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Inkeri Sutela / Helsingin yliopisto 
Kokeeton kurssi oppilaiden ja arvioinnin näkökulmasta: tapaustutkimus 
 
Tutkijat ja teoreetikot ovat todenneet arvioinnilla olevan huonoja vaikutuksia järjestelmissä, jotka perustuvat 
testeihin ja päättöarviointeihin. Tällöin opetetaan usein ensisijaisesti koetta varten ja muu jää sivuseikaksi 
(nk. backwash-vaikutus). Oppimiseen vaikuttavat aina myös tunteet. Positiivisessa tunnetilassa on helpompi 
käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Monille nimenomaan koetilanteet tuovat liiallista stressiä ja negatiivisia 
tunnetiloja. Mutta kokevatko myös oppilaat tilanteen näin?   Tein Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulussa 
lukuvuonna 2017-2018 kokeilun, jossa kahdella seitsemännellä luokalla yläluokkien ensimmäinen historian 
kurssi järjestettiin ja arvioitiin kokonaan ilman perinteisiä kokeita. Kokeettomuus oli oppilaiden oma toive ja 
kokeen sijasta kurssiarvioinnin sovittiin muodostuvan 2-3 projektista. Kokonaisuudet olivat seuraavat:  1. 
Ranskan vallankumouksesta Suomen sotaan ja autonomiaan (arvioitavana oli toisella luokalla ryhmätyönä 
tehdyt seinälehdet (posterit) ja molemmilla lisäksi normaalia tuntityöskentelyä)  2. Teollistuminen 
(arvioitavana portfolio)  3. Suomen 1860-1880-lukujen murros (arvioitavana vapaavalintainen projektityö)   



Opettajan kokemus kurssista oli, että sillä oli paremmat mahdollisuudet keskittyä suuriin kokonaisuuksiin 
sekä erilaisten taitojen harjoittamiseen kuin tavallisilla kursseilla. Lisäksi ehkä yllättäen opettajankin stressin 
kokemus väheni. Arvioinnin kannalta arvosanat muodostuivat melko samanlaisiksi kuin seuraavalla kurssilla, 
jolla järjestettiin myös yksi koe, mutta joitakin jopa kahden arvosanan suuruisia muutoksia tapahtui. Kokeen 
muodostaman kertauselementin puuttuminen jäi kuitenkin mietityttämään tietosisältöjen oppimisen 
kannalta.  Kurssin lopuksi oppilaat vastasivat nimettömään kyselyyn kurssin kokonaisuudesta ja arvioinnin 
osista. Yleisesti ottaen he kokivat oppineensa hyvin, kurssin olleen mukava ja kokeettomuuden vähentäneen 
stressiä. Suhtautuminen eri työtapoihin kuitenkin vaihteli. Esimerkiksi portfolio oli koettu tehokkaaksi 
oppimisen kannalta, mutta myös työlääksi, eikä sen koettu näyttävän omaa osaamista kovin hyvin. Posterin 
tekemistä ei koettu yhtä tehokkaaksi oppimiselle. Ylivoimaisesti eniten oppilaita oli miellyttänyt oman 
projektityön tekeminen. Sen koettiin myös tuovan esiin omaa osaamista ja olleen tehokas opiskelun väline. 
 
 

 
Juli-Anna Aerila & Marita Neitola  / Turun yliopisto 
Oppimisentarinat  kannustavia ja yksilöllisiä ja kannustavia kertomuksia oppimisesta 

 
Kertomukset ja kertominen ovat keskeisiä lapsen kasvussa. Kertomukset ovat lapsille luontainen tapa 
ymmärtää, jäsentää ja muistaa asioita. Myös identiteettimme rakentuu itse kertomiemme ja muiden 
tuottamien kertomusten varaan. Oppimisessakin kertomuksilla on keskeinen rooli, sillä suuri osa opettajien 
puheesta on kertomusta. Oppimisen dokumentoinnissa ja arvioinnissa kertomusta käytetään vähän. 
Oppimisentarina (Learning Story) -menetelmä on Uudessa-Seelannissa kehitetty, kertomuksellisuuteen 
perustuva, oppimisen arvioinnin ja dokumentoinnin menetelmä, jossa korostetaan yksilöllistä kehitystä, 
vertailun välttämistä sekä arvioinnin kannustavuutta. Oppimisentarinassa opettaja tai muu aikuinen tuottaa 
lasta koskevat havaintonsa kertomuksen muotoon. Opettajan tai aikuisen kirjoittama oppimisentarina 
jaetaan lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa ja sitä voidaan täydentää heidän kerronnallaan. 
Oppimisentarinoilla on positiivisia vaikutuksia lapsen itsekyvykkyyskäsityksiin, lapsen ja vanhempien väliseen 
kommunikointiin sekä henkilöstön lapsesta tekemiin arviointeihin. Tutkimuksessa kuvataan suomalaisten 
erityisopettajaopiskelijoiden tuottamia oppimisentarinoita (N=38) sekä niitä koskevia reflektoivia raportteja 
(N=38). Tutkimusaineistona olevat oppimistarinat kohdistuvat eri-ikäisiin lapsiin varhaiskasvatuksesta 
perusopetuksen yläluokille ja niiden kohteena ovat erilaiset tukea tarvitsevat lapset päiväkodeissa ja 
erilaisissa kouluissa, kuten sairaala-, erityis- ja yleisissä kouluissa. Tavoitteena on laadullisella 
sisällönanalyysill aselvittää, millaisia oppimisentarinoita erityisopettajaopiskelijat kirjoittavat ja miten 
oppimisentarinaa voitaisiin soveltaa suomalaiseen arviointikulttuuriin. Opiskelijat ovat valinneet 
oppimisentarinoidensa kohteiksi sekä perinteisiä oppisisältöjä, käyttämistilanteita, työskentelyn kuvauksia 
että yleisiä kasvuun liittyviä positiivisia ja hyvinkin yksilöllisiä asioita. Oppimisentarinoissa kertomuksellisuus 
lisää arvioinnin henkilökohtaisuutta (sanaston taso, puhuttelut, päähenkilön valinta, yksityiskohdat) ja tekee 
arvioinnista lapselle ymmärrettävämpää (kertomuksen muoto auttaa eläytymään ja tukee muistamista). 
Opiskelijoiden mukaan menetelmä auttaa näkemään positiivisuutta haastavissakin tilanteissa ja tukee lapsen 
myönteisin minäkuvan kehittymistä, sillä omassa oppimisentarinassaan lapsi on myönteisen huomion 
keskipisteessä 
 
 
 
Toni Mäkipää /Helsingin yliopisto 
Palautekäytännöt ruotsin, englannin ja ranskan opetuksessa lukiossa   
 
Lukion opetussuunnitelma painottaa elinikäistä oppimista ja jatkuvaa arviointia. Kuitenkin tutkimukset ovat 
osoittaneet, että suomalaiset kieltenopettajat käyttävät vanhanaikaisia arviointitapoja (Hilden et al., 2015; 
Härmälä et al., 2014) eivätkä opettajat muuallakaan ole tietoisia ajankohtaisista arviointitavoista (Bennett, 
2011; Taylor, 2009; Vogt & Tsagari, 2014). Itsesäätelytaidot ovat välttämättömät elinikäisen oppimisen 



kannalta, mutta monien opiskelijoiden itsesäätelytaidot ovat kuitenkin sangen puutteelliset (Virtanen et al., 
2013). Tämän vuoksi tutkin väitöskirjassani formatiivista arviointia ja itsesäätelyn tukemista ruotsin, 
englannin ja ranskan opetuksessa lukiossa. Keskeisimmät teoreettiset lähtökohdat ovat itsesäätely, 
formatiivinen arviointi, palaute, sosiokulttuurinen oppimiskäsitys ja assessment literacy. Kartoitan, miten 
opettajat antavat palautetta opiskelijoille eri kielten taitotasoilla (CEFR-tasoilla) ja miten opettajat tukevat 
oppilaiden itsesäätelyä. Palautetta ja itsesäätelyä on tutkittu melko paljon, mutta tutkimus niiden välisestä 
yhteydestä vieraiden kielten opetuksessa Suomessa on erittäin vähäistä. Tutkimukseen osallistuu 
opiskelijoita (N=400) ja opettajia (N=10) neljästä lukiosta eri puolelta Suomea. Data kerätään kyselyllä ja 
haastattelulla, ja se analysoidaan monimenetelmällisin keinoin (esim. faktorianalyysi, sisällönanalyysi). 
Palaute englannissa on todennäköisesti syvällisempää, sillä lukiossa on tarkoitus saavuttaa korkeampi taso 
englannissa kuin ruotsissa tai ranskassa. Tulosten avulla voidaan kehittää opettajien arviointitietoutta ja 
opettajankoulutusta sekä edistää itsesäätelyä ja elinikäistä oppimista. Ensimmäinen artikkelini perustuu 
kielten taitotasoihin: miten lukion ruotsin, englannin ja ranskan opetuksessa annetaan suullista ja kirjallista 
palautetta eri taitotasoilla? Data kerätään kyselyllä opiskelijoilta ja opettajilta. Esityksessäni kuvaan artikkelin 
teoreettiset lähtökohdat, miten aion kerätä datan ja mitkä seikat askarruttavat tutkimuksen tässä vaiheessa. 
 
 
 
Eero Salmenkivi / Helsingin yliopisto HY 
Filosofian ylioppilaskokeen digitalisoituminen ja tehtävien rakenteen muutokset 2014-2018   
 
Esityksessä tarkastellaan filosofian ylioppilaskokeen tehtävien rakenteen muutoksia, kun koe muuttui 
digitaaliseksi syksyllä 2016. Tarkasteltavana on neljän paperisen kokeen (14s, 15k, 15s ja 16k) sekä neljän 
sähköisen kokeen (16s, 17k, 17s ja 18k) tehtävät. Sekä paperiset että sähköiset kokeet jakautuvat kahteen 
kahden kokeen ryhmään. Paperisissa kokeissa jakoperusteena on, että syksyllä 2015 filosofiassa lisättiin 
vuonna 2013 käyttöön otettuihin koekohtaisiin hyvän vastauksen piirteisiin Ylioppilastutkintolautakunnan 
filosofian jaoksen pisteohjeet. Sähköisissä kokeissa jakoperusteena on, että syksystä 2017 lähtien 
ylioppilaskokeen tehtävät on laadittu siten, että niihin voi vastata sekä vuoden 2003 että vuoden 2015 lukion 
opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.  Tehtävistä tarkastellaan niiden rakennetta, aineistoja, 
kohdistumista opetussuunnitelman perusteisiin ja kognitiivista vaativuutta. Rakenteen osalta tarkastellaan 
tehtävien jakautumista osioihin ja niiden merkitykseen kokeen kokonaispistemäärän kannalta sekä valinta- 
ja suoritus- eli tuotostehtäviin. Vain yhdessä tehtävässä on pieni valintaosuus, joten tosiasiassa analysoidaan 
erilaisia tuotostehtäviä. Aineistojen osalta tarkastellaan niiden määrää ja laatua sekä vaikutusta kokeen 
suorittamiseen. Opetussuunnitelman perusteiden osalta tarkastellaan sekä eroa sähköisten ja paperisten 
kokeiden että yksien ja kaksien opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittujen tehtävien välillä. 
Opetussuunnitelman kautta tarkastellaan myös eri filosofian alueiden painottumista tehtävissä. Kognitiivisen 
vaativuuden tarkastelun lähtökohtana on Andersonin ja Krathwohlin (2001) muunnelma Bloomin 
kognitiivisten tavoitteiden taksonomiasta. Sen soveltumista filosofiaan ja vaikutusta tehtäviin tarkastellaan 
monipuolisesti. 
 
 
 
Mika Perälä / Helsingin yliopisto ja YTL  
Itsearvioinnin arvo ja oikeutus  

 Itsearviointi ja sen perustana oleva itsereflektio ovat metakognitiivisia toimintoja. Kirjallisuudessa niiden 

katsotaan tukevan keskeisesti oppimista, vahvistavan opiskelumotivaatiota ja itseluottamusta sekä lisäävän 

tietoisuutta arvioinnin kriteereistä. On kuitenkin myös huomattu, että itsearviointi on vaativa kognitiivinen 

suoritus ja että se voi lannistaa oppijaa, jolla on muita heikommat edellytykset saavuttaa asetetut 

oppimistavoitteet.  Tarkastelen esityksessäni kahta kysymystä: (1) Millä ehdoilla oppijan itsearviota voi pitää 

tiedollisesti oikeutettuna? (2) Mitä oppimistavoitetta itsearviointi oikein palvelee? Esityksen hypoteesit ovat 



seuraavat: (1) oppijan itsearvion tiedollinen oikeutus nojautuu episteemiseen auktoriteettiin, opettajaan, 

joka vahvistaa arvion tai tarvittaessa korjaa sitä (riippuvuusteesi), (2) itsearviointi on olennainen osa 

järkiperusteisiin tukeutuvaa eettistä ja kriittistä ajattelua, joka on yksi tärkeimmistä yleisistä 

oppimistavoitteista niin lukiossa kuin peruskoulussakin (rationaalisuusteesi).   Esityksen aineistona ovat 

perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteet erityisesti elämänkatsomustiedon osalta sekä 

mahdolliset tapausesimerkit koulujen arviointikeskusteluista. Hypoteesit ovat kuitenkin yleisiä. 

Teoreettisena viitekehyksenä on yhtäältä itsearviointia koskeva kasvatustieteellinen tutkimus, toisaalta 

sosiaali- ja hyvetietoteoreettinen filosofinen tutkimus.   Kirjallisuutta  Atjonen, P. (2007), Hyvä, paha arviointi, 

Tammi, Helsinki.  Atjonen, P. (2015), Kehittävä arviointi kasvatusalalla, Kirjokansi, Joensuu.  Hakkarainen, K., 

Lonka, K., Lipponen, L. (2008), Tutkiva oppiminen: Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä, 6.8. p., 

WSOY, Helsinki.  Lackey, J. (2011), Acquiring Knowledge from Others, teoksessa D. Whitcomb ja A. I. Goldman 

(toim.), Social Epistemology: Essential Readings, Oxford University Press, Oxford, s. 7191.  Ouakrim-Soivio, N. 

(2016), Oppimisen ja osaamisen arviointi, Otava, Helsinki.  Salmenkivi, E., Iivonen, P., Elo S. (2017), Eettisen 

ja kriittisen ajattelun taitojen arviointi katsomusaineissa ja teemaopinnoissa, teoksessa E. Kauppinen ja E. 

Vitikka (toim.), Arviointia toteuttamassa. Opetushallitus, Helsinki, s. 8299.  Siegel, H. (2017), Educations 

Epistemology: Rationality, Diversity, and Critical Thinking, Oxford University Press, Oxford.  Virta, Arja (1999), 

Uudistuva oppimisen arviointi. Turku. 


