
KEHITETÄÄN ARVIOINTIA
YHDESSÄ!

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet 5op
2. koulutuspäivä



2. TAPAAMISEN AIHEET: 
Tavoitteiden ja arviointikriteerien tarkastelua ja keskustelua

oppiainekohtaisesti:
• Päättöarvioinnin kriteerit omassa opetettavassa aineessa
• Päättöarvioinnin kriteerien hyödyntäminen oman opetuksen

suunnittelussa
• Kriteerien hyödyntäminen omassa tehtäväkohtaisessa

arvioinnissa ja summatiivisessa arvioinnissa



• 13.00-13.45 OPH:n asiantuntijan Teijo Koljosen puheenvuoro oppiaineiden 
kriteereistä

• 13.45-14.00 kyselyvartti Teijo Koljosen kanssa
• 14.00-14.30 osallistujien ryhmäkeskustelu ja purku
• 14.30-14.45 tauko
• 14.45-15.15 ainedidaktisia näkökulmia oppiaineen tavoitteisiin ja arviointikriteereihin 

(Jarkko Lampiselkä)
• 15.15-15.45 osallistujien ryhmäkeskustelu ja purku
• 15.45-16.00 lopetussanat, toisen välitehtävän ohjeistus ja vertaisverkkokeskustelun 

alustus

2. OSION TAPAAMISEN AIKATAULU JA 
OHJELMA



OPH:N
ASIANTUNTIJAN 
PUHEENVUORO
JA 
KYSELYVARTTI

Esitä kysymyksiä ja kommentteja Zoomin 
chatissa puheenvuoron aikana.

Chattiin esitetyt kysymykset ja kommentit 
käydään läpi asiantuntijan johdolla 

kyselyvartissa!



OPH:n asiantuntijan 
Teijo Koljosen
Puheenvuoro

oppiaineiden kriteereistä



RYHMÄKESKUSTELU
klo 14.00-14.30

• Miten oppiaineen erityispiirteet näkyvät oppimisen tavoitteissa ja
päättöarvioinnin kriteereissä?

• Minkälaisia monipuolisia arviointimenetelmiä oppimisen tavoitteet
haastavat käyttämään oppiaineessa?

• Millaisiin dokumentointitapoihin
päättöarvioinnin kriteerit oppiaineessa mielestäsi ohjaavat?

• Muut huomiot oppiaineen päättöarvioinnin kriteereistä

Kirjatkaa keskeiset ajatuksenne ylös.



ainedidaktisia näkökulmia 
oppiaineen tavoitteisiin ja 

arviointikriteereihin
Jarkko Lampiselän 

kanssa



RYHMÄKESKUSTELU
klo 15.15-15.45

• Millaisia haasteita ennakoit kohtaavasi päättöarviointia
toteuttaessasi kriteereiden mukaisesti?

• Millaista yhteistyötä kaipaisit kollegoiden kanssa arvioinnin
suunnitteluun ja toteutukseen?

Kirjatkaa keskeiset ajatuksenne ylös.



LOPPUSANAT



2. OSION VÄLITEHTÄVÄ
PALAUTUS MOOC-ALUSTALLE

Ota tarkasteltavaksi kolme oppimisen tavoitetta omassa 
opetettavassa oppiaineessasi.

• Pohdi, minkälaisella osaamisella ja näytöillä eri arvosanat 
ovat saavutettavissa valitsemissasi tavoitteissa.

• Minkälaisia arviointi- ja dokumentointimenetelmiä valitsemasi 
tavoitteet edellyttävät?

• Miten kertoa oppilaalle ja hänen huoltajilleen, miten oppilas 
voi kehittää omaa osaamistaan kohti oppimisen tavoitteita?

Toisen välitehtävän suositeltu viimeinen palautuspäivä on 8.4.
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VERTAISKESKUSTELU

Valitkaa 2. osion välitehtävän kautta esille nousseita 
ajatuksia tai kysymyksiä.

Avatkaa keskustelu niiden pohjalta kurssialustalla 2. osion 
vertaiskeskustelualueella.

Suoritukseen kuuluu avata vähintään yksi uusi 
keskustelunavaus ja kommentoida vähintään kahden 

muun avaamia keskusteluja.

Otsikoi keskustelunavaukset ja kommentit oppiaineittain.

Tarkemmat ohjeet löydät kurssialustalta: mooc.helsinki.fi



FLINGA-SEINÄ

FLINGA-SEINÄLLE PÄÄSET KLIKKAAMALLA! 
https://edu.flinga.fi/s/EABDRSL

https://edu.flinga.fi/s/EABDRSL


KIITOS!
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KIITOS!

Marja Tamm, marja.tamm@helsinki.fi
Melina Lukkarinen, melina.lukkarinen@helsinki.fi

mailto:marja.tamm@helsinki.fi
mailto:aleksi.heikola@Helsinki.fi


Ainedidaktisia näkökulmia 
arviointiin

FT Jarkko Lampiselkä, 
Kemian ja fysiikan didaktiikan yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Kehitetään arviointia yhdessä! Arviointikriteerit ja oppimisen 
tavoitteet 5op, 2. koulutuspäivä, 23.3.2021. Verkkotapahtuma.



Arvioinnin dilemma

Opettajan 
observointia

Oppilaan 
suorituksia

Tulkintaa

Ei saavuteta



Arvioinnin keskeisiä kysymyksiä

1. Mitä oppilaan pitäisi tietää ja 
osata? 

2. Miten oppilas voi osoittaa 
tietämänsä ja osaamansa?

3. Miten opettaja voi mitata 
oppilaan tietämistä ja osaamista

ARVIOINTITYÖ
KOMPETENSSI

TAITOA

KYKYÄ

TIETOA



Miten oppimista voisi arvioida?

Kognitiivinen ulottuvuus

Muistaminen Ymmärtäminen Soveltaminen Analysointi Arviointi Uuden
luominen

Tiedollinen 
ulottuvuus

Faktatieto

Käsitteellinen tieto

Menetelmätieto

Metakognitiivinen
tieto

Oppilaan suorituksia voi tarkastella esimerkiksi Andersonin ja Krathwohlin (2001) arviointitaksonomian yleisen 
mallin avulla



Esimerkki taksonomian käytöstä opetussuunnitelma-analyysissä
Lukiotaso

Kognitiivinen ulottuvuus

Muistaminen Ymmärtäminen Soveltaminen Analysointi Arviointi Uuden luominen

Ti
ed

ol
lin

en
 u

lo
tt

uv
uu

s

Faktatieto

Luokittelee eri 
energianlähteitä 
(TR)

Luokittelee aineita 
niiden jaksollisen 
järjestelmän paikan 
perusteella (TR)

Käsitteelli
nen tieto

Nimeää 
ioniyhdisteitä 
(TR)

Selittää, miten 
kemia tieteenalana 
kehittyi (TR)

Käyttää tieteelisiä 
termejä aineen ja 
ilmiön  kuvailussa 
(CZ)

Selittää, miten 
kestävä elämä ja 
kehitys liittyvät 
kemiaan (TR)

Kuvaa aineenvaihdunnan 
perusprosesseja ja niiden 
merkitystä (CZ)

Menetel
mätieto

Ymmärtää, miten 
kemiallinen tieto 
rakentuu kokeilla ja 
mallintamalla (FI)

Laskee 
reaktioentalpian
standardientalpioide
n avulla (TR)

Arvioi
alkuaineiden 
ominaisuuksia ja 
toimintaa 
jaksollisenj. 
perusteella (CZ)

Osaa tutkia erilaisia 
kemiallisia ilmiöitä 
kokeellisesti ja eri 
malleilla sekä ottaa 
huomioon 
työturvallisuusnäkökohda
t (FI) 

Metakogn
itiivinen
tieto

Arvioi nanoteknologian 
kehitystä sen vaikutusten 
perusteella tieteeseen, 
yhteiskuntaan, 
tekniikkaan, ympäristöön 
ja talouteen (TR) 

Osaa tutkia orgaanisiin 
yhdisteisiin, aineen 
määrään ja pitoisuuteen 
liittyviä ilmiöitä 
kokeilemalla ja 
käyttämällä erilaisia 
malleja (FI) 

Elmas ym. (2020). The intellectual demands of the intended chemistry curriculum in Czech, Finland, and Turkey: a comparative analysis based on the revised Bloom’s taxonomy. 
Chem. Educ. Res. Pract., 21, 839 – 851. 



Kognitiivinen ulottuvuus

Muistaminen Ymmärtäminen Soveltaminen Analysointi Arviointi Uuden luominen

Tunnistam
inen

Muistiin 
palauttam
inen

Tulkinta Esimerkkie
n 
antaminen

Luokittelu Yhteenvet
ojen 
tekeminen

Päättely Vertailu Selittämin
en

Toimeenp
ano

Loppuuns
aattamine
n

Erottelu Järjestely Määrittele
minen

Tarkastelu Kritiikki Kehittey Suunnittel
u

Tuottamin
en

Ti
ed

ol
lin

en
 u

lo
tt

uv
uu

s

Fa
kt

at
ie

to

Terminolog
ia

Tietoeleme
ntit esim. 
laskusäänn
öt

Kä
sit

te
el

lin
en

 ti
et

o

Luokat ja 
kategoriat

Periaatteet
ja 
yleistykset

Teoriat,
mallit, 
rakenteet

M
en

et
el

m
ät

ie
to

Taidot ja 
algoritmit

Tekniikat ja 
menetelmä
t

Kriteerit
oikean 
menetelmä
n 
valitsemise
ksi

M
et

ak
og

ni
tii

vi
ne

n
tie

to

Strategiat

Kognitiivise
t tehtävät, 
kontekstit
ja 
ehdollisuus

Itsetuntem
us

Andersonin ja Krathwohlin taksonomian tarkennettu malli 

Kratwohl, D. 2002. A Revision of Bloom’s Taxonomy – An Overview. Theory into Practice, 41(4), 212–218.



Kemian arvioinnille tunnusomaisia piirteitä

TIETOKOMPONENTTI (tiedon haltuunotto)

• Kemiallisen tiedon kolmen tason malli (konkreettinen, sub-mikroskooppinen, symbolinen)
• Tutkittavat ilmiöt (kemian tiedonalan kiinnostuksen kohteet)
• Rakennemallit  (olioiden ja ilmiöiden kuvailu)
• Kemia kieli, merkkijärjestelmä, matemaattiset mallit, algebralliset yhtälöt (kemiallisten 

tapahtumien kausaalisuhteiden selitykset, reaktioyhtälöt)

TAITOKOMPONENTTI (tiedon hyödyntäminen)

• Ongelmanratkaisua (numeerisia ongelmia, synteesiketjujen kehittelyä, mekanismien suunnittelua, 
tietokonemallinnusta,..)

• Kemialle ominaiset työtavat (ideoiden ja asioiden mallintaminen ja mallien käyttö, tiedon 
prosessointi ja argumentaatio, matemaattinen ajattelu, laboratoriotaidot,..) 



Mitkä ovat kemian keskeisiä käsitteitä?
Gillespie Atkins Advance Placement Chemistry

Big Ideas
Amerikan kemian seura Michiganin valtionyliopisto

Atomit, molekyylit, ionit Aine rakentuu atomeista Atomit Atomit Atomin/molekyylin rakenne ja 
ominaisuudet

Kemiallinen sidos Alkuaineiden jaksollinen 
järjestelmä

Kemialliset ja fysikaaliset 
ominaisuudet

Sidokset Sähköstatistiikka ja 
sidosvuorovaikutukset

Molekyylirakenne ja –
geometria

Sidokset muodostuvat 
elektronipareja jakamalla

Reaktiot: atomien ja 
elektronien 
uudelleenjärjestäytyminen

Rakenne, toiminta Energia

Kemiallisten reaktioiden 
kineettinen teoria

Molekyylimuoto on erityisen 
tärkeä

Reaktionopeus, 
reaktiokinetiikka

Molekyylien väliset 
vuorivaikutukset

Kemiallisten systeemien 
pysyvyys ja muutos

Energia ja entropia Molekyylit vuorovaikuttavat 
keskenään

Termodynamiikka, energia Kemialliset reaktiot

Energian säilyminen Sidokset ja vuorovaikutukset Termodynamiikka, energia

Energia ja aine pyrkivät 
hajaantumaan

Kinetiikka

Reaktioiden tapahtumiselle on 
kynnys

Tasapaino

Kemiallisia reaktioita on neljää 
tyyppiä

Mittaaminen, tieto

Visualisointi, skaalat

Cooper, M. M. & Stowe, R. L. 2018. Chemistry Education Research - From Personal Empiricism to Evidence, Theory, and Informed Practice. Chem. 
Rev., 118, 6053 – 6087.



Kemian käsitteet oppimisen kohteena
 Oppilaiden käsitysten yhteydessä puhutaan yleisesti 

seuraavista malleista tai käsityksistä, joilla tarkoitetaan 
periaatteessa samaa asiaa:

Mentaalimalli (Vosniadou 1994)
 Esikäsitys (Hashweh 1988)
 Virhekäsitys (Griffits & Grant 1985)
 Naiivi käsitys (Driver & Ericson 1983)
 Vaihtoehtoinen viitekehys (Champagne ym. 1983)
 Pseudokäsitys (Vygotsky 1982)
 Lasten tiede (Gilbert ym. 1982)

 Käsitteen valintaa ohjaa tutkimuksen konteksti.



Esimerkki. Oppilaalle esitetään sama kysymys ennen kurssi ja 
kurssikokeessa:
”Opettaja pesee lautasen ja asettaa sen kuivumaan ritilälle. Mitä tapahtuu sille 
lautasen pinnalla olevalle vedelle, joka ei putoile pöydälle?”

Veden kadotessa märän esineen pinnalta se 
muuntuu ilmaksi; siitä tulee ilmaa

Vesi rakentuu hapesta 
ja vedystä

Ilmassa on happea ja 
muita kaasuja

Veden haihtuessa se muuttuu happi- ja 
vetykaasuiksi

Esikäsitys

Opitut 
väittämät

Synteettinen 
malli

?

Mitä on opittu? Miten 
vastauksen pisteyttäisi?



Kokeellisen työskentelyn arvioinnin nelikenttämalli

Tulosten raportointi
 Tulosten esittämistapa (selkeys, 

luettavuus, taulukot, kuvaajat, 
muuttujien valinta, ..)

 Vertaaminen hypoteesiin
 Päätelmien tekeminen
 Virhetarkastelu

Luonnontieteellinen metodi
 Työturvallisuus
 Oppilaan yleinen työskentelytapa
 Luonnontieteellisen tutkimuksen 

vaiheet

Tutkimukseen valmistautuminen
 Käsitteiden selvittäminen
 Tutkimuksen suunnittelu
 Tutkimusongelman muotoilu
 Hypoteesien muotoilu ja perustelu

Tutkimuksen suorittaminen
 Reagenssit ja välineet
 Metodi, koejärjestelyn 

toteuttaminen
 Mittauspöytäkirjan käyttö, tulosten 

erittely
 Toistettavuus, rinnakkaismääritys

Lampiselkä, J. 2021. Ainedidaktisia näkökulmia arviontiin. KAY –koulutus, KARVI, 23.3.2021



Esimerkki: Kokeellisen työskentelyn arviointi
Oppimisen 
tehokkuus

Havaittavissa oleva, konkreetit kohteet (Domain of 
observations)

Käsitteet (Domain of ideas)

Tekemisen taso Oppilas osaa koota ja käyttää välineitä sekä kerätä 
tuloksia opettajan ohjeiden mukaan.

Esimerkiksi kromatografiatehtävässä:
Oppilas osaa:
• rakentaa laitteiston ohjeen mukaan.
• havaita, miten väriainepisara leviää ja liikkuu 

suodatinpaperilla nesteen mukana.

Oppilas osaa tehtävän teossa käyttää tieteellistä sanastoa ja yhdistää 
tehtävän opettajan tarkoittamaan käsitteeseen.

Esimerkiksi kromatografiatehtävässä:
Oppilas osaa ilmaista, että:
• väriaineet liikkuvat paperilla eri nopeuksilla.
• eri näytepisteissä on useita eri aineita.
• väriaineet ovat seoksia.

Oppimisen 
taso

Oppilas osaa palauttaa mieleensä tehtävän ja kuvailla, 
miten ja millä
välineillä havainnot tehtiin ja tulokset kerättiin. 
Oppilas osaa toistaa kokeen myöhemmin.

Esimerkiksi kromatografiatehtävässä:
Oppilas osaa:
• pystyttää kromatografialaitteiston.
• selittää, että eri värit ovat seoksia, jotka voidaan 

jakaa komponentteihinsa tällä menetelmällä.
• selittää, että väriaine voidaan tunnistaa tällä 

menetelmällä.

Oppilas osaa soveltaa käsitteeseen liittyvää tietoa uudessa tilanteessa 
ja osaa yhdistää oman tutkimuksensa opettajan tavoittelemaan 
tieteelliseen teoriaan.

Esimerkiksi kromatografiatehtävässä:
Oppilas osaa selittää, että:
• eri aineet liikkuvat kromatografialaitteessa (kolonnissa) eri 

nopeuksilla.
• tällä menetelmällä voidaan tutkia, onko näyteaineessa useita 

komponentteja.
• kromatografiaa voidaan käyttää erotusmenetelmänä.
• vertaamalla tuntemattoman näytteen kromatogrammia tunnettujen 

näytteiden vastaavaan, saadaan selville sisältävätkö näytteet samoja 
aineita.

Abrahams I. & Millar R. 2008. Does Practical Work Really Work? A study of the effectiveness of practical work as a teaching and learning method in school science. 
International Journal of Science Education, 30(14), 1945-1969; Abrahams I. & Reiss M. 2012. Practical work: its effectiveness in primary and secondary schools in England. 
Journal of Research in Science Teaching, 49(8), 1035-1055.: Ahtineva, A. 2014. Kokeellisen työskentelyn kriteeriperustainen arviointi kemiassa. LUMAT, 2(2). 113 – 123.



Päättöarvioinnin kriteerit

Fysiikka ja kemia

23.3.2021
Opetusneuvos Teijo Koljonen
Opetushallitus



Mistä etsiä tietoa arvioinnista
• OPH:n sivut:

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/arviointiluku-6-oppimisen-ja-
osaamisen-arviointi (uudistettu arviointiluku 6)

• https://www.oph.fi/fi/oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-perusopetuksessa

• UKK-kysymykset

• OPH:n koulutukset:

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/apua-arviointiin-
opetushallituksen-arviointikoulutukset-kevaalla-2021 (esim. poissaolot, 
yksilöllistetyt oppimäärät)

• MAOL:n sivut

• https://maol.fi/materiaalit/peruskoulun-ops-koulutus-2016/
05/05/2021 Opetushallitus 2

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/arviointiluku-6-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi
https://www.oph.fi/fi/oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-perusopetuksessa
https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya?themes%5BOsaamisen%20arviointi%5D=Osaamisen%20arviointi&themes%5BArviointi%20ja%20todistukset%5D=Arviointi%20ja%20todistukset&sector%5BPerusopetus%5D=Perusopetus
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/apua-arviointiin-opetushallituksen-arviointikoulutukset-kevaalla-2021
https://maol.fi/materiaalit/peruskoulun-ops-koulutus-2016/


Oppimisen ja osaamisen arviointi 
perusopetuksessa ja lukiossa
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, 7:2019

• Oppijat:
Opettajan tekemä arviointi on minusta reilua 
(ka 3,8)

• Huoltajat pitivät lapsensa tai nuorensa saamaa 
arviointia yleisesti ottaen:
• melko oikeaan osuvana (4,1)
• selkeänä (4,0)
• kannustavana (3,9)
• oikeudenmukaisena (3,9)
• oppimiseen ja työtekoon innostavana (3,8)

05/05/2021 Opetushallitus 3



Keskeinen palaute, syksy 2020 (fy/ke)
• palaute kohdistui pääasiassa konkretian puuttumiseen ts. kriteereissä ei ole 

mainittu sisältöjä (verrattu esim. matematiikkaan)

• kriteereistä oli odotettu tukea siihen, mitä tulee opettaa yhdenvertaisuus
• jos verrataan esim. liikuntaan tai matematiikkaan, fysiikassa ja kemiassa 

opetuksen tavoitteet eivät yhtä konkreettisia, siksi eivät myöskään kriteerit
• toisaalta sisältöaineksia tulee välillisesti arvioiduksi esim. tutkimisen 

taidoissa

• vaatimustason porrastukseen oltiin pääosin tyytyväisiä
(‘kyllä tai osittain’ molemmissa oppiaineissa 97 %)

• arvosanan 5 kriteerikuvaukset kohtalaisen hyviä
(‘kyllä tai osittain’ fysiikassa 80 %, kemiassa 81,3 %)

• tavoitteiden painotus – onko kaikilla eri tavoitteilla sama painoarvo oppiaineen 
arvioinnissa? 

05/05/2021 Opetushallitus 4



Kriteereihin palautteen perusteella tehtyjä 
täsmennyksiä (fy/ke)
• arvosanan 5 kriteeriä täsmennetty muutamassa kohtaa

• arvosanojen 8 ja 9 välistä eroa selkiytetty joidenkin tavoitteiden kohdalla

• tarkennettu/selkiytetty sananvalintoja

• sisältömainintoja ei kriteereihin lisätty, koska työ vaatisi laajempaa 
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen sisältöalueiden avaamista 
yleisestikin ( tarve tukimateriaalille)

• ei ole tehty muutoksia oppiaineiden opetuksen tavoitteisiin eikä 
keskeisiin sisältöalueisiin

• ingressiin lisättiin maininta kriteerien esitystavan kumulatiivisuudesta ja 
oppilaan työskentelyn ohjaamisesta

05/05/2021 Opetushallitus 5



Päättöarvioinnin periaatteita
• Päättöarvosana on oppiaineen oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella 

muodostettu kokonaisarviointi

• Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida 
hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta

• Perusopetuksessa on kaikille oppilaille yhteiset tavoitteet, joiden suunnassa opetus ja 
oppiminen toteutuu

• Kriteerit kuvaavat joidenkin arvosanojen saamisen edellyttämää osaamista, ne eivät ole 
eri tasoisia tavoitteita.

• Oppiaineen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokkaistetaan paikallisessa 
opetussuunnitelmassa (ei ole olemassa valtakunnallisia painotuksia eri vuosiluokille)

05/05/2021 Opetushallitus



Päättöarvosana ja päättötodistus
• Päättöarvosana muodostetaan, kun oppiaineen oppimäärän opetus päättyy.

o Jos oppiaineen päättöarviointi ajoittuu vuosiluokille 7 tai 8, kyseinen päättöarvosana 
kirjataan lukuvuositodistukseen tai mahdollisesti annettavaan välitodistukseen.

• Päättötodistus annetaan 9. vuosiluokan keväällä, johon nämä arvosanat siirtyvät. 
Päättötodistukseen merkitään myös opintojen laajuus vuosiviikkotunteina 
vuosiluokilla 7 ̶ 9 .

05/05/2021 Opetushallitus



Päättöarvosanan korottaminen
Oppiaineen oppimäärän hyväksyttyä päättöarvosanaa ei voi korottaa, paitsi seuraavissa 
tapauksissa:

• yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa 
aineessa (1 vvt) osoitetulla osaamisella. Tämä korottamisen periaate tulee 
kirjata paikalliseen opetussuunnitelmaan.

• lisäopetuksessa tai erityisessä tutkinnossa päättötodistuksen saamisen jälkeen.

Jos kyseessä on oppiaineen oppimäärän hylätty suoritus, jolloin päättötodistusta ei voida 
antaa, tulee oppilaalle varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta korottaa saamansa 
hylätty arvosana.

05/05/2021 Opetushallitus



Jos päättöarviointia ei ole vielä tehty

• Voiko yhdeksäsluokkalainen uusia vain heikosti menneen osuuden opinnoista, 
esimerkiksi kahdeksannen luokan opinnot?
• Hyväksytyn arvosanan korottamisesta ei ole erikseen säädetty, mutta 

opetuksen järjestäjä voi antaa tällaisen mahdollisuuden oppilaalle. Tällöin 
paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjataan korottamiseen liittyvä 
menettely, jotta tämä mahdollisuus on yhdenvertaisesti kaikilla oppilailla.
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Opetuksen tavoitteet
Opetuksen 

tavoitteista johdetut 
oppimisen tavoitteet

Osaamisen kuvaukset 
(kriteerit) arvosanoille 

5, 7, 8 ja 9

O
pe

tt
aj

a

O
pp

ila
s

O
pp

ila
an

 
os

aa
m

in
en

T11 Ohjata oppilasta 
käyttämään erilaisia 

malleja ilmiöiden 
kuvaamisessa ja selit-

tämisessä sekä 
ennusteiden tekemisessä

Oppilas käyttää erilaisia 
malleja ilmiöiden 

tarkastelussa.

A5: Oppilas osaa antaa 
joitakin esimerkkejä 

ilmiöiden kuvaamisessa 
käytetyistä malleista.

Arvioinnin 
kohde

Mallien 
käyttäminen

O
pe

tt
aj

a 
  

ja
 o

pp
ila

s
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Tiedon ulottuvuus Kognitiivisen prosessin ulottuvuus

Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda

Faktatieto Muistaa termejä 
tai yksittäisiä 
asioita.

Osaa kertoa omin 
sanoin.

Osaa tehdä 
johtopäätöksiä 
osaamiensa faktojen 
perusteella.

Analysoi oppimiaan 
faktoja.

Arvioi faktojen 
luotettavuutta.

Tuottaa uutta 
tietoa.

Käsitetieto Nimeää 
käsitteitä.

Osaa havainnollistaa 
antamalla esimerkin

Osaa soveltaa 
tietojaan.
Osaa luokitella

Osaa tehdä loogisia 
johtopäätöksiä. 
tiedon pohjalta

Havaitsee 
yhtäläisyyksiä ja 
eroja  kahden 
käsitteen välillä.

Osa tehdä 
systeemeistä 
erilaisia syy-
seuraus-malleja.

Menetelmätieto Osaa soveltaa 
rutiininomaisen 
menetelmän 
tutun tehtävän 
ratkaisemiseen.

Osaa käyttää uutta 
menetelmää 
tuntemattoman 
tehtävän 
ratkaisemiseksi.

Soveltaa tietämiään 
faktoja
käyttäessään 
menetelmää.

Osaa suunnitella 
tutkimusprosessin. 
Kykenee 
tutkimushypoteesie
n esittämiseen.

Pystyy arvioimaan, 
mikä menetelmä 
sopii parhaiten 
tietyn ongelman 
ratkaisemiseksi.

Kehittää 
vaihtoehtoisen/ 
uuden menetelmän 
ongelman 
ratkaisemiseksi.

Metakognitiivinen 
tieto

Laatii 
muistisääntöjä 
itselleen 
faktojen 
muistamiseksi. 

Tietää, milloin 
mitäkin menetelmää 
käytetään.

Osaa eritellä omia 
kiinnostuksen 
kohteitaan 
tutkimusalalla. 
Tietää omat 
vahvuutensa ja 
heikkoutensa eri 
osa-alueilla.

Pystyy 
muodostamaan 
omia mielipiteitä  
analysoituaan 
tutkimuksen 
tuloksia.

Kykenee arvioimaan 
valitsemaansa 
tutkimusprosessia. 
Kykenee arvioimaan 
saamiensa 
tutkimustulosten 
luotettavuutta. 

Pystyy luomaan 
uuden tai 
paremman 
tutkimusprosessin, 
jolla tietty 
tutkimusongelma 
voidaan ratkaista.

Andersonin ja Krathwolin taksonomiataulukko



05/05/2021 Opetushallitus

Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda

Faktatieto

Käsitetieto

Menetelmä
-tieto

Metakogni
-tiivinen
tieto

Andersonin ja Krathwohlin taksonomia

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä…

T6: Oppilas osaa tehdä
havaintoja ja mittauksia 
suunnitelmaa noudattaen 
(A7)

T7: Oppilas osaa arvioida 
sekä tuloksia että

tutkimusprosessia (A9)



Esimerkkejä fysiikan ja kemian kriteereissä 
käytetyistä verbeistä

Arvosanan 
5 oppilas …

Arvosanan 
9 oppilas…

osallistuu

nimeää tunnistaa

kuvailee

havainnoi
antaa 

esimerkkejä

osaa
yhdistää

soveltaa

selittää 
perustellen

perustelee

vertailee

tekee
johtopäätöksiä

pohtii

arvioi
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Yleistä
• T1, T2 ja T15: Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena

• yksittäisten kriteerien kohdalla taitovaatimukset asteittain kasvavat: 
• hallittavien taitojen määrä kasvaa

T4: osaa antaa esimerkkejä – osaa kuvata – perustelee
• ohjatusti – itsenäisesti

T6: tukee muita ryhmän jäseniä

• oppilaan työskentelyn ohjaamisella tarkoitetaan esimerkiksi suullisten 
lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä 
havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista työskentelyn aikana

• päättöarvioinnin kriteerien kuvaukset on kirjoitettu kumulatiivisesti, eli edellisen 
arvosanan osaaminen sisältyy seuraavan arvosanan osaamiseen, vaikkei tätä ole 
joka tavoitteen kohdalla erikseen kirjoitettu näkyviin
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Kumulatiivisuus:
T14: Oppilas saavuttaa riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja 
varten vuorovaikutuksesta ja liikkeestä sekä sähköstä.
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A5: Oppilas tunnistaa joitakin vuorovaikutukseen ja liikkeeseen sekä sähköön 
liittyviä käsitteitä, ilmiöitä ja suureita tutuissa tilanteissa.

A7: Oppilas osaa käyttää joitakin … tutuissa tilanteissa

A8: Oppilas osaa käyttää … keskeisiä … tutuissa 
tilanteissa.

A9: Oppilas osaa käyttää … keskeisiä … tutuissa ja soveltavissa tilanteissa



Työskentelyn arviointi
Luku 6.4:

• Työskentelyä ei arvioida erikseen vaan se 
on osa oppiaineen arviointia. Kun 
opettaja arvioi oppiaineiden tavoitteiden 
ja kriteerien mukaisesti, tulee myös 
työskentely arvioiduksi.

• Työskentelytaidoilla tarkoitetaan 
perusopetuksen aikana kehittyvää taitoa 
työskennellä itsenäisesti ja yhdessä, 
taitoa suunnitella ja arvioida omaa 
työskentelyään, taitoa toimia 
vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä 
taitoa toimia rakentavasti 
vuorovaikutuksessa.
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• T6: Oppilas osaa tehdä havaintoja ja 
mittauksia suunnitelmaa noudattaen

T8: Oppilas työskentelee yhteistyössä 
muiden kanssa

T6: Oppilas työskentelee turvallisesti 
muiden kanssa

T9: Oppilas käyttää tieto- ja 
viestintäteknologisia välineitä

T12: Oppilas hakee tietoa erilaisista 
tietolähteistä



Usein kysyttyjä kysymyksiä:
• OPH:sta ei ole tulossa esimerkkikokeita, mahdollisesti tukimateriaalia sisältöjä 

avaamaan

• Dokumentoinnista: ”Opettajan tulee dokumentoida arvioinnit niistä näytöistä, 
jotka vaikuttavat oppilaan summatiiviseen arviointiin”
• arvioinnin voi tallentaa esim. Wilmaan, opettajan päiväkirjaan… koulussa 

sovitulla tavalla (OPH ei määrittele tapaa)
• itse näyttöjä ei tarvitse säilyttää (esim. kokeita tai ryhmätyön tuotoksia)

• Kuinka suuri painoarvo on tuntityöskentelyllä, aktiivisuudella, itse- ja 
vertaisarvioinnilla, kokeellisella työskentelyllä jne.? Tuntityöskentelyn arviointi?
• Itsearviointi ja vertaispalaute

- ovat osa formatiivista arviointia
- eivät vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon
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• Miten päättöarvioinnissa otetaan huomioon seiskalla ja kasilla opetetut asiat, 
jotka ovat mukana päättöarvioinnin kriteereissä?

• Päättöarviointi tehdään vuosiluokkien 7–9 aikana osoitetun osaamisen 
perusteella.

• Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki oppiaineen 
tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 
vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa (vuosiluokkaistaminen).

• Niiden oppiaineiden tavoitteiden, joiden osalta osaaminen on osoitettu 
vuosiluokilla 7 ja 8 arviointi otetaan huomioon päättöarviointia tehdessä. 
Näihin tavoitteisiin perustuva osaamisen taso tulee arvioida käyttäen 
päättöarvioinnin kriteereitä (vrt. vuosiluokkaistaminen).

• Näin ollen päättöarvosana voi olla sama, parempi tai huonompi kuin 9. 
luokalla osoitettu osaaminen.
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• Fysiikan ja kemian oppisisällöt ovat erilaiset eri luokka-asteilla. Otetaanko 
päättöarvosanaa muodostettaessa eri luokka-asteet samalla painoarvolla 
huomioon vai pitäisikö opintojen päättövaihetta eli  9. luokkaa painottaa 
jotenkin erityisesti?

• Tavoitteissa nostetaan esille vain osa fysiikan ja kemian käsitteistä ja ilmiöistä. 
Esimerkiksi fysiikassa ei ole mainittu kuin vuorovaikutus ja liike sekä sähkö, 
joista pitää saavuttaa riittävät tiedolliset valmiudet jatko-opintoja varten. Eikö 
esimerkiksi ääni, valo, lämpö ole tärkeitä jatko-opintojen kannalta?

• Miten kokeellisuuden osaamista arvioidaan? Kuinka tulisi huomioida fysiikan ja 
kemian arvioinnissa tilanne, jossa oppilas ei tee / kykene tekemään kokeellisia 
töitä?
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Kokeellisuuden arviointi kemiassa (Pro gradu, Sauli Kaistamo, 2019, TY)



Kokeellisen työskentelyn arviointi lukion kemian opetuksessa (Pro 
gradu, Annu Nurmela, 2018, JY)



Kokeellisen työskentelyn ’tasoja’
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Mittavälineiden käyttö ja mittatulosten kirjaaminen 

Tutkimuslaitteistojen rakentaminen, ohjeen mukaan 
työskentely sekä havaintojen tekeminen

Tutkimuksen suunnittelua ja toteutusta, tulosten 
arviointia, käsitteiden asianmukaista käyttämistä, 

itsenäistä työskentelyä



Kemian YO K2020:
Annetulla videolla kahdesta eri liuottimesta koostuvaa seosta tislataan. Tislauksen 
aikana seurataan höyryn lämpötilaa.

• Päättele videon ja annetun taulukon perusteella, mitä kahta liuotinta seos 
sisältää. Perustele vastauksesi.

• Selitä, mihin ilmiöön tislaus perustuu ja miten tislauslaitteisto toimii. Miten 
työturvallisuus tulee huomioida videon tislaustyössä?

Kemian YO S2019:
Aineistossa 7.A teepussi upotetaan kuumaan veteen. Mitä havaintoja voit tehdä 
videosta? Selitä kemiallisesti perustellen, miten ja millainen seos syntyy.
Aineistossa 7.B sekoitetaan keskenään ruokaetikkaa ja oliiviöljyä. Mitä havaintoja 
voit tehdä videosta? Selitä kemiallisesti perustellen, miten ja millainen seos syntyy.
Aineistossa 7.C vatkataan kermaa vaahdoksi. Mitä havaintoja voit tehdä videosta? 
Selitä kemiallisesti perustellen, miten ja millainen seos syntyy.
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Kiitos!
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