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"
Koul-usexa pj-etett.a{vi

useita erii-ai_sia tehtrivi;i.
rauiut'yohun ia sj_]<si niiden
pal jon huorniota.

Kokeiclen teirtiiv:inai on yleensd ioinia palautei<einona.Pai-uatetieto on tarpeen oppj-1-ai]-i-6, opettajifi;--j"-=ita tarvitse-vat rnvns suuri Yl.gisg ja p;ieitoi<sente]*i-:iEtL. nyvJ-n iaadittuja ]<oirei-ta voidaan kziyttdri yhtenii perusteena oppimise;; ;#;;ksen, kouluntoi-rllj-rrrlan ia koko koul-utusielriestexmetn bulj.q:]*sej-..x-isLtuden arvioin-ni-i-i-e.
Kokeita voleiaan kriyttriei mtrmmem tmr,Icmj-tpkseen, rnutfayleensfr koi<een jiir jestitmi-stapa asettaa ra joituk"i" - riihen, ;iiepai"autetia i<okeesLa saa. Jos koulun uriropul:"J-:'-sesta .kokeest.m ha]-u-taan monenlaista hyotyri, on huolehdiitavl siitai *ita-ot tiedoll-i-nen ja trtyovoirnaresurssillinentr vaimius talmatrr fryucyntetrnj-serr teke-m;ifrn.
Yl-eensei opetta jien tuiisi itse pystya{ havainnomr:rj_m jaerilaj-sten ko.l<eiden avu11a itse seuraama..r- 6ppi*j.sen ealstvml*t$lnikai on t.eir]<eiin opetta jan arvioinnin kohde. xoulun petatttCIvaj.heessakun annetaan piiiistOtodistuksia, jotka vaikutt.avit esim. jui[o:

opisk*J-uun pate{syyn on teirkedtd eitii eri kouluissa annettavatarvosanat ovat yhteisnitall-isia. Jos arvostelun yhteismitaliisuut-
t.a haLuttaan tu]<ea ulkopuotisil-la kokeiiia. td.nid LAettyrtaiei mm. (a)ettii }<o]<eiden tulee o1l-n opetussuunnitelman mukaisia' (esirn. otiiahu$mioon suullisen kiel_ltaj_dan painogtus) ia (b) sisailteiri edustavaotos ko]<o l<yseisen koul-uasteen ]<urssj-sta - eiiczi esim" vain viirneilsen vuoden opetussisail-l-CI j-stei. Vmj-m natln menoLell-en vo j_vat uJ_kopuo-l-iset kokeet antaa tode.l-lisuutta vastaavan kattavan kuvan osaami-sen sisdlLostei ia hasost.a. lJsimerkiksj. sanastum osal-ta om yJ_eensd
kiinnostavalnpaa saada selvil-l-e snnaston koko }<uj-n ju,.lii it.ttyj""
muutaminm smmclien csaarnimom" .lotta teil-l-aj-mimt.a sj-xs.l-Iol-batrin vaft-deista kokelsta saataisii-n apua oppil-asarvclstel-un vhdenrnukai-starni-seen, }c*}ceet. pit.ei.isi periaatteessa pltriri jol<a lcoul_ussa iet edu.lsta*van otoicsen perusteella laskea arvosanasuosj-tukset" l{min tehdri;in
Rilotsi-ssa (ia ymmartiiiil<seni myos Norjassa). Kuten }?uohmi-n esinerk-ki osoittaa, kyseessri on suurta asiantuntemusta vaattva hanke,-imnica SikolverlcCIt. tmt.euttaa vieraiden kieiten osalt.a yhdesset Uclte*
bongin kiel- j-t"estnusryhrniin kanssa,

Kun vulclslt,tai-men koetoiminta t.ehdaiain ruotsal-atseen ta-paan, jairjestelrniiti voidaan keiyttaii oppi-J-asarvostelun yhdenmukais-
tm,nnlseen ja opettajat saavat myr:m tietoa oman "l-uol*j<ansa kesj<j-maid-
riiisestei suoritustasosta" Lj-sii]<si tul-oksi-a voldaan myos anai-ysoida
uusimpien testiteoreettisten mnl-l-1en mukaan -]a maada tiet.oa osaa-
rnj"sen vahvoista puoJ-ista ia heikkouksista " TAIA tietoa voidaan
vei.l-itteiai eri osapuolilte.

"J 
ns o l- l-aan l<i inmostunmit.a va j-n koul-u j air j este i-mdn yleisms--

td tul-oksel-l-isuudesta, eikii yksityisten knul-uien tasostarperhumaL-
t,a]<aan yksityi..ston oppi-X.aj.den osaamisesta tai hej.d.ein saaml-ensa
arvosanoj jen yhteJ-smitall-j-suudesta, riittei8 maj-nj-clsti otospoh-lai-
nen arvi-oimt.i-t,oi-rnlnta. Tell-l-ai"sesta ovat eslnier]<keinat KTL:m suoii"t.*
tamat til-annekantoitukset ja kansaj-nvril-iset vertail-evat IEA-tr"rtki-
mukset. Kun kyseessd on syst.eemj-tasolnen opeturssur-lnnit.el-mam Lober.l*
tumisen arviointi, on jiirkeviiii ottaa ru.nsas otos opetuss j-siitl-6j-s-
th. jakaa ne i.0-15 eril-aiseen tehtaiveivihkoon ja rotatoi-dm xte
satunnaisesti otosl-uokissa. Antckuriosoiden avul1a voidaan verran-
taa enj" l<oevihkot ja snadaan tavaL"i-i-sta suppeaa koetta m6ninver*
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l-l-ei,ulkopuoiisilra kokej-l_l_m voj- c:Il-aNii11a on ai_na kiistat.on vaijcutr:ssisailtoon ja laatuun t'ulisi kiinnitta{ai



pmin katta'''arnpi ctos opetussu.unnj-tehnasta. KyL on 1<ehi.tte{nyt. teihrtnsysteeni-tasoiseen arviointi-j-n r-iittt;aa rnetodj-iickaa ja omaa siin;ivarsin korkean arnmattltaidon' vaiheiisfut, rrCIrrl*i}*rosunssi.t hidastavat.tcimintaa' Paas.t;iisiin paljon t*it-"rrl"*paan toi-rnintaano jos opt{antaisi pariksi vuodel<&i" kunnol"l-isesti projejctirahaa J*trhunhinaineeseen silloin, kun kartoitus t"hai;; (n. r_o vuoa"n viij-ein). aitarvits i s i rahoift aa ;:ysyvaisri r i sahe"Li rdiia; ;;;;;;r j-ode i1ain .

sen kaltainen koetoimintao. jota nrn. suKol nykyriiin harras_taa {ns' peruskouLul<okeetl _"i- nvi<viJeiiaan pal-veJ-e mitririn edeLlainainittuja funktioita. vaikka t<oreet 
"t.tat palvele oppilasarvoste--Lun yhdenrnukalstamlsta todelrisem u**"r-t*ut*** -e*friart" 

eiveitkeikerro oman h-lokan keskimaieirriisestti euorit"*t"-*tJt",' r* voisj_vatvaikuttaa posit.i"ivisesti opetukseen, iln kol*eet olisj-vat j_nnova_tiivisia ja opetussuunnitelmaa rryvj-l ["i1"*tr"i". -oFn 
i]-mei-sestj-asettuu taiste[ takuunieheksi s1I-_loi-n, 

- icun antaa suclmitur]rsensakokeiden k;iytost;i ja toimintaan }<iiytetiiiin .r.ron*iLsaiien ratraa.Kun kol<eet eiveit palvele eder_-r.aimainit.tu ja r""xiioiir, on syyteimyos kysy*i rniksi ne on suori-tettava ii-"ttvinii piiivinri, y1-ioppilas-tutki-nnon rnaltia rnatkien.
Kun oPH niettii toimintaansa kehittaimisvirastona ja omaaosuuttaan ]<oulutuksen tuloksellisuuden a-rvioinnissa, se ei ymrntir*tiieiitseni voi delegoida omaa vastuutan palautetiedon h.a*kicj-misestakuin siten o etti se varmistuu palautte'en tranricimisen l-aadr:sta,vaikka kuinka asiaa pvorittaa i" *i.!cill-'"i voi paie*yeimuuhun arvioon kuin ettri 

. nyxyiserraan ylioppilastutkinto senparernrnir: kuin esim- $uKoL: i-n* ktet"i*i"t" ei toimi kunncllisenapal autetiedon mekan j-smina . l{atematl ikkaolyrnpi ar ii""l ym . vastaavatovat systeemi_tasoisen pal-autetiedon fannitla :i"pi- i:Jriraangjohta_via" Holempi-a pit;iisl tuntuvasti kohentaa. Aj-noa palautetiedonmekanismi, jokS t:iyttaiai mehodol-oqisCIu vaat.j.mr"lkset,;" ftrr,,n kansal_-l- i-set j a kansainvzil i set arviointitutri-ilil;t:''il;ii;' ,,iidaan roden-nilkoisesti kaiytttlti h.yveiksi *v** -"tti**t"rl-i-sesta 
metodiikastatunnetusti tarkan OECD:n k*ur-,tusindikaattority,nssa, -
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