
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 Hanna Pohjosen puheenvuoro biologian ja 
maantiedon oppiaineiden kriteereistä

• 13.45-14.00 kyselyvartti Hanna Pohjosen kanssa
• 14.00-14.30 osallistujien ryhmäkeskustelu ja purku
• 14.30-14.45 tauko
• 14.45-15.15 ainedidaktisia näkökulmia terveystiedon oppiaineen tavoitteisiin ja 

arviointikriteereihin (Tiina Lehtinen)
• 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 
Hanna Pohjosen

Puheenvuoro
oppiaineiden kriteereistä



Biologian ja maantiedon
päättöarvioinnin
kriteerit

Hanna Pohjonen
opetusneuvos,
Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus –yksikkö



Syksy 
2018

• Opetushallitus aloittaa päättöarvioinnin kriteerityön

Kevät 
2019

• Oppiaineiden kriteerityöryhmät käynnistävät työnsä, ohjausryhmä 
ja asiantuntijaryhmä tukemassa

Syksy 
2019

• Karvi tekee kriteerien toimivuuden arvioinnin, BMOLn syyspäivät

Kevät 
2020

• Työryhmät jatkavat päättöarvioinnin kriteerityötä

Syksy 
2020

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

• Johtokunnan käsittely ja määräysasiakirjan allekirjoitus
• BMOLn syyspäivät

Kevät 
2021

• Päättöarvioinnin kriteerit lisätään paikallisiin opetussuunnitelmiin
• Arviointityön kehittäminen ja OPH:n toimeenpanontuki

Syksy 
2021

• Päättöarvioinnin kriteerit käyttöön kouluissa 1.8.2021 -> 
ensimmäiset päättöarvioinnit uusien kriteerien pohjalta keväällä 2022



ArviointisanastoaArviointi

• On asetettujen tavoitteiden ja saavutettujen tulosten välistä vertailua. Se kohdistuu aina 
tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen.

Arvioinnin periaatteet

• Ohjenuora, johtava ajatus

Arvioinnin tehtävät

• Formatiivinen ja summatiivinen

Arvioinnin kohde

• Oppiminen, osaaminen, työskentely ja käyttäytyminen 

Arviointimenetelmät

• Esitelmät, esseet, kokeet, pistarit, portfoliot, ryhmätentit, keskustelut, väittelyt…

Dokumentaatio

• ”Opettajan tulee dokumentoida arvioinnit niistä näytöistä, jotka vaikuttavat oppilaan 
summatiiviseen arviointiin”
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Voiko arviointia olla liikaa?
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Arviointilakana:

Suunnitelmallisuus?

Merkityksellisyys?



Päättöarvioinnin kriteerityön 
taustoja
• Perusopetuslakiin ja asetuksiin ei muutoksia arvioinnin osalta

• Opetussuunnitelman perusteisiin ei ole tehty muutoksia oppiaineiden opetuksen 
tavoitteisiin eikä keskeisiin sisältöalueisiin vuosiluokilla 7–9

• Uudistettu arviointiluku 6: ”Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi 
perusopetuksessa” (julkaistu 10.2.2020) 

• Arvioinnin yleiset periaatteet

• 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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”...ei muodosteta… 
keskiarvon perusteella” 

(vanha luku 6: 6.5.1)

”...voi kompensoida 
heikomman 

suoriutumisen…” (vanha 
luku 6: 6.5.1)
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Oppilaiden 
yhdenvertainen 

kohtelu

Yhteneväiset 
arviointikäytänteet 
oppiaineen sisällä / 

koulussa.

Hyödynnetään eri 
menetelmiä

Opettaja valitsee 
arviointimenetelmät 

tarkoituksenmukaisella 
tavalla

Paikallisessa 
opetussuunnitelmassa 

vuosiluokittain tarkennetut 
tavoitteet

Oppiaineiden 
luonne 

huomioitava!

Arviointikulttuurin 
kehittäminen



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

oppiminen toteutuu

• Päättöarvioinnin kriteerit on muodostettu olemassa olevien opetuksen tavoitteiden, 
arvioinnin kohteen sekä oppiaineiden keskeisten sisältöjen pohjalta

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

• Oppiaineen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokkaistetaan paikallisessa 
opetussuunnitelmassa

• Opetuksen tavoitteet eivät ole yhteismitallisia (esim. ajallisesti) oppiaineiden välillä eivätkä 
oppiaineiden sisällä vaikkakin yhtä tärkeitä muodostaen oppiaineen oppimäärän 
kokonaisuuden

• Opetuksen tavoitteista on johdettu oppilaan oppimisen tavoitteet, oppimisen 
tavoitteita ei vuosiluokkaisteta

• Päättöarvioinnin kriteerityössä on muokattu paikoin sekä arvioinnin kohdetta että 
arvosanan 8 kriteeriä eli osaamisen kuvausta

Pyrkimys yksiselitteisyyteen ja yhdenvertaisuuteen17/03/2021 Opetushallitus

Emme voi antaa %-osuuksia tai 
painotuksia valtakunnallisesti 

eri vuosiluokille



Opetuksen 
tavoitteet

Opetuksen 
tavoitteista johdetut 
oppimisen tavoitteet

Osaamisen kuvaukset 
(kriteerit) arvosanoille 

5, 7, 8 ja 9
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• T8 opastaa oppilasta 
käyttämään biologian 
tutkimusvälineistöä sekä 
tieto- ja viestintäteknologiaa.

• Oppilas oppii käyttämään 
biologista 
tutkimusvälineistöä. 

• Oppilas oppii hyödyntämään 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
ja erilaisia tietolähteitä 
biologian opiskelussa.

• A5: Oppilas osallistuu 
opetukseen laboratoriossa ja 
maastossa. 

• Oppilas käyttää joitakin 
biologian tutkimusvälineitä 
ohjattuna. 

• Oppilas hakee biologista tietoa 
erilaisista tietolähteistä 
ohjatusti. 

Arvioinnin 
kohde

• Biologisen 
tutkimus-
välineistön, 
teknologian 
ja tiedon 
käyttö.
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Kriteerien laadinnan lähtökohtia

• Yleisiä periaatteita: mm. yksinkertaisesta kompleksiin, yksittäisestä
useaan/laajaan, alemmasta ajattelusta korkeampaan, ohjatusta toiminnasta
itsenäiseen, arvosanajatkumo kumulatiivinen -> näkyy kriteereissä
vaativuustason kasvuna (tiedot ja taidot)

• Johdonmukaisuus: pyrkimys johdonmukaisuuteen kriteerien laadinnassa sekä
yhden tavoitteen sisällä että eri tavoitteiden välillä

• Erottelevuus

• Positiivisuus: kuvataan osaamista ei osattomuutta
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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 Tietää 
rutiininomaisen 
menetelmän 
tutun tehtävän 
ratkaisemiseen.

Ymmärtää miten 
menetelmä toimii, 
ymmärtää ohjeet.

Soveltaa tietämiään 
faktoja käyttäessään 
tuttua menetelmää 
tai osaa soveltaa 
uutta menetelmää.

Osaa analysoida 
geomediaa, osaa 
suunnitella 
tutkimusprosessin. 
Kykenee 
tutkimushypoteesien 
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 taksonomiataulukon 
”ideaa taustalla”
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Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda

Faktatieto

Käsitetieto

Menetelmä
-tieto

Metakogni
-tiivinen
tieto

Andersonin ja Krathwohlin taksonomia

T1: … kuten soveltaa kohteiden 
sijaintia ja nimistöä maantieteellisten 
ilmiöiden kuvailussa ja selittämisessä. 

(A9) 

T11: …. Oppilas vertailee ja arvioi eri 
osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja 

lähiympäristöön, globaaleihin ilmiöihin ja 
alueellisiin kehityskysymyksiin (A9) 

T1: …Oppilas nimeää 
kartalta valtameret 
ja maanosat. (A5)

”maantieteellinen 
tieto ja ymmärrys” 

(T1-T4)

Erityisesti 
”maantietielliset 
taidot” (T5-T11) 

ovat kumuloituvia, 
kohdistuvat 
korkeampiin 

ajattelun ja tiedon 
tasoihin



Esimerkkejä maantiedon 
kriteereissä käytetyistä verbeistä

Arvosanan 
5 oppilas 
osaa…

Arvosanan 
9 oppilas 
osaa…

erottaa
toimia

osallistua

luetella

nimetä

tunnistaa

kertoa

kuvailla

osaa 
(ilmansuunnat)

antaa 
esimerkkejä

osaa
käyttää

soveltaa

selittää

perustella
vertailla

esittää
kysymyksiä

ymmärtää

tehdä
johtopäätöksiä

toteuttaa

havainnollistaa

esittää

arvioida

suunnitella
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Kriteerit on kirjoitettu niin, että
niillä pystyy arvioimaan
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Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä maapallon 
muodon ja liikkeiden 
aiheuttamista ilmiöistä 
(A5). 

Oppilas osaa kertoa 
maapallon muodon ja 
liikkeiden 
aiheuttamista ilmiöistä 
esimerkkien avulla.

Oppilas nimeää 
lämpövyöhykkeet.

Oppilas nimeää ja 
antaa esimerkkejä 
joistakin ilmasto- ja 
kasvillisuusalueista 
(A7). 

Oppilas osaa selittää 
maapallon muodon ja 
liikkeiden aiheuttamia 
ilmiöitä esimerkkien 
avulla. 

Oppilas nimeää ja 
sijoittaa kartalle 
keskeisimmät maapallon 
ilmasto- ja 
kasvillisuusalueet
ja kertoo joitakin niiden 
syntyyn vaikuttavia 
tekijöitä.  (A8)

Oppilas ymmärtää Maan 
planetaarisuuden ja osaa 
selittää maapallon muodon 
ja liikkeiden aiheuttamia 
ilmiöitä ja kertoa miten ne 
vaikuttavat ihmisen 
toimintaan. 

Oppilas osaa vertailla 
maapallon keskeisimpiä 
ilmasto- ja 
kasvillisuusalueita ja selittää 
niiden syntyyn vaikuttavia 
tekijöitä. (A9)

Arvosanan 8 osaaminen (POPS2014): 
Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla 
Maan planetaarisuuden, vuorokauden ja 
vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa 

maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden.



Ingressiteksti – työskentelyn ohjaaminen

Maantiedossa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän 
päättövaiheeseen saakka. Oppilaan työskentelyn ohjaamisella maantiedossa 
tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten 
esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista 
työskentelyn aikana. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen 
kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.

Biologiassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän 
päättövaiheeseen saakka. Oppilaan työskentelyn ohjaamisella biologiassa 
tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten 
esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien antamista 
työskentelyn aikana. Biologiassa kussakin kriteerikuvauksessa ilmaistaan myös 
alemman arvosanan osaaminen.
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Päättöarvosanan muodostaminen ja 
oppiaineen tavoitteiden ja sisältöjen 
vuosiluokkaistamisesta
• Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt oppiaineen 
oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit 
riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on 
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.

• 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.
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Biologiassa ja 
maantiedossa!!



17/03/2021 Opetushallitus

Jos sama tavoite esim. T1 on 
seiskalla ja kasilla, painotetaanko 
kahdeksannen luokan osaamista 
koska se on myöhäisempi 
osaamisen taso

Olenko ymmärtänyt oikein? Pitääkö 
8. luokan arviointi olla jo siinä 
vaiheessa kumuloitunut arvosana 
seiskalta ja kasilta?

Usein oppilaan osaaminen kumuloituu, esim. 
ekologian osalta (T1) 8-vuosiluokalle 

siirryttäessä. Näin 8. vuosiluokka painottuu 
enemmän (voi käyttää arvioinnissa)  – mutta 
toisaalta, joskus voi käydä niin, että oppilaan 

henkilökohtaisessa elämässä on haasteita, 
jolloin osaaminen heikkenee 7. luokalta. 
Näin 7. vuosiluokan osaaminen ei saisi 

”mitätöityä”. 

7 ja 8 luokka arvioidaan kuten nytkin (arviointiluku 6 
periaatteiden mukaan) – paikallisessa 

opetussuunnitelmassa vuosiluokkaistettujen oppiaineen 
opetuksen TAVOITTEIDEN mukaan! Eli ajattelussa 
erotettava tavoitteet ja todistuksen arvosanat :  )



Laaja-alainen osaaminen ja työskentely

• 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.

• Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä ei siis arvioida 
oppiaineista erillisenä. Kun opettaja toteuttaa arvioinnin oppiaineiden 
tavoitteiden ja kriteerien mukaisesti, tulee myös työskentely arvioiduksi.
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Muistettava formatiivisen 
arvioinnin merkitys!



Esimerkkejä maantiedon osaamisen kuvauksista 
työskentelyn näkökulmasta
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T10: Oppilas kuuntelee 
toisten näkemyksiä ja 

esittää omia näkemyksiään 
maantieteellisistä asioista. 

(A7)

T11: Oppilas osaa suunnitella 
keinoja lähiympäristön 

vaalimiseen ja toteuttaa niistä 
jonkin. (A9)

T10: Oppilas osaa 
toimia ohjatusti 

osana ryhmää. (A5)

T9: Oppilas 
osallistuu 

kenttätutkimuksiin 
itsenäisesti ohjeen 

mukaan. (A7)

T11: Oppilas vertailee ja arvioi eri 
osallistumisen ja vaikuttamisen 

tapoja lähiympäristöön, 
globaaleihin ilmiöihin ja 

alueellisiin kehityskysymyksiin. 
(A9)



Opetuksen suunnittelu
• Oppiaineen vuosiluokkaistetut opetuksen tavoitteet lähtökohtana

• Lukuvuosiarviointi vs. päättöarviointi – milloin hyödynnän päättöarvioinnin 
kriteereitä?

• Pohdittava mitä opetuksen tavoitetta opetan ja miten eli pedagogiset 
menetelmät + mitä ja miten arvioin eli arviointimenetelmien valinta?
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T1 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
ekosysteemin 

perusrakennetta ja 
toimintaa sekä 

vertailemaan erilaisia 
ekosysteemejä ja 

tunnistamaan lajeja

Metsäekosysteemin 
perusrakenne

(Metsä)ekosysteemin 
lajeja

(Vesi)ekosysteemin 
perusrakenne

(Vesi)ekosysteemin 
lajeja

Metsä-, vesi- ja 
suoekosysteemien 

vertailu

Metsäekosysteemin 
toiminta

(Vesi)ekosysteemin 
toiminta



Opetuksen suunnittelu

• Mitä, miten valitsemani arviointimenetelmä mittaa?

• Tukeeko tarkasteltava tavoite jotain toista opetuksen tavoitetta?

• Milloin opetetaan ja opitaan?

• Miten näytöt kerätään? Yksin, yhdessä?
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T9 ohjata oppilasta 
koostamaan 

eliökokoelma ja 
kasvattamaan kasveja 
biologisten ilmiöiden 

ymmärtämiseksi

Eliökokoelman 
koostaminen

Kasvien kasvattaminen

Opetus, oppiminen - form. arviointi

Opetuksen tavoite -> oppimisprosessi

KASVIO

Päättöarvioinnin kriteeritaulukosta 
voi olla apua suunnittelutyössä

Arvosanan ei pidä tulla 
oppilaalle yllätyksenä!

”arvioitava
näyttö”

Opetus, oppiminen - form. arviointi ”raportti”



Kriteerien ”osakuvausten” eri mitallisuus huomioitava 
opetuksen suunnittelussa ja arvioinnissa
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Oppilas osaa kertoa
ihmismaantieteellisistä 
ilmiöistä Suomessa ja 
muualla maailmassa.

Oppilas kertoo, millaiset 
tekijät vaikuttavat 
kulttuurien piirteisiin eri 
alueilla.

Oppilas vertailee
kulttuurimaisemia eri 
alueilla. (A8)

Arvosanan 8 
osaaminen 
(POPS2014): 

Oppilas osaa kuvata 
ihmisen elämän ja 
kulttuurien piirteiden 
sekä 
kulttuurimaisemien 
vaihtelua Suomessa 
ja muualla 
maailmassa.

Oppilas osaa 
nimetä joitakin 
ihmismaantieteellis
iä ilmiötä, kuten 
väestö, elinkeinot, 
liikennemuodot ja 
matkailu Suomessa 
ja muualla 
maailmassa. (A5)

T3 ohjata oppilasta 
tutkimaan 

ihmismaantieteellisiä 
ilmiöitä ja 

kulttuurimaisemia 
sekä ymmärtämään 
erilaisia kulttuureja, 

elinkeinoja ja 
ihmisten elämää 

Suomessa ja 
maapallon eri alueilla
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• Oppiminen ja osaaminen (Biologia: T5, S5), työskentelytaidot
• Tavoitteet: ”T5: Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen perustoimintoja”
• Sisällöt: ”S5: Tutkia ihmiskehon toimintaa, rakennetta, elintoimintoja ja 

säätelyjärjestelmää…”

Tehtävä

• Summatiivinen, on osa 9-luokan biologian arvosanaa 

p.s. samalla tulee arvioiduksi työskentelytaitoja sekä
L3 (Itsestä huolehtiminen ja arjentaidot; hyvinvointi, terveys, ajanhallinta)

Arviointi-
menetelmä

• Opiskelija laatii lautapelin ryhmässä, jossa kuvataan ruuansulatuskanavan toimintaa, 
rakennetta ja säätelyä.
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Arviointi

• Lautapeli arvioidaan painottaen seuraavia kriteereitä… 
• Arviointipalaute annetaan oppilaalle XXX ja pelin arvosana dokumentoidaan 

(näytön arviointi) XXX

Arvioinnin 
yleiset 

periaatteet



Ajatuksia ”maantieteellinen tieto ja ymmärrys” 
summatiivisista arviointimenetelmistä
• Karttatehtäviä: tunnistamista, nimeämistä ja sijoittamista

• Kartta-, kuva-, videoanalyyseja (geomediaa) 

• Esitelmiä

• Postereita

• Aluetöitä tai pieniä tutkielmia tai portfolio

• …..

• Koetyyppejä: toteavasta – laajaan (vs. arvosana 9!)

rastiruutuun, yhdistä, selitä käsitteitä, analysoi kuva/kartta, pienet avaavat 
kysymykset, esseekokeet, aineistokokeet… (vs. arvosana 9)

17/03/2021 Opetushallitus
JATKO-OPINNOT

Yksilö, pari vai 
ryhmänäytöt?

Suullinen, 
kirjallinen –

digitaalinen?



Ajatuksia ”maantieteelliset taidot” 
summatiivisista arviointimenetelmistä
• Karttatehtäviä: karttamerkkien tunnistamista 

ja ymmärtämistä, sijainnin ilmaisemista, 
mittakaavatehtäviä

• Kartta-, kuva-, videoanalyyseja (geomediaa) 

• Diagrammien ja karttojen laatiminen

• Maantieteellisen tutkimuksen tekeminen (vrt. 
”tieto ja ymmärrys”)

• Kenttätyöskentely

• Lähiympäristön vaaliminen

• Uutisseuranta

• Vastamainokset

• Väittelyt

• Videot, podcastit

• Mielipidekirjoitukset

• Projektit, kilpailut

• ….

• Erilaiset kokeet (kirjalliset työt)

• Ryhmätyöskentelytaitoja
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Esimerkki liittymäkohdista opetuksen 
tavoitteiden välillä maantieteessä, 
arvosanan 7 kriteerit

• T2: ” Oppilas tunnistaa ja kuvailee luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla” (A7)

• T3: ”Oppilas kuvailee erilaisia kulttuurimaisemia” (A7)

vs

• T5: ”Oppilas kuvailee aluetta kartoista tai kuvista”. (A7)
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Ajatuksia ”biologinen tieto ja ymmärrys” 
summatiivisista arviointimenetelmistä
• Lajitunnistus: tunnistamista, nimeämistä (elinympäristöt)

• Kuva- ja videoanalyyseja 

• Kaavakuvien laatimista (esim. ravintoverkot)

• Esitelmiä

• Postereita

• Pieniä tutkielmia tai portfolio

• …..

• Koetyyppejä: toteavasta – laajaan (vs. arvosana 9!)

rastiruutuun, yhdistä, selitä käsitteitä, analysoi kuva, pienet avaavat kysymykset, 
esseekokeet, aineistokokeet… (vs. arvosana 9)
17/03/2021 Opetushallitus JATKO-OPINNOT

Yksilö, pari vai 
ryhmänäytöt?

Suullinen, 
kirjallinen –

digitaalinen?



Ajatuksia ”biologiset taidot” summatiivisista 
arviointimenetelmistä
• Lajintunnistus, eliökokoelmat

• Käsitekartat

• Kuva- ja videoanalyyseja  

• Biologisen tutkimuksen tekeminen (vrt. ”tieto 
ja ymmärrys”)

• Maastotyöskentely

• Laboroinnit

• Vastamainokset

• Kasvatuskoe

• Tieteellisen tiedon arviointi (artikkelit)

• Väittelyt

• Videot, podcastit

• Mielipidekirjoitukset

• Projektit, kilpailut

• Uutisseuranta

• ….

• Erilaiset kokeet (kirjalliset työt)

• Ryhmätyöskentelytaitoja

17/03/2021 Opetushallitus



Esimerkki liittymäkohdista opetuksen tavoitteiden 
välillä biologiassa, arvosanan 8 kriteerit
T8: Oppilas osaa työskennellä turvallisesti laboratoriossa ja maastossa. 

Oppilas käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä.

Oppilas hakee biologista tietoa erilaisista tietolähteistä sekä valitsee joitakin luotettavia 
tietolähteitä.  (A8)

vs

T9: Oppilas toteuttaa kasvatuskokeen ja tekee siitä päätelmiä tarkasteltavaan biologiseen 
ilmiöön liittyen. (A8)

vs

T10 Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa.
Oppilas suunnittelee ja tekee pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja raportoi sen tuloksia 
(A8)

17/03/2021 Opetushallitus

.



Lajintunnistus ja eliökokoelma

17/03/2021 Opetushallitus

”Arviointi on kokonaisuus ja 
lajintuntemus vain yksi osa”.

Menetelmä?

Vaihteluväli 0-140
Vaihteluväli 4-60 

(130)



Kriteeritaulukot
• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-oppimisen-ja-osaamisen-

arviointi-seka-paattoarvioinnin-kriteerit

• Kriteereitä ei arvioida – vaan tavoitteiden saavuttamista arvioidaan osaamisen 
kuvausten eli kriteerien avulla. Tällä hetkellä on voimassa arvosanan 8 
osaamisen kuvaus, jonka perusteella tavoite/tavoitteet arvioidaan. Uudet 
kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 selkeyttävät ja yhdenmukaistavat arviointia.

• Esim. maantiedossa mahdollinen kenttätutkimus voisi kattaa tavoitteet T8 ja 
(osittain) T9. Kansallisesti ei siis määritellä mitä pedagogisia ratkaisuja opettaja 
käyttää opetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja näyttöihin. Vaihtoehtoja ja 
menetelmiä on runsaasti – riippuu myös paikallisista resursseista ja 
mahdollisuuksista. 17/03/2021 Opetushallitus

Pitääkö jokainen kriteeri olla arvioituna opettajan muistiinpanoissa erikseen, vai voiko opettaja katsoa, että 
esim 9. luokan osalta kokeessa on arvioitu kriteereitä T4 ja T11, ja sillä kuittaantuu molempien näytöt?"

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oppilaan-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-seka-paattoarvioinnin-kriteerit
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Meillä on kurssiarvosanat ysillä eli arvosanan saa kahdesti lukuvuoden aikana, mutta jos mennään tämän uuden mukaan, niin 
ymmärtääkö oppilas, että hän saa siitä viimeisestä kurssista päättöarvosanan (=eli koko yläkoulun arvosanan) eikä 
kurssiarvosanaa?
Onko siis kurssiarvosana ysillä sama kuin päättöarvosana?

• Päättöarvosana muodostetaan, kun oppiaineen oppimäärän opetus päättyy. Jos oppiaineen 
päättöarviointi ajoittuu vuosiluokille 7 tai 8 (tai 9. vuosiluokan syksyyn), kyseinen päättöarvosana 
kirjataan lukuvuositodistukseen ja mahdollisesti annettavaan välitodistukseen.

• Perusteet nimeävät päättötodistuksen, lukuvuositodistuksen, erotodistuksen ja mahdollisen 
välitodistuksen (3 ensin mainittua perusopetusasetuksessa!). Näin ollen ”kurssiarvioinnit”, 
”jaksoarvioinnit” ovat tiedotteita/tulosteita EI TODISTUKSIA niiden virallisessa mielessä. Riippuen 
järjestelmästä, on toki mahdollista kirjata ns. kurssin arvosana erikseen ja päättöarvosana erikseen tai 
merkitä ”lisätietoihin” päättöarvosana tai ns. kurssin arvosana. Tämä on koulutuksen järjestäjän päätös / 
tapa toimia, kuinka tiedottaa. Keskeistä on, että päättöarvosana muodostetaan kun oppiaineen 
oppimäärän opetus päättyy.

• Tämän ja seuraavan dian pohdinnat liittyvät yläkouluihin, joissa on käytössä jaksojärjestelmä ja oppiaineita 
suoritetaan jaksoittain ”ns. kursseina”. 

• HUOM! Ei saa sekoittaa kurssimuotoiseen lukioon ja lukiojärjestelmään, perusopetuksessa EI ole kursseja –
vaan oppiaineiden oppimääriin liittyvät opetuksen tavoitteet, jotka on vuosiluokkaistettu paikalliseen 
opetussuunnitelmaan.
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Päättöarvosana ja 
opintojen laajuus

Päättöarvosana ja 
opintojen laajuus

MUUTAMA ESIMERKKI TULOSTEESTA! (ei todistuksesta), 
muitakin ratkaisuja on jaksomuotoisessa järjestelmässä:

Historian 8 vuosiluokan arvosana 
siirtyy päättöarvosanaksi

Voidaan 
hyödyntää 

lisätietokenttää

Päättöarvosana 
muodostettu 1. 
jakson jälkeen, 
kun oppiaineen 

oppimäärän 
opetus päättynyt.

Päättöarvosana 
muodostettu 8. 

vuosiluokan 
jälkeen, kun 
oppiaineen 
oppimäärän 

opetus päättynyt.



• Mahdolliseen välitodistukseen 9-luokan väliarviointi 

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

• Näin ollen päättöarvosana voi olla sama, parempi tai huonompi kuin 9-vuosiluokan arvosana! 
Jos arvioinnin periaatteet ja käytänteet ovat oppilailla ja huoltajilla tiedossa, ei tästä tule 
hämmennystä.

• HUOM! Esimerkiksi Wilma tms. mahdollistaa 9-vuosiluokan arvioinnista ja edistymisestä 
tiedottamisen oppilaille ja huoltajille, jos näin paikallisesti päätetään (vrt. edellinen kuvadia!)

• 9-vuosiluokalla ei jaeta lukuvuositodistuksia – vain päättötodistus (luku 6.11.2)

17/03/2021 Opetushallitus

Entä jos välitodistus annetaan ja esim. biologia jatkuu kevääseen saakka (läpi vuoden). Annetaanko 
välitodistukseen numero 9-luokan tavoitteiden mukaisesti ja 9-luokan keväällä päättöarviointi? 

Ymmärsinkö oikein? Usein päättöarvosana on alempi arvosana, sillä ihmisen biologia kiinnostaa monia 
(mikäli tämä aihe on ysillä). Oppilaat kokevat hämmentävänä, kun päättöarvosana onkin alhaisempi.



”Oppilaan oppimista, työskentelyä ja 
käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti”. 
(Perusopetuslaki 22 §)

17/03/2021 Opetushallitus 39

Miksi arvioin? Mitä arvioin?

Miten arvioin? Milloin arvioin?

Arvioinnin 
kehittäminen

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a628-1998


Kiitos!



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
Tiina Lehtisen kanssa



Terveystiedon 
päättöarvioinnin kriteerit 

Tiina Lehtinen 17.3.2021



Terveystiedon opetussuunnitelma

• Sisältötavoitteet jaettu kolmeen osaan:
• S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
• S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
• S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

• Sisältöjä ei ole vuosiluokkaistettu. Paikalliset opetussuunnitelmat voivat olla hyvinkin erilaisia.
• Myös tuntijaosta 7-9 lk on todella monenlaisia versioita.
• Spiraaliopetus vai teemoittain etenevä?
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Terveystiedon opetussuunnitelman tavoitteet

• Tavoitteet 12 kpl jaoteltu sisältöalueittain terveysosaamisen puitteisiin:

• Tiedot T1, T5, T9
• Taidot T2, T6, T10

• Itsetuntemus T3, T7, T11 

• Kriittinen ajattelu ja (eettinen) vastuullisuus T4, T8, T12
• Huom.: T3 ja T7 ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan 

pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.
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Päättöarvioinnin 
kriteerit

• https://www.oph.fi/sites/default/files/doc
uments/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C
3%A4tt%C3%B6arvioinnin%20kriteerit%20
31.12.2020_1.pdf

• (terveystieto s. 222 -)
• Opetuksen tavoite opsista suoraan, 

tavoitteisiin ei saanut tehdä muutoksia
• Sisältöalue 
• Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen 

tavoitteet ”Oppilas oppii…”
• Arvioinnin kohde ”Terveyteen vaikuttavien 

tekijöiden tunnistaminen (T5)”
• Arvosanojen 5-9 kriteerit (arvosanat 4, 6 

ja 10 puuttuvat) 

Tiina Lehtinen 17.3.2021

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%B6arvioinnin%20kriteerit%2031.12.2020_1.pdf


Yleisteksti kriteereihin liittyen

• Terveystiedon arvioinnin kohteena on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi. Arvioinnin ja palautteen 
tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita kehittämään terveysosaamistaan sekä soveltamaan
sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa 
ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen. 

• Oppimisen tukena käytetään myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa on erityisen tärkeätä 
huolehtia siitä, että arviointi ei kohdistu oppilaan arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, 
sosiaalisuuteen, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja 
itsetuntemusta koskevissa tavoitteissa kiinnitetään huomiota siihen, miten oppilas pohtii ja perustelee 
käsiteltävää aihetta terveyden näkökulmasta, tiedonalan käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen.
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Yleisteksti kriteereihin liittyen

• Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona terveystiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä 
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon 
mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä 
saavuttanut terveystiedon oppimäärän tavoitteet. 

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

• Päättöarvosana on terveystiedon 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. 
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Yleisteksti kriteereihin liittyen

• Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan terveystiedon 
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 terveystiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

Tiina Lehtinen 17.3.2021



Yleisteksti kriteereihin liittyen

• Oppilaan ohjaamisella terveystiedossa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden 
antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien 
esimerkkien antamista. 

• Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän 
arvosanan kuvauksiin.

• ELI kuvauksia luetaan vaakatasossa vasemmalta oikealle. Arvioinnin vaativuutta lisää joko 
määrä tai laatu tai molemmat.
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Päättöarvioinnin 
kriteerit laadittiin 
tiedonkäsittelyn- ja 
ajatteluntaidon 
taksonomiaan
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Esimerkki
• Tavoite 1
• Ohjata oppilasta ymmärtämään 

elämänkulkua, kasvua ja kehitystä 
voimavaralähtöisesti.
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Esimerkki 
tavoite 1 -
Oppilas

• Arvosana 5: osaa nimetä yksittäisen 
elämänkulun vaiheen.

• Arvosana 7: osaa kuvata jotakin elämänkulun 
vaihetta sekä nimetä nuoruuden kasvun ja 
kehityksen piirteitä.

• Arvosana 8: osaa kuvata elämänkulun vaiheita, 
erityisesti nuoruuden kehitystä, ja kuvata 
esimerkkien avulla terveyden, kasvun ja 
kehityksen merkitystä elämän voimavarana.

• Arvosana 9: osaa eritellä elämänkulun eri 
vaiheet sekä arvioida terveyden merkitystä 
elämän voimavarana elämänkulun eri 
vaiheissa.

• Eli arviointi etenee kohti vaativampia 
tiedonkäsittelyn ja ajattelun taitoja.
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Mitä tämä tarkoittaa opettajan työssä?

• Arvioinnin, työskentelyn ja opetuksen täytyy olla 
suhteessa toisiinsa.

• Emme voi arvioida sellaista, mitä emme ole 
opettaneet.

• Arviointi keskittyy tavoitteiden saavuttamisen eli 
oppimisen, osaamisen ja työskentelyn arviointiin.
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Mitäpä 
sanotte?

• Vaatiiko arviointi terveystiedossa 
perinteistä koetta, vai voisiko arviointi 
perustua johonkin muuhun?
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Vaihtoehtoja 
arviointiin

• Tehtäviä, joista oppilas voi valita haluamansa 
tavoitteen mukaisesti, esim.:

• Nimeä elämänkulun vaiheita (tai vaihe).
• TAI: Nimeä yksi elämänkulun vaihe. Kuvaa, 

millaisia asioita siihen liittyy. 
• TAI: Mitkä ovat elämänkulun eri vaiheet? Kuvaa, 

millaisia asioita niihin liittyy. Millaisia muutoksia 
murrosikään liittyy? Millaisia asioita nuoruuden 
kehitykseen liittyy? 

• TAI: Kerro, miten terveys voi vaihdella elämän eri 
vaiheissa?

• TAI: Pohdi ja arvioi, millainen merkitys terveydellä 
on elämänkulun eri vaiheissa.

• TAI: Kuvaa esimerkkien avulla terveyden, kasvun 
ja kehityksen merkitystä elämän voimavarana.
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Vaihtoehtoja 
arviointiin

• Essee- tai kirjoitelmatehtävät, joiden 
arviointi perustuu tiedonkäsittelyn 
taitoihin.

• Esimerkiksi Pohdi, millainen merkitys 
terveydellä on elämänkulun eri 
vaiheissa.

• Karkea arviointikriteeristö nähtävissä jo 
tehtävää tehtäessä > ohjaa ajattelua ja 
oppimista.

• Vrt. esim. yo-tehtävien arviointi, mutta 
tietenkin ikäkaudelle sopivalla tavalla

• > mahdollisuus prosessikirjoittamiseen 
sekä vertaispalautteen 
hyödyntämiseen

Tiina Lehtinen 17.3.2021



Tehtävien tulee 
olla 
monipuolisia

• Monipuolisia peruskysymyksiä ja -tehtäviä, 
erilaiset kysymyssanat ja  
tehtävänantoverbit

• Monipuolisia käsitetehtäviä 
• Kuviin/teksteihin/audiovisuaaliseen 

materiaaliin pohjautuvia tehtäviä
• Tilastojen tulkintaa
• Monivalintatehtäviä
• Tunnistamiseen pohjautuvia tehtäviä
• Tekstintuottotehtäviä 
• Taitotehtäviä 
• Oman terveysosaamisen arviointia
• Jne. 
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Tai voisiko olla:

• Tehtäväaineisto, josta kaikki tekevät 
osan ja ylempiä arvosanoja 
tavoittelevat enemmän.

• Tehtäväaineisto, jossa eri tasoisia 
tehtäviä ja josta oppilaat valitsevat 
tavoitteidensa mukaisesti. 

• Oppimispäiväkirja
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Tai voisiko olla:

• Oppituntien tavoitteet ”luurankona”, 
oppilas täydentää, esim.: 

Tiedät, millaisia asioita hyvään 
mielenterveyteen kuuluu.
Osaat kertoa, millaiset tekijät tukevat 
mielenterveyttä.
Ymmärrät, miten ihmissuhteet liittyvät 
mielenterveyden ylläpitämiseen.
Osaat toiminnallasi tukea omaa ja läheistesi 
mielenterveyttä.
• Osa tehtävistä tunneilla, osa läksynä, 

osa kokeen omaisesti.
• Ryhmätyöskentelynä jokaisella oma 

väri, jolla teksti tuotetaan.
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Tai voisiko olla:

• Isompia projektiluonteisia tehtäviä tai 
ilmiöön perehtymistä, esimerkiksi

• Mitkä tekijät vaikuttavat mielen 
hyvinvointiin? > pääkysymys

Mitkä asiat tukevat mielenterveyttä?

Mitkä asiat horjuttavat mielenterveyttä?

Miksi syömishäiriöt ovat mielenterveyden 
häiriöitä?

• Arviointikriteerit 
tiedonkäsittelyntaitojen mukaisesti.
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Terveystiedolle 
tyypillisiä 
näkökulmia

• Terveyden psykofyysissosiaalinen 
kokonaisuus

• Asioiden väliset yhteydet, syysuhteet ja 
vuorovaikutusmekanismit

• Suorat ja epäsuorat vaikutukset
• Myönteiset ja kielteiset vaikutukset
• Vaikutukset yksilön ohella yhteisöön tai 

yhteiskuntaan
• Käsitteiden täsmällinen ja 

asianmukainen käyttö
• Terveysosaamisen eri alueet
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Lopuksi

• Tiedonkäsittelyn ja ajatteluntaitojen taksonomia on 
hieno velvoite opetukseen ja arviointiin, mutta se 
vaatii opettajalta asiaan paneutumista ja ehkä 
uudenlaista työn suunnittelua.

• Tämä haastaa meitä arviointikulttuurin 
uudelleenajatteluun. 
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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/EWEZ874

https://edu.flinga.fi/s/EWEZ874


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
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