
Soveltavan tentin arviointimatriisi
 

Johdonmukaisuudella tarkoitetaan, että käsiteltävistä asioista muodostuu selkeä kokonaiskuva.  

Analyyttisyys voidaan määritellä kyvyksi hajottaa informaatio osiksi, erottaa olennaiset osat ja 
hahmottaa niiden väliset suhteet. 

Reflektiivisyydellä tarkoitetaan kykyä muodostaa asioista oma käsitys ja tarkastella niitä uusista 
näkökulmista. 

Ymmärrys/soveltaminen voidaan määritellä kyvyksi tulkita opittuja sisältöjä ja avainkäsitteitä. 
Ymmärryksessä uusi tieto on yhdistetty aiempaan tietoon. Soveltaminen tarkoittaa kykyä käyttää 
opittua materiaalia uusissa tilanteissa tai kykyä käyttää ideoita ja käsitteitä ongelmanratkaisussa. 

  



 

 Johdonmukaisuus Analyyttisyys Reflektiivisyys Ymmärrys/Soveltami
nen 

hylätty Vastaus on 
hajanainen ilman 
selkeää 
rakennetta.  

Olennaisia asioita ei 
osata eritellä 
epäolennaisista. 

Oma ajattelu ja 
näkökulmat eivät 
tule  esille. 

Avainkäsitteitä ei ole 
mainittu. 
Vastauksessa ei ole 
sovellettu opittua. 

1 Vastaus on 
hajanainen, 
jonkinlainen 
rakenne on 
tunnistettavissa. 

Asioita on yritetty 
eritellä, mutta siinä 
ei olla onnistuttu 
kovin hyvin. 

Oma ajattelu näkyy, 
mutta se on 
yksipuolista, sillä 
erilaisia näkökulmia 
ei ole esitetty. 

Osataan luetella 
joitakin 
avainkäsitteitä. 
Vastauksessa ei ole  
sovellettu opittua. 

2 Vastaus on melko 
hajanainen ja 
rakenteeltaan 
puutteellinen. 

Olennaisia asioita 
osataan jonkin 
verran eritellä 
epäolennaisista. 

Oma ajattelu näkyy, 
mutta se on melko 
yksipuolista ja jää 
mielipiteiden tasolle.  
Asioita tarkastellaan 
muutamasta 
näkökulmasta. 

Joitakin 
avainkäsitteitä 
osataan luetella, 
mutta niiden 
selittämisessä on 
väärinymmärryksiä. 
Vastauksessa opittua 
on yritetty soveltaa, 
mutta siinä on 
väärinymmärryksiä 
tai suuria puutteita. 

3 Vastaus on melko 
selkeä, mutta 
rakenteessa on 
pieniä puutteita. 
 

Olennaiset asiat 
osataan erotella 
epäolennaisista ja 
asioiden välisiä 
suhteita pyritään 
hahmottamaan. 

Oma ajattelu näkyy ja 
asioita tarkastellaan 
useammasta 
näkökulmasta.  

Useimmat 
avainkäsitteet 
osataan kuvata ja 
selittää pääosin 
oikein. 
Vastauksessa on 
sovellettu opittua, 
jonkin verran 
väärinymmärrystä voi 
esiintyä. 

4 Vastaus on selkeä 
ja rakenteeltaan 
johdonmukainen. 

Erotetaan hyvin 
olennaiset ja 
epäolennaiset asiat 
ja niiden väliset 
suhteet osataan 
hahmotella. 

Oma ajattelu näkyy ja 
ote on reflektoivaa. 
Asioita tarkastellaan 
uusista näkökulmista. 

Avainkäsitteet 
osataan kuvata ja 
selittää ilman 
väärinymmärryksiä. 
Opittua on sovellettu 
vastauksessa 
tehtävään sopivalla 
tavalla. 

5 Vastaus on selkeä 
ja rakenteeltaan 
erittäin 
johdonmukainen. 

Erotetaan hyvin 
olennaiset ja 
epäolennaiset asiat 
toisistaan ja 
asioiden väliset 
suhteet on esitetty 
selkeästi. 

Oma ajattelu näkyy 
kautta linjan ja ote 
on reflektoivaa.  
Asioita tarkastellaan 
uusista näkökulmista 
ja yhdistellään 
uudella tavalla 
oivaltavasti. 

Avainkäsitteet 
osataan kuvailla ja 
selittää oikein ja 
niiden merkitys 
kokonaisuudelle 
osataan tulkita. 
Opittua on sovellettu 
erinomaisesti 
tehtävään sopivalla 
tavalla. Asiat osataan 
yhdistää aiemmin 
opittuun ja  
laajempaan 
kokonaisuuteen. 


