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Luennon tavoite ja jäsennys

• Tavoitteena tarkastella kriittisesti 

ajankohtaisia arviointiteoreettisia 

periaatteita suhteessa vallitseviin 

käytäntöihin

Luennon pääkohdat:

• Arvioinnin käsitteestä

• Arvioinnin tarkoituksia ja periaatteita

• Kielten opiskeluprosessin ja sen tulosten 

arviointi yleissivistävässä koulutuksessa

• Haasteita ja vaihtoehtoja
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Kielitaidon arviointien käyttötarkoituksia: 

• valinta, valmiuden toteaminen, sijoittelu, 

diagnosointi, saavutustason/ edistymisen/ 

toteaminen, arvosanojen antaminen, 

sertifiointi, valikointi (työpaikkaan, maahan 

pääsyyn)
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Arviointitarkoitusten 

pääulottuvuudet

Formatiivinen (yksinkertaistus kirjavasta 

terminologiasta, ks. Esim. Huhta 2008)

•  oppimisen edistäminen, 

yksilöllisyys, osallisuus, 

monimuotoisuus, satunnaisuus

Summatiivinenopitun toteaminen, 

reliaabelius, mittauksen luotettavuus ja 

yhteismitallisuus selektiivisen ja 

normittavan tarkoituksen mukaisesti
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Formatiivinen arviointi opintojen aikana

(POPS 2004, LOPS 2003)

Tarkoitukset:

• ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, 

miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle 

ja oppimiselle asetetut tavoitteet

• auttaa oppilasta muodostamaan realistinen 

kuva oppimisestaan ja kehittymisestään

• tukea oppilaan persoonallisuuden kasvua. 

(POPS 2004, 12)
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Formatiivinen arviointi opintojen aikana

(POPS 2004, LOPS 2003)

Periaatteet: 

• totuudenmukaisuus 

• näyttöperustan monipuolisuus

• kohdistus oppilaan oppimiseen ja 
edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla

• huomio merkitykseen oppimisprosessissa

• kokonaisvaltaisuus (jatkuva palaute)

• ohjenuorana opetussuunnitelman tavoitteet 
ja kuvaukset oppilaan hyvästä osaamisesta
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Summatiivisen suoritusarvioinnin 

laatupiirteitä  (Bachman & Palmer 1996; Weir

2005; Hildén 2008)

Hyödyllisyys (kokonaisvalidius)

• Reliaabelius (virheettömyys, yhdenmukaisuus)

• Autenttisuus: 

• ulkoinen (koetehtävät vastaavat tosielämän

kielenkäyttöä)

• sisäinen (koetehtävät aktivoivat samoja

ajatteluprosesseja kuin tosielämän käyttötilanne) 

• Käytännöllisyys (toimeenpano, resursointi)

• Vaikuttavuus ja seuraukset

• Oikeudenmukaisuus, eettisyys
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Summatiivinen päättöarviointi)

(POPS 2004, LOPS 2003) 

Tarkoitukset:
• tuottaa valtakunnallisesti 

vertailukelpoista tietoa

• määritellä, miten hyvin oppilas on 

opiskelun päättyessä saavuttanut 

oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa

• todeta oppilaan osaamisen taso 

suhteessa hyvän osaamisen 

tavoitetasomääritelmiin (EVK 2001; Hildén 

& Takala 2007)
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Kielitaidon arviointi 

yleissivistävässä koulutuksessa

Myötäilee koulun kasvatus- ja opetustehtäviä 

 ristiriitoja

• Tiedon kasvu/persoonallisuuden kehitys

• Yksilön sivistys / yhteisöllisyys

• Kehittyminen opiskeluaikana /elinikäinen 

oppiminen

• Kulttuuriperinnön siirtäminen/uudistaminen

• Kielitieto/kielitaito/kulttuuri
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Kielitaidon arviointi 

nykykoulussa

• Ks. Ojenne, Taulukko 1

• Mitä ongelmia näette kuvatuissa 

arviointikäytänteissä? 

• Miten muuttaisitte niitä?
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Solmukohtia

• Viestintätoimintojen välinen epäsuhta 

arvioinnissa (puhuminen marginaalissa 

tosielämän tarpeita ajatellen = uhka 

päättöarvioinnin validiudelle)

• Kulttuuritaidot

• Strategia- ja opiskelutaidot? 

• Koulun ulkopuolisen toiminnan 

tunnistaminen arvioinnissa
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Solmukohtia

• Yo-kokeen normiviitteisyys ei tee oikeutta 

suomalaisten kansainväliselle kilpailukyvylle 

eikä yksilön osaamiselle

• Arvioinnin jatkumo kurssien ja kouluasteiden 

välillä (arviointitiedon taloudellinen käyttö, 

esim. yo-koetulosten tunnistettavuus jatko-

opinnoissa)

• Todistusarvosanojen sisällön 

epämääräisyys ja läpinäkymättömyys
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Onko todistusarvosana 

“an inadequate report of an inaccurate 

judgement by a biased and variable 

judge of the extend to which a student 

has attained an undefined level of 

mastery of an unknown proportion of 

an indefinite material” (Chickering

1983 as cited in Gardner 2006, 170)?
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Solmukohtia

• Kerättävän evidenssin vaihteleva ja/tai 

määrittelemätön status (”jatkuva näyttö”, 

kansalliset ja valtakunnalliset kokeet, 

suulliset kokeet?)

• Palautekäytäntöjen epäyhtenäisyys

• Taitotasotavoitteiden realistisuus? (Tuokko 

2007)

• Arvioinnin koordinointi ja eheyttäminen 

(päällekkäisten arviointien välttäminen, 

laiminlyötyjen alueiden kattaminen)
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Solmukohtia

• arviointidiskurssin polarisoituminen-

empiristinen diskurssi (esim. Tuokko 2006, 

Hildén & Takala 2007) 

• idealistinen diskurssi (esim. Kohonen 2005; 

Atjonen 2007; Ihme 2009)

• Välittävä diskurssi: Hildén & Takala 2005; 

Tarnanen, Huhta & Pohjala 2007
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Kehitysehdotus yleissivistävän koulutuksen 

kielikasvatuksen arviointiin (ks. Ojenne, 

Taulukko 2)

• Määrällisen ja laadullisen informaation 
yhdistäminen summatiivisessa
arviointipalautteessa (Eurooppalaisen 
kielisalkun pedagoginen ja raportoiva 
potentiaali)

• Määrällisen informaation lisäksi 
kielitaitoprofiili 

• Laadullisten (ei-skaalautuvien) taitojen ja 
ominaisuuksien sanallinen raportointi
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Pohdintatehtävä

• Mitä kielikasvatuksen tavoitteita on 

tarpeen arvioida? Miksi?

• Mitkä tavoitteet soveltuvat arvioitaviksi 

numeerisesti? 

• Voidaanko jotkin tavoitealueet jättää 

arvioimatta? Miksi?

• Ota kantaa ojenteessa ehdotettuun 

tapaan raportoida oppimistuloksia. 

17


