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Kasvatuksen ja opetustoimen arviointisuunnitelma 
 

1. Arviointijärjestelmä 

1.1. Arviointisuunnitelman tehtävä 

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelmassa 2014 -2021 (Kaso) määritellään kasvatuksen ja opetuksen 

sekä tukipalveluiden arvioinnin tarve ja tehtävä. Arviointitoimintaan osallistuvat kasvatus- ja 

opetushenkilöstö, lapset ja kodit sekä yhteistyökumppanit. Arvioinneista saatavaa tietoa käytetään 

sivistystoimen toiminnan parantamiseksi ja tehostamiseksi ja siitä tiedottamiseen valtuutetuille sekä 

lautakunnan jäsenille kunnallisten päätösten pohjatiedoksi. Käsittelystä ja sen tuloksista tiedotetaan myös 

palautteen antajia, lapsia ja nuoria sekä koteja. Näin arviointitietoa jaetaan myös palveluiden käyttäjille 

sekä tietenkin niiden tuottajille. 

Arviointitietoja kerätään monipuolisesti ja laajasti kasvatuksen, opetuksen ja tukipalveluiden alueilta. 

Tietoja kerätään vuosittain, kahden vuoden välein ja valtuustokausittain neljän vuoden välein riippuen 

tiedon saamisen tarpeesta ja käytöstä. 

1.2 Arviointisuunnitelman sisältö 

Arviointisuunnitelman rakenne perustuu opetushallituksen julkaisemaan perusopetuksen laadun 

arviointikriteeristöön – ja arviointisuunnitelmaan, jonka pohjalta on Lohjan sivistystoimelle valmistettu 

”Kasvatuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma, Kaso. Se on päivitetty keväällä 2014 vuosille 2014–2021. 

Arviointisuunnitelmassa on kaksi rakenteellista osaa opetushallituksen perusopetuksen laatukriteerien 

mukaan.  

1.2.1 Rakenteellinen osa 

Rakenteellinen osa sisältää sivistystoimen keskeisen toiminnan rakenteet, joiden säännöllinen arviointi on 

tärkeää sivistystoimen laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden selvittämiseksi. 

A. Johtaminen 

B. Henkilöstö 

C. Taloudelliset ja toiminnalliset resurssit 

D. Hallinnon ja henkilöstön yhteistyö 

E. Palveluverkko 

1.2.2 Yksiköiden toiminnan laadun arviointi; lapsen, nuoren ja huoltajan kohtaaman toiminnan 

laatu 

Rakenteiden arvioinnin lisäksi on yhtä tärkeää saada tietoa kasvatuksen, opetuksen ja tukipalveluiden 

tuottaman toiminnan ja palveluiden laadusta, tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta. 

Kasvatuksen, opetuksen ja tukipalveluiden yksiköitä Lohjalla ovat päiväkodit, ala- ja yläkoulut, 

tukipalveluiden alueelliset toimintayksiköt sekä aamu- ja iltapäivätoiminta. Yksiköiden toiminta on osa 

Lohjan kaupungin tuottamaa julkista palvelua, ja ne saavat rahoituksen toimintaansa kunnalliselta ja 
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valtiolliselta taholta. Yksiköissä voidaan kuitenkin toteuttaa myös maksullista palvelua eri 

yhteistyökumppaneiden tuottamana vapaaehtoisena palveluna kuten koululaisten iltapäiväkerhotoiminta 

ja päiväkodeissa ”muskaritoiminta”.  

1.3 Arviointitiedon keräämismenetelmät 

Kasvatuksen, opetuksen ja tukipalveluiden sekä neuvola- ja kouluterveyspalveluiden toiminnasta kerätään 

vuosittain tilastollista tietoa sekä opetustoimen että yksiköiden osalta. Tietoja ei kuitenkaan kerätä 

varsinaisesti arviointitarkoituksiin. Arviointisuunnitelman mukaista tarpeellista tietoa saadaan koulujen 

lukuvuosisuunnitelmista – ja kertomuksista / Wilma, päiväkotien toimintasuunnitelmista ja kertomuksista/ 

Webropol, sivistystoimen omista arvioinneista ja kyselyistä/webropol, yksikkökohtaisista arvioinneista ja 

kyselyistä/Wilma, webropol sekä opetushallituksen ja sosiaali- ja terveysministeriön, Jyväskylän 

arviointikeskuksen ja muiden valtakunnallisten organisaatioiden arvioinneista ja kyselyistä.  Yläkouluissa 

suoritetaan myös vuosittain oppilaiden ainekohtaisia oppimisen tason arviointeja opettajien 

aineyhdistysten valtakunnallisin, vapaaehtoisin kokein. Tärkeä osa esim. tukipalveluiden ja 

kouluterveyspalveluiden arviointitiedoista tulee 5 luokkalaisten hyvinvointikyselyistä ja yläkoulun ja lukion 

kouluterveyskyselyistä, joita suoritetaan kahden vuoden välein. Oppimista arvioidaan vuosittain myös 

erityisopettajien toimesta äidinkielen alueelta Allu-testein yksikkökohtaisesti alakouluissa. 

Kasvatuksen, opetuksen ja tukipalveluiden arviointisuunnitelman mukaista tietoa tuotetaan jo nyt Lohjalla 
monipuolisesti. Arviointisuunnitelman mukainen arviointijärjestelmä jäsentää tiedonkeruun menetelmät, 
sisällöt ja tavoitteet sekä arviointitiedostot Kason edellyttämään muotoon. 

2. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, tukipalveluiden sekä 
terveyspalveluiden arviointijärjestelmä 

2.1. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien toteutuminen 
 

Taulukko: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien toteutuminen 

Yksikkö Arviointialue Arvioitsijat Arviointimenetelmät Periodi 

Varhaiskasvatus 1. Vuosisuunnitelman 

toteutuminen 

Henkilöstö 

Huoltajat 

Itsearviointi 

Huoltajakysely 

Vuosittain 

Perusopetus 2. Opetussuunnitelman 

toteutuminen osana 

lukuvuosisuunnitelmaa 

Henkilöstö / ops-

arviointi 

Oppilaat, 

huoltajat 

Itsearviointi 

Wilma-kyselyt 

Vuosittain 

 3. Opetussuunnitelman 

oppiainekohtaisten 

sisältöjen 

Opettajat / ops-

arviointi 

Aineenopettajat, 

Ryhmäarviointi Vuosittain 
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Yksikkö Arviointialue Arvioitsijat Arviointimenetelmät Periodi 

toteutuminen tiimit 

 4. Ops:iin liittyvän 

toimintakulttuurin 

kehittyminen 

Henkilöstö /ops-

arviointi 

Oppilaat 

Huoltajat 

Sivistystoimi 

Koulun itsearviointi 

Wilma-kyselyt 

Asiakastyytyväisyyskysely 

Asiakastyytyväisyyskysely 

Vuosittain 

Vuosittain 

2. vuosi 

2. vuosi 

 

2.2. Kasvatus- ja opetusjärjestelmien rakenteet ja henkilöstö 
 

Taulukko: Kasvatus- ja opetusjärjestelmien rakenteet ja henkilöstö 

Yksikkö Arviointialue Arvioitsijat Arviointimenetelmät Periodi 

Varhaiskasvatus 

Perusopetus 

 

Oppilashuoltosuunnite

lmien 

arviointijärjestelmä: 

1. Koulujen oma 

arviointi 15.4. 

mennessä. 

2. Alueryhmien 

yhteinen arviointi 

30.4. mennessä. 

3. Oppilashuollon 

työryhmän 

käsittely 

4. 15.5. mennessä. 

5. Monet ohjaus-

ryhmän käsittely 

30.5. mennessä. 

1. Yksikkökohtaine

n oppilashuolto-

suunnitelman 

toteutuminen 

 

Oppilashuoltosuunn

itelmien käsittely-

järjestelmä: 

1. Koulussa 

kirjataan koulun 

oppilashuoltosu

unnitelma 15.9. 

mennessä. 

2. Alueen yhteinen 

käsittely 

(varhaiskasv. + 

koulut) 30.9. 

mennessä. 

3. Oppilashuollon 

työryhmän 

valmistelu 

Monet-ohjaus-

ryhmälle 30.10. 

mennessä.( 

Alueryhmien 

Henkilöstö 

Huoltajat 

 

Tukipalveluyksikkö 

 

Oppilashuollon 

työryhmä 

 

Oppilashuollon 

ohjausryhmä 

Itsearviointi 

Huoltajakysely, 

asiakastyytyväisyyskysely 

Itsearviointi, 

henkilöstöarviointi 

 

Yksikkökohtaiset arvioinnit, 

työryhmän arviointi 

 

 

 

Vuosittain 

2.vuosi 

 

Vuosittain 

 

 

Vuosittain 
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Yksikkö Arviointialue Arvioitsijat Arviointimenetelmät Periodi 

koonnit 

+suunnitelmat) 

4. Monet 

ohjausryhmän 

käsittely 15.11. 

mennessä. 

Varhaiskasvatus 

Perusopetus 

Kouluterveydenhuolto 

 

2. Oppilashuoltotoi

minta osana 

Lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitel

maa 

Yksikköjen 

henkilöstö,  

Monet-

ohjausryhmä 

Arviointikyselyt 2.vuosi 

Varhaiskasvatus 

Perusopetus 

3. Kasvatus- ja 

opetusjärjestelyi

den toimivuus 

a) monipuoliset 

opetusmenetel

mät ja työtavat 

b) kolmiportaisen 

tuen 

vaikuttavuus, 

tehokkuus 

c) avustusresurssin 

riittävyys 

(oppilashuol-

tosuunnitelma) 

d) nivelvaiheiden 

yhteistyön 

vaikuttavuus 

(ops, 

oppilashuoltosu

unnitelma) 

  

 

Henkilöstö/lukuvuo

siarviointi 

 

Oppilashuoltohen-

kilöstö, ped. 

tukiryhmä 

Erityisopettajat 

Oppilaat 

Huoltajat 

 

 

 

Koulun itsearviointi 

Ped.tukiryhmän ja 

oppilashuoltoryhmän 

arviointi 

 

Oppimisen ja osaamisen 

mittaukset ja kartoitukset 

Wilma-kyselyt 

Asiakastyytyväisyyskysely 

 

 

 

Vuosittain 

Vuosittain 

 

 

 

Vuosittain 

Vuosittain 

2.vuosi 

 

 

 

 4. Lapsi- ja 

oppilasryhmien 

toimivuus 

a) käytössä 

olleiden 

resurssien 

riittävyys ja 

suuntaus 

Henkilöstö, 

luokanopettajat, 

luokanohjaajat 

yhteisöllinen oppi-

lashuoltoryhmä 

(Mäntynummen 

alueen lomake) 

Koulun, opettajien 

arviointi, 

yhteisöllinen 

op.huoltoryhmän arviointi 

Ped.tukiryhmän ja 

oppilashuoltohenkilöstön  

Vuosittain 

  

Vuosittain 
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Yksikkö Arviointialue Arvioitsijat Arviointimenetelmät Periodi 

 

b) lapsi- ja 

oppilasryhmien 

muodostus 

Ped. tukiryhmä 

Huoltajat 

arviointi 

Asiakastyytyväisyyskysely 

 

2.vuosi 

Yksikköjen henkilöstö 5. Henkilöstön 

osaamisen 

kehittyminen ja 

koulutus 

Henkilöstö/lukuvu

osisuunnitelma 

Alueryhmät 

Opejory 

 

Sivistystoimi 

Henkilöstöjen koulutus- ja 

kehittämissuunnitelmien 

toteutuminen 

 

Kehityskeskustelut 

Osaamisen kartoitukset 

 Vuosittain 

 

 

Vuosittain 

4.vuosi 

 

2.3. Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 

 

Taulukko: Kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tuki 

Yksikkö Arviointialue Arvioitsijat Arviointimenetelmät Periodi 

Varhaiskasvatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

a) 4-vuotiaiden 

hyvinvointi  

b) Esiopetusikäisten 

kasvu- ja hyvinvointi 

 

c) Esiopetusikäisten 

oppimisen tuki  

 

 

d) Esiopetusikäisten 

oppilashuollon tuki 

 

 

Lapsi, huoltaja 

(suoritetaan 

kotona) 

Jatkokäsittely; 

henkilöstö ja 

huoltajat 

Henkilöstö, 

terveydenhoitajat, 

huoltajat 

Henkilöstö, 

terveydenhoitajat, 

huoltajat, 

elto 

Henkilöstö, 

oppilashuollon 

henkilöstö, 

 

Hyvinvointikysely/Sosiaalit

aito 

Laajat terveystarkastukset 

(Lene)  

Terveystarkastukset ja 

hyvinvointikyselyt, 

Kasvun kansio, osaamisen 

ja oppimisen mittaukset, 

kartoitukset 

Oppilashuoltohenkilöstön 

arviointi 

 

 

 

 

Vuosittain 

 

Vuosittain 

Vuosittain 

 

 

 

Vuosittain 
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Yksikkö Arviointialue Arvioitsijat Arviointimenetelmät Periodi 

huoltajat Asiakastyytyväisyyskysely 2.vuosi 

Perusopetus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusturva 

Sivistystoimi 

2. Oppilaiden hyvinvointi 

ja terveys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppilaat, huoltajat 

ja opettajat, 

kouluterveydenhoi

tajat, koululääkäri/ 

Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 

Tulosten käsittely: 

henkilöstö, 

oppilashuolto, 

nuorisotoimi, 

sosiaalitoimi, 

Monet-ryhmät, 

sivistystoimi, 

lautakuntien 

jäsenet, 

valtuutetut 

Nuorisotoimi/päih

detyö 

Ehyt ry 

Tulosten käsittely; 

henkilöstö, 

oppilashuolto, 

huoltajat, sosiaali- 

ja nuorisotoimi, 

Monet-ryhmät 

Laaja terveys- ja 

hyvinvointikysely 

Laaja terveystarkastus 

Kouluterveyskysely/8.-9.lk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ja 9.luokkalaisten 

päihdetutkimukset/ Hubu 

 

Edu10-

hyvinvointikysely/edu.fi 

 

5.lk/ 2.vuosi 

1., 5. ja 

8.luokat 

8-

9.lk/2.vuosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosittain 

 

Tarvittaessa 
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Yksikkö Arviointialue Arvioitsijat Arviointimenetelmät Periodi 

Perusturva 

Sivistystoimi 

 

 

 

 

Peruskoulu 

 

3. Lasten ja nuorten  

hyvinvointisuunnitelma 

 

 

 

 

4. Oppimisen tutkimukset 

oppiaineittain 

Oppilaat, 

yksiköiden 

henkilöstöt, 

huoltajat, sosiaali- 

ja nuorisotoimi, 

opetustoimi, 

perusturva 

 

Opetushallitus, 

Jyväskylän 

arviointikeskus, 

kansainväliset EU-

elimet/tulosten 

arviointi koulussa 

koko 

opettajakunnan 

kesken 

Aineenopettajat 

/yläkoulu 

Arviointikyselyt, 

arviointitiedon keruu eri 

lähteistä 

 

 

 

Opetushallituksen, 

Jyväskylän 

arviointikeskuksen 

kansalliset ja 

kansainväliset 

tutkimukset/EU 

 

Aineyhdistysten 

valtakunnalliset kokeet 

4.vuosi 

 

 

 

 

Eri 

yksiköissä 

otannan 

perusteella 

 

 

 

vuosittain 

 

2.4 Osallisuus ja vaikuttaminen 

Taulukko: Osallisuus ja vaikuttaminen 

Yksikkö Arviointialue Arvioitsijat Arviointimenetelmät Periodi 

Varhaiskasvatus 

Perusopetus 

1. Päiväkotilasten ja 

oppilaiden osallisuus 

ja vaikuttaminen/ 

vuosi- ja 

lukuvuosisuunnitelma- 

ja toiminta 

Oppilaat, 

päiväkotilapset 

Henkilöstö 

Yhteisölliset 

oppilashuoltoryhmät 

Huoltajat 

Oppilaskyselyt 

Vuosi- ja 

lukuvuosisuunnitelmien 

arviointi 

Oppilashuoltosuunnitelmi

en vuosiarviointi 

5. lk hyvinvointikysely 

Kouluterveyskyselyt 

Asiakastyytyväisyyskysely 

Lasten ja nuorten 

Vuosittain 

Vuosittain 

 

Vuosittain 

 

2. vuosi 

2. vuosi 

2. vuosi 
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Yksikkö Arviointialue Arvioitsijat Arviointimenetelmät Periodi 

hyvinvointisuunnitelman 

arviointi 

4. vuosi 

Peruskoulu 

Nuorisotoimi 

2. a) Koulun 

hyvinvointiprofiili 

 

b) Varttivaltuusto 

c) Nuorisovaltuusto 

Oppilaat, henkilöstö 

 

Oppilaat, 

nuorisotoimi 

Oppilaat, 

nuorisotoimi 

Edu10-hyvinvointikysely / 

Edu.fi 

Arviointikyselyt 

 

 

Tarvittaess

a 

 

Joka toinen 

vuosi 

 d) Yhteistyö 

nuorisotoimen kanssa 

mm. nuorisotalo-

toiminta 

Oppilaat, 

yhteisöllinen 

oppilashuolto, 

huoltajat, 

nuorisotyöntekijät 

Tulosten käsittely: 

koulujen yhteisöllinen 

oppilashuoltoryhmä 

Arviointikyselyt  

 

2.5 Kodin ja päiväkodin/koulun välinen yhteistyö 

Taulukko: Kodin ja päiväkodin/koulun välinen yhteistyö 

Yksikkö Arviointialue Arvioitsijat Arviointimenetelmät Periodi 

Varhaiskasvatus 

Peruskoulu 

 

 

 

1. Yhteistyön 

menetelmät 

 

a) Yhteistyön käytänteet 

 

b) Yhteistyön laajuus 

Huoltajat, 

henkilöstö 

kouluterveydenhuol

to, 

yhteisöllinen 

oppilashuoltoryhmä 

Arviointikyselyt 

 

Laajat 

terveystarkastukset 

 

Asiakastyytyväisyysky

sely 

Vuosittain 

 

1., 5., ja 8.lk. 

 

2.vuosi 
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Varhaiskasvatus 

Peruskoulu 

 

 

2. Yhteistyön sisältö 

 

-sisältöalueet 

-tehokkuus 

-vaikuttavuus 

-vuorovaikutteisuus 

Huoltajat, 

henkilöstö, 

päiväkotilapset ja 

oppilaat, 

oppilashuolto, 

terveyshuolto 

Arviointikyselyt 

 

Laajat 

terveystutkimukset 

 

Asiakastyytyväisyystu

tkimus 

Vuosittain 

 

1., 5. ja 8.lk. 

 

 

2.vuosi 

 

Varhaiskasvatus 

Peruskoulu 

3. Oppilashuollollinen 

toiminta 

Huoltajat, 

henkilöstö, 

päiväkotilapset ja 

oppilaat, 

oppilashuolto, 

terveydenhuolto 

Arviointikyselyt 

Laajat 

kouluterveystutkimuk

set 

 

Asiakastyytyväisyysky

sely 

Vuosittain 

1., 5. ja 8.lk. 

 

 

2.vuosi 

 

2.6 Fyysinen kasvu- ja oppimisympäristö 

Taulukko: Fyysinen kasvu- ja oppimisympäristö 

Yksikkö Arviointialue Arvioitsijat Arviointimenetelmät Periodi 

Varhaiskasvatus 

Peruskoulu 

 

 

 

1. Kasvu- ja 

oppimisympäristöjen 

 

a) ajanmukaisuus 

 

b) toiminnan tarpeisiin 

vastaavuus 

 

c) riittävyys 

Henkilöstö 

Päiväkotilapset ja 

oppilaat 

Huoltajat 

Yhteisöllinen 

oppilashuoltoryhmä 

Itsearviointi 

Arviointikyselyt 

Asiakastyytyväisyystutki

mus 

 

 

Vuosittain 

 

2.vuosi 

 

 

Varhaiskasvatus 

Peruskoulu 

 

2. Ympäristösuunnitelma 

 

Henkilöstö 

Päiväkotilapset ja 

oppilaat 

Huoltajat 

Itsearviointi 

Arviointikyselyt 

Vuosittain 
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Yksikkö Arviointialue Arvioitsijat Arviointimenetelmät Periodi 

Varhaiskasvatus 

Peruskoulu 

 

3. Pihasuunnitelmat 

 

a) pihan toimivuus 

 

b) pihan turvallisuus 

Henkilöstö 

Päiväkotilapset ja 

oppilaat 

Tekninen toimi 

Vuosiarviointi Vuosittain 

Varhaiskasvatus 

Peruskoulu 

 

4. TVT -suunnitelmat Henkilöstö 

Päiväkotilapset ja 

oppilaat 

Sivistystoimen TVT-

ohjausryhmä 

Tietohallinto 

Huoltajat 

Itsearviointi 

Arviointikyselyt 

Sivistystoimen ja 

tietohallinnon kyselyt ja 

kartoitukset 

Asiakastyytyväisyyskysel

y 

Vuosittain 

 

Säännöllise

sti 

 

2. vuosi 

Varhaiskasvatus 

Peruskoulu 

Opetustoimi 

5. Opetustoimen TVT- 

kehittämissuunnitelma 

”Digiagenda” 

 

 

Yksiköiden 

henkilöstö 

Oppilaat 

Opetustoimi 

Arviointikyselyt ja 

kartoitukset 

 

 

Säännöllise

sti 

 

 

Varhaiskasvatus 

Peruskoulu 

 

 

6. Opetustoimen 

ympäristöohjelma 

Yksiköiden 

henkilöstö 

Opetustoimi 

Sidosryhmät 

Siivous- ja 

ruokahuolto 

Arviointikyselyt Säännöllise

sti 

Varhaiskasvatus 

Peruskoulu 

Liikuntatoimi 

 

7. Lähiliikuntapaikat Yksiköt 

Huoltajat 

Sidosryhmät 

Liikuntatoimi 

Arviointikyselyt Säännöllise

sti 
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2.7 Kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuus 

Taulukko: Kasvu- ja oppimisympäristöjen turvallisuus 

Yksikkö Arviointialue Arvioitsijat Arviointimenetelmät Periodi 

Varhaiskasvatus 

Peruskoulu 

 

 

 

1. Yksiköiden turvallisuus 

 

a) turva- ja 

turvallisuussuunnitelmat 

 

b) vuosi- ja peruskorjaukset 

 

c) turva- ja palotarkastukset 

 

Henkilöstö 

Tekninen toimi 

Työsuojelu 

 

Vuosittaiskartoitukset 

– ja arvioinnit 

Turvatarkastukset 

Palotarkastukset 

 

Vuosittain 

2. vuosi 

2. vuosi 

Varhaiskasvatus 

Peruskoulu 

 

 

 

2. Työsuojelusuunnitelmat Henkilöstö 

Työsuojelu 

Riskien kartoitukset 

Työsuojelutarkastukset 

2. vuosi 

Varhaiskasvatus 

Peruskoulu 

 

 

3. a) Kiusaamisen 

ehkäisemissuunnitelmat 

b) Tasa-arvo- ja häirinnän vastaiset 

suunnitelmat 

 

Henkilöstö 

Päiväkotilapset 

ja oppilaat 

Oppilashuolto 

Huoltajat 

Opetustoimi 

Lukuvuosisuunnitelma- 

ja kertomus 

Arviointikyselyt 

Vuosittain 

 

 


