojen järjestämisen aikataulutus on esitelty
tässä toiminnan ohjauksen käsikirjassa seuraavaksi.
Perusopetuksen toiminnan arviointi- ja kehittämistyön tärkeimpänä seikkana voidaan kuitenkin pitää
itsearviointia. Itsearviointia toteutetaan tulosyksikkötasoisesti vuosittain toimintakertomuksen ja tulevan
vuoden lukuvuosisuunnitelman työstämisen yhteydessä. Itsearviointiin sovelletaan edellä esiteltyä
Demingin PDCA-mallia.
Arviointitoiminta osana koulujen ja opetuksen järjestäjän toimintavuotta

Palautekyselyt: huoltajakysely, oppilaskysely,
työhyvinvointikysey, KiVa-kyselyt…

Talvi
Strategiat, taloussuunnitelmat ja toimintaohjelmat

Tulosyksiköiden arviointi /

vahvistetaan

itsearviointi

Opetuksen järjestäjän ja koulujen
Kevät

Syksy
toimintavuosi

Koulujen
lukuvuosi
päättyy

Uusi lukuvuosi alkaa, koulujen vuosisuunnitelmat
vahvistetaan, lopullinen tuntikehys

Opetuksen järjestäjätason arviointi /

Kesä

Kunnan talousarvion valmistelu alkaa

itsearviointi

(Kaavio 3, arviointitoiminta toimintavuosittain)
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Arviointi- ja kehittämistyön aikataulutus valtuustokausittain

Työhyvinvointikysely

Valtuustokausi

Työyksikkötason
Huoltajakysely

2012

ulkop. arviointi

Itsearviointi ja arviointitiedon keruu
Työhyvinvointikysely
Oppilaskysely
Opetuksen järjestäjätason

2013

Itsearviointi ja arviointitiedon keruu
ulkop. arviointi
Huoltajakysely

2014
Itsearviointi ja arviointitiedon keruu

Työyksikkötason

Valtuustokausi
Oppilaskysely

2015

Itsearviointi ja arviointitiedon keruu

ulkop.arviointi
Työhyvinvointikysely

Huoltajakysely

2016

Itsearviointi ja arviointitiedon keruu

Oppilaskysely

2017

Työyksikkötason
Itsearviointi ja arviointitiedon keruu

ulkop. arviointi

Työhyvinvointikysely

Valtuustokausi

(Kaavio 4, arviointityöskentelyn aikataulutus valtuustokausittain)

11

Perusopetuksen toiminnan ohjauksen käsikirja, 2013 – 2016, Kontiolahden kunta

Perusopetuksen laadun arviointisuunnitelman toiminnot
Opetuksen järjestäjätason arviointi
Opetuksen järjestäjätason arviointi toteutetaan kunnassa kerran valtuustokaudessa, arviointisuunnitelman
mukaisesti. Arviointiryhmän muodostavat sivistysjohtaja, koulutussuunnittelija, kunnan tilaajajohtaja,
perusopetuksen yläkoulun tehtäväjohtaja, kunnan suurimman alakoulun rehtori (Lehmo), kasvatus- ja
koulutuslautakunnan puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja, lisäksi mukana on kunnanhallituksen edustaja
ja nuorisovaltuutettu. Arviointiryhmän koko on näin 9 henkeä. Opetuksen järjestäjätason arviointipäivän
vetäjänä ja aikatauluttajana toimii erikseen määrätty henkilö (laatutyöstä vastaava henkilö tai jonkin koulun
rehtori). Työskentelyyn osallistuu myös sihteeri.
Arviointityöskentely kestää yhden kokonaisen työpäivän. Työskentelyyn osallistuvien henkilöiden kanssa,
jotka eivät ole kunnan koulutoimen palveluksessa, sovitaan erikseen maksettavista korvauksista. Kunnan
koulutoimen palveluksessa oleville henkilöille työskentelyyn osallistuminen on palkallinen työpäivä.
Arviointipäivän työskentelyn aikana arvioidaan CAF-mallin( (Valtiovarainministeriö, 2006)) mukaisesti
arviointialueet 1 – 5 (Toimintatapojen arviointi) sekä 6 – 9 (Tulosten arviointi). Arviointikohteet on luotu
yhdistäen soveltaen kunnan laatukriteerit opetuksen järjestäjätasolle sekä CAF2006-mallin arviointialueet.
Arviointityöskentelyssä sivistysjohtaja esittelee kunnan perusopetuksen toiminnan sekä tulosten osalta
arviointikohteet sekä niitä määrittävät arviointitiedonkeruun kautta saadut tiedot. Yksittäinen jäsen pohtii
jokaisen toimintatapojen arviointikohteen osalta, mitä organisaatio (opetuksen järjestäjätaso) tekee ja
kuinka se toimii. Tulosten arvioinnissa arvioidaan luonnollisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta
kertovia tuloksia. Yksittäinen jäsen merkitsee arvioitavan kohteen osalta ylös 2-3 vahvuutta sekä
kehittämistä vaativaa kohdetta ja tuo ne yhteiseen keskusteluun. Yksin tehtävää työskentelyä seuraa
yhteinen keskustelu, jonka jälkeen ryhmä priorisoi yhteisenä näkemyksenään arviointikohteen vahvuudet ja
kehittämistä vaativat kohteet. Lopuksi suoritetaan pisteytys arviointikohteen mukaan valittavalla
pisteytystaulukolla (liite 3).
Ajankäyttö jakaantuu arviointikohteiden työstämisessä siten, että jokaista arviointikohdetta varten on
työskentelyaikaa yhteensä 45 min. Sivistysjohtajan esittely 5 – 10 min, yksintyöskentely 10 min, keskustelu
20 min ja pisteytys 5 min. Käytettävää aikaa voidaan mukauttaa päivän aikana tarpeen mukaan.
Aikaresurssia ei kuitenkaan kokonaisuudessaan voi ylittää.
Kaikki päivän aikana tuotettu arviointimateriaali kirjataan ylös ja niiden pohjalta opetuksen järjestäjätason
edustajat työstävät arviointiraportin, jonka pohjalta opetuksen järjestäjätasolle valitaan kehittämiskohteet.
Tuloksista tiedotetaan kouluille rehtorien kautta.
Opetuksen järjestäjätason arviointityöskentelyyn osallistuvan olisi hyvä ennen arviointipäivän työskentelyä
tutustua ”Perusopetuksen laatukriteerit” –julkaisuun (opetusministeriö 6/2010), CAF2006-arviointimalliin,
lukea huolellisesti läpi opetuksen järjestäjätason laatukortit toiminnan kuvauksineen sekä määritellyt
arviointikohteet arviointialueilta (liite6). Huomiota tulee kiinnittää myös hallintokunnan strategioihin,
palautekyselyjen tuloksiin sekä erilliseen arviointitietoon, jonka opetuksen järjestäjätason edustajat ovat
koonneet ja toimittaneet ryhmän jäsenille ennen arviointipäivän työskentelyä.
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Työyksikkötason arviointipäivät
Työyksikkötason arviointipäivät toteutetaan kunnassa 3 vuoden välein. Koulua koskevassa arviointipäivässä
arviointiryhmän muodostavat rehtori, lautakunnan koulukummi, opettajajäsenet sekä huoltajien edustajat,
koulunkäynninohjaaja sekä mahdollisesti oppilasedustajat. Ryhmien kokoonpano vaihtelee kouluittain.
Työskentely vie kokonaisuudessaan aikaa yhden työpäivän verran työyksikköä kohden. Arviointipäivän
vetäjänä ja aikatauluttajana toimii rehtorikollega naapurikoulusta.
Arviointipäivien työskentelyn aikana arvioidaan jokainen oppilaan kohtaaman laadun osa-alue. Lisäksi
arvioidaan rakenteiden laadun osalta erikseen sovittavat osa-alueet. Rehtori esittelee koulunsa toiminnan
osa-alueittain arviointiryhmälle. Yksittäinen jäsen pohtii jokaisen laadun osa-alueen kohdalta koulun
vahvuudet ja heikkoudet (kehittämistä vaativat kohteet) kirjaten ne paperille. Tätä seuraa yhteinen
keskustelu, jonka pohjalta arviointiryhmä kirjaa 2-3 vahvuutta ja 2-3 kehittämistä vaativaa kohtaa ylös
ryhmän yhteisenä näkemyksenä. Lopuksi jokainen ryhmän jäsen pisteyttää ko. laadun osa-alueen
toiminnan tason CAF-mallin mukaan (Valtiovarainministeriö, 2006).
Arviointipäivänä ryhmän valitsema henkilö, sihteeri, kirjaa kehittämistä vaativat kohteet ylös
pisteytyksineen. Yhden arvioitavan laadun osa-alueen työstämiseen käytetään aikaan noin 30 min. (rehtorin
esittely ko. osa-alueesta 5 min., yksilötyöskentely 10 min., ryhmän yhteinen keskustelu 15 min.) Isoissa
työyksiköissä aikaa on 45 minuuttia / laadun osa-alue.
Arviointipäivään osallistuvien henkilöiden osalta suositellaan tutustumista ”perusopetuksen laatukriteerit”julkaisuun (opetusministeriö, 6/2010) ennen arviointipäivän työskentelyä. Lisäksi heidän tulee tutustua ja
lukea huolellisesti läpi koulun työstämät laatukortit toiminnan kuvauksineen. Huomiota on kiinnitettävä
myös käytössä oleviin palautekyselyihin ja muuhun arviointisuunnitelman mukaan kerättyyn
arviointitietoon, jonka rehtori on ryhmän jäsenille ennen arviointipäivää toimittanut.
Arviointiryhmän jäsenten on hyvä muodostaa alustavasti kanta arvioitavien laadun osa-alueiden
vahvuuksista ja kehittämistä vaativista kohteista jo ennen arviointipäivän työskentelyä. Näitä voi myös
kirjata jo valmiiksi ylös. Arviointipäivän työskentely on tarkkaan aikataulutettu ja hyvä valmistautuminen
edesauttaa aikataulussa pysymistä.
Arviointipäivän työskentelyn jälkeen rehtori kokoaa arviointiraportin arviointipäivän materiaaleista. Hän
kirjoittaa puhtaaksi arviointiryhmän yhteisesti tuottamat/hyväksymät vahvuudet sekä kehittämistä vaativat
kohteet. Tämän jälkeen hän esittelee arviointipäivän tulokset henkilökunnalle ja priorisoi yhdessä
henkilökunnan kanssa esille nousevat kehittämiskohteet. Näistä muodostetaan kehittämissuunnitelma
valittujen kehittämiskohteiden osalta. Kehittämiskohteet tulee olla valittuna ja kehittämissuunnitelma
tehtynä aina lukuvuoden loppuun mennessä, jotta ne voidaan huomioida seuraavan vuoden
lukuvuosisuunnitelmassa.
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Itsearviointi
Tulosyksikkötasoisen toiminnan itsearviointi on osa jokaisen lukuvuoden työtä. Kunnan
arviointityöskentelystä esitetyn aikataulun (kaavio 4) mukaan kerätään järjestetyistä palveluista ja
toiminnoista palautetta, jota käytetään itsearvioinnin apuna.
Koulut arvioivat omaa toimintaansa vuosittain opetussuunnitelmaan perustuvan lukuvuosisuunnitelman
toimintakertomuksen tekemisen yhteydessä. Pohjana toiminnan kehittämisessä on Demingin PDCA-malli.
Henkilökunnan kanssa yhdessä koulut käyvät läpi lukuvuoden toimintaa, kehittämissuunnitelmien
toteutumista sekä arviointitiedonkeruun tuottamaa palautetta. Näistä muodostetaan yhdessä käsitys
toiminnan osa-alueista, joissa onnistutaan sekä niistä osa-alueista, jotka tarvitsevat vielä kehittämistä.
Toimintakertomuksen yhteydessä arvioidaan kuluneen vuoden toimintaa ja kevään suunnittelukokouksissa
valitaan seuraavalle vuodelle aina 2 – 3 kehittämiskohdetta, jotka puretaan kehittämissuunnitelmaksi
lukuvuosisuunnitelman osaksi.
Kehittämissuunnitelman kehittämiskohteiden ei ole pakko vaihtua joka vuosi, vaan kohteena voi olla myös
ajallisesti pitkä kehittämisprojekti, joka vaatii aikaresurssia useamman vuoden ajanjaksolle.

Palautekyselyt
Kontiolahden kunnan perusopetuksen osalta on luotu arviointisuunnitelman mukaisesti palautekyselyitä,
jotka kohdistetaan palveluiden käyttäjille ja aikataulutetaan arviointityöskentelyn aikataulun (kaavio 4)
mukaisesti. Kyselyt on toteutettu sekä Wilma-, että Webropol- pohjaisina. Huoltaja- ja oppilaskyselyn
toteuttamisesta on vastannut sivistystoimi itse. Huoltajakyselyn kysymykset käsittelevät sekä rakenteiden,
että oppilaan kohtaaman toiminnan laatua. Oppilaskyselyn kysymykset käsittelevät oppilaan kohtaaman
toiminnan laadun osa-alueita. Oppilaskyselyssä on yhteisten kysymysten lisäksi yläkoulun oppilaille erikseen
suunnattuja kysymyksiä. Molemmissa kyselyissä vastaajat arvioivat väitteitä viisiportaisesti.
Huoltajakyselyssä on lisäksi mahdollisuus antaa palautetta avoimien kysymysten kautta.
Seudullisen yhteistyön puuttumisen vuoksi verrokkiaineistoa ei suoraan ole käytettävissä kyselyiden
tulosten analysoinnissa. Huoltajakyselyn sekä oppilaskyselyn kysymykset löytyvät liitteistä. (Liite 1, Liite 2)
Työntekijöille suunnattuna kyselynä käytettävää työhyvinvointikyselyä on koordinoinut henkilöstöhallinto.
Tätä vastuualuejaottelua käytetään myös jatkossa.
Numeerinen arviointitiedon keruu
Vuosittain kerätään sekä opetuksen järjestäjätasolla että tulosyksikkötasolla numeerista arviointitietoa
toteutuneista palveluista ja toiminnoista strategiassa määriteltyjen näkökulmien ja tavoitteiden mukaan.
Opetuksen järjestäjätasolla sekä tulosyksikkötasolla tavoitteiden toteutumista tarkastellaan
kolmannesvuosittain osavuosiraporttien yhteydessä. Numeerista arviointitietoa käytetään myös
itsearvioinnin tukena vuosittain. Kunnan perusopetuksen arviointisuunnitelma on tämän käsikirjan liitteenä
(Liite 5)
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Lukuvuosisuunnitelma osana perusopetuksen laadun hallintaa
Kontiolahden kunnassa lukuvuosisuunnitelmat sekä toimintakertomukset toteutetaan sähköisesti Wilmaohjelmaa apuna käyttäen. Tällä toimintatavalla yhdistetään perusopetuksen laadun kehittämistyö sekä
koulun arjen toiminnot ja toimintatavat. Lukuvuosisuunnitelman runko on luotu kunnassa käytössä olevien
laatukriteereiden pohjalta. Lukuvuosisuunnitelman rungossa on kuitenkin yhdistetty joitain toisia hyvin
lähellä olevia asioita päällekkäisyyksien poistamiseksi. Lukuvuosisuunnitelmassa on näkyvillä sekä
opetuksen järjestäjätason toiminta että tulosyksikkötason toiminta suunnitelmavuodelle. Se pitää sisällään
myös koulun valitsemat kehittämiskohteet lukuvuoden työskentelyä koskien.
Lukuvuosisuunnitelman työstämisestä vastaa tulosyksikön johtaja. Hänen apunaan voi toimia mm. koulun
johtoryhmä / laaturyhmä, oppilashuoltoryhmä, opettajat sekä koulunkäynninohjaajat.
Lukuvuosisuunnitelma palautetaan (lukitaan sähköisesti tarkastusta varten) syyskuun alussa
lautakuntakäsittelyä varten. Lautakuntakäsittelyn jälkeen lukuvuosisuunnitelma on julkinen kaikille Wilmakäyttäjille (lukuoikeus).
Toimintakertomuksen täyttäminen voi alkaa heti lautakuntakäsittelyn jälkeen. Toimintakertomus täytetään
koko lukuvuoden osalta, ei lukukausittain, ja se palautetaan (lukitaan sähköisesti tarkastusta varten)
kesäkuun alussa. Toimintakertomus ei ole automaattisesti julkinen Wilmassa.
Sähköisen lukuvuosisuunnitelman käytöstä saavutettavat hyödyt:
Kontiolahden kunnan perusopetuksen kouluilla on käytössä yhtenevät
lukuvuosisuunnitelmat, joissa kuvataan samalla tavalla koulujen toiminnot.
Koulutoimisto pystyy luomaan erilaisia tulosteita ja koosteita haluamistaan toiminnoista
kulloisenkin tarpeen mukaan.
Sama pohja voidaan kopioida tulevien lukuvuosien työsuunnitelmapohjiksi, päivitystarve
säilyy, työskentely koulutasolla helpottuu.
Koulujen kehittämistyö (kehittämissuunnitelmat) on luonteva osa vuoden töiden
suunnittelua.
Toimintakertomukset täytetään sähköisesti Wilmaan. Toimintakertomuksen täyttäminen
voidaan aloittaa heti, kun lukuvuosisuunnitelma on saanut lautakunnan hyväksynnän.
Primuksen hyötykäyttö opetustoimen hallintotietokantana lisääntyy.

Laatukortit
Kontiolahden kunnassa on luotu opetuksen järjestäjätasolle sekä tulosyksikkötasolle laatukortit toiminnan
kuvauksineen. Kunnan perusopetuksessa on yhteiset laatukriteerit, joihin tähtäävän toiminnan jokainen
koulu on kirjoittanut tarkasti auki laatukortteihinsa. Toiminnan kuvauksissa on kirjoitettu auki
tavoitteellinen toimintatapa, johon pyritään. Opetussuunnitelmana käytetään tulevaisuudessa seudullista
opetussuunnitelmaa.
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Toiminnan kuvaukseen osallistuu koko koulun opetushenkilöstö. Toiminnan kuvauksesta, laatukorttien
ajantasaisuudesta ja päivittämisestä vastaa koulun rehtori / johtaja. Laatukorttien ajantasaisuus ja
päivittäminen tarkastetaan aina tulosyksikkötasoisen arviointipäivän yhteydessä, kolmen vuoden välein.
Päivitystä voidaan tehdä useamminkin, tarpeen mukaan.
Opetuksen järjestäjätasolla on käytössään omat laatukriteerit. Niihin tähtäävän toiminnan kuvaus löytyy
opetuksen järjestäjätason laatukorteista. Laatukorttien luomisesta, päivittämisestä ja ajantasaisuudesta
vastaavat sivistysjohtaja sekä koulutussuunnittelija. Päivityksen ajantasaisuus tarkistetaan opetuksen
järjestäjätason arviointipäivien yhteydessä valtuustokausittain.
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Kontiolahden kunnan perusopetuksen toiminta laadun osa-alueittain
Johtaminen
Opetuksen järjestäjätason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Strategiat ja suunnitelmat
Kontiolahdella on ajantasainen koulustrategia, joka perustuu kunta- ja
palvelustrategiaan ja ne yhdessä luovat pohjan johtamiselle.
Koulustrategiassa on määritelty toiminta-ajatus, arvopohja ja strategia
niiden toteuttamiseksi. Strategian mukaiset kehittämistavoitteet jalkautuvat
koulujen lukuvuosittaisiin toimintasuunnitelmiin.
Toiminnan kehittäminen
Kontiolahden koulutoimen organisaatiota kehitetään vastaamaan kasvavan
perusopetuksen oppilasmäärän tuomiin palvelutarpeisiin.
Keskeistä on yhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen
jatkuva kehittämisen periaatteella.
Johtaminen ja johtajaosaamisen ylläpitäminen
Laaja alakouluverkko ja keskitetty yläkoulu tuo haasteita johtajuuteen ja
sitä tuetaan ja kehitetään siten että koulutuksen perustehtävä
toteutuminen varmistetaan mahdollisimman hyvin. Näin luodaan hyvät ja
tasapuoliset edellytykset hyvälle oppimiselle ja opettamiselle. Sähköisten
hallinto-ohjelmien käyttöön ja osaamisen ylläpitoon järjestetään koulutusta
ja ohjausta vuosittain.
Johtamistehtävissä olevat henkilöt kehittävät itseään jatkuvasti ja siitä
sovitaan vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Johto saa palautetta
toiminnastaan arviointisuunnitelman mukaisissa palautekyselyissä ja lisäksi
kolmen vuoden välein tehtävässä työolobarometrissa. Niiden pohjalta
kehitetään toimintaa jatkuvasti.
Opetuksen järjestäjätason kehittämistyö
Opetuksen kehittämisessä runsaalla hanketyöskentelyllä olemme
edelläkävijä ja sitä tehdään systemaattisesti.
Pitkäjänteisellä kustannustietoisella toiminnan ja talouden johtamisella
luodaan edellytykset hyville oppimistuloksille.

Johtaminen, järjestäjätaso
Tavoitteet:
Opetuksen järjestäjä on
määritellyt toiminta-ajatuksen,
arvopohjan ja strategian niiden
toteuttamiseksi
Opetuksen järjestäjällä on
rakenteet ja menettelytavat,
joiden avulla tuetaan
opetustoimen ja koulun
johtamista sekä hyvän hallinnon
toteutumista.
Opetustoimea koskevat
strategiat ja suunnitelmat on
laadittu. Johto ja henkilöstö on
sitoutunut niiden toteuttamiseen
ja niiden vaikutuksia seurataan
suunnitelmallisesti.
Opetuksen järjestäjällä on
selkeät tavoitteet opetuksen
järjestämisen kehittämiseksi.

Apukysymyksiä:
Miten johtajuutta tuetaan ja
kehitetään?
Miten eri johtamistehtävissä
olevat saavat palautetta
toiminnastaan?
Miten johtaminen tukee
perustehtävän toteuttamista?
Miten koulujen toiminnan
suunnittelu on yhdistetty
opetuksen järjestäjän
johtamiseen?
Miten johto tukee kokeilevaa ja
innovatiivista opetuksen
kehittämistä?
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Tulosyksikkötason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Opetuksen järjestäjällä on vastuu koulutuksen toteutuksesta. Johtamisessa
noudatetaan hyvän hallinnon mukaisia toimintatapoja. Toiminnan
johtaminen ja suunnittelu muotoutuvat Kontiolahden kunnan
hallintosäännön pohjalta kansallisen lainsäädännön ja normien mukaisesti.
Opetustoimen ja koulun johdon keskeisenä tehtävänä on edistää
perusopetuksen arvopohjan ja koulun perustehtävän toteutumista sekä
luoda hyvät ja tasapuoliset edellytykset opettamiselle ja oppimiselle.
Johtamiseen kohdistuvat odotukset liittyvät toiminnan perustana olevien
arvojen lujittamiseen, ilmentämiseen ja arvotietoisuuden vahvistamiseen,
tavoitteiden selkeyttämiseen ja yhteisen kehittämissuunnan
toteuttamiseen. Johtamisessa on keskeistä tunnistaa yhteisön vahvuudet
ja kehittämishaasteet, vahvistaa itsearviointia sekä kehittää
pedagogiikkaan suuntaavaa johtamista.
Kontiolahden kunnassa on kymmenen alakoulua ja yksi yläkoulu.
Pienemmillä kouluilla toimivat koulunjohtajat ja isommilla rehtorit.
Kahdella koululla (Kontiolahden koulu ja Lehmon koulu) toimivat
rehtoreiden lisäksi kokonaistyöajassa olevat apulaisrehtorit. Yhteisiä linjoja
luodaan koulunjohtajien kokouksissa sekä sivistystoimen johtoryhmässä,
johon osa johtajista ja rehtoreista kuuluu. Sivistystoimea johtaa
sivistysjohtaja.
Henkilöstön rekrytointi, osaamisen kehittäminen, kannustava, osallistava
ja vuorovaikutteinen toimintatapa, luottamuksen rakentaminen ja
keskeisten sidosryhmien ja muiden hallinnonalojen kanssa tehtävä
aktiivinen yhteistyö ovat tärkeitä johtamiseen kuuluvia tehtäväalueita.
Talouden johtamisen kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat toiminnan
tarpeiden ja käytettävissä olevien resurssien tunnistaminen,
yhteensovittaminen sekä resurssien tarkoituksenmukainen
kohdentaminen. Riittävän pitkäjänteinen talouden ja toiminnan
suunnittelu luo pohjan perusopetuksen johtamiselle ja kehittämiselle.
Perusopetusta koskevat suunnitelmat kytkeytyvät strategioihin ja
suunnitelmiin. Kontiolahdella koulutyötä ohjaavat kuntastrategia,
sivistystoimen strategia, arviointisuunnitelma sekä koulujen omat
strategiat. Niiden laadukkuudesta ja toteutumisesta vastaa kunnan ja

Johtaminen, tulosyksikkötaso
Tavoitteet:
Opetustoimea ja koulua koskevat
suunnitelmat on laadittu. Johto
ja henkilöstö on sitoutunut
niiden toteuttamiseen ja niiden
vaikutuksia seurataan
suunnitelmallisesti.
Johtaja kehittää itseään ja
ammattitaitoaan johtajana.
Koulun johto luo asianmukaiset
edellytykset opettamiselle ja
oppimiselle yhteistyössä
opettajien, oppilaiden ja
huoltajien kanssa.
Koulussa on kannustavat
käytänteet, jotka tukevat omaaloitteisuuttaja oman työn
jatkuvaa kehittämistä.
Koulun johtamisen painopiste on
pedagogisessa johtamisessa, joka
on vuorovaikutteista ja
osallistavaa.

Apukysymyksiä:
Miten eri johtamistehtävissä
olevat saavat palautetta
toiminnastaan?
Miten johtaminen tukee
perustehtävän toteuttamista?
Miten johto tukee kokeilevaa ja
innovatiivista opetuksen
kehittämistä?
Miten johto pitää osaamisensa
ajan tasalla?
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opetustoimen johto ja koulussa rehtori sekä johtamisen delegointipäätöksien
mukaiset vastuulliset henkilöt. Koulun strategiaan merkityt arvot, kuten tasaarvo, oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys, toteutuvat arkityössä johtamisen
tuloksena.
Koulujen johto tarvitsee myös ajantasaista tietoa valtakunnallisista
koulutuspolitiikan tavoitteista ja kehittämislinjauksista, jotta paikallinen työ
voi osaltaan toteuttaa kansallisia linjauksia ja osallistua niiden rakentamiseen.
Kontiolahdella johtajien ja rehtoreiden koulutussuunnitelmat käydään
vuosittain läpi sivistysjohtajan kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa.
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Henkilöstö
Opetuksen järjestäjätason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Henkilöstörakenne ja osaaminen
Henkilöstösuunnitelma tehdään vuosittain henkilöstöohjelmana seuraaville
kolmelle vuodelle talousarvion yhteydessä. Pysyväisluonteiset työtehtävät
täytetään toistaiseksi voimassa olevilla työsuhteilla. Kasvavan
oppilasmäärän tuomiin tarpeisiin palkataan lisähenkilöstöä taloudellisten
mahdollisuuksien mukaan siten, että opetus ja oppilaiden tarvitsema tuki
on laadukasta.
Opetushenkilöstön osaamista ja kehittämistarpeita arvioidaan
vuosittaisissa kehittämiskeskusteluissa ja erillisten kyselyiden avulla joiden
pohjalta suunnataan koulutusresursseja ja hanketyötä.
Kunnassa on palkattuna oppilashuoltotyöhön koulukuraattori sekä kaksi
psykologia. Tehtäväkentät on jaettu siten, että kaikilla kouluilla on
mahdollisuus käyttää heidän palvelujaan tarvittaessa. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden kanssa tehdään yhteistyötä jatkuvasti.

Henkilöstön työhyvinvointi ja onnistumisen palkitseminen
Henkilöstön työhyvinvointia edistetään kunnan järjestämillä yhteisillä
koulutus-, kuntoilu-, kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksilla.
Pedagogisen osaamisen tärkeys tiedostetaan opettajilla ja koulujen
johtamisessa. Sitä tuetaan ja kehitetään koulu-, kunta- ja
seutukuntakohtaisella yhteistyöllä.
Henkilöstä kannustetaan osallistumaan yhteisiin kehittämishankkeisiin
työehtosopimusten mahdollistamilla keinoilla (työn vaativuuden arviointi
TVA, henkilökohtainen lisä, koulukohtaiset kehittämistehtävät.)

Henkilöstö, järjestäjätaso
Tavoitteet:
Ajantasaisen henkilöstösuunnitelman
avulla on varauduttu tuleviin
henkilöstötarpeisiin.
Pysyvät tehtävät täytetään toistaiseksi
voimassa olevilla työsuhteilla.
Opetushenkilöstön tukena on tarjolla
kouluterveydenhuollon ja
sosiaalitoimen riittävät ja vähintään
sosiaali- ja terveysministeriön
antamien suositusten mukaiset
palvelut.
Henkilöstön kehittäminen on
suunnitelmallista ja sitä varten on
olemassa toimiva seurantajärjestelmä.

Apukysymykset:
Miten opetustoimen henkilöstön
rakenne ja määrä vastaavat koulun ja
opetuksen tarpeita?
Miten opetushenkilöstön osaaminen ja
kehittämistarpeet tunnistetaan ja
miten ne otetaan huomioon?
Miten henkilöstön kehittymistä
tuetaan ja arvioidaan?
Miten henkilöstön työhyvinvointia
edistetään?

Miten koulujen johdon ja henkilöstön
pedagogista osaamista tuetaan ja
miten kannustetaan henkilöstöä
osallistumaan koulutoimen yhteisiin
kehittämishankkeisiin?
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Tulosyksikkötason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Opetus- ja muu henkilöstö, joka täyttää kelpoisuussäännökset ja vastaa
kunkin koulun toiminnan tarpeita, on laadukkaan opetuksen ja sen
kehittämisen tärkeä voimavara. Henkilöstön muodostavat perusopetuksen
rehtorit, opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, koulupsykologit,
koulukuraattori, koulunkäyntiohjaajat sekä muut opetuksen tukipalveluissa
ja oppilashuoltopalveluissa työskentelevät henkilöt.
Rehtoreiden ja opettajien virkojen määrä muodostuu opetustuntien ja
muiden opettajille kuuluvien työtehtävien edellytysten mukaisesti. Riittävä
määrä kelpoisuusvaatimuksen täyttäviä luokanopettajia, aineenopettajia,
erityisopettajia, erityisluokanopettajia, oppilaanohjaajia ja koulun
oppilashuollollisissa ja tukitehtävissä työskentelevää henkilöstöä
mahdollistaa opetussuunnitelman mukaisen opetuksen. Ajantasaisen
henkilöstösuunnitelman avulla ennakoidaan henkilöstötarpeita.
Opetuksen järjestäjä päättää laatua ja työkykyä edistävistä
henkilöstöpoliittisista linjauksista osana kunnan henkilöstöstrategiaa.
Henkilöstön kehittämiseksi laaditaan henkilöstön koulutussuunnitelma,
josta sovitaan työnantajan ja työntekijöiden välisissä kehityskeskusteluissa.
Henkilöstön ja johdon välinen vuorovaikutus tukee osaamisen jakamista ja
uusien toimintatapojen omaksumista.
Opetushenkilöstölle on tarjolla käytettävien resurssien puitteissa
uusimpaan tutkimukseen sekä kansalliseen ja kansainväliseen
kehittämistyöhön perustuvaa kasvatustieteellistä, koulun toimintaa
koskevaa ja opettavan aineen ja alan täydennyskoulutusta, työnohjausta,
mentorointia ja osaamista tukevia kehittämisprojekteja. Henkilön oma
halu kehittyä työssään on keskeinen lähtökohta, kun halutaan ylläpitää
opetushenkilöstön ammattitaitoa ja kehittää heidän osaamistaan. Vastuu
näistä asioista on työnantajalla ja henkilöstöllä. Työnantajan tuki ja
esimerkiksi sijaisen palkkaaminen vaikuttavat ratkaisevasti
henkilöstökoulutukseen osallistumiseen. Työnantajan järjestämää
täydennyskoulutusta ovat muun muassa perehdyttämiskoulutus, virka- tai
työsuhdesopimukseen kuuluva koulutus sekä muu vastaava koulutus, jolla
tuetaan kouluyhteisön kehittymistä. Työaika- ja sijaisjärjestelyt pyritään
toteuttamaan siten, että ne mahdollistavat henkilöstö- ja
täydennyskoulutukseen osallistumisen.

Henkilöstö, tulosyksikkötaso
Tavoitteet:
Koulutuspalveluiden henkilöstön
rakenne, määrä ja osaaminen
vastaavat kunkin koulun toiminnan
tarpeita. Henkilöstösuunnitelmassa
varaudutaan vuosittain tuleviin
tarpeisiin.
Henkilöstölle järjestetään
perehdyttämiskoulutusta sekä
mahdollisuudet oman ammattitaidon
aktiiviseen ylläpitämiseen ja
kehittämiseen.
Henkilöstön kehittäminen on
suunnitelmallista ja sitä varten on
toimiva seurantajärjestelmä (mm.
kehityskeskustelut).
Henkilöstön työhyvinvointi on
jatkuvan seurannan ja kehittämisen
kohteena.
Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö
on sujuvaa.

Apukysymykset:
Miten opetustoimen henkilöstön
rakenne ja määrä vastaavat
koulun ja opetuksen tarpeita?
Miten opetushenkilöstön
osaaminen ja kehittämistarpeet
tunnistetaan ja miten ne otetaan
huomioon?
Miten henkilöstön kehittymistä
tuetaan ja arvioidaan?
Miten henkilöstön
työhyvinvointia edistetään?
Miten koulujen johdon ja
henkilöstön pedagogista
osaamista tuetaan ja kehitetään?
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Taloudelliset resurssit
Opetuksen järjestäjätason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Koulutusta ohjataan lainsäädännön, opetussuunnitelmien, koulutuksen
arvioinnin ja erilaisen tiedollisen ohjauksen lisäksi koulutuksen
rahoitusjärjestelmien avulla. Valtiot ja kunnat vastaavat koulutuksen
kustannuksista. Perusopetuksen käyttökustannuksiin myönnetään
valtionosuutta.
Opetuksen järjestäjä vastaa opetuksen käytännön järjestämisestä
lainsäädännön mukaisesti.

Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen
Taloudellinen näkökulma sisältyy strategiasuunnittelutyöhön ja siten
varmistetaan toiminnan ja talouden yhteensopivuus suunnittelukaudella.
Koulujen johtajat raportoivat kuukausittain talousresurssien käytöstä ja
koulutoimisto ohjaa heitä tarpeen mukaan talousasioissa.
Seurantakyselyjen pohjalta tehdyt arvioinnit ohjaavat toiminnan
suunnittelua ja sitä kautta myös talousresurssien suuntaamista.
Opetusalan säädösten mukainen toiminta on lähtökohtaoletuksena
toiminnan taloudellisten resurssien mitoituksessa.

Talous ja tehokkuus
Toiminnan taloudellisuutta arvioidaan suhteessa muihin vastaaviin kuntiin
Kuntamaisema-ohjelman ja Opetushallituksen
kustannusseurantaraportoinnin avulla.
Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että koulutusresurssit on kohdistettu
koulutukselle asetettujen tavoitteiden kannalta optimaalisesti ja resursseja
on riittävästi tuotettujen koulutuspalveluiden määrän, laadun ja
palvelutuotannon rakenteen sekä organisoinnin kannalta. Toiminnan
taloudellisuus vaikuttaa myös tehokkuuteen ja koulutuksen tuottavuuteen.

Taloudelliset resurssit,
järjestäjätaso
Tavoitteet:
Perusopetukselle suunnatut
taloudelliset resurssit takaavat
perusopetusta koskevan
lainsäädännön ja
opetussuunnitelman mukaisen
opetuksen ja ohjauksen jokaiselle
oppilaalle jokaisena
koulupäivänä.
Käytettävissä olevat resurssit on
kohdistettu koulutukselle
asetettujen tavoitteiden kannalta
optimaalisesti ja resurssien
määrä on riittävä
koulutuspalveluiden määrän ja
palvelutuotannon rakenteen ja
organisoinnin kannalta.
Toiminnan ja talouden
suunnittelussa lähtökohtana on
mahdollisimman hyvien
edellytysten luominen opetus- ja
kasvatustyölle.

Apukysymyksiä:
Miten opetuksen järjestäjän
strategia sekä toiminnan ja
talouden suunnitelmat ovat
linjassa keskenään?
Miten koulun johdon toimintaa
tuetaan taloushallinnossa?
Miten perusopetuksen tulokset
vaikuttavat opetuksen järjestäjän
toimintaan?
Miten taloudellisten resurssien
riittävyys lainvelvoitteiden
täyttämiseksi on selvitetty?
Miten valitaan sopivat
verrokkikunnat toiminnan
taloudellisuuden vertaamiseen ja
arviointia varten?
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Tulosyksikkötason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Kontiolahdella kunnan kolmevuotinen taloussuunnitelma tarkennetaan
vuosittain kunnanvaltuuston hyväksymällä tavalla. Taloussuunnitelma
valmistellaan osastoittain ja rehtorit valmistelevat omien koulujensa
taloussuunnitelmia, jotka sivistysjohtaja sitten kokoaa.
Taloussuunnitelmien henkilöstöohjelmaa, tavoitteita ja mittareita
käsitellään sivistystoimen johtoryhmässä.
Opetuksen talouden näkökulmasta perusopetus on investointi
tulevaisuuteen. Kustannukset vaihtelevat kunnittain ja kouluittain.
Kustannuseroja voidaan selittää rakenteellisilla tekijöillä, kuten
kouluverkolla, koulumatkojen pituudella, opetusryhmien koolla,
erityisoppilaiden määrällä, kiinteistöjen määrällä ja kunnolla, ruokahuollon
järjestelyillä sekä opettajien palkkarakenteella. Koulujen resursseista
päätetään paikallisesti.
Koulujen tarkastelu taloudellisina yksikköinä on tärkeää taloudellisen
ohjauksen vuoksi. Koululta edellytetään itseohjautuvuutta ja oman
toiminnan tuloksellisuuden sekä erityisesti taloudellisuuden ja
tehokkuuden arviointia. Kontiolahden kunnassa tehtäväjohtajat
raportoivat kolme kertaa vuodessa kunnanvaltuustolle asetettujen
tavoitteiden toteutumisesta ja resurssien riittävyydestä. Rehtorit ja
koulunjohtajat raportoivat koulutoimistoon kuukausittain koulujensa
taloustilanteesta. Talousarvion seurannan sekä talouden kokonaiskuvan
hallinta ovat keskeisiä. Talouden johtamiseen ja hallintaan liittyvä
täydennyskoulutus tukee rehtorien osaamista.

Taloudelliset resurssit,
tulosyksikkötaso
Tavoitteet:
Koululle suunnatut taloudelliset
resurssit takaavat perusopetusta
koskevan lainsäädännön ja
opetussuunnitelman mukaisen
opetuksen ja ohjauksen jokaiselle
oppilaalle jokaisena
koulupäivänä.
Käytettävissä olevat resurssit on
kohdistettu koululle asetettujen
tavoitteiden kannalta
optimaalisesti.
Toiminnan ja talouden
suunnittelussa lähtökohtana on
mahdollisimman hyvien
edellytysten luominen opetus- ja
kasvatustyölle.

Apukysymyksiä:
Miten taloudellisten resurssien
riittävyys on selvitetty?
Onko taloudelliset resurssit
kohdennettu optimaalisesti
tavoitteiden kannalta?
Miten talouden suunnittelu ja
seuranta koulussa toimii?
Miten koulussa varmistetaan
taloussuunnitelmassa
pysyminen?
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Arviointi

Arviointi, järjestäjätaso
Tavoitteet:

Opetuksen järjestäjätason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Arviointi ja kehittämistoimintaa
toteutetaan systemaattisesti ja
suunnitelmallisesti.

Kontiolahden kunnan opetustoimen arviointijärjestelmällä pyritään
mahdollistamaan toiminnan kehittämistyö aina strategiakauden
tavoitteiden mukaan. Koulustrategiaa päivitetään mm. lainsäädännön
muutosten, sekä talouden ja väestön kehityksen muutosten johdosta.
Strateginen ohjausjärjestelmä on jatkuva prosessi, jossa toiminnan
seurannan kautta muokataan tavoitteita ja tarvittaessa toiminta-ajatusta
strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Opetuksen järjestäjätason arviointijärjestelmä
Kunnassa on koulustrategian mukainen laadunhallintajärjestelmä, jonka
mukaisesti perusopetusta arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti.
Toiminnan arvioinnin perusteella tehdään kehittämissuunnitelma
seuraaville vuosille. Tavoiteltava taso asetetaan aikaisempien arviointien
ja verrokkikuntatietojen perusteella. Keskeinen arviointitieto saatetaan
opetuksen järjestäjän, koulujen, oppilaiden ja huoltajien tietoon
kokouksissa, sähköisesti tai tiedostusvälineiden kautta.

Opetuksen järjestäjällä on
toimintaansa soveltuva
arviointijärjestelmä.
Arviointijärjestelmän tuottamaa
tietoa käytetään opetuksen
kehittämisessä sekä toiminnan ja
talouden suunnittelussa.
Arviointiosaamista kehitetään
systemaattisesti.
Arvioinnissa huomioidaan
yhteistyö eri hallinnon tasojen
välillä, henkilöstön sekä
huoltajien ja oppilaiden kesken

Apukysymyksiä:
Miten varmistetaan opetuksen
järjestäjän arviointi- ja
kehittämistoiminnan
suunnitelmallisuus ja se, että
arviointi tuottaa kehittämistä
tukevaa tietoa?
Miten opetuksen järjestäjän ja
koulun arvioinnin tuottamaa
tietoa käytetään opetuksen
kehittämiseen ja toiminnan
suunnitteluun?
Miten opetuksen järjestäjän ja
koulujen arviointiosaamista
kehitetään?
Miten koulun keskeinen
arviointitieto saatetaan
opetuksen järjestäjän,
henkilöstön, oppilaiden ja
huoltajien tietoon?
Miten tavoiteltava taso
arviointikohteissa määritellään?
Miten se pidetään ajan tasalla?
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Tulosyksikkötason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Arviointijärjestelmällä tuotetaan tietoa koulutuspoliittisen päätöksenteon
ja koulutuksen kehittämisen pohjaksi, oppilaiden oppimisen edellytyksien
parantamiseksi sekä opetustoimen henkilöstön työn ja yksittäisten
koulujen kehittämisen tueksi. Kontiolahden kunnan arviointijärjestelmä
muodostuu kansallisista oppimistulosten seuranta-arvioinneista (esim.
MAKEKO, ALLU-testit, valtakunnalliset matematiikan kokeet), mahdollisista
muista ulkopuolisista arvioinneista, koulujen työsuunnitelmaprosessiin
kuuluvista itsearvioinneista sekä sidosryhmäpalautteiden kokoamisesta ja
analysoinnista.
Arviointi on kunnassamme perusopetuksen toiminnan ja tuloksellisuuden
arviointia. Arvioinnissa otetaan huomioon strategiset näkökulmat, jotka on
esitetty kunnan ”Koulutuksen arviointisuunnitelmassa 2011 – 2015”.
Näkökulmina ovat: palvelut ja niiden vaikuttavuus, prosessit ja rakenteet,
henkilöstön työkyky sekä taloudelliset resurssit. Jokainen näkökulma on
jaettu tarkentaviin osa-alueisiin, joista on johdettu mittarit, toimintatavat
sekä ajoitus. Arviointisuunnitelmassa on otettu huomioon taustalla
vaikuttavat kuntastrategian asettamat vaatimukset eri hallintokunnille.
Osa-alueet pitävät sisällään runsaasti erilaisia suunnitelmia, asiakirjoja sekä
dokumentteja, joiden kautta määritellään arviointitoimintaan liittyvät
järjestelmän osa-alueet.
Arvioinnin osalta Kontiolahdella ei pystytä ainakaan vielä käyttämään
avuksi seudullista yhteistyötä. Mahdollisuuden tarjoutuessa yhteistyötä
tullaan varmasti tekemään. Arviointisuunnitelmassa on pyritty ottamaan
huomioon tulevaisuuden luomat haasteet kunnan opetustoimen
kehitykselle. Arviointisuunnitelma on koulujen kehittämisen työkalu, jonka
toteuttamisella saadaan sekä työyksikkötasoisesti tietoa toiminnasta
kehittämistyön pohjaksi, että opetuksen järjestäjätasolla tietoa yleisesti
koulutoimen kehittämistarpeista ja suunnasta.

Arviointi, työyksikkötaso
Tavoitteet:
Arviointi- ja kehittämistoimintaa
toteutetaan systemaattisesti ja
suunnitelmallisesti.
Arviointijärjestelmän tuottamaa
tietoa käytetään opetuksen
kehittämisessä sekä toiminnan ja
talouden suunnittelussa.
Arvioinnin tuloksista tiedotetaan
suunnitelmallisesti ja tulosten
dokumentoinnista on sovittu
Arviointi- ja
kehittämistoimintaan osallistuvat
myös oppilaat, vanhemmat ja
oppilashuoltohenkilöstö sekä
tarpeiden mukaan myös muu
henkilöstö

Apukysymykset:
Miten opetuksen järjestäjän ja
koulun arvioinnin tuottamaa
tietoa käytetään opetuksen
kehittämiseen ja toiminnan
suunnitteluun?
Miten opetuksen koulujen
arviointiosaamista kehitetään?
Miten koulun keskeinen
arviointitieto saatetaan
opetuksen järjestäjän,
henkilöstön, oppilaiden ja
huoltajien tietoon?
Miten arvioinnin avulla saatu
tieto saadaan dokumentoitua
kattavasti ja yhdenvertaisesti
myös kunnan sisäistä vertailua
varten?
Miten oppilaat, heidän
vanhempansa/huoltajansa
osallistuvat arviointiin ja sen
kehittämiseen?
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Oppilas-/ opiskelija-arvioinnissa oppilaiden tulee tietää, millä perusteella
heidän suorituksiaan arvioidaan. Oppilaan arvioinnilla tuetaan tavoitteiden
toteutumista. Arvioinnin kokonaisuus muodostuu opetussuunnitelman
mukaan välittömästä henkilökohtaisesta palautteesta oppimistilanteessa,
oppilaan ja huoltajan saamasta suullisesta tai kirjallisesta palautteesta,
arviointikeskusteluista sekä lukukausi- että lukuvuositodistuksista.

Miten koulun arviointikäytänteet
tukevat kasvatukselle ja
opetukselle asetettujen
tavoitteiden saavuttamista ja
oppilaiden yhdenvertaista
kohtelua?

Arvioinnissa käytettävien menetelmien tulee olla linjassa asetettujen
tavoitteiden kanssa ja kannustaa oppilasta oppimistavoitteissaan. Huoltajia
tulee informoida riittävästi arvioinnin toteuttamisen tavoista sekä
arviointituloksista.
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Opetussuunnitelman toteuttaminen
Opetuksen järjestäjätason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi

Opetussuunnitelmatyön organisointi
Opetussuunnitelman laadintaprosessiin perustetaan kunnassa
projektiorganisaatio, jossa on mukana keskeisten toimijatahojen edustajat
(koulut oppilashuolto, koulutoimi ja sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut).
Tuon kuntaryhmän yksi jäsen osallistuu seudulliseen
opetussuunnitelmatyöryhmään. Opetussuunnitelman arviointi ja
kehittäminen on jatkuvaa. Päivityksiä opetussuunnitelmaan tehdään
tarpeen mukaan.

Opetussuunnitelman toteutuminen ja yhteistyö eri toimijoiden välillä
Kouluissa opetussuunnitelman toteutumista arvioidaan lukuvuosittain
toimintasuunnitelman toteutumisen arvioinnin yhteydessä.
Perusopetuksen yhtenäisyyden varmistamiseksi koulutuksenjärjestäjä
huolehtii siitä että käytössä oleva opetussuunnitelma sisältää riittävästi
alakoulujen ja yhden yläkoulun yhteistyötä oppilaan yhtenäisen koulupolun
takaamiseksi.

Huoltajat saavat mahdollisuuden osallistua opetussuunnitelmatyöhön mm.
antamalla palautetta opetussuunnitelmatyön edistymisen aikana ops:n
peruste-esityksistä ja luonnoksista. Apuna käytetään sähköisiä viestimiä.
Keskusteluja käydään myös koulujen vanhempaintoimikuntien kokouksissa.
Oppilaat ovat osallisena ops-työssä oppilaskuntatoiminnan kautta.

Opetussuunnitelman
toteuttaminen, järjestäjätaso
Tavoitteet:
Opetussuunnitelmatyö on
suunnitelmallista, hyvin johdettua ja
informoitua sekä asianmukaisesti
resursoitua.
Opetussuunnitelman kannalta
keskeiset toimijat ja yhteistyötahot
osallistetaan
opetussuunnitelmatyöhön.
Opetussuunnitelmatyössä otetaan
huomioon muut opetuksen järjestäjän
lapsia, nuoria ja koulutusta koskevat
päätökset ja strategiset linjaukset.
Opetussuunnitelman toimivuutta,
toteuttamista ja toteutumista
seurataan, arvioidaan ja kehitetään
suunnitelmallisesti.

Apukysymykset:
Miten opetussuunnitelmatyö
(opetussuunnitelman laadinta,
toimivuuden arviointi ja jatkuva
kehittäminen) toteutetaan kunnassa?
Miten opetuksen järjestäjä, rehtorit,
opettajat ja koulun muu henkilöstö,
oppilaat ja oppilaiden huoltajat
osallistuvat
opetussuunnitelmatyöhön?
Miten muut tahot ovat mukana
opetussuunnitelmatyössä?
Miten paikallisen ja
koulukohtaisenopetussuunnitelman
toteutumisesta huolehditaan
vuosittain opetuksessa ja miten sitä
arvioidaan osana vuosisuunnittelua?
Miten opetuksen järjestäjä ja koulu
huolehtivat valintoihin liittyvästä
tiedottamisesta ja ohjauksesta?
Miten on otettu huomioon
perusopetuksen yhtenäisyyden
näkökulmasta luokan- ja
aineenopettajien lisääntyvä yhteistyön
tarve?
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Tulosyksikkötason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Käytössä oleva opetussuunnitelma rakentuu perusopetuksen tavoitteet ja
tuntijaon määrittävälle valtioneuvoston asetukselle sekä perusopetuksen
opetussuunnitelman valtakunnallisille perusteille. Opetussuunnitelmassa
määritellään kunnan kouluja yhteisesti ohjaavat asiat. Ops:n liitteissä sekä
laatukorteissa käytössä olevaa opetussuunnitelmaa tarkennetaan
tulosyksikkökohtaisin erityispiirtein ja toimintatavoin.
Kontiolahden kunnan koulutoimi vastaa opetussuunnitelman laadinnasta ja
kehittämisestä. Siinä prosessissa päätetään kansallisten perusteiden
mukaisesti, miten kasvatus- ja opetustyö toteutetaan ja miten oppiaineiden
tavoitteet ja sisällöt sekä muut opetuksen järjestämiseen liittyvät seikat
tarkennetaan paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi ja oppilaiden tarpeita
vastaaviksi. Laadukkaalla opetussuunnitelmatyöllä turvataan jokaisen
oppilaan oikeus saada opetussuunnitelman perusteiden ja valtakunnallisen
tuntijaon mukaista opetusta. Opetussuunnitelmaa päivitetään tarpeen
mukaan lakimuutosten sekä mm. kunnan toimintaa ohjaavan
taloustilanteen muuttuessa.
Opetuksen järjestäjän on huolehdittava, että kaikki oppilaat ovat
opetustarjonnassa keskenään yhdenvertaisessa asemassa. Kieliin ja
valinnaisaineisiin liittyviä valintoja tehtäessä oppilailla ja heidän
huoltajillaan tulee olla riittävästi tietoa sekä valintojen mahdollisuuksista
että niiden vaikutuksista oppilaan arviointiin ja myöhempiin opintoihin.
Opetuksen järjestäjä johtaa ja koordinoi paikallista
opetussuunnitelmaprosessia. On tärkeää, että koulun johdolla ja
henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman laadintaan.
Opetussuunnitelmaprosessiin voidaan ottaa mukaan myös oppilaita sekä
heidän huoltajiaan tarkoituksenmukaisuusharkinnan mukaan. Eri
toimijoiden välillä käytävä keskustelu opetussuunnitelman
laadintaprosessin aikana vaikuttaa myönteisesti koulutyön laatuun ja
sitoutumiseen toimintaan.
Paikallisen opetussuunnitelman laadinnan tulee olla jatkoa esiopetuksen
opetussuunnitelmalle. Esiopetuksen siirryttyä hallinnollisesti
koulutoimeen(2013) on mahdollisuudet tämän vaatimuksen
toteuttamiselle hyvät. Opetussuunnitelmaprosessissa tulee huomioida
siihen vaikuttava strategiset linjaukset ja paikalliset päätökset
hallintokuntarajojen ylikin. Opetussuunnitelmatyössä käytetään hyväksi eri
alojen asiantuntijoita ja yhteistyötahoja mm. sosiaali- ja terveydenhuollon
alalta. Hyvä yhteistyö kunnan sisällä eri hallintokuntien kesken antaa
paremmat lähtökohdat vastata opetussuunnitelmassa esitettyihin
haasteisiin.

Opetussuunnitelman
toteuttaminen, työyksikkötaso
Tavoitteet:
Opetussuunnitelman toimivuutta,
toteuttamista ja toteutumista
seurataan, arvioidaan ja kehitetään
suunnitelmallisesti koko työyhteisön
voimin.
Opetussuunnitelman laatimisessa,
toteuttamisessa, arvioinnissa ja
kehittämisessä hyödynnetään koulujen
välistä yhteistyötä.
Huoltajat, oppilaat ja muut
yhteistyökumppanit voivat osallistua
soveltuvin osin opetussuunnitelman
laadintaan sekä toimivuuden ja
toteuttamisen arviointiin ja
kehittämiseen
Oppilaat saavat yleistä tietoa
opetussuunnitelmasta, tietoa sen
opetustarjonnasta ja ohjausta
valintoihinsa.
Opetussuunnitelma on perustana
koulun itsearvioinnille ja työn
jatkuvalle kehittämiselle.

Apukysymykset:
Miten opetussuunnitelmatyö
(opetussuunnitelman laadinta,
toimivuuden arviointi ja jatkuva
kehittäminen) toteutetaan koulussa?
Miten paikallisen ja koulukohtaisen
opetussuunnitelman toteutumisesta
huolehditaan vuosittain
opetuksessa ja miten sitä arvioidaan
osana vuosisuunnittelua?
Miten opetuksen koulu huolehtii
valintoihin liittyvästä tiedottamisesta
ja ohjauksesta?
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Opetussuunnitelmatyö tulee nähdä pedagogisen johtamisen keskeisenä
työkaluna sekä henkilökunnan työtavoitteiden sekä opettajien
henkilökohtaisen ammatillisen kehittymisen välineenä sen toimintaa
ohjaavan luonteen lisäksi. Opetussuunnitelma on koulun
vuosisuunnitelman, arvioinnin, koulun kehittämisen sekä oppilashuollon
toiminnan ohjaamisen työkalu.
Opetussuunnitelman toimivuus ja sen toteutuminen ovat jatkuvan
arvioinnin kohde. Opetussuunnitelmaa uudistetaan tarvittaessa.
Arvioinnissa ja kehittämisessä hyödynnetään myös kansallisia arviointeja,
kehittämisohjelmia sekä alan tutkimusta.

Opetussuunnitelman
toteuttaminen, tulosyksikkötaso
Apukysymykset:
• Miten rehtorit, opettajat ja koulun muu
henkilöstö, oppilaat ja oppilaiden huoltajat
osallistuvat opetussuunnitelmatyöhön?
• Miten muut tahot ovat mukana
opetussuunnitelmatyössä?
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Opetus ja opetusjärjestelyt
Opetuksen järjestäjätason toiminta tavoitteiden
saavuttamiseksi
Opetuksen järjestäminen ja tuntikehyksen muodostaminen
Koulutuksenjärjestäjän kuntakohtainen opetussuunnitelma on
lähtökohtana koulujen opetuksen suunnittelulle, toteutukselle ja
oppilaan arvioinnille. Lukuvuosittainen tuntikehys laaditaan siten
että opetussuunnitelman tarkoituksenmukainen toteuttaminen
on mahdollista.
Opetusryhmäkoot perusopetuksessa
Opetusryhmien koot pidetään kohtuullisen kokoisina laadukkaan
oppimisen mahdollistamiseksi koulutuksenjärjestäjän
taloustilanne huomioon ottaen.
Monikulttuurisen taustan omaavien opetus
Maahanmuuttajataustaisille oppilaille järjestetään tarpeen
mukaan valmistavaa opetusta joko omassa kunnassa tai
seudullisena yhteistyönä.
Lähikouluperiaate ja kolmiportainen tuki
Kunnassa toteutetaan lähikouluperiaatetta oppilaiden
koulupaikkaa päätettäessä. Apuna työskentelyssä toimii
erityisopetuksen koordinaattori. Koulujen tuntikehys- ja
tukiresursseja päätettäessä otetaan huomioon tehostetun ja
erityisen tuen oppilaiden määrä ja tarpeet lähikoulun toiminnan
kannalta.
Opettajien pedagogisten taitojen ylläpitäminen ja
täydennyskoulutus
Tietotekniikan opetuskäyttöä kehitetään koulu- ja TVT strategioissa tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Kouluilla
työskentelevien henkilöiden täydennyskoulutus on
suunnitelmallista ja resursoitua siten että koulustrategian
mukaiset kehittämistavoitteet konkretisoituvat koulujen
kehittämissuunnitelmien tavoitteiksi, jotka jalkautuvat
kehittämiskeskusteluissa sovittaviksi vuosittaisiksi
kouluttautumissuunnitelmiksi.

Opetus ja opetusjärjestelyt, järjestäjätaso
Tavoitteet:
Opetusryhmät muodostetaan siten, että voidaan
toteuttaa opetus ja ohjaus opetussuunnitelman
mukaan, saavuttaa opetukselle asetetut tavoitteet ja
ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet.
Opetuksen järjestäjä vahvistaa
opetusryhmätavoitteet, esimerkiksi opetusryhmien
enimmäiskoon välyksen tai
opetustuntimäärä/oppilas/vuosiviikkotunti määrän
välyksen taikka aikuisten määrän oppilaita kohden.
Resursoitaessa koulujen opetustoimintaa,
osoitetaan siihen lisää määrärahoja sen mukaan,
paljonko koulussa on erityistä tukea tarvitsevia sekä
eri kieli- ja kulttuuritaustaisia oppilaita, minkä
kokoisia ja mistä luokka-asteista koostuvia
yhdysluokkia, minkä verran on eri kulttuuri- ja
kielitaustaisia oppilaita sekä onko koululta syytä
edellyttää erityistä työturvallisuutta.
Monikulttuurisen taustan omaavilla tai vastaavia
tietoja tarvitsevilla oppilailla on mahdollisuus päästä
valmistavaan opetukseen.
Turvataan opetushenkilöstön mahdollisuudet
osallistua pedagogista osaamista täydentävään
suunnitelmalliseen koulutukseen tai muuhun tätä
osaamista kehittävään toimintaan.

Apukysymykset:
Miten opetussuunnitelma ohjaa opetuksen
suunnittelua, toteuttamista ja oppilaan arviointia?
Miten opetuksen resursointi tukee
opetussuunnitelman tarkoituksenmukaista
toteuttamista?
Miten pedagogiset ratkaisut tukevat
perusopetuksen yhtenäisyyttä?
Miten opetuksessa otetaan huomioon eri
tiedonaloille ja tavoitteille ominaiset
työskentelyvaatimukset?
Miten opetusryhmien koko on vaikuttanut
oppilaiden opetukseen, ohjaukseen ja tukeen?
Miten koulun arviointikäytänteet tukevat
kasvatukselle ja opetukselle asetettujen tavoitteiden
saavuttamista ja oppilaiden yhdenvertaista
kohtelua?
Miten opetuksen monipuolistamisessa otetaan
huomioon tietotekniikan ja verkkopedagogiikan
tarjoamat mahdollisuudet?
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Tulosyksikkötason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Opetus ja koulun
muu toiminta järjestetään kunkin oppilaan kehitysvaihe ja edellytykset
huomioon ottaen. Niiden tulee edistää jokaisen oppilaan tervettä kasvua ja
kehitystä sekä luoda edellytykset hyvään oppimiseen ja hyvinvointiin.
Tavoitteista johdetut opetusjärjestelyt sekä tiedonaloille ominaisten
opetusmenetelmien ja työtapojen monipuolinen käyttö auttavat luomaan
hyvän oppimisympäristön. Oppilaan arviointi ja erilaisten tukimuotojen
tarkoituksenmukainen käyttö ovat osa tätä kokonaisuutta.
Perusopetuksen tulee olla opetussuunnitelmallisesti yhtenäistä oppilaan
kannalta riippumatta siitä, millaisissa hallinnollisissa yksiköissä opetus
järjestetään. Koulutyössä on tarpeen ottaa huomioon varhaiskasvatuksen
ja esiopetuksen antamat valmiudet. Perusopetuksen päättövaiheessa
painopiste siirtyy opiskelutaitojen ja oman toiminnan ohjauksen
vahvistamiseen sekä jatko-opintoihin suuntautumiseen.
Opetuksen sisällöt sekä menetelmä- ja materiaalivalinnat palvelevat
tavoitteiden saavuttamista. Keskeistä on oppilaan oppimishalun ja
itseluottamuksen sekä oppimisen, ajattelun ja yhdessä työskentelyn
taitojen vahvistaminen. Opetus tukee asioiden omakohtaista ja
oppilaslähtöistä työstämistä. Oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus
opetustilanteissa on tärkeää monien tavoitteiden kannalta. Opetusta
rikastaa koulun ulkopuolisten ympäristöjen sekä eri asiantuntijoiden ja
huoltajien osaamisen hyödyntäminen. Opettajien työparityöskentely antaa
myös mahdollisuuksia monipuolistaa opetusta. Opettajien ja
koulunkäyntiohjaajien suunnitelmallinen yhteistyö vahvistaa opetuksen
tavoitteiden saavuttamista.
Opetus suunnitellaan oppilaiden yksilöllisistä oppimis- ja kehitystarpeista
lähtien. Yhteisöllisyyden hyödyntäminen tukee oppilaan perustarpeiden
huomioon ottamista, mutta myös yhteistoiminnallista oppimista.
Opetuksen eriyttäminen on tavoitteisiin, menetelmiin, arviointiin sekä tuen
eri muotoihin ja laajuuteen liittyvää pedagogista toimintaa.
Suunnitelmallisella eriyttämisellä voidaan ottaa huomioon oppilaiden
väliset erot sekä muut yksilölliset kehitys- ja taustaerot.
Jokainen oppilas tarvitsee onnistumisen kokemuksia ja tietoisuuden, että
häntä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja että hänen erityispiirteitään
ymmärretään. Oppilailla tulisi olla aito mahdollisuus osallistumiseen ja
kasvavaan vastuunottoon itsestään, opinnoistaan, muista ihmisistä ja
yhteisestä oppimisympäristöstä. On tärkeää järjestää oppilaille myös
mahdollisuus antaa palautetta opetuksesta.

Opetus ja opetusjärjestelyt,
tulosyksikkötaso
Tavoitteet:
Opetuksessa sovelletaan
monipuolisesti opetuksen tavoitteiden
mukaisia opetusmenetelmiä ja
työtapoja opetusryhmän koon ja
kokoonpanon mukaan ottaen
huomioon oppilaiden yksilölliset
tarpeet.
Koulun tilat, varustetaso ja
opetusmateriaalit tarjoavat
edellytykset opetussuunnitelman
mukaisen opetuksen toteuttamiseen.
Koulussa on luotu käytänteet
opetuksen jatkuvalle kehittämiselle.

Apukysymykset:
Miten opetussuunnitelma ohjaa
opetuksen suunnittelua, toteuttamista
ja oppilaan arviointia?
Miten opetuksen resursointi tukee
opetussuunnitelman
tarkoituksenmukaista toteuttamista?
Miten pedagogiset ratkaisut tukevat
perusopetuksen yhtenäisyyttä?
Miten oppilaiden tarpeet ja
edellytykset otetaan huomioon
opetuksessa?
Miten opetusryhmien koko on
vaikuttanut oppilaiden opetukseen,
ohjaukseen ja tukeen?
Miten opetuksen monipuolistamisessa
otetaan huomioon tietotekniikan ja
verkkopedagogiikan tarjoamat
mahdollisuudet?
Miten mmt-oppilaiden yksilölliset
tarpeet on huomioitu
opetusjärjestelyissä?
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Ryhmäkokojen tulee olla sellaisia, että opettajalla on mahdollisuus seurata
ja tukea oppilaan oppimista ja muuta kehitystä myös yhteistyössä kotien
kanssa, edistää ja hyödyntää oppilaiden välistä yhteistyötä sekä käyttää
monipuolisia menetelmiä.
Kun opetusta annetaan yhdysluokissa tai yhdessä esiopetusryhmän kanssa,
on ryhmäkokoja mietittävä tapauskohtaisesti. Myös turvallisuustekijät
vaikuttavat opetusryhmien kokoon. Samoin opetustilanteiden
työskentelyrauhaa voidaan parantaa ja kodin ja koulun yhteistyön
edellytykset ovat paremmat pienessä opetusryhmässä.
Erityisen tuen oppilasryhmien oppilasmäärän määrittää perusopetusasetus,
jonka mukaan erityisopetuksen ryhmäkoko on pääsääntöisesti enintään 10
oppilasta, kuitenkin niin, että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien
oppilaiden ryhmässä voi olla enintään 8 oppilasta ja vaikeimmin
kehitysvammaisten oppilaiden ryhmässä 6 oppilasta.
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Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki
Opetuksen järjestäjätason toiminta tavoitteiden
saavuttamiseksi
Perusopetuksen oppilaiden saama tukiprosessi
Kontiolahdella perusopetuksen oppilaiden tuen
moniammatillinen järjestäminen on kuvattu
kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa. Oppilashuollon
järjestämisessä riittävä saatavuus ja monipuolisuus
varmistetaan siten, että palveluja pyritään tarjoamaan
suositusten mukaiset määrät.
Yhteistyö eri hallintokuntien kesken
Hallinnonrajat ylittävään yhteistyöhön luodaan toimivat
käytännöt myös sote-palvelujen tuotantovastuun siirtyessä
Joensuun kaupungille.
Nuorten perusopetuksen jälkeisen sijoittumisen
varmistaminen ja seuranta
Koko ikäluokan siirtymisestä toisen asteen koulutukseen
pidetään huolta omin toimenpitein (tukitoimet, opintoohjaus ja jälkiseuranta) ja verkostoyhteistyön avulla.
Tavoitteena on turvata 100 % oppilaiden pääsy toisen
asteen koulutukseen.

Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki,
järjestäjätaso
Tavoitteet:
Kunnassa on suunnitelmallinen, moniammatillinen
tukiverkosto ja resurssit erityistä tukea tarvitsevien
oppilaiden opetuksen järjestämiseksi.
Kunnassa on kehitetty joustavia opetusjärjestelyjä,
hallintokuntien ja kouluasteiden yhteissuunnittelua sekä
tietojen siirtoon liittyviä käytäntöjä.
Kouluille on osoitettu riittävät henkilöstöresurssit
oppilaanohjaukseen ja oppilashuoltoon.
Opetus- ja sosiaalitoimi sekä terveydenhuolto ovat sopineet
keskinäisestä työn- ja vastuunjaostaan, tietojen vaihdosta
sekä oppilashuollon johtamisesta.
Varhaiskasvatuksen ja koulun nivelvaiheen järjestelyt on
suunniteltu, toimitaan saman hallintokunnan alla.
Palvelut turvataan ensisijaisesti lähipalveluna ja tarvittaessa
seudullisena yhteistyönä.
Tuetaan ja seurataan nuorten koulutuksen jälkeisen
sijoittumisen toteutumista.
Kouluverkko-linjaukset tukevat oppilaan tervettä kasvua ja
edistävät kehitystä

Apukysymykset:
Miten tehostettu ja erityinen tuki oppilaille on järjestetty?
Miten kunnassa on järjestetty oppilashuollon riittävä
saatavuus ja monipuolisuus?
Miten varhainen puuttuminen toteutuu?
Miten siirtyminen yleis-, erityis- ja sairaalaopetuksen välillä
sekä varhaiskasvatuksesta kouluun tapahtuu?
Miten varmistetaan siirtyminen perusopetuksen jälkeiseen
koulutukseen?
Miten perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen siirtymisen
onnistumista seurataan?
Miten varmistetaan moniammatillisen tukiverkoston
toiminta ja tehokkuus siirtymävaiheessa?
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Tulosyksikkötason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Laadukas perusopetus sekä oppimisen ja kasvun tuki ehkäisevät erityisen
tuen tarpeen syntymistä. Painopistettä tulee siirtää nykyistä selkeämmin
varhaiseen tukeen ja ennalta ehkäisevään toimintaan ja vahvistaa samalla
oppilaalle annettavan tuen suunnitelmallisuutta.
Oppilaan oppimisen ja kasvun tukeen liittyy oleellisesti moniammatillinen
yhteistyö. Oppilaalle annettavan tuen muoto määräytyy yksilöllisten
tarpeiden mukaan. Opetus järjestetään yleisopetuksena aina, kun se on
mahdollista. Yleisen tuen eri muodot ehkäisevät ja poistavat oppimisen
esteitä sekä vähentävät oppilaiden erityisen tuen tarvetta. Tukea tarvitseva
oppilas saa ensin tehostettua tukea. Tehostetulla tuella tarkoitetaan
eriyttämistä, tukiopetusta, samanaikaisopetuksen eri muotoja, osa-aikaista
erityisopetusta ja oppilashuoltoa. Nämä ennalta ehkäisevät yleiset
tukitoimet vaativat riittävän pieniä opetusryhmiä. Kontiolahden kouluissa
tehostetun tuen muodot annetaan lähikouluissa, ja ne otetaan käyttöön
entistä aktiivisemmin ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Varhainen
puuttuminen tarkoittaa käytännössä myös yhteistyötä varhaiskasvatuksen
kanssa. Tukitoimien ja yhteistyön pitää lähteä päivähoidosta, jotta lasta
autetaan mahdollisimman aikaisin. Kontiolahdessa yhteistyöhön tarvitaan
koulun oppilashuollon lisäksi perusturvaosaston henkilöstöä.
Kontiolahdessa alakoulujen erityisluokat on keskitetty Lehmon koulun
yhteyteen ja yläkoulun Kontiolahden koulun yhteyteen lukuun ottamatta
toiminta-alueittain opetettavia oppilaita.
Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan kasvua ja kehitystä sekä edistetään
oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja opintojen kulkua. Oppilaan
ohjaukseen kuuluu opiskelutaitojen opettaminen, oppimisvaikeuksissa
auttaminen sekä ammatinvalinnan ohjaus ja työelämänvalmiuksien
kehittäminen. Oppilaanohjauksen keskeiset tehtäväalueet ovat koulun
sisällä tehtävä ohjaustyö sekä toiminta eri yhteistyötahojen kanssa.
Riittävän henkilökohtaisen ohjauksen varmistamiseksi suositeltava
enimmäisoppilasmäärä yhtä opinto-ohjaajaa kohtaan perusopetuksen
yläluokilla on 250.
Osa oppilaan tukea on moniammatillinen oppilashuoltotyö. Toimiva
yhteistyö muodostuu avoimesta vuorovaikutuksesta, luottamuksesta ja
suunnitelmallisuudesta. Oppilashuoltoon kuuluvat opetussuunnitelman
mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut. Kontiolahdessa
kaikilla kouluilla toimivat moniammatilliset oppilashuoltoryhmät.
Kouluruokailu on olennainen osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää ja
oppilaiden hyvinvoinnin edistämistä sekä myös kansanterveydellisesti
merkittävä asia.

Oppimisen, kasvun ja
hyvinvoinnin tuki,
tulosyksikkötaso
Tavoitteet:
Opettajilla on riittävästi tiedollisia,
taidollisia ja oppimisympäristöön
liittyviä valmiuksia opettaa myös
erityistä tukea tarvitsevia oppilaita
lähikoulussa.
Koulussa kehitetään ja käytetään
joustavia toimintamuotoja, joilla
koulut pystyvät kohtaamaan tukea
tarvitsevan oppilaan joustavasti ja
tarkoituksenmukaisesti.
Erilaisten ongelmatilanteiden
hoitamiseen on olemassa selkeät,
moniammatillisesti sovitut varhaisen
puuttumisen toimintatavat.
Oppilashuollosta tiedotetaan
kattavasti oppilaille ja heidän
huoltajilleen.
Koulussa on käytössä yhteisesti sovitut
toimintatavat sekä koulun ja
varhaiskasvatuksen että koulun ja
toisen asteen nivelvaiheisiin.
Koulu arvioi, miten ohjaus edistää
oppilaan elämänhallintaa ja

urasuunnittelua.
Apukysymykset:
Miten tehostettu ja erityinen tuki
oppilaille on järjestetty?
Miten varhainen puuttuminen
toteutuu?
Miten varmistetaan siirtyminen
perusopetuksen jälkeiseen
koulutukseen?
Miten ohjauksen prosessi on
toteutunut?
Kuinka oppilashuoltotoiminnan
tiedottaminen toteutetaan?
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Kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitys korostuu kaikissa oppimisen
tukeen ja kasvuun liittyvissä asioissa. Yhteistyöhön vanhempien kanssa
tulee varata riittävästi aikaa ja siihen tulee tarvittaessa osallistaa
oppilashuollon edustajat. Yhteistyötä huoltajien kanssa tehdään
Kontiolahden kouluissa monipuolisesti: vanhempainillat, ja –vartit,
luokanopettajien ja –valvojien säännöllinen yhteydenpito koteihin ja
Wilman kautta tiedottaminen esimerkkeinä.
Koulumatkoissa/kouluverkon linjauksissa on huomioitu oppilaiden ikäkausi,
edellytykset, ja miten se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä.

Oppimisen, kasvun ja
hyvinvoinnin tuki,
tulosyksikkötaso
Apukysymykset:
Miten varmistetaan tiedonsiirto
nivelvaiheissa ja koulusiirtojen välillä?
Miten koulu on huolehtinut opettajien
valmiuksista ”lähikoulu-periaatteen”
toteutumisessa?
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Osallisuus ja vaikuttaminen
Opetuksen järjestäjätason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Oppilaskuntatoiminta
Kunnassa on aktiivisesti toimivat oppilaskunnat ala- ja yläkoulussa sekä
lukiossa. Oppilaskuntatoimintaa ohjaavat ko. koulun opettajat. Toiminta on
resursoitu yhteisesti päätetyllä aikaresurssilla osaksi jatkuvaa koulun
toimintaa.
Nuorisovaltuusto
Kunnassa toimii nuorisovaltuusto. Niiden avulla lapset ja nuoret pystyvät
vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Nuorisovaltuuston toiminta ja
tehtävät on määritelty kunnassa erikseen.
Oppilaiden kuuleminen heitä koskevissa asioissa ja mielipiteen esille
tuominen
Perusopetuksen laatujärjestelmään sisältyvä oppilaskysely tehdään
määrävuosina. Lukion opiskelijoille tehdään kysely vuosittain.

Osallisuus ja vaikuttaminen,
järjestäjätaso
Tavoitteet:
Kunnassa on luotu ja vakiinnutettu
asianmukaiset lasten ja nuorten
osallistumisen ja vaikuttamisen
toimintatavat osaksi lapsia ja nuoria
koskevaa päätöksentekoa.
Oppilaiden mielipiteitä kuullaan
kunnassa heitä koskevan
päätöksenteon yhteydessä.
Osallisuuden ja vaikuttamisen
toimintatapoja arvioidaan ja
kehitetään säännöllisesti.

Apukysymykset:
Miten opetuksen järjestäjä, koulu ja
henkilöstö ovat kehittäneet
osallisuutta ja vaikuttamista tukevaa
toimintakulttuuria sekä huolehtineet
sen toteutumisesta?
Millaista palautetta oppilailta kerätään
osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista?

Millainen rooli nuorisovaltuustolla on
lasten ja nuorten asioita koskevassa
päätöksenteossa?
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Tulosyksikkötason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Oppilaiden osallisuus ja vaikuttaminen itseään koskeviin asioihin edistävät
heidän kasvamistaan aktiivisiksi kansalaisiksi sekä antavat valmiuksia toimia
demokraattisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Luomalla oppilaille
mahdollisuuksia osallistua heitä itseään koskevien asioiden käsittelyyn
opetuksen järjestäjä ja koulut kehittävät osallisuutta ja vaikuttamista
tukevaa ilmapiiriä.
Rehtorin, opettajien, oppilaiden ja huoltajien kesken päätetään, miten
yhteistoimintaa toteutetaan ja edistetään. Toiminnalle sovitaan yhteiset
tavoitteet, joita tarkennetaan vuosittaisessa suunnitelmassa. Kontiolahdella
tällaista toimintaa on mm. oppilaskuntatyö kaikissa kouluissa,
vanhempainyhdistyksen kanssa tehtävä yhteistyö, koulujen remontteihin
liittyvä suunnittelutyö oppilaiden kanssa, koulupihojen suunnittelutyö,
järjestyssääntöjen kirjoittaminen ja opetussuunnitelmatyö. Oppilaat voivat
osallistua myös sidosryhmäyhteistyöhön, esimerkiksi työskentelyyn
järjestöjen kanssa.
Oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamista edistävät mm. riittävän pienet
opetusryhmät, vuorovaikutteista opetusmenetelmät, harjoittelujakso,
oppilaskuntatoiminta, kerhot ja muu ohjattu toiminta.
Erityistä tukea tarvitsevien sekä eri kulttuureista tulevien lasten ja nuorten
osallisuuden toteutumiseksi käytetään menetelmiä, jotka edistävät
oppilaiden suvaitsevaisuutta ja kulttuuritietoisuutta. Kontiolahdella on
edelleen maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joskin heidän määränsä on
vähentynyt vastaanottokeskusten lakkauttamisen myötä. Heidän
osallistumisensa esim. oppilaskuntatyöhön on hyvin tärkeää.
Opettajat tukevat oppilaiden välistä yhteistyötä ja osallisuutta
opetustilanteissa ja myös koulun muussa toiminnassa. Opetussuunnitelman
perusteiden mukaisesti painotetaan yhteistoiminnallisen ja vastuullisen
opiskelun merkitystä. Osallisuus ja tasa-arvo ehkäisevät ennalta
syrjäytymistä.

Osallisuus ja vaikuttaminen,
tulosyksikkötaso

Tavoitteet:
Koulun toimintakulttuuri on avoin,
vuorovaikutteinen sekä oppilaiden ja
heidän huoltajiensa osallistamista
arvostava
Oppilaskunnan toiminta on
tavoitteellista, suunnitelmallista ja
vaikuttavaa ja siihen on varattu
riittävästi resursseja.
Oppilaiden osallisuuden
toteutumisesta opetuksessa ja koulun
muussa toiminnassa on huolehdittu ja
sitä tuetaan palautekäytänteiden
avulla.

Apukysymykset:
Miten oppilaat voivat osallistua ja
vaikuttaa opiskeluun ja
oppimisympäristöön liittyvään
päätöksentekoon?
Miten oppilaat osallistetaan
ehkäisemään koulukiusaamista ja
edistämään koulurauhaa?
Miten oppilaiden ja henkilökunnan
välistä vuorovaikutusta tuetaan
koulussa?
Miten oppilaskunta toimii koulussa?

37

Perusopetuksen toiminnan ohjauksen käsikirja, 2013 – 2016, Kontiolahden kunta

Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Opetuksen järjestäjätason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi

Kodin ja koulun välisen yhteistyön muodot
Kodin ja koulun yhteistyö määritellään yleisellä tasolla kuntakohtaisessa
opetussuunnitelmassa jonka valmisteluun kodit osallistetaan
vanhempainyhdistysten avulla. Kodin ja koulun yhteistyötavoista sovitaan
tarkemmin joka koululla toimivien koulujen vanhempainyhdistysten kanssa.
Koulujen asioista tiedotetaan vanhempainilloissa ja Wilman avulla.
Vanhempaintoimikuntien toimintaa tuetaan kunnan avustuksilla vuosittain.
Avustus myönnetään toimiville vanhempaintoimikunnille edellisen vuoden
toimintakertomuksen perusteella.
Kodin ja koulun välistä yhteistyötä arvioidaan määrävuosittain
toteutettavalla huoltajakyselyllä.

Kodin ja koulun välinen
yhteistyö, järjestäjätaso
Tavoitteet:
Paikallisessa opetussuunnitelmassa on
määritetty ja täsmennetty kodin ja
koulun yhteistyön tavoitteet,
toimintatavat ja sisällöt siten, että
koulun henkilökunnalle ja huoltajille
muodostuu selkeä käsitys kodin ja
koulun yhteistyön rakenteista ja
toimintatavoista.
Perusopetuksen paikalliseen
organisoimiseen ja kehittämiseen
osallistetaan myös huoltajat.
Jokaisessa kunnan koulussa toimii
vanhempaintoimikunta säännöllisesti.
Toiminnasta raportoidaan
lukuvuosittain.

Apukysymykset:
Miten kodin ja koulun yhteistyötä
suunnitellaan, toteutetaan, kehitetään
ja arvioidaan kunnassa ja koulussa?
Miten kodin ja koulun yhteistyön
toimintatavat vastaavat lasten
oppimisen ja kasvamisen haasteisiin?
Miten huoltajat ovat mukana kodin ja
koulun yhteistyön sisältöjen ja
menetelmien kehittämisessä?
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Tulosyksikkötason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Toimiva ja lähtökohdiltaan myönteinen kodin ja koulun yhteistyö on
keskeinen lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki. Lasten ja
nuorten hyvinvoinnin haasteet edellyttävät kodeilta ja koululta entistä
vahvempaa kasvatuskumppanuutta eli yhteisistä tavoitteista sopimista ja
yhdessä toimimista terveen ja turvallisen kasvun ja oppimisen edellytysten
luomiseksi. Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohtana on keskinäinen
arvostus.
Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään sekä yhteisön että yksittäisen oppilaan
tasolla. Yhteisötasolla oppilaiden huoltajat ovat mukana kehittämässä
koulun toimintaa ja tukemassa kouluyhteisön ja luokan hyvinvointia,
turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Koulu tarjoaa mahdollisuuden huoltajien
keskinäiseen vuorovaikutukseen ja sitä kautta vertaistukeen. Yhteisötasolla
tehtävän yhteistyön muotoja ovat koulujen
vanhempaintoimikuntatoiminta, luokkien järjestämät vanhempainillat, koko
koulun vanhempainillat, kasvatuksellisten teemojen ympärille kootut
keskusteluillat sekä tietysti koulun normaaliin toimintaan kuuluvat juhlat,
teemapäivät ja retket. Näihin pyritään aktiivisesti hankkimaan huoltajia
mukaan toimintaan.
Yksilötason yhteistyöllä tuetaan yksittäisen oppilaan oppimisen ja kasvun
edellytyksiä. Yksilötasolla tehtävän yhteistyön muotoja ovat
”vanhempainvartit” eli kasvatuskeskustelut oppilaan huoltajien sekä
opettajan välillä. Myös oppilaan on mahdollista osallistua näihin
keskusteluihin yhdessä vanhempiensa kanssa. Arviointikeskustelut on
toinen yksilötasolla tehtävä yhteistyön muoto. Osassa kunnan kouluissa
arviointikeskustelulla korvataan väliarviointi.
Toimivassa yhteistyössä oppilaiden huoltajilla ja koulun henkilökunnalla on
riittävä, yhteinen käsitys yhteistyön tarkoituksesta ja toimintatavoista. On
tärkeää, että koulun johdossa olevat henkilöt osallistuvat näkyvästi
vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön em. tavoitteen saavuttamiseksi
opetushenkilöstön lisäksi. Monikulttuuristen perheiden yleistyminen
kunnassamme, perherakenteissa tapahtuneet muutokset ja
yhteiskuntarakenteen muutoksen tuomien ongelmien lisääntyminen
edellyttävät, että kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon erilaiset
perheet.

Kodin ja koulun välinen
yhteistyö, tulosyksikkötaso
Tavoitteet:
Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteet,
toimintatavat ja sisällöt on kirjattu
koulun opetussuunnitelmaan ja
yhteistyön muodot ja toimintatavat
kirjataan vuosittain
vuosisuunnitelmaan.
Kodin ja koulun yhteistyötä arvioidaan
ja kehitetään yhdessä kotien kanssa.
Kodin ja koulun yhteistyö on
lähtökohdiltaan positiivista ja
keskustelevaa sekä tukee molempia
osapuolia oppilaan kasvun ja
oppimisen edistämisessä.
Vanhemmille suunnatussa viestinnässä
hyödynnetään teknologian suomia
mahdollisuuksia. Kunnassamme kaikki
koulut käyttävät Wilmaa.
Henkilöstöä tuetaan monenlaisten
perheiden kohtaamisessa.

Apukysymykset:
Miten kodin ja koulun yhteistyötä
suunnitellaan, toteutetaan, kehitetään
ja arvioidaan koulussa?
Miten kodin ja koulun yhteistyön
toimintatavat vastaavat lasten
oppimisen ja kasvamisen haasteisiin?
Miten huoltajat ovat mukana kodin ja
koulun yhteistyön sisältöjen ja
menetelmien kehittämisessä?

Kodin ja koulun yhteistyön tulee olla riittävää ja monipuolista suhteessa
oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Kouluissa sovitaan yhdessä miten laajaa ja
minkä muotoista kodin ja koulun yhteistyö on. Kunnassa käytetään
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selainpohjaista Wilma-ohjelmaa kodin ja koulun välisen viestinnän tukena ja
tiedotuskanavana. Koulun henkilökunta tarvitsee riittävästi tietoa, taitoa,
tahtoa sekä tukea ja ohjausta yhteistyön toteuttamiseen. Kodin ja koulun
yhteistyö huomioidaan opettajan työajassa, kuten virkaehtosopimus
määrittää.
Lapsen huoltajalla on osavastuunsa yhteistyön onnistumisessa. On tärkeää,
että huoltajat osoittavat kiinnostusta lapsen koulunkäyntiä kohtaan,
arvostavat koulun ja opettajan työtä sekä osallistuvat kodin ja koulun
yhteistyöhön. Kodin ja koulun yhteistyötä on määritelty
opetussuunnitelmassa ja käytännön toimintaa kuvataan tarkemmin
vuosittaisen vuosisuunnitelmatyön yhteydessä.

Kodin ja koulun välinen
yhteistyö, tulosyksikkötaso
Apukysymykset:
Kuinka henkilöstöä tuetaan kodin ja
koulun välisessä yhteistyötehtävässä?
Mitä viestinnän tapoja koululla on
käytössä kodin ja koulun välisessä
yhteistyössä?

Koulut keräävät palautetta yhteistyöstä suullisesti eri tapahtumien
yhteydessä, vapaamuotoisten kirjallisten palautteiden muodossa sekä
Kontiolahden kunnan opetustoimen yhteisen arviointisuunnitelman
mukaisesti.
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Fyysinen oppimisympäristö
Opetuksen järjestäjätason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Koulurakennukset ja opiskeluun käytettävät tilat
Oppilaiden oppimista ja terveen kasvun edistämistä tehdään fyysisten
oppimisympäristöjen pitkäjänteisellä investointisuunnittelulla ja kunnan
taloustilanteen mahdollistaman vuosittaisen investointiohjelman avulla.
Runsaan koulurakentamisen ansiosta kunnassa on enää kolme
peruskorjaamatonta koulua, jotka ovat mukana kunnan
taloussuunnitelmassa tuleville vuosille.
Tilojen kunnostukset ja vuosikorjaukset
Uusissa ja peruskorjatuissa oppimisympäristöissä otetaan käyttöön
sähköinen huoltokirjamenettely kiinteistön elinkaaren ylläpitämiseksi
kestävän kehityksen periaatteella.
Rakennettaessa uusia kouluja esteettömyys toteutuu suunnittelussa
automaattisesti. Peruskorjattavissa tiloissa esteettömyys otetaan huomioon
mahdollisuuksien mukaan.
Tieto- ja viestintätekniikan varusteet ja niiden hankinta, käyttö sekä
päivittäminen
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö kehitetään kunnan
koulustrategian ja koulutoimen TVT- strategioissa hyväksyttyjen
toimintalinjausten mukaisesti

Fyysinen oppimisympäristö,
järjestäjätaso
Tavoitteet:
Oppimis- ja työympäristöt kunnan
kouluissa ovat terveelliset ja edistävät
koulussa viihtymistä.
Koulutilojen ja kalustusten
vuosikorjauksista huolehditaan
suunnitelmallisesti.
Koulutilat, kalustus ja välineet ovat
asianmukaiset ja tukevat tilojen
joustavaa käyttöä.
Tieto- ja viestintätekniset ratkaisut
ovat suunnitelmallisia ja vastaavat
nykyisen kehityksen haasteisiin.
Tekniset järjestelmät ovat määräysten
mukaiset ja kunnossa.
Koulujen tilat soveltuvat kaikille
käyttäjille.

Apukysymykset:
Miten fyysisiä oppimisympäristöjä
kehitetään niin, että se edistää
oppimista ja tervettä kasvua?
Mitkä ovat fyysisten
oppimisympäristöjen välittömät
kehittämistarpeet ja mitkä
parannukset tehdään pidemmällä
aikavälillä?
Millaisina ratkaisuina kestävän
kehityksen periaatteet ilmenevät
koulujen fyysisessä
toimintaympäristössä?
Kuinka huolehditaan siitä, että
valtakunnalliset tavoitteet tieto- ja
viestintätekniikan laitteistojen
määrästä ja ajanmukaisuudesta
opetuskäytössä toteutuvat
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Tulosyksikkötason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat koulun sisä- ja ulkotilat,
opetusvälineet (mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologia) ja
oppimateriaalit, pihakalusteet ja -välineet sekä rakennettu lähiympäristö ja
ympäröivä luonto.
Fyysisen oppimisympäristön laadun kehittämisessä merkityksellisiä ovat
muun muassa oppimista edistävät tilaratkaisut. Koulun tilojen tulee
mahdollistaa erilaisten työskentelytapojen ja opetusvälineiden käyttö.
Erikokoiset tilat, niiden yhdistely sekä kaluste- ja välineratkaisut tukevat
tilojen muunneltavuutta ja joustavuutta mahdollistaen erikokoisten
ryhmien työskentelyn ja erilaiset vuorovaikutustilanteet. Koulutilojen
suunnittelu sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyä varten edistää oppilaan
aktiivista toimintaa, tutkimista ja kokeilua sekä oppilaskeskeisten
työmuotojen ja tiedonhankintatapojen käyttöä.
Kunnan tekninen osasto huolehtii tilojen ajanmukaisuudesta,
kunnossapidosta ja korjauksista. Toimiva ja motivoiva fyysinen ympäristö
edistää oppimista, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Terveellinen
oppimisympäristö vaikuttaa merkittävästi myös koulussa viihtymiseen.
Fyysinen oppimisympäristö suunnitellaan niin, että se on ergonominen ja
tukee oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaista kasvua ja oppimista.
Koulurakennuksen suunnittelussa otetaan huomioon eri käyttäjäryhmien,
kuten liikuntaesteisten henkilöiden, pääsy kaikkiin tiloihin. Suunnittelussa ja
toteutuksessa otetaan huomioon myös tilojen viihtyvyys, järjestys ja
esteettisyys sekä kestävän kehityksen periaatteet.
Toimiva oppimisympäristö vähentää tapaturmia ja onnettomuuksia.
Koulukiinteistö on tehokkaassa käytössä. Koulupäivän aikana koulutiloissa
voidaan järjestää perusopetuksen ohella kerhotoimintaa ja aamu- ja
iltapäivätoimintaa. Muina aikoina tiloja voidaan käyttää koulutus-, kulttuuri, liikunta- ja harrastustoimintaan. Tieto- ja viestintätekninen laitteisto tukee
oppilaan monipuolista oppimista ja edistää oppilaan työelämävalmiuksia.
PTTK huolehtii tietoteknisten laitteiden kunnossapidosta ja päivityksistä.

Fyysinen oppimisympäristö,
tulosyksikkötaso
Tavoitteet:
Koulun tilat soveltuvat kaikille
käyttäjille ja ovat muunneltavissa
erilaisiin opetustilanteisiin.
Koulutilat, kalustus ja välineet ovat
asianmukaiset, terveelliset ja
mahdollistavat opetussuunnitelman
mukaisen opetuksen.
Henkilöstön ja oppilaiden
työturvallisuudesta on huolehdittu ja
koulutilat ovat asianmukaiset.
Koulutiloissa toimitaan kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Apukysymykset:
Miten fyysistä oppimisympäristöä
kehitetään niin, että se edistää
oppimista ja tervettä kasvua?
Mitkä ovat fyysisen
oppimisympäristön välittömät
kehittämistarpeet ja mitkä
parannukset tehdään pidemmällä
aikavälillä?
Millaisina ratkaisuina kestävän
kehityksen periaatteet ilmenevät
koulun fyysisessä
toimintaympäristössä?
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Oppimisympäristön turvallisuus
Opetuksen järjestäjätason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Koulujen turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat
Koulujen turvallisuussuunnitelmat ajantasaisuus tarkistetaan
lukuvuosittain. Rehtorit vastaavat työnantajan edustajana koulujen
turvallisuussuunnitelmien noudattamisesta ja toteutumisesta.
Työskentely-ympäristön terveellisyys kouluissa
Fyysisten oppimisympäristöjen kunnosta ja turvallisuudesta
huolehditaan jatkuvasti. Vuosittaisen taloussuunnitelmaprosessiin
kuuluu investointikohteiden priorisointi, jossa kiireellisyysjärjestys
määritellään. Akuutit sisäilmaongelmat hoidetaan sisäilmatyöryhmän
avulla sovitulla menettelytavalla.
Kriisitilanteisiin ja poikkeusolosuhteisiin on varauduttu
valmiussuunnitelmin, jotka päivitetään säännöllisesti. Opetuksen
järjestäjätaso osallistuu säännöllisesti turvallisuus- ja
valmiuskoulutuksiin ja määrää koulujen rehtoreita aihepiirin
koulutuksiin tarvittaessa.
Työskentely- ja turvallisuusohjeet on annettu kouluille tiedoksi ja niitä
velvoitetaan noudattamaan. Henkilöstöhallinto koordinoi kunnassa
yleisesti turvallisuusasioiden noudattamista yhteistyössä
työsuojeluhenkilöstön kanssa.
Kunnan kaikilla kouluilla on yhteiset järjestyssäännöt.
Liikenneturvallisuus ja koulumatkat
Koulumatkojen ja niihin liittyvien koulukuljetusten suunnittelussa
kiinnitetään liikenneturvallisuuteen erityistä huomiota. Hyvä
liikenneturvallisuus taataan siten, että kuljetusreitit, oppilaiden noutoja jättöpaikat, autojen kääntöpaikat ja koulujen pihojen
liikennejärjestelyt tarkistetaan vuosittain.

Oppimisympäristön turvallisuus,
järjestäjätaso
Tavoitteet:
Koulun työskentely-ympäristö on
terveellinen ja turvallinen.
Turvallisuutta edistetään ja valvotaan
säännöllisesti ja havaitut epäkohdat
korjataan.
Tekniset järjestelmät ovat määräysten
mukaiset ja kunnossa.
Koulutuksen järjestämisessä edistetään
paikallisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden
rakentumista.
Kriisitilanteita varten on kehitetty
yhtenäiset toimintamallit ja keskinäisestä
vastuunjaosta on sovittu.
Kunnan kaikille kouluille on laadittu asianja ajanmukaiset turvallisuusohjeet ja niitä
päivitetään säännöllisesti.
Koulujen turvallisuuteen liittyviä
suunnitelmia ja ohjeita päivitetään ja
niiden toimivuutta arvioidaan.

Apukysymykset:
Miten opetuksen järjestäjä on
varmistanut, että koululla on ajan tasalla
olevat turvallisuussuunnitelmat?
Miten opetuksen järjestäjä valvoo
turvallisuussuunnitelmien noudattamista
ja toteutumista?
Miten opetuksen järjestäjä huolehtii
rakennusten ja tilojen korjauksesta ja
kunnossapidosta?
Miten opetuksen järjestäjä on varmistanut
tilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta
huolehtimisen?

Koulujen saneerausten ja uudisrakentamisen yhteydessä tarkastetaan
aina myös koulun piha-alueiden liikennejärjestelyt. Kontiolahden
kunnan oppilaat ovat vakuutettuja koulumatkojen osalta.
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Tulosyksikkötason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
Lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen kasvu- ja
opiskeluympäristöön. Oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
edistämisessä on tärkeää, että hän tuntee kuuluvansa koulun ja luokan
sosiaaliseen yhteisöön, kokee koulussa turvallisuutta ja luottamusta
sekä saa myönteistä palautetta sekä opettajilta että vertaisryhmältä.
Hyvinvointia ja turvallisuutta kehitetään myös kodin ja koulun sekä
useiden eri ammattiryhmien ja eri hallinnonalojen välisenä yhteistyönä.
Kouluympäristössä turvallisuus rakentuu aikuisten ja oppilaiden
välisessä vuorovaikutuksessa, joka johtaa oppilaan positiivisen
minäkuvan kehittymiseen.
Hyvät ihmissuhteet kannustavat osallistumiseen, erilaisuuden
hyväksymiseen ja vastuullisuuteen. Hyvä ilmapiiri edistää niin oppilaan
kuin koko yhteisön oppimista ja työskentelyä. Koulussa pyritään
ehkäisemään ennalta mahdollisia oppilaiden ongelmia ja havaittuihin
ongelmiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Koulukiusaamista ehkäistään suunnitelmallisesti ja havaittuun
kiusaamiseen puututaan. Kontiolahden kunnassa kaikki perusopetuksen
koulut toteuttavat kiusaamisasioiden osalta KiVa-toimintamallia.
Yhteinen menettelytapa kunnan kaikissa kouluissa takaa
järjestelmällisen ja yhdenvertaisen kiusaamisasioiden selvittely- ja
ennaltaehkäisemisen mallin. Dokumentointi toimenpiteistä tehdään
myös tämän mallin mukaan.
Kouluympäristön toimivuuden suunnittelu edistää oppimista,
hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Tähän kuuluvat turvalliset
luokka- ja sisätilat sekä välituntipihojen toimivuuden suunnittelu
turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Kouluympäristöön luetaan
myös koulumatkat, joiden osalta jokainen koulu osallistuu kunnan
yhteiseen liikenneturvallisuuden suunnittelutyöhön. Koulukuljetukset
kuuluvat myös tähän koulumatkojen turvallisuuden suunnittelutyöhön
ja koulukuljetuksia ajavat kuljettajat otetaan mukaan vuosittaiseen
koulumatkojen turvallisuuden suunnitteluun.
Opetuksen järjestäjä ja koulut kehittävät turvallisuutta parantavia työja toimintakäytäntöjä sekä arvioivat niitä käytännössä. Kunnan
työsuojeluorganisaation kanssa tehdään yhteistyötä ja koulut
huolehtivat vuosittain sekä rakennukseen että toimintaympäristöön
kohdistuvien riskienhallinnan analyysien toteuttamisesta. Analyysien
pohjalta havaitut puutteet ja ongelmat tulee viipymättä ratkaista
työyksikkötasoisesti tai viedä asia toimivaltaisen
henkilön/hallintokunnan tietoisuuteen. Riskianalyysin toteuttamisesta

Oppimisympäristön turvallisuus,
tulosyksikkötaso
Tavoitteet:
Koululla on ajan tasalla olevat
pelastussuunnitelmat, kriisisuunnitelmat,
turvallisuussuunnitelmat sekä hyvinvointia
edistävät toimintamallit, joiden
noudattamiseen henkilökuntaa on
koulutettu ja henkilökunta on näihin
sitoutunut.
Koulun turvallisuussuunnitelmien
toimivuutta harjoitellaan säännöllisesti mm.
poistumis- ja pelastautumisharjoitusten
muodossa.
Riskikartoitusta päivitetään säännöllisesti, ja
tarvittavat korjaustoimet tehdään
välittömästi.
Koulussa on selkeä toimintamalli
koulukiusaamisen ehkäisyyn ja
kiusaamisasioiden selvittelyyn (KiVatoimintamalli).
Koulun henkilökunnan jäsenissä on riittävä
määrä ea-koulutuksen saaneita henkilöitä.

Apukysymykset:
Miten koulu on varmistanut, että koulussa
noudatetaan työturvallisuuteen liittyviä
säännöksiä ja määräyksiä?
Miten koulun turvallisuuteen liittyvien
suunnitelmien toimivuutta harjoitellaan?
Miten koulu seuloo koulukiusaamisen
esiintymistä?
Miten koulu ehkäisee koulukiusaamista?
Kuinka koulu edistää koulumatkojen
turvallisuuden toteutumista?
Miten koulun henkilökuntaa koulutetaan ja
sitoutetaan turvallisuuteen liittyvien
suunnitelmien noudattamiseen
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vastaa koulun rehtori. Turvallisuuteen kuuluu myös koulujen
tietoturvallisuus, jonka toteutumisesta koulut huolehtivat yhteistyössä atkpalvelujen tuottajan, PTTK:n kanssa.

Oppimisympäristön turvallisuus,
tulosyksikkötaso

Näiden turvallisuutta edistävien menetelmien ja välineiden
yhteissuunnittelulla vahvistetaan myös koulujen välistä hyvinvoinnin ja
turvallisuuden verkostoa. Kunnan perusopetuksen koulut tekevät
yhteistyötä turvallisuusasioissa yhdenvertaisuuden vaatimuksen
toteuttamiseksi.
Kouluyhteisössä hyvinvoinnin edistäminen ja turvallisuuden varmistaminen
edellyttävät ennakoivaa suunnittelua ja säännöllistä harjoittelua myös
kriisitilanteiden varalta. Kouluilla on päivitetyt kriisi-, pelastus-, sekä
turvallisuussuunnitelmat käytössä. Näiden sisältämien
toimintatapaohjeiden sekä –mallien toimivuutta harjoitellaan vuosittain.
Turvallisuutta käsittelevien asiakirjojen laadinnassa otetaan huomioon
oppilaat ja heidän huoltajansa. Näiden asiakirjojen tulee olla kaikkien
kouluyhteisössä työskentelevien, oppilaiden ja huoltajien tiedossa.
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Aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kerhotyön laadun hallinta
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta (APIP –toiminta)
APIP-toiminta,
Opetuksen järjestäjätason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi:

opetuksen järjestäjätaso
Tavoitteet

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy vuosittain APIP-toiminnan
toimintasuunnitelman. APIP –toiminta on nostettu kunnan
hyvinvointikertomukseen hyvinvoinnin vahvuustekijänä.
Vuosittain osallistutaan OPH:n järjestämään toiminnan ulkoiseen
arviointiin. Sisäisenä arviointina käytetään Kontiolahden 4H –yhdistyksen
suorittamaa omaa arviointia sekä jatkuvan palautteen keräämistä
huoltajilta. Ohjaajille järjestetään vuosittain täydennyskoulutusta
hyödyntäen OPH:n tukemaa Pohjois-Karjalan verkostoa. Lisäksi 4H –
yhdistyksen järjestämät omat koulutustilaisuudet.

Kunta on sitoutunut pitkäjänteisesti
aamu- ja iltapäivätoiminnan
järjestämiseen ja kehittämiseen
Toimintaa on tarjolla sitä tarvitseville
ensimmäisen ja toisen vuosiluokan sekä
erityistä tukea tarvitseville oppilaille
Toiminnan suunnittelussa ja
toteutuksessa on huomioitu
moniammatillinen yhteistyö
Toimintaan on osoitettu riittävät resurssit
ja ammattitaitoinen henkilöstö
Henkilöstön määrä ja osaaminen
vastaavat toimintaryhmän tarpeita
Tilat ja välineet ovat
tarkoituksenmukaiset ja
toimintaympäristö on turvallinen ja
viihtyisä
Toiminta on suunnitelmallista ja huomioi
paikalliset tarpeet

Apukysymyksiä:
Miten aamu- ja iltapäivätoiminta näkyy
kunnan lasten- ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmassa?
Miten perusopetuksen aamu-ja
iltapäivätoiminnan perusteet ohjaavat
toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja
seurantaa?
Miten toiminnan sisäinen ja ulkoinen
arviointi toteutetaan?
Miten moniammatillinen yhteistyö tukee
toiminnansuunnittelua ja toteutusta?
Miten huolehditaan ohjaajien
täydennyskoulutuksesta?
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Koulujen kerhotoiminta
Opetuksen järjestäjätason toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi:
Koulujen kerhotoiminta,
Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus ainakin yhteen
kerhoharrastukseen koko peruskoulun ajan. Kerhojen suunnitteluun
osallistuu opettajakunnan lisäksi koulun oppilashuoltoryhmä,
vanhempaintoimikunta ja oppilaskunta.
Kerhotoiminnan resurssit ovat olleet riittävät hankerahoituksen
avustamina ja kaikille toimintaan hakeneille on voitu osoittaa
kerhopaikka. Kerho-ohjaajia koulutetaan vuosittain hyödyntäen OPH:n
tukemaa Pohjois-Karjalan verkostoa. Toimintaa kehitetään kyselyillä,
jotka suunnataan koulun henkilöstölle, vanhemmille ja oppilaille.
Kyselyissä esille nousseet kehittämiskohteet huomioidaan seuraavan
vuoden suunnittelussa.

opetuksen järjestäjätaso
Tavoitteet:
Opetuksen järjestäjä on sitoutunut
pitkäjänteisesti kerhotoiminnan
kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen
Kerhotoimintaa koordinoidaan ja
kehitetään eri hallinnonalojen, kolmannen
sektorin toimijoiden ja koulujen
sidosryhmien yhteistyönä
kerhotarjonta on monipuolista ja
laadukasta
Kerhotoimintaa käytetään osana yleistä,
tehostettua ja erityistä tukea
Toimintaa seurataan ja arvioidaan
säännöllisesti

Apukysymyksiä:
Miten opetuksen järjestäjä vakiinnuttaa
toiminnan kunnan rakenteisiin?
Miten kerhotoiminnan kehittämisestä ja
pitkäjänteisyydestä huolehditaan?
Miten kerhotoiminnan resurssit vastaavat
kysynnän ja järjestämisen tarpeeseen?
Miten varmistetaan kerhonohjaajien
osaaminen?
Miten kerhotoiminnan suunnittelussa
huomioidaan tuen eri muodot?
Miten toiminnan laajuutta, toteutusta ja
kehittämistarpeita seurataan?
Miten arvioinnissa nousseet
kehittämiskohteet huomioidaan toiminnan
suunnittelussa?
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Liitteet
Liite 1, huoltajakysely

Huoltajakysely, Kontiolahden kunta
Kontiolahden kunnan perusopetuspalveluissa toteutetaan systemaattisesti tuotettujen palveluiden
arviointi- ja kehittämistoimintaa. Perusopetuksen oppilaiden vanhemmille suunnattu huoltajakysely on
yksi tärkeä osa palautejärjestelmäämme. Palautejärjestelmän kautta saamaamme tietoa käytämme
toimintamme kehittämiseen.
1. Valitse koulu, jossa oppilas opiskelee. *
Jos perheen lapsia on useammassa koulussa Kontiolahden kunnassa, pyydämme antamaan palautetta jokaisesta
koulusta erikseen.

Kontioniemen koulu
Selkien koulu
Kulhon koulu
Kontiolahden koulu (yläkoulu)
Ahokkalan koulu
Varparannan koulu
Lehmon koulu
Kylmäojan koulu
Kirkonkylän koulu
Jakokosken koulu
Onttolan koulu

2. Vastaa alla oleviin väittämiin. *
Alla olevia väittämiä arvioidaan asteikolla 1 - 5. 1= Täysin eri mieltä 2= Jonkin verran eri mieltä 3= En osaa sanoa, ei
mielipidettä asiaan 4= Jonkin verran samaa mieltä 5= Täysin samaa mieltä

1 2 3 4 5
Olemme tyytyväisiä kuntamme tarjoamiin perusopetuspalveluihin.
Kunnassa koulujen määrä on riittävä ja kunnan kouluverkko on
tarkoituksenmukainen.
Lapsellamme on ollut mahdollisuus päästä kouluun, joka sijaitsee turvallisen
matkan päässä kotoa.
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Lapsemme koulua ja sen työskentelyä johdetaan asianmukaisesti.

3. Huoltajien kommentteja koulun johtamisesta ja mahdollisia toiveita koululle:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4. Vastaa alla oleviin väittämiin. *
Alla olevia väittämiä arvioidaan asteikolla 1 - 5. 1= Täysin eri mieltä 2= Jonkin verran eri mieltä 3= En osaa sanoa, ei
mielipidettä asiaan 4= Jonkin verran samaa mieltä 5= Täysin samaa mieltä

1 2 3 4 5
Koulun opetusryhmät on muodostettu tarkoituksenmukaisella tavalla.
Koulussa on asiansa osaavat opettajat.
Saamme riittävästi tietoa lapsemme koulumenestyksen ja edistymisen arvioinnin
perusteista.
Olemme tyytyväisiä lapsemme koulumenestyksen arvioinnissa käytettäviin
testeihin, kokeisiin ja menetelmiin.
Tunnemme koulun opetussuunnitelman keskeisimmät sisällöt.
Lapsemme saa koulussa riittävät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatkoopintoihin.
Saamme koulusta riittävästi tietoa lapsemme koulunkäyntiin liittyvistä asioista.
Olemme tyytyväisiä lapsemme saamaan opetukseen.
Lapsemme opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja.
Olemme tyytyväisiä koulun käyttämiin oppikirjoihin ja materiaaleihin.
Lapsemme käy koulua mielellään.
Koulussa puututaan tehokkaasti kiusaamistapauksiin.
Koulussa otetaan hyvin huomioon erityistä tukea tarvitsevat oppilaat.
Lapsemme saa tarvittaessa riittävästi tukiopetusta.
Olemme tyytyväisiä lapsemme saamaan erityisopetukseen ja oppimisen tukeen.
Lapsellamme on ollut mahdollisuus riittäviin kouluterveydenhuollon palveluihin.
Lapsellamme on tarvittaessa mahdollisuus saada koulukuraattori- ja
psykologipalveluja.
Huoltajien osallistumista koulutyöhön ja siihen liittyviin tapahtumiin
kannustetaan ja sitä arvostetaan.
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Koulun vanhempaintoimikunta toimii aktiivisesti.
Olemme tyytyväisiä koulun oppilaskuntatoimintaan.
Olemme saaneet riittävästi tietoa lapsemme oppiainevalinnoista (kielivalinnat,
katsomusaineet, käsityöt, valinnaisaineet )
Kodin ja koulun välinen yhteistyö toimii hyvin.
Vanhempainiltoja ja muita huoltajille suunnattuja tapaamisia on järjestetty
riittävästi.
Vanhempainilloissa käsitellään tärkeitä asioita.
Koululle antamamme palaute on otettu huomioon.
Koulu tarjoaa viihtyisän ja toimivan oppimisympäristön.
Koulun tietotekninen varustus on nykyaikainen.
Tietotekniikkaa käytetään oppimisen tukena monipuolisesti.
Olemme tyytyväisiä lapsellemme tarjottavaan kouluruokaan.
Lapsemme kokee, että häntä kohdellaan koulussa oikeudenmukaisesti ja
yhdenvertaisesti.
Lapsemme kokee olonsa koulussa turvalliseksi.
Lapsemme koulumatka on turvallinen.

5. Vapaa palaute koulusta ja koulun tominnasta, jossa oppilas suorittaa oppivelvollisuuttaan.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. Vapaa palaute Kontiolahden kunnan perusopetuspalveluista.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. Annan lapseni koululle yleisarvosanaksi (kouluarvosanoin 4 - 10)
4 5 6 7 8 9 10
Kouluarvosana, jonka koulu saa:
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Liite 2, oppilaskysely

Oppilaskysely on osa perusopetuksen laadun kehittämistyötä. Tällä kyselyllä kerätään aineistoa siitä,
kuinka oppilaat kokevat perusopetuksen laadun osa-alueiden toteutumisen kunnassamme. Sama kysely
on käytössä koko perusopetuksen alueella Kontiolahden kunnassa. Lisäkysymykset aukeavat vain
yläkoulun oppilaille.
1. Valitse koulu, jossa opiskelet. *
Ahokkalan koulu
Jakokosken koulu
Kirkonkylän koulu
Kontioniemen koulu
Kulhon koulu
Kylmäojan koulu
Lehmon koulu
Onttolan koulu
Selkien koulu
Varparannan koulu
Kontiolahden koulu

2. Sukupuoli *
tyttö
poika

3. Valitse luokka-aste *
1.lk - 2.lk
3.lk - 6.lk
7.lk - 9.lk
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4. Yläkoululaisille suunnatut lisäkysymykset: Arvioi väittämiä ja merkitse rasti mielipidettäsi
parhaiten kuvaavaan kohtaan.
2= Jonkin
1= Täysin
verran eri
eri mieltä
mieltä

4= Jonkin
3= En
verran
samaa, enkä
samaa
eri mieltä
mieltä

5= Täysin
samaa
mieltä

Opintojeni (kokeiden, testien, ym.)
arviointi on ollut mielestäni
oikeudenmukaista.
Opettajilta saamani palaute on ollut
realistista ja tukee opiskeluani.
Koen, että olen saanut tarvittaessa
yksilöllistä tukea ja ohjausta.
Oman luokkani keskuudessa
vallitsee hyvä yhteishenki.
Opiskeluryhmieni tunneilla
vallitsee hyvä työrauha.
Työrauha on yhtä hyvä kaikkien
opettajien tunneilla.

5. Yhteiset kysymykset: Arvioi väittämiä ja merkitse rasti mielipidettäsi parhaiten kuvaavaan kohtaan.
2= Jonkin
1= Täysin
verran eri
eri mieltä
mieltä

4= Jonkin
3= En
verran
samaa, enkä
samaa
eri mieltä
mieltä

5= Täysin
samaa
mieltä

Saan hyvää opetusta.
Koulussamme on oppimista ja
työskentelyä kannustava ilmapiiri.
Tulen mielelläni kouluun ja haluan
opiskella.
Koen oloni turvalliseksi koulussamme.
Koulumme henkilökunta selvittää
koulukiusaamistapaukset hyvin.
Koulurakennuksemme, välituntipiha sekä
koulumme sisätilat ovat viihtyisät ja
mukavat.
Koulumme opiskeluvälineet ja
oppimateriaalit ovat hyvässä kunnossa.
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Saan opiskeluuni tukea, jos sitä tarvitsen.
Oppilaskuntamme toiminta on
tarpeellista ja sillä on vaikutusta
koulumme toimintaan.
Koulussamme käytetään tietotekniikkaa
opiskelussa ja opetuksessa säännöllisesti.
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Liite 3, Caf-mallin mukainen toiminta-arviointialueen pisteytystaulukko sekä
tulosarviointialueiden pisteytystaulukko
CAF-mallin mukaisen toiminta-arviointialueen pisteytystaulukko
Pisteytyksen selite
Arviointialueen toiminta ei ole ollut aktiivista ja järjestelmällistä.
Tietoja arviointialueelta ei ole riittävästi tai ne ovat hyvin vähäisiä
Arviointialueen toiminta on suunniteltu.
Arviointialueen toiminta on suunniteltu ja se on jo käytössä.
Arviointialueen toiminta on suunniteltu, se on ollut käytössä ja
toimintaa on ehditty jo arvioida. Arvioinnissa on tarkistettu,
tehdäänkö oikeita asioita oikealla tavalla
Arviointialueen toiminta on suunniteltu, käyttöönotettu sekä
arvioitu. Arvioinnin pohjalta toimintaa on ehditty järjestelmällisesti
parantaa.
Arviointialueen toimintatavat ovat suunniteltuja, käyttöönotettuja
ja säännöllisten arviointien pohjalta parannettuja. Toimintatavat
ovat jatkuvan, aktiivisen kehittämisen kohteena ja kehittämistyössä
on otettu huomioon vertaisoppiminen.

CAF-pisteet 2002
(0-5)
0

CAF-pisteet
2006 (0-100)
0-10

1
2
3

11-30
31-50
51-70

4

71-90

5

91-100

CAF-mallin mukaisen tulosarviointialueiden pisteytystaulukko
Pisteytyksen selite
Tuloksia ei ole mitattu tai arvioitu ja/tai tietoja niistä ei ole
saatavilla.
Tuloksia on mitattu/arvioitu ja ne osoittavat negatiivista kehitystä
ja/tai tulokset eivät vastaa asetettuja tavoitteita
Tulokset osoittavat tasaista kehitystä ja/tai tietyt keskeiset
tavoitteet on saavutettu.
Tulokset osoittavat myönteistä kehitystä ja/tai suurin osa
keskeisistä tavoitteista on saavutettu.
Tulokset osoittavat huomattavaa myönteistä kehitystä ja/tai kaikki
keskeiset tavoitteet on saavutettu.
Erinomaisia tuloksia on saavutettu jatkuvasti. kaikki merkitykselliset
tavoitteet on saavutettu. Organisaation keskeisimmät tulokset
verrattuina vastaaviin organisaatioihin ovat muita parempia.

CAF-pisteet 2002
(0-5)
0

CAF-pisteet
2006 (0-100)
0-10

1

11-30

2

31-50

3

51-70

4

71-90

5

91-100
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Liite 4, Koulun toiminnan vuosikello (rehtorin vuosikello)
1. neljännes

2. neljännes

3. neljännes

4. neljännes

Tammikuu

Talousarvion
toteutumisvertailu
Osavuosiraportti III
Tilinpäätös (SJ)

Toimintakertomus
täytetään
viimeistään syksyn
osalta Wilmaan.

Arviointisuunnitel
man mukaiset
palautekyselyt
toteutetaan
(oppilas- huoltaja, AP/IP- kysely)
Rekrytointitarpeet
ja
työkiertoesitykset
koulutoimistoon

Helmikuu

Talousarvion
toteutumisvertailu
kr+to
Kouluun
ilmoittautuminen

Koulukohtaiset
rahat koululle
Nivelpalaverit

Lukion oppilastilasto
20.1.
Koulun riskien
hallinta- ja analyysi
käydään läpi ja
palautetaan
henkilöstöpäällikölle
Arvioidaan koulun
kehittämissuunnitel
mien toteutumista
syyslukukauden
osalta
Oppilasennusteet
kouluille

Maaliskuu

Talousarvion
toteutumisvertailu
kr+to
Tukitoimien kirjaus
Wilmaan
Talousarvion
toteutumisvertailu
kr+to
Talousarvion
toteutumisvertailu
1.osavuosiraportti
kr+to
KiVa-kyselyt
(oppilaskyselyt ja
henkilökuntakyselyt
)

Tarviketilaukset
Oppikirjatilaukset
Kiusaamiskysely
(koulun oma)

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

HEINÄKUU
Elokuu

Syyskuu

Talousarvion
toteutumisvertailu
Toimintakertomus
lukitaan
tarkastettavaksi

Lukujärjestys (Kurre
+ Wilma+Primus
kuntoon)
Avustajien
palkkaaminen
Talousarvion
toteutumisvertailu
Talousarvion

Tuntikehys
koulun ehdotus
palautetaan
koulutoimistoon
Tukiresurssiesitys
palautetaan
koulutoimistoon

Työyksiköiden
arviointipäivät
määrävuosittain
arviointisuunnitelma
n mukaan.
Kehityskeskustelut Osavuosiraportti I
Koulutussuunnitelm 30.4.
an luonti
Lukujärjestystyö
Suunnittelu
alkaa
½ VESO
Itsearviointi
Tukitoimien kirjaus henkilökunnan
Wilmaan.
kanssa kuluneen
lukuvuoden
kehittämiskohteiden
toteutumisesta ja
uusien
kehittämiskohteiden
alustava suunnittelu
Kyydityssuunnitelm
a
koulutstoon ja
liikennöitsijälle

Kevätretkien
tarkennetut
suunnitelmat
koulutstoon

Suunnittelu
½VESO
Ruokailun valvojat
Populukseen
Lopullinen päätös
tuntikehyksestä (SJ)

Työsuunnitelma
Koulun
kehittämissuunnit
elmien luonti
PELUT

Talousarvioesitykset
ylim. tarv.+projektit
ja investoinnit
Oppilastilasto 22.8.
Turvallisuussuunnite
lman päivitys

Koulutussuunnitelm Oppilastilasto 20.9.

Omat huomiot

Päätös
tuntikehyksestä
(SJ)
to+kr koonnat +
todis-tuskopiot
arkistoon
Erityisen tuen
päätösten
tarkistaminen
Yläkouluun 6lk
oppilaskortit

Laskelma linja-
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toteutumisvertailu
Osavuosiraportti II
kr+to

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Talousarvion
toteutumisvertailu
kr+to
Talousarvion
toteutumisvertailu
kr+to
Talousarvion
toteutumisvertailu
kr+to

a
Erityisopetuspäätök
set
Työsuunnitelma
lukitaan
tarkastettavaksi
Kuntasuunnitelman
tekstiosat

Tarkat määrät
autolipuista
vuorolinjassa
kulkevista oppilaista

Kiusaamiskysely
(koulun oma)

Oppilasennusteet
Koulun (retki)tilien
rakennushankkeisiin saldo kirjanpitoon
15.12.
Hankerahojen siirto
seuraavalle vuodelle
tal.tstoon
Oppilastiedot 31.12.
mukaisesti
koulutoimistoon

Tukitoimien
kirjaus Wilmaan

Tukitoimien
kirjaus Wilmaan
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Liite 5, Kontiolahden kunnan koulutoimen arviointisuunnitelma

Strategian
osa-alue

Tarkennus

Mittarit

Ajoitus

Vastuuhenkilö

Käytettävät
työkalut

1krt/vuosi,
kevät
1krt/vuosi,
kevät

rehtori

tilasto

rehtori

tilasto

sairauspoissaolot

joka 3.
vuosi
1krt/vuosi

henkilöstöhallinto
sivistysjohtaja

Populus

opettajien pätevyys

1krt / vuosi

sivistysjohtaja

Populus

täydennyskoulutuspäivät

1krt/vuosi

rehtorit

Populus

Näkökulma: Uudistuminen ja henkilöstön työkyky
Henkilöstön
työhyvinvointi
ja osaaminen

kehityskeskustelut
kouluttautumissuunnitelma
työtyytyväisyyskysely

Ammattitaidon ylläpito

Näkökulma: Taloudelliset resurssit
Taloudellinen
tehokkuus

kustannustehokas
toiminta

oppilaskohtainen
kustannus

1krt/vuosi,
tilinpäätös

rehtori

Tane

koulukohtainen kustannus

1krt/vuosi,
tilinpäätös

rehtori

Tane

tilojen käyttöaste,
neliöt/oppilas

1krt/vuosi,
tilinpäätös

rehtori

tilasto

koulutussuunnittelija

tilasto

kuljetuskustannukset /
1krt/vuosi
kuljetusoppilas
Näkökulma: Palvelut ja niiden vaikuttavuus
Palveluiden
saatavuus

oppilasmäärät
perusopetuksessa ja
lukiossa

yleisopetus
pid. opp. velv.
tehostettu tuki, opp. lkm
erityinen tuki, opp. lkm
lukio

20.9., 31.12
20.9., 31.12
20.9., 31.12
20.9., 31.12.
20.9., 31.12

rehtori
rehtori
rehtori
rehtori
rehtori

Primus
Primus
Primus
Primus
Primus

opetusryhmien
koko

opetusryhmien keskikoko
ja vaihteluväli

20.9. sekä
ovr I,II,III

rehtori

Primus

oppilaiden
poissaolot

poissaolojen määrä

2krt/vuosi,
syksy/kevät

rehtori

Primus

kuljetuspalvelut

koulukuljetuksessa olevat
oppilaat, lkm

20.9.

koulutussuu
nnittelija

Primus
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Palveluiden
vaikuttavuus

oppimistulokset
(alakoulu)

matematiikka, 6.lk

6.lk:n
opettajat
erityisopettaja

MAOL

ALLU-testit
ARMI-testit

1krt/vuosi,
kevät
1krt/vuosi
1krt/vuosi

yläkoulu

matematiikka 9.lk
englanti 9.lk
ruotsi 9.lk

1krt/vuosi
1krt/vuosi
1krt/vuosi

aineen
opettajat

MAOL
SUKOL
SUKOL

peruskoulun
päättötodistuk
en saaneet %osuus

päättötodistuksen saaneet,
lkm/ 9.lk oppilaat

1krt/vuosi

rehtori

tilasto

1krt/vuosi

OPOt

jälkiohjausluettelot

jatko-opinnoissa olevien
osuus

1krt/vuosi

koulutussuunnittelija

Tilastokeskus

lukion ohjeajassa
suorittaneiden osuus

1krt/vuosi

rehtori

tilasto

jatko-opinnoissa olevien
osuus

1krt/vuosi

koulutussuunnittelija

Tilastokeskus

1krt
kahdessa
vuodessa

rehtori

THL:n
kysely

koulukiusaami- KiVa-kiusamiskyselyt
sen torjunta
KiVa kouluohjelman avulla

1krt/vuosi,
kevät

opettajat,
rehtorit

www.kivak
oulu.fi

oppilashuollon
resurssit

1krt/vuosi

koulutussuunnittelija

tilasto

9.lk:n
jatko-opintoihin
sijoittuminen
sijoittuneiden osuus
jatko-opintoihin
peruskoulun
päättäneiden
sijoittuminen
3v opintojen
jälkeen
lukion
läpäisyaika
lukiolaisten
sijoittuminen
3v opintojen
päättymisen
jälkeen

Näkökulma: Prosessit ja rakenteet
Oppilaiden
hyvinvointi

perusopetuksen
8 ja 9 lk sekä
lukion 1 ja 2 lk

THL:n kouluterveyskysely

henkilöstö / oppilasmäärä
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Turvallisuuden
edistäminen

valmiussuunnitelma

ajantasaisuus / päivitykset

turvallisuussuunnitelma

ajantasaisuus / päivitykset

koulun lähiymp.
liikenneturvallisuussuunnitelmat

Ajanmukaisen
TVT:n käyttö
oppimisen
tukena

Sähköinen
asiointi ja
tiedotus

www-sivut ajan
tasalla
asiointipalvelut

Monikulttuurisuus
Laadunhallin- rakenne:
tajärjestelmä
4 osa-aluetta

toiminta:
7 osa-aluetta

1krt /vuosi,
ovr

koulutussuunnittelija

tilasto

1krt/vuosi,
ovr

koulutussuunnittelija

koulujen
raportit

1krt/valtuus
tokausi

koulutussuunnittelija

koulujen
raportit

opetuskäytössä oleva tietokoneet / oppilasmäärä

20.9.

rehtorit

tilasto

opettajan interaktiiviset
esityslaitteisto/por

20.9.

rehtorit

tilasto

ajantasaisuus

1krt/vuosi

rehtori

tilasto

palveluiden lukumäärä

1.krt/vuosi

sivistysjohtaja

tilasto

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden %-osuus
palautekyselyt sekä
arviointi
laadunhallintajärjestelmän
mukaan

20.9., 31.12.

rehtori

tilasto

palautekyselyt
tammikuussa
arviointi
maalishuhtikuussa

rehtori,
koulutussuunnittelija

erilliset
raportit

palautekyselyt sekä
arviointi
laadunhallintajärjestelmän
mukaan

palautekyselyt
tammikuussa
arviointi
maalishuhtikuussa

rehtori,
koulutussuunnittelija

erilliset
raportit

ajantasaisuus / päivitykset
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Liite 6, Opetuksen järjestäjätason laadunhallintamalliin liittyvät arviointialueet
Arviointialueiden laatimisessa on käytetty apuna Kontiolahden kunnan perusopetuksen järjestäjätason
laatukortteja, CAF2006-arviointimallia sekä Keski-Karjalan kuntien työstämää arviointialueiden mallia (
(Kuntaliitto, 2010)
(1 – 5, toiminta-arviointialue)
1. Johtajuus
a. Johtamisjärjestelmä tukee tuloksellista toimintaa
b. Johtamiskäytäntöjä parannetaan palautteen, muutostarpeen sekä ehdotusten pohjalta
c. Kunnan opetustyön kehittämiselle on olemassa mahdollisuudet ja resurssit
d. Eri työyksikköjen yksilöllisyys ja tarpeet otetaan huomioon
e. Poliittiset vaikuttajat sekä muut sidosryhmät ovat yhteistyössä mukana
johtamisjärjestelmän, tulostavoitteiden sekä toiminnallisien tavoitteiden kehittämisessä.
2. Strategiat ja toimintasuunnittelu
a. Perusopetuksen tehtävät ja resurssit ovat tasapainossa.
b. Sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon toiminnan järjestämisessä.
c. Valtakunnalliset haasteet toiminnan kehittämistyölle osataan ottaa vastaan toiminnan
kehittämiseksi.
d. Toimintakulttuuria kehitetään tulostavoitteiden mukaan.
e. Toimintaa arvioidaan systemaattisesti arviointi- ja palautejärjestelmän kautta.
f. Opetussuunnitelmaa arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti.
3. Henkilöstö
a. Henkilöstörakenteen vastaavuus toiminnan tarpeisiin nähden on tasapainossa.
b. Henkilöstöhallinnon toimintatavat ovat avoimia ja johdonmukaisia
c. Henkilöstöä koskevat kehittämishankkeet on toteutettu yhteistyössä opetuksen
järjestäjätason sekä henkilöstön kanssa.
d. Työntekijöiden hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehditaan.
e. Henkilöstön täydennyskoulutuksesta ja osaamisesta huolehditaan.
4. Kumppanuudet ja resurssit
a. Yhteistyötä tehdään seudullisesti eri opetuksen järjestäjien kanssa.
b. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti eri hallinnonalojen edustajien kanssa sekä yrityselämän
edustajien ja turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaavien virkamiesten kanssa.
c. Opetustilojen sekä oppimisympäristöjen osalta noudatetaan opetussuunnitelman
vaatimuksia terveellisyyden, turvallisuuden sekä teknologian osalta.
d. Hanketyöskentelyt ja projektit organisoidaan, vastuutetaan ja resursoidaan
tarkoituksenmukaisesti.
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5. Prosessit
a. Perusopetuksen järjestäjätasolla on käytössä systemaattinen palautejärjestelmä sekä
laadun arviointi- ja kehittämismalli
b. Perusopetuksen toiminta on systemaattista, strategiassa määriteltyjen ydinprosessien
mukaisesti järjestettyä.
c. Henkilöstö ja yhteistyökumppanit sitoutetaan toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.
d. Koulujen turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien ajantasaisuudesta huolehditaan.

(6 – 9, tulosarviointialue)
6. Asiakas- ja kansalaistulokset
a. Laadun kehittämistyöhön liittyvä asiakaspalautejärjestelmä on systemaattisessa käytössä.
b. Asiakaspalautejärjestelmän kautta saatavia tuloksia käytetään päätöksenteossa apuna.
c. Tehtyjen päätösten kumoamiseen / muuttamiseen johtaneiden valitusten määrä, kasvatusja koulutuslautakunta, sivistysjohtaja (Huom! perus- ja lukiokoulutusta koskien)
d. Perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden %-osuus / ikäluokka
e. Perusopetuksen päättötodistuksen saaneiden sijoittuminen jatko-opintoihin. (heti ja 3v
kuluttua)
f. Lukion päättötodistuksen saaneiden sijoittuminen jatko-opintoihin. (heti ja 3v kuluttua)
g. Lukion ohjeajassa suorittaneiden osuus opiskelijoista.
h. KiVa-kyselyiden tulosten suhde valtakunnan keskiarvoon.
i. Valtakunnallisten kokeiden tulosten suhde valtakunnan keskiarvoon (matematiikka 6.lk,
9.lk / englanti 9.lk / ruotsi 9.lk)
7. Henkilöstötulokset
a. Sairauspoissaolot: poissaolopäivät / henkilömäärä
b. Opettajien muodollinen kelpoisuus / koko opettajakunta
c. Täydennyskoulutuspäivien lkm / koko opettajakunta (VESO-koulutuksen ulkopuolinen
koulutus)
d. Toteutuneiden TYHY-päivien lukumäärä
e. Kehityskeskustelujen toteutumaprosentti
f. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset
8. Yhteiskunnalliset tulokset
a. Lasten ja nuorten osallisuutta tukevat toiminnot (mm. oppilaskuntatoiminta, AP-/IPtoiminta)
b. Perustehtävää ja sen kehittämistä tukevien hankkeiden määrä ja tavoite.
c. Seutuopiston kurssitarjonnan määrä
9. Keskeiset suorituskykytulokset
a. Oppilaskohtaiset kustannukset vs. verrokkikunnat
b. Koulukohtaiset kustannukset
c. Perusopetuksen oppilaille annettu opetuksen viikkotuntimäärä (1.-6.lk ja 7.-9.lk)
d. Maahanmuutto-oppilaiden lukumäärä (%-osuus)
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

Perusopetuksen ryhmäkoon keskiarvo
Lukiokoulutuksen keskimääräinen opiskelijamäärä / kurssi
Päättötodistuksen saaneiden osuus / ikäluokka
Vapaan sivistystyön opiskelijamäärä
Vapaan sivistystyön opiskelijamäärä / kurssi
Lähikouluperiaate:
i. Koulukyytioppilaiden lukumäärä / perusopetuksen oppilasmäärä
ii. Koulukyytioppilaiden kuljetuskustannukset / oppilas
iii. Tehostetun tuen oppilaiden lukumäärä / perusopetuksen oppilasmäärä
iv. Erityisen tuen oppilaiden lukumäärä / perusopetuksen oppilasmäärä
v. Kokonaan tai osittain integroitujen erityisen tuen oppilaiden lukumäärä
k. Tietotekniikka:
i. Koulut, joiden kotisivut ovat ajan tasalla lkm/koulut
ii. Koulut, jotka käyttävät Wilmaa säännöllisesi kodin ja koulun välisessä yhteistyössä
lkm/koulut
iii. Oppilastietokoneet / oppilasmäärä perusopetuksessa
iv. Opettajan interaktiivinen opetusteknologiapaketti lkm
l. Oppilashuollon henkilöstön riittävyys, henkilömäärä / oppilasmäärä
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