
KEHITETÄÄN ARVIOINTIA
YHDESSÄ!
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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 asiantuntijoiden Annamari Kajaston puheenvuoro 
oppiaineiden kriteereistä

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

(Kaisa Hahl)
• 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 asiantuntijoiden 
Annamari Kajaston

ja Terhi Seinän
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
Kaisa Hahlin 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/E7SFRYH

https://edu.flinga.fi/s/E7SFRYH


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


Perusopetuksen 
päättöarvioinnin kielten kriteerit

KEHITETÄÄN ARVIOINTIA YHDESSÄ!
Kaaro-hanke, Zoom
22.3.2021 klo 13.00-13.45

Opetusneuvos Annamari Kajasto
Opetushallitus



Ohjeita Teams-webinaarin osallistujille

• Mikrofonit ja kamerat  pidetään suljettuina lukuun ottamatta esitystä.

• Kysymyksiä ja  kommentteja voi esittää keskustelupalstalla.
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Pyrin vastaamaan etukäteen lähetettyihin 
kysymyksiin esityksen aikana.

Esityksen lopussa varataan aikaa yhteiseen 
keskusteluun. 



Tukea 
kieltenopetukseen 
sekä oppimisen ja 
osaamisen 
arviointiin

https://www.oph.fi/fi/
koulutus-ja-
tutkinnot/perusopetus
/toinen-kotimainen-
kieli-ja-vieraat-kielet-
perusopetuksessa
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus/toinen-kotimainen-kieli-ja-vieraat-kielet-perusopetuksessa


Esityksen sisältö
1. Tuntijakoasetukset (2012, 2018), kielten opiskelun varhentaminen

2. Kielten oppimäärät

3. Kriteerityön ja päättöarvioinnin periaatteita, mitä arviointi edellyttää 
opettajalta ja koululta, päättöarvosanan muodostaminen

4. Kielten päättöarviointi, kriteeritaulukko

• Ingressiteksti

• Ei-kielitaitotavoitteet (B1-ruotsi: T1-T4, A-ruotsi T1-T5)

• Kielitaitotavoitteet (B1-ruotsi: T5-T9, A-ruotsi T6-T10)

5. Muita huomioita arvioinnista

6. Chatissa esitetyt kysymykset, keskustelua
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Tuntijakoasetukset (2012, 2018) 
Kielten opiskelun varhentaminen



Tuntijakoasetukset 
(2012, 2018)
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/201
80793

- tuntijakoasetus on valtioneuvoston 
antama ja se on valmisteltu opetus- ja 
kulttuuriministeriössä

- lakien säätäminen kuuluu 
valtioneuvostolle ja eduskunnalle

- Opetushallitus ei laadi lakeja ja 
asetuksia

- Opetushallitus ei ollut mukana 
päättämässä tuntijaosta 2012 ja 2018
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Miksi 
opetuksen 

tavoitteet on 
laadittava 

paikallisesti 
vl:lle 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 ja 9?

Miksi 
Opetushallitus 

ei sitä tee?

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180793


Kielten oppimäärät



Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit
Kielten oppimäärät
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%B6arvioinnin
%20kriteerit%2031.12.2020_0.pdf

Toinen kotimainen, 
ruotsi

• A-ruotsi

• Äidinkielenomainen
A-ruotsi

• B1-ruotsi

Vieraat kielet

• A-englanti

• A-vieras kieli

• B1-vieras kieli

• B2-vieras kieli

• A-saame

• B2-saame

• B2-latina
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%B6arvioinnin%20kriteerit%2031.12.2020_0.pdf


Kriteerityön ja 
päättöarvioinnin 
periaatteita



Syksy 
2018

• Opetushallitus aloittaa päättöarvioinnin kriteerityön

Kevät 
2019

• Oppiaineiden kriteerityöryhmät käynnistävät työnsä, ohjausryhmä ja 
asiantuntijaryhmä tukemassa

Syksy 
2019

• Karvi tekee kriteerien toimivuuden arvioinnin

Kevät 
2020

• Työryhmät jatkavat päättöarvioinnin kriteerityötä

Syksy 
2020

• Päättöarvioinnin kriteerit lausuntokierroksella ja avoimessa 
verkkokommentoinnissa -> päättöarvioinnin kriteerien viimeistely

• Johtokunnan käsittely ja määräysasiakirjan allekirjoitus

• Kriteerit julkaistiin 31.12.2020 (Opetushallituksen määräys OPH-5042-2020)

Kevät 
2021

• Päättöarvioinnin kriteerit lisätään paikallisiin opetussuunnitelmiin

• Arviointityön kehittäminen ja OPH:n toimeenpanon tuki

Syksy 
2021

• Päättöarvioinnin kriteerit astuvat voimaan ja otetaan käyttöön 
kouluissa 1.8.2021

• Ensimmäiset päättöarvioinnit uusien kriteerien pohjalta keväällä 2022

Kriteerityön 
aikataulu ja 
eteneminen 

OPH:ssa

OPH:n kielten 
kriteerityö-
ryhmässä 
mukana 4 
opettajaa, 

professori Ari 
Huhta JY, 
apulais-

professori 
Raili Hilden 
HY, Marita 
Härmälä 
(Karvi)



Oppilaan oppimisen ja osaamisen  arviointi 
perusopetuksessa uudistuu

• Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi luku 6 (astui voimaan 1.8.2020) 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-
2020_1.pdf

• Kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 päättöarviointiin (astuvat voimaan 1.8.2021)       

• Kriteeritaulukot: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-oppimisen-ja-
osaamisen-arviointi-seka-paattoarvioinnin-kriteerit
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-seka-paattoarvioinnin-kriteerit


Kriteerityön periaatteita Opetushallituksessa

Perusopetuksen 
opetussuunnitelman 
perusteisiin 2014 ei ole tehty 
muutoksia vuosiluokilla 7–9

• opetuksen tavoitteisiin

• keskeisiin sisältöalueisiin

Kriteerit on muodostettu 
opetuksen tavoitteiden, 

arvioinnin kohteen ja 
oppiaineiden keskeisten 

sisältöjen pohjalta
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Saadun palautteen perustella pyritty 
kriteerien selkeyteen ja yksiselitteisyyteen 

sekä arvioinnin yhdenvertaisuuteen



Opetuksen ja oppimisen tavoitteet, arvioinnin 
kohteet ja kriteerit 

Opetuksen tavoitteet 

• kaikille oppilaille yhteisiä

• ohjaavat opettajan antamaa opetusta

• eivät ole yhteismitallisia oppiaineiden 
välillä eivätkä oppiaineiden sisällä

Oppilaan oppimisen 
tavoitteet

• johdettu opetuksen tavoitteista

Kriteerit

• eivät ole tavoitteita vaan osaamisen 
tason kuvauksia

• kuvaavat arvosanojen 5, 7, 8 ja 9 
edellyttämää osaamista

Arvioinnin kohteet ja 
arvosanan 8 kriteerit

- tehty joitain muutoksia
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Vaatii 
tietoista 

pohdintaa ja 
asian 

omaksumista



Mitä paikalliseen opetussuunnitelmaan?

Opetuksen tavoitteet ja 
keskeiset sisällöt tulee olla 

määriteltyinä

- vuosiluokille 7, 8 ja 9

- vuosiluokille
1, 2, 3, 4, 5 ja 6 (huom! A1-kieli)

Oppilaan oppimisen tavoitteita 
ei määritellä vuosiluokittain 

paikalliseen 
opetussuunnitelmaan

Kriteeritaulukko lisätään 
sellaisenaan paikalliseen 

opetussuunnitelmaan

Opetuksen tavoitteet, oppimisen 
tavoitteet, arvioinnin kohde ja 

kriteerit myös ePerusteissa
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Tämä 
hyvä 

tarkistaa

Olemme uutta 
oppimassa

Kuinka opettajien 
arviointiosaamista 

kehitetään ja 
kriteerien 

käyttöönottoa 
tuetaan omassa 

koulussa ja 
kunnassa?



Mitä arviointi 
edellyttää opettajalta 
ja koululta?



Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja 
osallisuutta (luku 6, s. 5)
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf

• Arvioinnin tehtävä on auttaa oppilasta hahmottamaan opintojensa etenemistä

• edellyttää

- vuorovaikutusta opettajan ja oppilaan välillä

- palautteen antamista tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi

• Arvioinnin toteuttamiseen liittyy

• oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen, vahvuuksien tunnistaminen ja 
kannustaminen
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf


Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja 
osallisuutta (luku 6, s. 5)
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

• arvioinnin toteuttaminen edellyttää yhteistyötä sekä koulussa että kotien kanssa

• tarkoituksena selkiyttää huoltajille arvioinnin periaatteita ja käytänteitä

• oppilaan ja huoltajan tulee saada riittävästi tietoa oppilaan oppimisesta, 
osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä (Perusopetusasetus 10§)

• oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tieto arvioinnin perusteista ja siitä, 
miten niitä on sovellettu oppilaan arviointiin (Perusopetusasetus 13§)
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852


Päättöarvosanan 
muodostaminen
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Oppilaiden 
yhdenvertainen 

kohtelu

Yhteneväiset 
arviointikäytänteet 
oppiaineen sisällä / 

koulussa.

Hyödynnetään eri 
menetelmiä

Opettaja valitsee 
arviointimenetelmät 

tarkoituksenmukaisella 
tavalla

Paikallisessa opetussuunnitelmassa 
vuosiluokittain tarkennetut 

opetuksen tavoitteet

Oppiaineiden 
luonne huomioitava

Arviointikulttuurin 
kehittäminen



Päättöarvosanan muodostaminen

• Uudistettu arviointiluku 6: ”Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi 
perusopetuksessa” (astunut voimaan 1.8.2020) 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-
2020_1.pdf

• Arvioinnin yleiset periaatteet määritelty luvussa 6

• 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
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Päättöarvosana ja päättötodistus

• Päättöarvosana annetaan, kun oppiaineen 
oppimäärän opetus päättyy.

• Jos oppiaineen päättöarviointi ajoittuu vuosiluokille 
7 tai 8, päättöarvosana 
merkitään lukuvuositodistukseen ja mahdollisesti 
annettavaan välitodistukseen.

• nämä arvosanat merkitään 9. vuosiluokan 
keväällä annettavaan peruskoulun 
päättötodistukseen 

• Päättötodistukseen merkitään myös opintojen 
laajuus vuosiluokilla 7 ̶ 9 vuosiviikkotunteina.
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B1-ruotsin 
opetus 
päättyy 
joissain 

kunnissa ja 
kouluissa 

vuosiluokan 
8 jälkeen



Päättöarvosanan korottaminen

Oppiaineen oppimäärän hyväksyttyä päättöarvosanaa voi korottaa ainoastaan 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 päättöarviointia 
ei voida suorittaa eikä päättötodistusta voida antaa, tulee oppilaalle 
varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta korottaa saamansa hylätty 
arvosana.
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Laaja-alainen osaaminen

• Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista ei arvioida oppiaineista 
erillisinä.

• Kun opettaja toteuttaa arvioinnin oppiaineen tavoitteiden ja kriteerien 
mukaisesti, tulevat myös laaja-alaisen osaamisen tavoitealueet arvioiduksi.
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Työskentelyn arviointi

• osa oppiaineen arviointia 

• työskentelyä ei arvioida oppiaineista erillisenä

• kun opettaja toteuttaa arvioinnin oppiaineiden tavoitteiden ja kriteerien 
mukaisesti, tulee myös työskentely arvioiduksi
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Kielten päättöarviointi, 
kriteeritaulukko



Kielten opetuksen tavoite- ja sisältöalueet 
(POPS 2014, VOPS 2019)

Kehittyvä 
kielitaito

Taito toimia 
vuorovaikutuksessa

- vuorovaikutustaito 
erilaisissa tilanteissa

- viestintästrategioiden 
käyttö

- viestinnän kulttuurinen 
sopivuus

Taito tulkita 
tekstejä

Taito tuottaa 
tekstejä

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

Kielenopiskelutaidot

Laaja-alainen osaaminen 
(L1-L7)

Ei-kie
litaito

tavo
itte

et



Mihin kieltenopetuksen arviointi 
perustuu?
• Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi luku 6 (astui 

voimaan 1.8.2020) 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetu
ksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf

• Kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 päättöarviointiin (astuvat 
voimaan 1.8.2021)       Kriteeritaulukot: 
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-
oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-seka-paattoarvioinnin-
kriteerit

• Oppilaan kehittyvän kielitaidon arviointi perustuu 
Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun 
suomalaiseen sovellukseen Kehittyvän kielitaidon asteikko
(B1-ruotsi T5-T9) 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kehittyvan_
kielitaidon_asteikko_1.pdf
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Ei-kielitaitotavoitteiden 
kriteerit

- muodostettu opetuksen 
tavoitteiden, arvioinnin 
kohteen ja oppiaineiden 

keskeisten sisältöjen pohjalta

()

Andersonin ja Krathwohlin
taksonomiataulukko 

taustalla myös kielten 
arviointiin liittyvissä 

kriteereissä

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_1.pdf
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-seka-paattoarvioinnin-kriteerit
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kehittyvan_kielitaidon_asteikko_1.pdf
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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 Krathwohlin taksonomiataulukko taustalla myös kielten 
kriteereissä eli osaamisen kuvauksissa



Ruotsin B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin 
liittyvät keskeiset sisältöalueet 1-2 vuosiluokilla 7–9

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, Ruotsin ja 
muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä. 
Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden 
aiemmin opiskelemiin kieliin. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita 
kielten välisessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa.

S2 Kielenopiskelutaidot

Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä tehokkaasti ja 
opiskelumotivaatiota vahvistavalla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja 
kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja 
rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
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Opetuksen tavoitteet
Opetuksen tavoitteista 

johdetut oppimisen 
tavoitteet

Osaamisen kuvaukset 
(kriteerit) arvosanoille

5, 7, 8 ja 9
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T1 ohjata oppilasta 
tutustumaan pohjoismaiseen 
kieliympäristöön sekä 
Pohjoismaita yhdistäviin 
arvoihin

• Oppilas oppii tuntemaan 
suomenruotsalaista ja 
pohjoismaista kieliympäristöä 
sekä suomenruotsalaisia ja 
pohjoismaisia kulttuureja ja 
elämänmuotoja.

• Hän oppii tuntemaan 
Pohjoismaita yhdistäviä arvoja. 

• Oppilas osaa nimetä Pohjoismaat 
ja joitakin pohjoismaisia kieliä.

• Oppilas osaa antaa joitakin 
esimerkkejä 
suomenruotsalaisista ja 
pohjoismaisista kulttuureista ja 
elämänmuodoista. 

Arvioinnin 
kohde

Pohjoismaisen 
kieli- ja 
kulttuuri-
ympäristön 
hahmottaminen
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Arvosanan 5 kriteeri

Uutta Uutta

Kriteeritaulukon rakenne, esimerkkinä B1-ruotsi

Joitain muutoksiaEi muutoksia



Ingressiteksti



Oppilaan oppimisen ja osaamisen päättöarviointi x-kielen 
oppimäärässä vuosiluokilla 7–9, esimerkkinä B1-ruotsi

Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun 
päättyessä saavuttanut ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet. 

Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa määritellyt ruotsin kielen B1-oppimäärän 
tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 
vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa. 

Päättöarvosana on ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien perusteella 
muodostettu kokonaisarviointi. 

Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun 
oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua 
osaamisen tasoa. 

Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan ruotsin 
kielen B1-oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin 
päättöarvioinnin kriteereihin. 

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

Työskentelyn arviointi sisältyy ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarviointiin ja siitä 
muodostettavaan päättöarvosanaan.
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Päättöarviointi 
sijoittuu siihen 
lukuvuoteen, 
jona oppilaan 
ruotsin kielen 
B1-oppimäärän 
opiskelu päättyy 
vuosiluokilla 7, 8 
tai 9 
paikallisessa 
opetussuunnitel-
massa päätetyn 
ja kuvatun 
tuntijaon 
mukaisesti. 

Ingressiteksti



Oppilaan oppimisen ja osaamisen päättöarviointi x-kielen 
oppimäärässä vuosiluokilla 7–9, esimerkkinä B1-ruotsi

Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille 
mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia 
ilmaisumuotoja. 

Formatiiviseen arviointiin liittyvän oppilaan oppimista 
ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita 
autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja 
kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään 
oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa. Oppimista 
arvioidaan monin eri tavoin myös itsearvioinnin ja 
vertaispalautteen keinoin. 

Summatiivinen arviointi perustuu siihen, kuinka hyvin 
ja missä määrin oppilas on saavuttanut paikallisessa 
opetussuunnitelmassa ruotsin kielen B1-oppimäärälle 
asetetut tavoitteet. 

Oppilaan kehittyvän kielitaidon 
arviointi perustuu Eurooppalaiseen 
viitekehykseen ja sen pohjalta 
laadittuun suomalaiseen 
sovellukseen Kehittyvän kielitaidon 
asteikko. 

Arvioinnissa välineenä voidaan 
käyttää myös esimerkiksi 
Eurooppalaista kielisalkkua.

Arvioinnin tulee olla monipuolista,
jotta oppilaat, joilla on kieleen 
liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on 
muulla tavoin kielellisesti erilaiset 
lähtökohdat, saavat erilaisia 
mahdollisuuksia osoittaa 
osaamistaan. 
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Ingressiteksti

Tarkennettu vastaamaan lukua 6



Ei-kielitaitotavoitteet
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Ei-kielitaitotavoitteet
Samat opetuksen ja oppimisen tavoitteet, arvioinnin 
kohteet ja kriteerit kaikissa kielten oppimäärissä 
lukuunottamatta B2-kieltä

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen 

• Kielellinen päättely

Kielenopiskelutaidot

• Tavoitteiden asettaminen, 
opiskelustrategioiden hyödyntäminen, 
oppimisen reflektointi ja 
vuorovaikutuksessa toimimisen tapojen 
hahmottaminen

• Jatkuvan kielenopiskelun valmiuksien 
kehittyminen
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Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda

Faktatieto

Käsitetieto

Menetelmä
-tieto

Metakogni
-tiivinen
tieto

Andersoniin ja Krathwohliin sovitellen, B1-ruotsi

T2

T2 Oppilas osaa tehdä johtopäätöksiä ruotsin 
kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa 

niitä. Oppilas osaa vertailla, miten sama asia 
ilmaistaan ruotsissa ja jossakin muussa 
kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen 

kielitiedon käsitteitä ja osaa käyttää niitä 
kielitaitonsa kehittämiseen. 

9

T9 Oppilas osaa soveltaa joitakin 
ääntämisen perussääntöjä muissa kuin 

harjoitelluissa ilmauksissa. 9

T1 Oppilas osaa nimetä 
Pohjoismaat ja joitakin 

pohjoismaisia kieliä. Oppilas osaa 
antaa joitakin esimerkkejä 

suomenruotsalaisista ja 
pohjoismaisista kulttuureista ja 

elämänmuodoista. 5

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

T1-T3

Kielenopiskelutaidot
T4-T5

Kehittyvä kielitaito
T6-T10



Esimerkkejä kielten kriteereissä 
käytetyistä verbeistä

Arvosanan 
5 kriteeri

Arvosanan 
9 kriteeri 

selviytyyosaa 
käyttää

ymmärtää

osaa 
kertoa

osaa 
nimetä

osallistuu

osaa pyytää 
palautetta

osaa 
reagoida

osaa tehdä 
havaintoja

osaa antaa 
esimerkkejä

osaa

käyttää

tuntee

osaa 
vertailla

ymmärtää
osoittaa 

tuntevansa 

pystyy 
olemaan 

aloitteellinen ymmärtää

osaa soveltaa

osaa 
kertoa

pystyy viestimään

osaa 
pohtia

löytää

osaa tehdä 
johtopäätök-

siä
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pystyy 
kertomaan



Miksi arvioidaan 
kielenopiskelutaitoja?



Kielenopiskelutaidot
Arvioinnin kohteet

Tavoitteiden asettaminen, 
opiskelustrategioiden 

hyödyntäminen, oppimisen 
reflektointi ja 

vuorovaikutuksessa toimimisen 
tapojen hahmottaminen 

Jatkuvan kielenopiskelun 
valmiuksien kehittyminen 
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-
- samat kielten eri oppimäärissä, myöskin kriteerit samat 
lukuunottamatta B2-kieliä



Esimerkki, B1-ruotsi, mm. opiskelustrategioiden hyödyntäminen
Kielenopiskelutaidot (T3)
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Tämä arvioinnin kohde sama ja kriteeerit
samat kielten eri oppimäärissä (ei B2-kielet).

Osaamisen 
kehittyminen

Arvosana 5
- Joitakin 

itselle 
sopivia

Arvosana 7
- Itselle 

sopivia 
yleisimpiä

Arvosana 8
- Itselle 

sopivia 
keskeisimp
iä

Arvosana 9
- Itselle 
sopisia
monipuolisia

”Miksi 
arvioidaan 
kielenopiskelu-
taitoja?”
”Perus-
opetuksessa 
arviointi 
kohdistuu 
oppimiseen, 
osaamiseen, 
työskentelyyn
ja käyttäyty-
miseen.” 
(luku 6)



”Jatkuvan kielenoppimisen
valmiudet on mielestäni haastava
arvioinnin kohde.
Miten arvioida?”



Esimerkki, A-englanti, jatkuvan kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen
Kielenopiskelutaidot (T3)
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Tämä arvioinnin kohde sama ja kriteeerit samat kielten eri 
oppimäärissä (ei B2-kielet).



" Miten saan selville, osaako joku oppilas 
käyttää ruotsin kielitiedon käsitteitä oman 
kielitaitonsa kehittämiseen, miten ja missä 
minä sitä kysyn ja miten saan edes 
selitettyä tuon tavoitteen 15-vuotiaalle 
siten että hän sen ymmärtää?”



Esimerkki, A-englanti, kielellinen päättely
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (T3)

22/03/2021 Opetushallitus

”Miten syvällistä tuntemista
tässä tarkoitetaan?”

- oppilas "osaa kertoa" ja 
"tuntee" kielitiedon käsitteitä

Oppimisen tavoite
- Kielitiedon käsitteiden 

käyttäminen oppimisen 
tukena

Arvosana 7
- Osaa antaa joitakin 

esimerkkejä käsitteistä ja 
osaa käyttää niitä

Arvosana 8
- Osaa kertoa keskeisistä 

käsitteistä ja osaa käyttää 
niitä

Arvosana 9 
- tuntee keskeisiä käsitteitä ja 
osaa käyttää niitä

Tämä arvioinnin kohde sama 
ja kriteeerit samat kielten eri 
oppimäärissä (ei B2-kielet).



Kielitaitotavoitteet



Kehittyvän kielitaidon 
taitotasoasteikko
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S1 Kasvu 
kulttuuriseen 
moninaisuute

en ja 
kielitietoisuut

een

S2 
Kielenopiskelu

taidot

S3 Kehittyvä 
kielitaito

Taito toimia 
vuorovaikutuksessa
- vuorovaikutustaito erilaisissa 
tilanteissa
- viestintästrategioiden käyttö
- viestinnän kulttuurinen   
sopivuus

Taito tulkita tekstejä

Taito tuottaa tekstejä

Laaja-alainen osaaminen L1-L7



S3 Kehittyvä kielitaito, B1-ruotsi

Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren 
toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, 
ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet, 
suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä 
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa 
tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita 
opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan 
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri 
viestintäkanavia hyödyntäen.

Taito toimia 
vuorovaikutuksessa

Taito tulkita tekstejä 

Taito tuottaa tekstejä
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Kehittyvän kielitaidon taitotasoasteikko A1.1-C1.1
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kehittyvan_kielitaid

on_asteikko_1.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kehittyvan_kielitaidon_asteikko_1.pdf


Joidenkin arvosanojen 
kriteereissä välitasot

Uutta



Välitasoja eri 
arvosanoille 

22.3.2021

Vieraan kielen B2-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvän 
tavoitteen (T7) arvosanassa 7 on yhdistetty kaksi taitotasoa  A1.1 ja 
A1.2 välitasoksi  A1.1/A1.2.

Vieraan kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden 
(T6–T10) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa     A2.2 ja B1.1 

välitasoksi     A2.2/B1.1.

Englannin kielen A-oppimäärän kehittyvään kielitaitoon liittyvien tavoitteiden 
(T6–T10) arvosanassa 9 on yhdistetty kaksi taitotasoa 

B1.1 ja B1.2 välitasoksi   B1.1/B1.2

Taitotasot löytyvät Eurooppalaisesta viitekehyksestä ja sen 
pohjalta laaditusta suomalaisesta sovelluksesta Kehittyvän 
kielitaidon asteikko 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kehittyva
n_kielitaidon_asteikko_1.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kehittyvan_kielitaidon_asteikko_1.pdf


Opetushallitus

Kehittyvän kielitaidon taitotasoasteikko, arvosanan 9 kriteeri, B1-ruotsi



B1-ruotsin oppimäärä (T9)
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Taitotaso A2.1
Oppilas pystyy 
kertomaan 
jokapäiväisistä ja 
konkreettisista sekä 
itselleen tärkeistä 
asioista käyttäen 
yksinkertaisia lauseita 
ja konkreettista 
sanastoa.

Oppilas osaa helposti 
ennakoitavan 
perussanaston ja 
monia keskeisimpiä 
rakenteita.

Oppilas osaa soveltaa 
joitakin ääntämisen 
perussääntöjä 
muissakin kuin 
harjoitelluissa 
ilmauksissa.



Muita huomioita 
arvioinnista



Huomioitavaa maahanmuuttotaustaisten oppilaiden 
arvioinnissa
• sanallista arviota voidaan edelleen käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös 

niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä 
kieli

• oppilaan lukuvuositodistuksessa voi siten olla sekä sanallisia arvioita 
että numeroarviointia

• arvioinnin monipuolisuus painottuu arvioitaessa oppilasta, jonka äidinkieli on muu 
kuin koulun opetuskieli

• arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaidon taso koulun opetuskielessä
sekä arvioinnin kohteena olevan oppiaineen tiedonalan kielessä

• Mitä tämä tarkoittaa? Sitä, että 

- tulee miettiä, mikä osuus kielellä on osaamisen osoittamisessa 

- on huolehdittava siitä, että on opetettu se, mitä arvioidaan 
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Oppimisen tuki on oppilaan oikeus
• Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että 

yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa 
oppiaineissa

• Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista 
tukea erilaisilla eriyttämisen keinoilla ja perusopetuslaissa säädetyillä 
tukimuodoilla (esimerkiksi tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus)

• Tehostettu tuki: oppimissuunnitelma

• Erityinen tuki: HOJKS

• Jos tehostettua tukea saavalle tai erityisen tuen oppilaalle 
määritellään opiskelun erityiset painoalueet jossakin oppiaineessa, hän voi 
keskittyä opiskelussa tämän oppiaineen keskeisiin sisältöihin

• Tällöin oppilas opiskelee oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden mukaisesti 
ja hänen suorituksensa arvioidaan suhteessa yleiseen oppimäärään -
> sisältöalueiden kompensaatioperiaate
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Erityisen tuen 
oppilaan oppimäärän yksilöllistäminen

Mikäli edes oppiaineen keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen 
hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole erityisen tuen oppilaalle 
mahdollista, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää

• Seuraavat seikat eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen

• kieli- ja kulttuuritausta

• poissaolot

• motivaation puute

• puutteellinen opiskelutekniikka

• käyttäytymisen haasteet
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Erityisen tuen oppilaan
oppimäärän yksilöllistäminen

Mikäli edes oppiaineen keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen 
hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole erityisen tuen oppilaalle 
mahdollista, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää

• Seuraavat seikat eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen

• kieli- ja kulttuuritausta

• poissaolot

• motivaation puute

• puutteellinen opiskelutekniikka

• käyttäytymisen haasteet
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”Arvioinnissa välineenä 
voidaan käyttää myös 
esimerkiksi Eurooppalaista 
kielisalkkua.” (Ingressiteksti)



Eurooppalainen 
kielisalkku EKS uudistuu

• Työkalu oppijalle ja opettajlle:tekee näkyväksi
oppijan kielenoppimista ja tukee kulttuurisen
monimuotoisuuden ja kielitietoisuuden
kehittymistä

• Jaottelu: esiopetus, vl 1-6 ja vl 7-9

• Sisältö: kielenoppimiskertomus, 
itsearviointilistat, työkansio ja kielipassi

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-
tutkinnot/eurooppalainen-kielisalkku

22/03/2021 Opetushallitus 59

Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua.” (POPS 2014, VOPS 2019)

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/eurooppalainen-kielisalkku


Chatin kysymykset, 
keskustelua



Kiitos!
Tack!
Giitu!

annamari.kajasto@oph.fi



Ainedidaktisia 
näkökulmia 
oppiaineen 

tavoitteisiin ja 
arviointikriteereihin

(toinen kotimainen 
ja vieraat kielet)

Kaisa Hahl, KT
kaisa.hahl@helsinki.fi

Helsingin yliopisto,
kasvatustieteellinen tiedekunta

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet
-koulutus, KAARO-hanke



KIELIKASVATUS JA TAVOITTEET
2. KOTIMAISESSA JA VIERAISSA KIELISSÄ
• Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

 Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen 
toimintakyky

 Maailmankansalaisen taitojen kehittyminen opiskeltavaa kieltä käyttämällä

 Kielellinen päättely

• Kielenopiskelutaidot

 Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö

 Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen

• Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

 Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

 Viestintästrategioiden käyttö

 Viestinnän kulttuurinen sopivuus

• Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

 Tekstien tulkintataidot

• Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

 Tekstien tuottamistaidot

• Kielitaidon perinteinen jako
 Kuullun ymmärtäminen

 Luetun ymmärtäminen

 Kirjoittaminen

 Puhuminen

• EVK:n jako
 Vastaanottamistaidot

 Tuottamistaidot

 Vuorovaikutus

 Mediaatio

• Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 
nivottuina kielten tavoitteisiin

Laaja tekstikäsitys:
tekstit voivat olla myös 

multimodaalisia, esimerkiksi 

kielellisiä, kirjoitettuja, puhuttuja, 

visuaalisia, audiovisuaalisia, 

lineaarisia tai hypertekstejä



General competences
•Declarative knowledge
•Knowledge of the world
•Sociocultural knowledge
•Intercultural awareness
•Skills and know-how
• Practical skills and know-how
•Intercultural skills and know-how
•Existential competence
•Ability to learn
•Language and communication awareness
•General phonetic awareness and skills
•Study skills
•Heuristic skills

Linguistic
competences
•lexical
•grammatical
•semantic
•Phonological
•orthographic
•orthoepic

Pragmatic
competences
•Discourse 
competence
•Functional 
competence

Sociolinguistic
competence
•Linguistic markers of social
relationships
•Politeness conventions
•Expressions of folk wisdom

Oral 
proficiency
in a specific
language

S t r a t e g i e s
•reception
•production
•interaction
•mediation

Council of Europe. (2001). 
Common European Framework 
of Reference for Languages: 
Learning, teaching, 
assessment.  
Modern Languages Division, 
Strasbourg: Cambridge 
University Press.

LANGUAGE 
COMPETENCE

Figure by: Raili Hilden



VALIDIUS ARVIOINNISSA (1/2)
• KÄSITEVALIDIUS

 Miten osuvasti arviointitapa kohdentuu arvioitavaan piirteeseen

• ULKOINEN RELIAABELIUS

 Miten virheettömästi arviointi on suoritettu

 Miten yhteneviä eri arvioitsijoiden antamat arviot ovat

 Miten johdonmukainen sama arvioija on eri ajankohtina tai arvioidessaan
uudelleen saman suorituksen

• SISÄINEN RELIAABELIUS

 Ovatko ohjeistukset ja tehtävät selkokielisiä

 Näkyvätkö kuvat / kuuluuko ääni kaikille yhtä hyvin

 Onko oikeat vastaukset (/osaaminen) helppo todeta ja pisteyttää

• SISÄINEN AUTENTTISUUS

 Missä määrin arviointitehtävä aktivoi samoja tietoja ja taitoja kuin
todellisen elämän tilanne

 Miten arviointitehtävä vastaa harjoitustehtäviä

 Miten kontekstualisoituja tehtävät ovat
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VALIDIUS ARVIOINNISSA (2/2)
• ULKOINEN AUTENTTISUUS

 Missä määrin arviointitehtävän piirteet ja suoritusolot vastaavat todellisen elämän 
tilannetta?

• KÄYTÄNNÖLLISYYS

 Miten paljon inhimillisiä, teknisiä ja taloudellisia resursseja arvioinnin toteutus 
vaatii?

• TAKAISTUSVAIKUTUS JA SEURAUKSET

 Miten vaikutusvoimainen arviointi on ja mitä seurauksia arviointituloksesta on eri 
osapuolille?

 Mitä arvioidaan? Mitä opetetaan?

• REILUUS JA EETTISYYS

 Tasa-arvoisuus

 Yhdenvertaisuus

 Monipuolisuus 
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PERUSOPETUKSEN ARVIOINNIN 
KESKEISIÄ PIIRTEITÄ
• Monipuolista oppimisen, osaamisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arviointia

• Painopiste oppimista edistävässä arvioinnissa (ediste/feed forward)

• Rohkaisevuus ja kannustavuus, oppilaiden vahvuuksien osoittaminen

• Oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen

• Oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja eettisyys

• Arviointitiedon hyödyntäminen opetuksen ja muun koulutyön suunnittelussa
 Monitahoinen palaute (myös opettajille)

• Vuorovaikutteisuus
 Oppilaan ja opettajan välillä

 Kodin ja koulun yhteistyö

• Itsearvioinnin ja vertaispalautteen taitojen kehittäminen

• Reflektiivisyys



ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA 
OPETTAJA ARVIOIJANA
(POPS 2014 Muutokset)

• Oppimisen arviointi liittyy oppimisprosessin ohjaamiseen ja siitä annettavaan 
palautteeseen (= formatiivinen arviointi).

• Osaamisen arviointi kohdistuu oppilaan tiedollisen ja taidollisen osaamisen tasoon 
(= summatiivinen arviointi).

• Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista ei arvioida oppiaineista erillisinä 
(> sisältyvät oppiaineen arviointiin tavoitteiden ja kriteereiden mukaisesti )

• Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia
(> sisältyy oppiaineen arviointiin tavoitteiden ja kriteereiden mukaisesti )

• Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen 
luontevia ilmaisumuotoja.

• Arvioinnin tulee olla monipuolista, jotta oppilaat, joilla on kieleen liittyviä 
oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat, saavat 
erilaisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan.



OPETTAJA ARVIOIJANA
(POPS 2014 Muutokset)

• Summatiivisen arvioinnin tekee aina oppilasta opettanut opettaja, tai jos 
opettajia on useita, opettajat yhdessä.

• Opettajan tulee dokumentoida arvioinnit niistä näytöistä, jotka vaikuttavat 
oppilaan summatiiviseen arviointiin.

• Arvioinnin tulee kohdistua vain siihen, mitä opetussuunnitelmassa on asetettu 
tavoitteeksi.
 Kriteerit eivät tavoitteita, vaan ne määrittelevät eri arvosanoihin vaadittavan osaamisen 

tason

➢Arviointikriteerit eivät kata kaikkia opetuksen tavoitteita

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

➢ Päättöarvosanojen antamisessa on ongelmallista, että eri tavoitealueiden 
osuutta arvosanassa ei ole määritelty.

➢ Onko laaja-alaiset taidot otettu kunnolla huomioon arviointikriteereissä?

KYSYMYS:
Miten välttää opetustyössä

sitä, ettei aseta kriteerejä

opetuksen tai oppimisen 

tavoitteiksi?



OPPILAAN OSALLISUUS 
ARVIOINNISSA OPETTAJA 
ARVIOIJANA (POPS 2014 Muutokset)

• Opettaja valitsee arviointimenetelmät arvioinnin tehtävien ja oppiaineen 
tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

• Opettaja toteuttaa arvioinnin näyttöihin perustuen.

• Oppilaalle tulee tarjota mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan ja osaamistaan eri 
tavoin ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisin keinoin.

• Arviointimenetelmien valinnassa on otettava huomioon, että vain yhden 
arviointimenetelmän avulla ei voida arvioida kaikkia oppiaineille asetettuja 
tavoitteita.

• Arviointi on monipuolista, ja se antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen
luontevia ilmaisumuotoja.



TOIMINNAN, PALAUTTEEN JA 
ARVOSANAN YHTEYS
• Selkeä yhteys toiminnan ja arvosanan välillä

 Myös palautteen ja arvosanan välillä

• Palautteen tulee olla realistista, vahvuuksia korostavaa ja haasteiden osalta 
sellaista, jossa opettaja voi auttaa lähikehityksen vyöhykkeellä

• Arvosanat ovat konkreettisin tunnustus tehdystä työstä

• Arviointi vaikuttaa oppilaiden 

 Oppimiseen ja opiskeluun

 Motivaatioon

 Minäkuvaan

 Luottamukseen omista kyvyistä
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ARVIOINTIIN LIITTYVIÄ TEKIJÖITÄ, 
JOTKA VAIKUTTAVAT NEGATIIVISESTI 
OPPILAISIIN
• Liian yksipuolinen arviointi (variaation puute)

 Oppilailla ei mahdollisuutta näyttää kaikkea osaamistaan

• Liian lyhyt kokeen tekoaika, koe liian paineistettu

 Stressi ja koeahdistus

• Kokeen sisältöön, muotoon tai kriteereihin liittyvä epäselvyys/peittely

• Puutteellinen palaute, esim.

 Ei tarpeeksi palautetta

 Palaute, joka osoittaa puutteet, mutta ei auta eteenpäin

• Epäreilu arviointi

• Vinoutunut, liian rajattu tai epäolennainen fokus arvioinnissa

• Oppilaan persoonan vaikutus arviointiin
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OPPILAITA HYÖDYNTÄVIÄ
TEKIJÖITÄ ARVIOINNISSA (1/2)

• Arviointitehtävien monipuolisuus, reiluus, täsmällisyys

• Arvioinnin monipuolisuus, reiluus, täsmällisyys

• Tavoitteet, arviointiprosessi ja -kriteerit selkeäksi oppilaille

 Miten oppilaat voivat vaikuttaa siihen, mitä otetaan mukaan 
summatiiviseen arviointiin?

 Miten oppilaat osallistuvat tavoiteltavan suorituksen kriteerien 
määrittelyyn?

• Formatiivinen arviointi

 Tärkeä osoittaa oppilaalle sen, mitä oppinut, ei vain sitä, mitä vielä puuttuu

• Eteenpäin suuntaava arviointi

 Henkilökohtainen palaute
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OPPILAITA HYÖDYNTÄVIÄ
TEKIJÖITÄ ARVIOINNISSA (2/2)
• Portfoliotyöskentely (esim. kielisalkku)

• Pienempiä ja useampia arviointisuorituksia

• Pari- ja ryhmätöiden arviointitehtäviä

• Lunttilaput (cheat sheets) tai kotikokeet
 Joskus tai vaihtoehtoisesti

• Omistajuuden kasvu oppimisesta tärkeää

• Vaikka ei arviointitehtävästä täysiä pisteitä, se, mitä oppilas osaa on merkityksellistä ja 
arvokasta

• Itsearvioinnin kehittäminen

 Konkreettisia, ymmärrettäviä tavoitteita, joita tavoitella

• Itsearviointi ja vertaispalaute
 Oman tai ryhmän saavutuksen vertaaminen tavoitteeseen auttaa 

ymmärtämään omaa edistymistä ja siihen mahdollisesti vaikuttavia esteitä

KYSYMYS:
Miten oppilaat

arvioivat omaa

edistymistään

tavoitteiden 

suhteen?
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MONIPUOLINEN OPPIMISEN 
ARVOINTI
• Kehittyvän kielitaidon kaikkien osa-alueiden arviointi, samoin arvioidaan 

kielenopiskelutaidot ja kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen 
(A-M K.: ”ei-kielitaitotavoitteet”)

• Kognitiivisesti ja sosiaalisesti kompleksiset tehtävät
 Näitä tehdään kouluissa jo!

• Kirjallisten kokeiden staattinen tiedonkäsitys erilaista kuin opetussuunnitelman
perusteiden tiedonkäsitys

• Kompleksisissa tehtävissä monenlaisen tiedon tarve, myös oppilaiden työnjako ja 
keskinäinen riippuvuus

• Portfoliotyyppiset koosteet ja työnäytteet kompleksisista tehtävistä 
 Palvelevat sekä oppimista että arviointia

 Arviointi kytkeytyy tehtävään jatkuvana ja kontekstualisoituna palautteena

• Hyvän suoriutumisen visioiminen
 Auttaa hahmottamaan tavoitteet

 Auttaa suuntaamaan työskentelyn niiden mukaisesti
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Vieraan kielen A-oppimäärä,
Kielenopiskelutaidot

KYSYMYS: Jatkuvan kielenoppimisen valmiudet on mielestäni haastava arvioinnin kohde. Miten 
arvioida?

Huom. Itsearviointia tai vertaispalautetta ei voi (suoraan) käyttää summatiivisessa arvioinnissa



Ruotsin kieli, A-oppimäärä,
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen

KYSYMYS: Miten saan selville, osaako joku oppilas käyttää ruotsin kielitiedon käsitteitä oman 
kielitaitonsa kehittämiseen, miten ja missä minä sitä kysyn ja miten saan edes selitettyä tuon 

tavoitteen 15-vuotiaalle siten että hän sen ymmärtää?

Ks. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kielitiedon-opettamisesta

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kielitiedon-opettamisesta


Ruotsin kieli, B1-oppimäärä
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä, myös
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Huomaa, miten arvosanan 5 yksittäisistä sanoista siirrytään arvosanan 9 pidempiin teksteihin. 

Ks. myös seuraavat diat sanaston ja kieliopin opetuksesta/arvioinnista.



Sanaston ja kieliopin arviointia
• Yksittäisiä sanoja

• Sanaketjuja

• Kokonaisia lauseita

• ...

• (Lyhyitä) kirjoitelmia / suullisia töitä / 
multimediakokonaisuuksia, jne.

luominen

arvioiminen

analysoiminen

soveltaminen

ymmärtäminen

muistaminen



Yksittäisten piirteiden osaaminen

• Yksittäisten sanojen osaaminen

• Miten valittuja? (valikoitu–kattava)

• Vain ne sanat, jotka opettaja valitsee
(teacher-determined/valikoitu)?

• Vai se sanaston laajuus, jonka oppilas osaa?

Viestinnällinen osaaminen

• Kontekstissa

• Idiomaattista kieltä

• Kielioppi nivottuna

• Sanaketjut

• Esim. "at school", "in the park", "on the 
bus"; "jag spelar innebandy" / "med mina kompisar" / 
"varje veckoslut"

• Kokonaisia lauseita

• Esim., (I play floor hockey with my friends every 
weekend.)

• (Lyhyitä) kirjoitelmia / suullisia töitä / 
multimediakokonaisuuksia / jne.

SANASTON 
JA KIELIOPIN
ARVIOINTIA

Tämän avulla voi pohtia 
syvemmin sitä, millaisia 
tehtäviä/ 
arviointisuorituksia on hyvä 
olla eritasoisille oppilaille 
tai näyttämään erilaista 
osaamista, kun kyse on 
sanastosta ja kieliopista (ja 
mahdollisesti 
kirjoittamisesta tai 
puhumisesta ym.).

Ks. Salo & Mäntylä, 2020



Millaisia arviointitehtäviä tarvitaan?

• "tukeutuen vielä enimmäkseen viestintäkumppaniin", "tukeutuen joskus 
viestintäkumppaniin” (T5)
➢Pari- ja ryhmätöitä myös arviointisuorituksiin

• "Oppilas osaa ilmaista itseään puheessa hyvin suppeasti käyttäen 
harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja vakioilmaisuja", "Oppilas pystyy 
kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä 
asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa.” 
(T9//10)
➢Yksittäisiä piirteitä vai viestinnällistä osaamista?

• ” Oppilas osaa vertailla kielialueen maiden kulttuureja ja 
elämänmuotoja.” (T1)
➢Miten välttää stereotyyppiset ajatusmaailmat muista maista/”kulttuureista”?
➢Huom. Alakoulussa A-kielissä ei-arvioitava tavoite ”oppia kohtaamaan ihmisiä ilman 

arvottavia ennakko-oletuksia”, mutta ristiriidassa tämän kanssa

Tässä myös muutama 
esimerkki siihen, mitä voi 
tai kannattaa ottaa 
huomioon, kun 
suunnittelee 
arviointitehtäviä.



Resursseja kielitasojen 
tunnistamiseen
• Kielioppi eri tasoilla:

https://www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm

• Exam English home page (free online practice tests for the most 
important international ESL exams):
https://www.examenglish.com/

• Kielinäytteitä eri kielissä eri tasoilla:
https://www.france-education-international.fr/en/books-and-cd-roms-dealing-
with-assessment-and-certifications/dvd-spoken-performances-illustrating-
the-6-levels-of-the-common-european-framework-of-reference-1

• Spoken interaction and production (lisää kielinäytteitä eri kielillä):
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-
languages/spoken-interaction-and-production

Tässä jokunen linkki 
verkkosivuille, joissa on 

esimerkkejä kieliopista 

ja puhumisesta 

eri kielitaidon tasoilla.

https://www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm
https://www.examenglish.com/
https://www.france-education-international.fr/en/books-and-cd-roms-dealing-with-assessment-and-certifications/dvd-spoken-performances-illustrating-the-6-levels-of-the-common-european-framework-of-reference-1
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/spoken-interaction-and-production
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KIITOS!
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