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Lisäopetuksen todistukset

HEL 2017-004028 T 12 01 02

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä lisäope-
tuksen välitodistuksen, todistuksen lisäopetuksen suorittamisesta ja to-
distuksen lisäopetuksessa suoritetuista opinnoista. 

Esittelijän perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen lisäopetuksen ope-
tussuunnitelman valtakunnallisista perusteista, joiden mukainen ope-
tussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016. Lisäopetuksen opiskelijoi-
den opintojen suunnittelussa, opiskelusuunnitelmien laadinnassa sekä 
oppimisen arvioinnissa ja todistusarvosanojen antamisessa huomioi-
daan, että perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 siirrytään uuden tuntijaon 
ja opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen porrastetusti. Paikalli-
nen opetussuunnitelma on laadittu valtakunnallisten perusteiden poh-
jalta ja se on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostos-
sa 21.6.2016 (§ 58). 

Lisäopetus jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Helsin-
gin kaupungin lisäopetuksen opetussuunnitelma ja todistuslomakkeet 
ovat yhteisiä kaikille lisäopetusta järjestäville kouluille ja oppilaitoksille. 

Lisäopetuksessa käytettävät todistukset ovat välitodistus tarvittaessa 
jatko-opintoihin pyrkimistä varten, todistus lisäopetuksen suorittamises-
ta ja todistus lisäopetuksessa suoritetuista opinnoista. Todistus lisäope-
tuksen suorittamisesta annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki 
opinnot hyväksytysti. Todistus lisäopetuksessa suoritetuista opinnoista 
annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut vain osan opinnoista hyväk-
sytysti tai keskeyttänyt opintonsa. Helsingin lisäopetuksessa väliar-
viointi toteutetaan opiskelijan ja opettajan sekä mahdollisuuksien mu-
kaan huoltajien yhteisenä arviointikeskusteluna. Lisäopetuksen opiske-
lijalle annetaan tarvittaessa välitodistus jatko-opintoihin pyrkimistä var-
ten. Lisäopetuksen opiskelija saa pyynnöstä todistuksen liitteen, jossa 
arvioidaan hänen työskentelyään ja käyttäytymistään lisäopetuksessa. 
Todistuksen liitteenä voi olla myös tarkempia tietoja oppilaan opinto-oh-
jelmasta ja opinnoissa menestymisestä, seloste muissa oppilaitoksissa 
suoritetuista opinnoista, arvio työpaikalla tapahtuneesta oppimisesta 
sekä kuvaus opiskelijan työtehtävistä tai seloste opiskelijan harrastuk-
sista. Liitteestä ei tule merkintää todistukseen. Jos opiskelija on korot-
tanut jonkin perusopetuksen yhteisen tai valinnaisen oppiaineen arvo-
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sanaa, se merkitään todistuksessa kohtaan Perusopetuksen päättöar-
vosanojen korottaminen.

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voi-
daan todistuksissa käyttää numeroarvioinnin sijasta sanallista arviota. 
Toiminta-alueittain opiskeltaessa käytetään sanallista arviointia.

Todistuslomakkeiden laatimisessa on noudatettu opetussuunnitelman 
22.12.2014 antamia perusteita. Helsingin kaupungin lisäopetuksessa 
käytetään yhteisiä kuntakohtaisia todistuksia.
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