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Kolme päivää, kolme teemaa 
1.  Oppimisen arviointi ja tavoitteellinen oppiminen 

2.  Kohti yhtenäisiä arviointimenetelmiä ja oppimisen tuen ratkaisuja 

3.  Sähköisen arvioinnin mahdollisuudet 

+orientaatiotehtävä ja kehittämistehtävä 
 

!" 
Oppiminen, arviointi & opetussuunnitelmauudistus 

Risto Hotulainen & Terhi Ojala / 2015-2016 
 2 

www.helsinki.fi/yliopisto 

 
Tämän päivän tavoite:  

 
-palauttaa mieliin uudistuvan opetussuunnitelman perusteita 

-tarkastella oppimista, oppimaan oppimista 
-paneutua oppimisen arviointiin tavoitteiden asetannan kautta 

-tutustua erilaisiin mahdollisuuksiin tunnistaa ja tukea lapsen vahvuuksia 
-aloittaa itselle soveltuvan ja työtä hyödyttävän  

kehittämistehtävän suunnittelu 
 
 

Päivän jälkeen  
osallistujalla tulisi olla ymmärrys ja keinot siitä miten arvioida oppilaan 

edistymistä ja miten arviointi ja oppilaalle suunniteltava ja annettava yleinen 
tuki ovat osa kasvatusta ja opetusta.  
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Orientaatiokysymykset: 
 
 •  Osallistutko koulusi tai kuntasi opetussuunnitelmaprosessiin? 

•  Miten oppimisen arviointia on käsitelty koulusi ops -keskusteluissa ja miten se 
kirjoitetaan opetussuunnitelmaan? 

•  Mikä oppimisen arviointiin liittyen on sinulle vaikeinta? 

•  Onko sinulla tällä hetkellä jokin akuutti oppimisen arviointiin liittyvä ongelma?   
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3) Mikä oppimisen arviointiin liittyen on sinulle vaikeinta / 
 Oulun ryhmä  

ARVIOINTI: 
Kaikille selväksi väliarvioinnin, lukuvuosiarvioinnin   ja päättöarvioinnin ero.  
Vaikeinta on ollut selvittää päättöarviointia aineenopettajille: kuinka oppilaan 
henkilökohtaiset vaikeudet ja  esimerkiksi sairaudet pitäisi ottaa huomioon arvioinnissa ja 
miten päättöarviointi muodostuu. Sitkeästi tuntuu olevan vallalla käsitys, että 
päättöarvosana on 8.ja 9.vuosiluokan kurssiarvosanojen keskiiarvosta johdettu arvosana. 
  
Arviointini on perustunut suhteellisen perinteisesti oppilaan osallistumiseen,  asenteeseen 
ja perinteisiin kokeisiin pohjautuen. Tämä on toiminut ihan hyvin  mutta tavoitteenani olisi 
laajentaa oppimisen ohjausta ja arvointia tutkivan  oppimisen kautta enemmän 
prosesseihin ja syvempään ymmärtämiseen. Ideoita on, mutta tukea/vinkkejä kaipaisin.  
 
Sanallisen arvioinnin tulkinnanvaraisuus, se mitä sanat tarkoittavat kenellekin.  
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MOTIVAATIO: 
Miten motivoida ja ohjata oppilaita  tiedonhakuun, tiedon kriittiseen 
analysointiin ja (luoviin) esityksiin käsillä olevasta aiheesta. 
 
Esim. oppilas saa monipuolisesti palautetta, että on edistynyt hyvin 
omiin tavoitteisiinsa  suhteutettuna. Palaute tuo esille oppilaan 
vahvuuksia oppijana ja vahvistaa itsetuntoa  ja oppiminmotivaatioita. 
Entäs sitten, jos lukuvuositodistus kertoo, että oppilas on  juuri ja 
juuri saavuttanut tietyn oppiaineen tavoitteet? Mitä tapahtuu oppilaan  
itsetunnolle, oppimismotivaatiolle?? 
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TASAPUOLISUUS, OIKEUDENMUKAISUUS: 
Vahvistus siitä, että arviointini on varmasti tasa-arvoista, myös valtakunnallisesti. 
 
Yleisesti arvioinnissa pohdin sen tasapuolisuutta opettajien välillä. Yhteisopettajuudella ja 
arvioinneilla olemme pystyneet luomaan yhteistä linjaa.  
 
Minulle on vaikeaa se kuinka saada arvioinnista ”validisti läpinäkyvä”  sellainen, että auttaa 
kaikkia osapuolia (oppilas, vanhemmat ja eri opettajat)  havaitsemaan yksilön oppimisen, opitun 
laadun sekä syvyyden.  
 
AJAN PUUTE, YHTEISTYÖN PUUTE: 
Tavoite tehdä arvio jatkuvana ja vuorovaikutteisena prosessiarviona on ilman  muuta 
erinomainen, aina halunnut tehdä niin.  Mutta siihen on hirvittävän vaikea raivata aika.  

 
Ops- työssä minua vaivaa eniten se, että teemme kunnallisen opsin arviointi-osuutta tiiminä 
tietämättä juurikaan mitä muut ryhmät tekevät/ehdottavat kirjattavaksi (mm.työtavat). Toivon, että 
työtavat kirjataan opsiin ja myös niiden arviointi.  
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4) Onko sinulla tällä hetkellä jokin akuutti oppimisen arviointiin 
liittyvä ongelma /Oulu 

Liittyy osittain edelliseen: nyt rästissä mm. kolmen luokan jaksojen  
sanalliset päättöarvioinnit. Kaipa ne nyt syyslomalla tässä jossain  välissä 
kirjoitan.  
 
Toivoisin lisätietoa uuden opsin taitojen/työskentelyn arviointiin ja ajatuksia 
uusiin arviointilomakkeisiin. 
 
Mikäli esim. 9. luokan oppilailla loppuu kirjallisten suunnitelmien mukaan  
tietyn aineen opetus jouluun 2015, niin onko numeroarviointia  pakko antaa 
jouluna 2015, vai voidaanko sen antaminen / numero antaa  vasta keväällä 
2016?  
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Oppiminen on tehokkainta  
•  kun luokassa vallitsee positiivinen ja motivoiva ilmapiiri 
•  kun oppimistavoitteet ja niiden arviointi on oikeassa suhteessa lapsen 

kykyihin ja taitoihin 
•  kun onnistumisprosentti oppimistilanteessa on vähintään 90 
•  kun oppimistilanteet järjestetään niin, että oppilaat oppivat myös toisltaan 

ja auttavat toisiaan oppimaan 
•  kun opittua harjoitellaan ja kerrataan 
•  kun opetuksessa hyödynnetään myös uuden teknologian tuottamia 

menetelmiä ja apuvälineita (esim. Eka-peli) 
•  kun systemaattisesti opetellaan myös oppimisstrategioita  
Timo Ahonen 
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Opitun pysyvyys 
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luento 5% 
lukeminen 10% 
audiovisuaalinen 20% 
demonstraatio 30% 
keskustelu 50% 
tekemällä oppiminen 75% 

National Training Laboratories, Bethel, Maine 
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Muuttuva opettajuus 
Toimintakulttuuri ja toimintatavat 

Yksintekemisestä yhdessä tekemiseen 

Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 

Yhteistyön lisääntyminen 

Dokumentoinnin lisääntyminen 

Oppimisympäristöt ja some 

 
Ilomäki-Keisala, mukaellen 
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OPS 2016 

 

Risto Hotulainen & Terhi Ojala / 2015-2016  14 

MUUTTUVA 
MAAILMA 
-ympäristö, 

globalisoituminen, talous, 
työelämä, teknologia, 

 

OPPILAAN MUUTTUVA 
ROOLI 

-yhdessä tekeminen ja 
osallistuminen 

-tutkiva ja luova työskentely 

MUUTTUVA 
SIVISTYSKÄSITYS JA 

OSAAMINEN 
-laaja-alaisuus, eettisyys, 

kestävyys 
-oppimisen taidot, tiedonhallinta 

ja vuorovaikutus 

MUUTTUVA OPETUS 
-oppimiskäsitys 

-yhteistyö ja 
kokonaisuuksien 

rakentaminen 

Irmeli Halinen 2015  

www.helsinki.fi/yliopisto 

Avainkompetenssit (OECD) Johanna Juvonen 2015 

Kyky hyödyntää työkaluja  
(kieli, teknologia ym.) 

Kyky toimia 
heterogeenisissa 

ryhmissä 

Kyky toimia 
autonomisesti 
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Ops-uudistuksen ydin 
Miten koulu toimii nykyistä paremmin kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä, 
joka 

•  edistää koulutyön mielekkyyden kokemusta? 
•  vahvistaa oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa? 

•  edistää laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ja huolehtii hyvästä 
osaamisen tasosta? 

•  luo edellytyksiä kestävään elämääntapaan? 
 
Opetushallitus 2015, Johanna Juvonen 2015 

Risto Hotulainen & Terhi Ojala / 2015-2016  16 

www.helsinki.fi/yliopisto Risto Hotulainen & Terhi Ojala / 2015-2016  17 

TY
Ö

N
 P

E
R

U
S

TA
 

 
 
Toimintakulttuuri 
Arvot ja 
oppimiskäsitys 

TY
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MONIALAISET 
OPPIMIS-
KOKONAI-
SUUDET 
Oppiaineet  
Koulutyö 
  TY

Ö
N
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AV

O
IT

TE
E

T 

 
Kasvatuksen ja 
opetuksen 
tavoitteet 
LAAJA-
ALAINEN 
OSAAMINEN 

ovat opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja, 
joissa hyödynnetään koulun kaikkea toimintaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden 

kanssa. Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun tärkeää. 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet perusopetuksessa 

www.helsinki.fi/yliopisto 

MONIALAISET OPPIMISKOKONAISUUDET 
 

Opetuksen eheyttäminen & yhteistyö 
Yhdistyy koulun muuhun toimintaan 
Oppiainerajat ylittävää, toiminnallista 

Oppilaat osallistuvat myös suunnitteluun 
Vähintään yksi oppimiskokonaisuus lukuvuodessa (ei tarkkaa aikamäärettä) 
Tavoitteet ja sisällöt kirjataan paikalliseen suunnitelmaan, joita täsmennetään 

lukuvuosisuunnitelmassa 
 

Johanna Juvonen 2015 
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Oppimiskokonaisuudet esiopetuksessa 
Eheytetyn opetuksen periaate 

Yleiset tavoitteet aiempaa tarkemmin 
 

Viisi kokonaisuutta: 
Ilmaisun monet muodot 

Kielen rikas maailma 
Minä ja meidän yhteisömme 

Tutkin ja toimin ympäristössäni 
Kasvan ja kehityn 
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Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, että minkälaisen 
käsityksen oppilaat muodostavat itsestään  

oppijana ja ihmisenä. 
 

Erityisen suuri merkitys on opettajien  
antamalla palautteella. 

 
Arviointi edistää oppimista ja uskoa itseen oppijana. 

 
Arvioinnin perusta on perusopetuslaissa, arvoissa ja oppimiskäsityksessä. 
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Osallisuutta 
edistävä, 

keskusteleva, 
vuorovaikutteinen 

toimintatapa 

Rohkaiseva ja 
yrittämään kannustava 

ilmapiiri  

Oppilaan tukeminen 
oppimisprosessin 
ymmärtämisessä 

Oppilaan edistymisen 
näkyväksi tekeminen 

koko 
oppimisprosessin ajan 

Arvioinnin 
monipuolisuus 

Arvioinnin 
oikeudenmukaisuus ja 

eettisyys 

Arvioinnin avulla saadun 
tiedon hyödyntäminen 

opetuksen ja muun 
koulutyön suunnittelussa 

Koulun arviointikulttuuri 
tukee oppimista 

Raken- 
tava 

palaute 
 

Itsearvi-
ointi, 

vertaisar- 
viointi 
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Oppilaan arvioinnin tehtävänä on  

ohjata ja kannustaa opiskelua sekä  
kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin.  

 
Oppilaan  
oppimista,  

työskentelyä ja  
käyttäytymistä  
tulee arvioida  

monipuolisesti.  
 

PoL 22§ 
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ARVIOINNIN KOHTEET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPPIMINEN 

Sis. edistymisen ja osaamisen 
tason arviointia ja palautteen 
antamista niistä. 
 
Kun työskentely aloitetaan, 
sovitaan yhdessä tavoitteista ja 
onnistumisen kriteereistä. 
 
Ohjataan itsenäisesti ja 
ryhmänä tarkastelemaan 
edistymistä ja työn tuloksia 
suhteessa tavoitteisiin ja 
kriteereihin. 
ARVIOINNISSA hyödynnetään 
valtakunnallisesti määriteltyjä 
kriteereitä. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TYÖSKENTELY 
Tuetaan itsenäisen ja yhdessä 
työskentelyn taitoja;  
suunnitella, säädellä ja arvoida 
omaa työtä, toimia vastuullisesti ja 
parhaansa yrittäen, taito toimia 
rakentavassa vuorovaikutuksessa. 
 
Ohjataan oppilaita yksilöinä ja 
ryhmä suunnittelemaan työtä ja 
käyttämään erilaisia 
työskentelytapoja. 
 
Ohjataan tarkastelemaan 
suunnitelman toteutumista ja 
arvioimaan onnistumista ja siihen 
vaikuttaneita tekijöitä. 

 
 
 

 
KÄYTTÄYTYMINEN 

 
Ohjataan muiden ihmisten ja 
ympäristön huomiointiin 
sovittujen toimintatapojen ja 
sääntöjen noudattamiseen. 
asialliseen, tilannetietoiseen 
käyttäytymiseen ja hyvien tapojen 
noudattamiseen. 
 
Käyttäytymistä arvioidaan ja 
ohjaavaa palautetta annetaan 
suhteessa paikallisessa ops.ssa 
asetettuihin tavoitteisiin. 
 
Arviointi EI saa kohdistua oppilaan 
persoonaan, temperamenttiin eikä 
muihin henk koht ominaisuuksiin. 
 
HUOLTAJAT! 
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Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet 

Arvioinnin 
perustu-

minen 
tavoitteisiin 

ja 
kriteereihin

Jako 
opintojen 
aikaiseen 

arviointiin ja
 päättö-

arviointiin

Oppilaiden 
ikäkauden ja 
edellytysten 

huomioon 
ottaminen ja  
monipuoliset 

arviointi-
käytännöt

Itse-
arvioinnin 

edellytyksiä
kehitetään
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Oppilaita ja heidän suorituksiaan 
ei verrata toisiinsa.  
 
Arviointi ei kohdistu oppilaan 
persoonaa, temperamenttia, 
muita henk koht ominaisuuksiin  
 
Oppilas tietää tavoitteen ja 
arviointiperusteet. 

Tärkeää ottaa 
huomioon oppilaiden 
erilaiset tavat oppia ja 
työskennellä. 
 
Lievätkin 
oppimisvaikeudet tulee 
ottaa huomioon 
arviointi- ja 
näyttötilanteita 
suunnitellessa. 

Oppilaita ohjataan niin yksilöinä 
kuin ryhmänä havainnoimaan 
oppimistaan ja sen edistymistä 
sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. 
 
Tärkeää myös vertaisarvioinnin 
taitojen kehittäminen. 

Opintojen aikainen 
arviointi pääosin 
opintojen ohjaamista 
palautteen avulla 
 
Päättöarvioinnissa 
osaamisen tason arviointi 

Opetushallitus 2015 
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Koulukohtaisesti päätettävät asiat 
arvioinnista 

Annetaanko lukuvuositodistuksen lisäksi muita todistuksia / 
arviointitiedotteita, käydäänkö arviointikeskusteluja? 
Todistusarviointi kriteerien pohjalta 
Miten ja millä vuosiluokilla käytetään sanallista ja millä numeroarviointia 
todistuksissa?  
Valinnaisten aineiden arviointi 
Miten tuetaan kehittymistä? 
Huoltajien huomiointi 

 
Terhi Toikkanen 2015 
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Oppimisen arviointi auttaa opettajaa 
koska se 

 
Ø  toimii itsearvioinnin ja oman työn reflektoinnin välineenä 
Ø  auttaa suuntaamaan opetusta oppilaiden tarpeiden mukaisesti 
Ø  luo perustan opetuksen eriyttämiselle 
Ø  auttaa oppilaiden mahdollisten tuen tarpeiden tunnistamisessa 
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Oppimista edistävä palaute on  
 

•  kuvailevaa 

•  laadullista 

ja se 

•  analysoi oppimisen solmukohtia 

•  ratkaisee oppimisen solmukohtia 
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Tehdään yhdessä  
oppilaan kanssa 

Mitä on tarkoitus oppia? 
Mitä on jo opittu? 
Miten edistää oppimista ja parantaa suoritusta? 
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YHTEENVETOA: 

1. Kirkasta työskentelyn / oppimisen tavoitteet ja avaa ne selkeästi oppilaille. 
Varmista ymmärrys: mitä oppilaalta odotetaan? 

2. Kerro yksityiskohtaisesti oppilaille,  
mitkä ovat työskentelyn / oppimisen arviointiperusteet. 

3. Varmista, että työskentelylle / oppimiselle ja edistymiselle  
ei ole esteitä.  

Harjoituta oppimisstrategioita. 
4. Salli erilaiset tavat oppia ja työskennellä sekä suosi sitä, että  

myös oppilaat opettavat toisilleen.  
5. Ajalla saa varioida. 

5. Hyödynnä tieto- ja viestintäteknologiaa sekä opetuksessa että arvioinnissa 
6. Havainnoi ja dokumentoi työskentelyä ja oppimista  

monipuolisesti ja säännöllisesti. 
7. Ops sallii monenlaisen etenemisen, tekemisen ja kokeilemisen. 
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Kehittämistehtävä 
1. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista: 
kirjoita / osallistu koulun opetussuunnitelman arviointitekstin kirjoittamiseen osana 
koulun kehittämistyötä.  

TAI 
suunnittele omien osaamisalueittesi kautta uusi kurssi/oppimiskokonaisuus, jolle 
asetat tavoitteet ja pohdi miten tavoitteiden toteutumista arvioidaan.  

    TAI 
videoi omaa opetustasi ja tarkastele sen avulla vuorovaikutustasi oppilaiden kanssa. 
(Video on vain omaan käyttöösi) Kirjoita huomioistasi kooste. 
  
2. Valitse itsellesi tästä koulutusryhmästä pari ja vaihtakaa yhteystiedot / sopikaa 
keskinäinen yhteydenpitotapa. Kirjoittakaa yhdessä tehtävän tavoiteteksti. Se 
lähetetään spostilla Terhille kahden viikon kuluessa.  
(Otsikkokenttään tekijöiden nimet + koulutuspaikkakunta) 
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3. Aloita kehittämistehtäväsi työstäminen, pidä parisi ajan tasalla 
työskentelyn etenemisestä.  
  
4. Työn tulee olla valmis (=lähetä parillesi) toisen ja kolmannen 
koulutuspäivän välissä; kaksi viikkoa ennen oman avi- alueesi 
viimeistä koulutuspäivää. 
  
5. Arvioi tehtäväsi tavoitteiden toteutuminen kirjallisesti ja lähetä 
teksti parillesi ja Terhille kaksi viikkoa ennen oman avi- alueesi 
viimeistä koulutuspäivää. 
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