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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 
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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 / 
 Rovaniemen ryhmä 
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TAVOITTEET, HAVAINNOINTI, PALAUTE JA LÄPINÄKYVYYS: 

Arvioinnissa minua mietityttää  oppilaan oppimisen prosessin yksilöllisen  
arvioinnin ja yleisten oppimisen tavoitteiden yhteensovittaminen.  
 
Miten tehdä arviointi näkyväksi? Millaisia havainnoinnin apuvälineitä 
käytetään ja miksi? Pitäisikö kaikilla olla yhtenäiset työvälineet?  Miten 
tavoitteet asetetaan: kuka asettaa  ja kenelle / mille?  
 
Formatiivisen arvioinnin dokumentointi ja palautteen anto.  Erilaisia 
havaintoja tehdään, mutta miten ne kirjattaisiin. Monipuolisen arvioinnin 
suunnittelu ja toteuttaminen.  
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KOKEET: 

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.  
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VARHAISKASVATUS / ESIOPETUS: 
 

Tai lapsikohtaiset esiopetussuunnitelmat ovat kunnittain  erilaisia. Mikä on lapsen osuus 
arvioinnissa? Millaisia välineitä arjessa voisi helposti käyttää (itse)arviointiin lasten 
kanssa?  Voiko lapsi asettaa tavoitteita? Ryhmäkohtaiset tavoitteet? Millaista tarkoitusta 
erilaiset kartoitukset palvelevat?  Käytössä tällä hetkellä osittain jo vanhentuneet Boehm, 
Kpt ym.  Miten arvioida lapsen oppimispotentiaalia?  

Miksi  pitäydytään vanhoissa kartoituksissa, jotka mittaavat vain  yksilön sen hetkistä 
yksilöllistä osaamista?  Millaisia päätelmiä näistä havainnoinnin ja arvioinnin 
apuvälineistä tehdään?  Kuka tekee ja millaisella ammattitaidolla? Mihin kartoitusten 
arvioinnit johtavat (esim.  tasoryhmäjaot? ennakko-oletukset lapsen osaamisesta?  
kapeneeko aikuisen näkökulma / kyky havaita kartoituksen vuoksi?)?  

Risto Hotulainen & Terhi Ojala / 2015-2016  7 

www.helsinki.fi/yliopisto 

Esiopetuksessa tavoitteitten asettelu  lähtee lapsen yksilöllisistä tarpeista. 
Välillä on pulmallista miettiä otetaanko lapsen   tarvitsemat yksilölliset 
lähestymistavat ja menetelmät osaksi esiopetusta  vai arvioidaanko 
osaamista ryhmän tavoitteista käsin.  
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ISOT RYHMÄT / PIENET RYHMÄT ja RYHMÄTYÖ: 
 
Pienten oppilasryhmien oppimisen arviointi on vaikeaa. Vertaisarviointi 
puuttuu, mutta toisaalta arvointi on yksilöllistä.  Monesti miettii, että onko 
arviointi samanlaista oman kunnan sisällä naapurikunnissa tai isommissa 
kaupungeissa. Myös käyttäytymisen  arviointi on haasteellista pienissä 
opetusryhmissä tai pienissä kyläkouluissa.  
 
Vaikeinta on arvioida ryhmätöitä, lähinnä prosessia. Kaikkien oppilaiden  
osallistuminen työntekooon ryhmätöissä. Vertaisarvioinnin käyttöönotto  
uutena arviointimuotona haastaa opettajaa.  Henkilökohtaisen palautteen 
antaminen ja tavoitteiden asettaminen;  Mistä löytyy aikaa, kun ryhmät ovat 
niin isoja?  
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OPPIAINEET, TAITO- JA TAIDEAINEET: 
 
Taito-ja taideaineiden arviointi on haasteellista.  
 
Opetan myös kuvataidetta 5-6 luokille ja taito- sekä taideaineissa on mielestäni 
haastavaa  arvioida numeerisesti osaamista  
 
Kotitaloudessa arviointia tehdään monelta taholta käytännön, teorian,  kotitehtävien 
ja kokeiden kautta. Kirjaan oppilaitten käytännön toiminnasta paljon asioita ylös, 
miten  päivä on mennyt ja se teettää paljon työtä eli ns.jatkuvan näytön arviointia.  
Muistiinpanojen avulla minulla on faktatietoa kertoa oppilaalle ja vanhemmille 
asioita jotka ovat arviointiin vaikuttaneet. Vanhemmat ottavat paljon  yhteyttä ja 
pyytävät perusteluja arvioinneille. Mietin usein, mikä on riittävä määrä syksy/kevät 
kirjauksia, jotta oppilas saa oikeudenmukaisen arvioinnin ja minä opettajana 
sielunrauhan että olen toiminut oikein.   
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Esim. kympin teoriaoppilas ei välttämättä selviäkään käytännön töistä ilman 
kokoaikaista ohjausta mikä onkin vanhemmille  yllätys ja silloin pitää olla 
muistiinpanoja oppilaan toiminnasta, koska vanhempi vaatii oppilaalle oppilaalle 
kymppiä koska teoriatehtävät ovat kympin arvioisia. Teoria ja käytännön kokeet on 
helpompi arvioida koska tavoitteet ja arviointi kriteeristö on tiedossa kokeen alussa.  
Oppilaat kokevat olevansa kympin oppilaita.  
Kotitaloudessa on seitsemän osa-alue  arvioitavaa aluetta. Oppilaat ovat fiksuja ja 
kehittyvät päivä päivältä. Olen miettinyt, että jos jokin  esim yhteistyötaidot puuttuu 
kokonaan voiko antaa kymppiä? Useimpien oppilaat eivät  tahdo tehdä töitä 
sekapareina, yhteistyötaidot ovat todella huonot.  
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TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI: 
 
Erityistä tukea vaativien oppilaiden arviointi (ja toki heidän opettamisensakin samassa 
ryhmässä muiden "normi"oppilaiden kanssa on haastavaa)  
 
Miten tuet erityistä/erilaista oppijaa, joka tarvitsee esim. helpotetun  kokeen, mutta 
hänet pitää kuitenkin arvioida yleisten päättö  arviointikriteereiden mukaan, koska 
häntä ei kuitenkaan ole  yksilöllistetty? (Oppilaan saama arvosana ei olekaan se, mikä  
kokeesta tulee...usein hän saa juuri ja juuri 5) Valinnaisaineiden arviointi: esim. 
ilmaisutaito 2 h/viikko eli  pitkä valinta on pakko arvioida numerolla.  
 
Arvioinnista tekee vaikeinta se, ettei aina ole asetettu tarpeeksi konkreettisia  
tavoitteita (esim. tehostetussa tuessa) Sinänsä oman tekemisen arviointi sujuu ihan 
hyvin ja olen tottunut ajattelemaan ääneen. 
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4) Onko sinulla tällä hetkellä jokin akuutti oppimisen arviointiin 
liittyvä ongelma /Rovaniemi 

Työskentelyn  arvioinnin kriteerit ja arvioinnin  dokumentointi ja palautteen antaminen. 
ja palautteen antaminen  
 
Eniten askarruttaa monialaisten oppimiskokonaisuuksien  arviointi ja mihin ja miten 
se pitää kirjata uudessa OPSissa  vai kirjataanko se lukuvuosisuunnitelmiin.  Pitääkö 
se aina dokumentoida?  
 
Onko yhtenäistä käsitystä siitä, mitä arvioinnilla tarkoitetaan tai ajatellaan?  Kaikki on 
vielä uutta ja olen todella alussa, mutta kaikki kentällä vastaan  tulevat käytännöt 
eivät ole nykytiedon mukaisia tai vanhoja rutiineja näkyväksi tai tiettäväksi? voi olla 
todella vaikea muuttaa ja ravistella. Miten tehdä oma tieto –  joka sekin on vasta 
rakentumassa –  
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Arviointi esiopetuksessa poikkeaa perusopetuksen arvioinnista mutta se on 
kuitenkin tärkeä osa esiopetusta. Toivottavasti tässä koulutuksessa 
huomioidaan myös esiopetus  
 
Miten arvioida sellainen oppilas (3.luokkalainen), joka muuttaa kesken 
syksyn  toiseen maahan. Pitäisi antaa ensimmäinen numeroarviointi eikä 
"materiaalia" ole vielä kovin paljoa kertynyt.  
 
 Luultavasti ei, mutta mistäpä sen tietää mitä puutteita tämä kurssi paljastaa, 
kun opettajankoulutuksestani on vierahtänyt jo melko pitkä aika.  
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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 
 

 

Risto Hotulainen & Terhi Ojala / 2015-2016  16 

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 
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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 
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Toimintakulttuuri 
Arvot ja 
oppimiskäsitys 

TY
Ö
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MONIALAISET 
OPPIMIS-
KOKONAI-
SUUDET 
Oppiaineet  
Koulutyö 
  TY

Ö
N

 T
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! 
 

www.helsinki.fi/yliopisto 

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 

Risto Hotulainen & Terhi Ojala / 2015-2016 
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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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