
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 Minna Harmasen puheenvuoro äidinkielen ja 
kirjallisuuden tavoitteista ja kriteereistä

• 13.45-14.00 kyselyvartti Minna Harmasen kanssa
• 14.00-14.30 osallistujien ryhmäkeskustelu ja purku
• 14.30-14.45 tauko
• 14.45-15.15 näkökulmia arviointikriteereihin, erityisesti S2 (Maria Ahlholm)
• 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 
Minna Harmasen

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
Maria Ahlholmin 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/EKE6GPZ

https://edu.flinga.fi/s/EKE6GPZ


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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Kasvatustieteellinen tiedekunta

NÄKÖKULMIA
ARVIOINTIKRITEEREIHIN

erityisesti suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärässä

16/03/2021Maria Ahlholm 1

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Numerot vai sanat?

• Numeroarviointia pidetään yleisesti ”selkeänä”. 

• Pelkkä numero ei kuitenkaan kerro osaamisen sisältöä.

• Numeroista kehkeytyy helposti leimoja, joilla aletaan tyypitellä oppijoita ohi 

oppikurssin sisältöjen ja tavoitteiden: sellainen tavallinen seiskan oppilas, 

kympin tyttö. 

• Kun osaaminen kuvataan sanoin, leimaaminen on vaikeampaa, koska 

sanalliset kuvaimet mielletään helpommin kuuluviksi tiettyyn 

tilannekontekstiin.

• Sanalliset arviointikriteerit kuvaavat osaamisen sisältöä.
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Kasvatustieteellinen tiedekunta

...vai molemmat?

• Liittämällä numeroihin sanalliset kriteerit pyritään yhdistämään selkeys ja 

kuvailevuus.

• Sanalliset kuvaimet toimivat kuitenkin vain silloin, kun arvioijat 

keskustelevat sanojen merkityksistä ja tekevät ne keskustelun kautta 

yhteisiksi. 

• Ei ole muuta tapaa luoda yhteistä ymmärrystä arvioinnin periaatteista kuin 

keskustelu.

• Merkityksistä on neuvoteltava oppilaiden oikeusturvan vuoksi.
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Kasvatustieteellinen tiedekunta

• OPS 2004 (liite 2) ohjasi arvioimaan kehittyvää kielitaitoa Eurooppalaisen
viitekehyksen mallintamin asteikoin suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2KK) –
oppimäärässä.

• OPS 2014 erillinen tukimateriaali Kehittyvän kielitaidon asteikko, 
tukimateriaali suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän
arviointiin: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kehittyvan-kielitaidon-
asteikko_suomi-ja-ruotsi-toisena-kielena-ja-kirjallisuus.pdf

• Lasten kielenkehityksen ikäkausivaiheita on asteittain otettu huomioon kuvaimissa

• Jopa päiväkoti-ikäisille on luotu suosittu EVK-sovellus jo 2010
Halme, K., Kauber, A., Paatelma, A., Ryynänen-Ahvensalmi, A. & Venho, T. 2010. 
Pienten kielireppu. Suomen kielen oppimisen seuranta varhaiskasvatuksessa ja 
alkuopetuksessa. Sovellus eurooppalaisesta viitekehyksestä. 
https://peda.net/id/ac9969347
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Taitotasokuvaimien perusta Eurooppalaisessa viitekehyksessä
(CEFR 2001, suom. EVK 2003, Companion Volume 2018)
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https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kehittyvan-kielitaidon-asteikko_suomi-ja-ruotsi-toisena-kielena-ja-kirjallisuus.pdf
https://peda.net/id/ac9969347
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Kasvatustieteellinen tiedekunta

Oikeutettuja semanttisia kysymyksiä
tämän kurssin osallistujilta

- Jotkut käsitteet ovat melko lähellä toisiaan ja jossain määrin 

tulkinnanvaraisia. Esimerkiksi mitä tarkoittaa "osaa eritellä" vs. "osaa 

arvioida/analysoida"? Miten eroavat toisistaan "yleisimpiä" vs. 

"keskeisimpiä"?

- Mitä tarkoitetaan ”oppilas osaa pohtia” tai ”oppilas pohtii”?

- Arvosanakuvausten välillä saattaa lauseessa olla yhden sanan ero, esim. 

"joitakin" (5), "yleisempiä" (7), "keskeisimpiä" (8). Miten 

ne eroavat toisistaan?
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Kasvatustieteellinen tiedekunta

S1 Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen T1, T2, T3, T4

S2 Tekstien tulkitseminen T5, T6, T7, T8

S3 Tekstien tuottaminen T9, T10, T11, 
T12

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen T13, T14, T15

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen 
T1, T2, T3

S2 Tekstien tulkitseminen T4, T5

S3 Tekstien tuottaminen T6, T7

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen T8, T9, T10

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen 
tukena T11, T12, T13

Suomen kieli ja kirjallisuus (SKK) vs. suomi
toisena kielenä ja kirjallisuus (S2KK)

S1, S2, S3, S4, S5 = sisältöalue 1, jne.
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Kasvatustieteellinen tiedekunta

Arvioinnin kohteet, S2KK

S1 T1 Vuorovaikutussuhteen rakentaminen

T2 Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissa

T3 Esiintymistaidot

S2 T4 Tekstilajitaidot puhuttujen, kirjoitettujen ja monimediaisten tekstien tulkinnassa

T5 Puhuttujen, kirjoitettujen ja monimediaisten tekstien tulkinta

S3 T6 Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessa

T7 Kirjoitetun kielen hallinta

S4 T8 Kielitietoisuuden kehittyminen

T9 Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemus

T10 Kulttuurisen tietoisuuden kehittyminen

S5 T11 Oman kielenoppimisen kehittäminen

T12 Abstraktin kielen rakentuminen

T13 Tiedonhankinta sekä oman työskentelyn suunnittelu, jäsentäminen ja arvioiminen

16/03/2021Maria Ahlholm 7

Kasvatustieteellinen tiedekunta 16/03/2021Maria Ahlholm 8

suullinen vuorovaikutus kirjallinen vuorovaikutussuullinen kirjallinen

tuottamistaidot

vastaanottamisen taidot

7
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Kasvatustieteellinen tiedekunta

S2KK-oppimäärän päättötaitotasokuvauksissa

Esimerkkejä semanttisista 
haasteista
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Kasvatustieteellinen tiedekunta

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toimia 
tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja 
rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan 
ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan 
perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja 
viestinnällisiä valintojaan

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan 
kokonaisilmaisun taitojaan erilaisissa viestintä- ja 
esitystilanteissa, myös draaman keinoin

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäkuvaansa 
niin, että hän oppii havainnoimaan omaa viestintäänsä 
ja tunnistamaan vahvuuksiaan sekä 
kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa 
viestintäympäristöissä

T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia 
tavoitteellisesti ja eettisesti sekä vuorovaikutussuhdetta 
rakentaen koulun ja yhteiskunnan 
vuorovaikutustilanteissa

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten 
puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen 
tekstien ymmärtämistaitoja

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan 
ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa 
tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntäen

16/03/2021Maria Ahlholm 10

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
SKK T1, T2, T3, T4 – S2KK T1, T2, T3
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Kasvatustieteellinen tiedekunta

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet: Oppilas syventää muodollisten 
puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja.

Arvioinnin kohde: Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissa

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5: Oppilas ymmärtää selkeästi havainnollistettuja 
puhuttuja arkikielisiä tekstejä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7: Oppilas ymmärtää puhuttuja arkikielisiä tekstejä ja 
selvittää niiden merkityksiä yhdessä muiden kanssa.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8: Oppilas ymmärtää pääkohdat opetuspuheesta ja 
tuttuja aiheita käsittelevistä median puhutuista teksteistä. 

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9: Oppilas erottaa olennaiset asiat opetuspuheesta ja 
median puhutuista teksteistä sekä arvioi kuulemaansa. 
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Jatkumo: vuorovaikutustilanteissa toimiminen, 
T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden, 
opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja

Kasvatustieteellinen tiedekunta

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien lukemisessa, 
ymmärtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa 
tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia taitoja sekä 
taitoa arvioida oman lukemisensa kehittämistarpeita

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia 
valita, käyt-tää, tulkita ja arvioida monimuotoisia 
kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä 
luku-taitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään 
havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä 
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä 
vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoa

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida 
erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja käyttämään 
sitä tarkoituksenmukaisella tavalla

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnostusta 
itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja 
tekstilajityyppejä kohtaan, monipuolistamaan luku-, 
kuunteluja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen 
keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta 
tekstien tulkinnassa, laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti 
lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä 
tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden 
perusteella

T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan 
itsenäisesti ja ryhmässä

16/03/2021Maria Ahlholm 12

S2 Tekstien tulkitseminen
SKK T5, T6, T7, T8, T9 – S2KK T4, T5
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Kasvatustieteellinen tiedekunta

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet: Oppilas harjaantuu puhuttujen, kirjoitettujen ja 
monimediaisten tekstien kriittiseen tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä.

Arvioinnin kohde: Puhuttujen, kirjoitettujen ja monimediaisten tekstien tulkinta

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5: Oppilas lukee ja ymmärtää yksinkertaisia, kieleltään konkreettisia 
tekstejä tutuissa tilanteissa. Oppilas esittää niistä kysymyksiä ja mielipiteitä yhdessä muiden kanssa ja 
itsenäisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7: Oppilas lukee ja ymmärtää ikäkauden mukaisia, myös abstrakteja 
tekstejä. Oppilas tekee teksteistä päätelmiä ja esittää niiden sisällöstä perusteltuja mielipiteitä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8: Oppilas käyttää tekstien tulkinnan taitoaan oppimisen resurssina. 
Oppilas arvioi tekstejä ja tekee tekstistä päätelmiä ja kriittisiä kysymyksiä. Oppilas ymmärtää, että muut 
tekstit vaikuttavat tekstin tulkintaan. 

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9: Oppilas arvioi tekstien vaikutuskeinoja. Oppilas havainnoi tekstien 
sellaisia merkityksiä, joita ei sanota suoraan, kuten tekstin ajatuskulkua, asenteita ja näkökulmia. Oppilas 
tulkitsee, miten muut tekstit vaikuttavat tekstin merkityksiin. 
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Jatkumo: tekstien tulkitseminen
T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja 
ryhmässä

Kasvatustieteellinen tiedekunta

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamal-la 
ja tuottamalla monimuotoisia tekstejä sekä auttaa oppilasta 
tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan 
tekstin tuottajana

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kertovia, kuvaavia, 
ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa ottavia tekstejä, myös 
monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan 
kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia ilmaisutapoja

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuottamisen 
prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa tekstiä 
yhdessä muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta 
vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä 
arvioida itseään tekstin tuottajana

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista, 
vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien 
tuottamisessa, syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta 
viestintänä sekä vahvistamaan yleiskielen hallintaa antamalla 
tietoa kirjoitetun kielen konventioista

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon hallinnan ja 
käyttämisen taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja 
viittaustapojen hallintaa omassa tekstissä sekä opastaa oppi-
lasta toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja tekijän-
oikeuksia kunnioittaen.

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, 
tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä 
sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien tekstien 
malleina ja lähteinä

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun 
yleiskielen normien ja eri tekstilajeissa tarvittavan 
sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa

16/03/2021Maria Ahlholm 14

S3 Tekstien tuottaminen
SKK T10, T11, T12, T13, T14 – S2KK T6, T7
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Kasvatustieteellinen tiedekunta

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet: Oppilas suunnittelee, tuottaa ja muokkaa tekstejä. 
Hän käyttää kertovia, kuvaavia ja kantaaottavia tekstejä omien tekstien malleina ja lähteinä.

Arvioinnin kohde: Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessa

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5: Oppilas tuottaa rakenteeltaan, kieleltään ja sisällöltään yksinkertaisia ja 
konkreettisia tekstejä itselleen tutuista aiheista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7: Oppilas suunnittelee ja tuottaa tekstejä eri aihepiireistä mallien avulla 
itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Oppilas ottaa vastaan palautetta teksteistään. Oppilas tuottaa 
tekstilajiltaan tunnistettavia tekstejä, mutta tekstilajipiirteiden hyödyntäminen on rajallista.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8: Oppilas suunnittelee, tuottaa ja muokkaa tekstejä, joissa käytetään eri 
tekstilajien piirteitä tarkoituksenmukaisesti.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9: Oppilas tuottaa itsenäisesti tekstejä, joissa käytetään eri tekstilajien 
piirteitä monipuolisesti. Oppilas käyttää myös muita tekstejä omien tekstien lähteinä.
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Jatkumo: tekstien tuottaminen
T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata 
tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja 
omien tekstien malleina ja lähteinä

Kasvatustieteellinen tiedekunta

T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja 
kiinnostumaan kielen ilmiöistä sekä auttaa oppilasta 
tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, 
tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten 
valintojen merkityksiä ja seurauksia

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjallisuus- ja 
kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden 
historiaan, nykykirjallisuuteen ja kirjallisuuden eri 
lajeihin, auttaa häntä pohtimaan kirjallisuuden ja 
kulttuurin merkitystä omassa elämässään sekä tarjota 
oppilaalle mahdollisuuksia lukuja muiden 
kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelliseen ja 
kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen 
taustaan ja piirteisiin, auttaa oppilasta pohtimaan 
äidinkielen merkitystä ja tulemaan tietoiseksi omasta 
kielellisestä ja kulttuurisesta identiteetistään sekä 
innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan 
käyttäjäksi ja tekijäksi

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja 
kiinnostumaan kielen ilmiöistä sekä auttaa oppilasta 
tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, 
tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten 
valintojen merkityksiä ja seurauksia

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden 
lajeihin, suomalaiseen kirjallisuuteen, sen historiaan ja 
yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ohjata 
tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään, 
erittelemään koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja 
kulttuurista monimuotoisuutta sekä tunnistamaan kult-
tuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden 
kulttuurisidonnaisuutta
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S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen

SKK T13, T14, T15 – S2KK T8, T9, T10
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Kasvatustieteellinen tiedekunta

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet: Oppilas lukee ja tulkitsee suomenkielistä 
kirjallisuutta, erityisesti suomalaista nykykirjallisuutta. Hän tutustuu suomalaisen kirjallisuuden 
päävaiheisiin ja niiden yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ymmärtää kirjallisuuden lajin ja muiden 
tekstien vaikutuksen teokseen.

Arvioinnin kohde: Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemus

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5: Oppilas lukee lyhyitä, helppotajuisia suomenkielisiä kaunokirjallisia 
tekstejä. Oppilas erottaa fiktiivisen tekstin muista teksteistä. Oppilas hahmottaa, että eri aikoina on 
kirjoitettu erilaisia tekstejä. Oppilas tunnistaa mallien avulla tekstien välisiä yhteyksiä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7: Oppilas lukee suomenkielisiä kaunokirjallisia tekstejä ja keskustelee 
lukukokemuksestaan muiden kanssa. Oppilas on tutustunut joihinkin suomalaisen kirjallisuuden 
päävaiheita edustaviin teksteihin. Oppilas tuntee joitakin kirjallisuuden lajeja ja kuvailee vähintään yhtä 
niistä. Oppilas tunnistaa, mihin lajiin teksti kuuluu.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8: Oppilas lukee suomenkielisiä kirjoja ja erittelee lukukokemustaan. 
Oppilas osaa nimetä suomalaisen kirjallisuuden päävaiheita. Oppilas osaa eritellä kirjallisuuden lajien 
piirteitä lukemastaan tekstistä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9: Oppilas lukee monipuolisesti suomenkielistä kirjallisuutta ja analysoi 
lukemaansa keskustelemalla ja kirjoittamalla. Oppilas tuntee suomalaisen kirjallisuuden päävaiheita ja 
niiden yhteyden eurooppalaisiin virtauksiin.

16/03/2021Maria Ahlholm 17

Jatkumo: kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen 
kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä 
ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin

Kasvatustieteellinen tiedekunta

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä 
käsitystä itsestään viestijänä, lukijana, tekstien 
tuottajana sekä kielenoppijana, näkemään ja 
vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja sekä 
oppimaan muilta

T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä 
käytetään eri tiedonaloilla

T13 kannustaa oppilasta kehittämään 
tiedonhankintataitoja sekä oman työskentelyn 
suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja 
ryhmässä 

16/03/2021Maria Ahlholm 18

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
S2KK T11, T12, T13
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Kasvatustieteellinen tiedekunta

Opetuksen tavoitteista johdetut oppimisen tavoitteet: Oppilaan kielitaito kehittyy arkikielestä kohti 
tiedonalojen kieltä.

Arvioinnin kohde: Abstraktin kielen rakentuminen

Osaamisen kuvaus arvosanalle 5: Oppilas käsittelee eri tiedonalojen aiheita arkikielellä.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 7: Oppilas ymmärtää ikätasolleen suunnattua kognitiivisesti melko 
vaativaa kieltä vahvan kontekstin tuen avulla.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 8: Oppilas ymmärtää ikätasolleen suunnattua kognitiivisesti vaativaa 
kieltä, mutta tarvitsee kontekstin tukea.

Osaamisen kuvaus arvosanalle 9:Oppilas tuntee abstraktin kielen keinoja ja käyttää niitä tekstien 
tulkinnassa.

16/03/2021Maria Ahlholm 19

Jatkumo: kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri 
tiedonaloilla

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Kriteerit antavat s2kk-oppimäärälle 13 arviointikohdetta. Miten osaaminen näissä 
osoitetaan? Mitä asioita osoitetaan testeillä, mitä jatkuvalla arvioinnilla? 

Suomenopettajat on julkaissut arviointityökalun vastaamaan osaan näistä 
kysymyksistä. 

Miten taidot osoitetaan?

16/03/2021Maria Ahlholm 20
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Kasvatustieteellinen tiedekunta

https://www.suomenopettajat.fi/

16/03/2021Maria Ahlholm 21

Lähde: https://www.suomenopettajat.fi/jasensivut/s2-koe-paattoarvioinnin-tueksi/

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Opettajan ohjeet: koe päättöarvioinnin tueksi
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Tämä koe on suunniteltu perusopetuksen suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin

tueksi. Kokeen suositusjärjestämispäivä on perjantai 23.4.2021. Koe noudattaa opetussuunnitelman perusteita. 

Opetussuunnitelmassa painotetaan, että arviointi on jatkuvaa, joten päättöarvioinnin ei tule perustua vain 

tämän kokeen tulokseen, vaan tämän kokeen idea on toimia opettajan tukena päättöarviointia tehtäessä. 

Kokeen aiheeksi valikoitui Aleksis Kivi ja Seitsemän veljestä, koska vuonna 2020 vietettiin Seitsemän Veljeksen

150-vuotisjuhlavuotta.

Koe on jaettu kuuteen osioon: kulttuurintuntemus ja kirjallisuus (15 min), sanasto (10 min), kielitieto (10 min), 

kielenhuolto (10 min), luetun ymmärtäminen (20 min) ja tekstin tuottaminen (20 min). Kokeeseen ei kuulu

kuullun ymmärtämisen tai puhumisen osioita. Kokeeseen on käytettävissä yhteensä 90 minuuttia, ja sen voi

halutessa jakaa kahteen osaan, jotka voi pitää vaikka eri päivinä. Opettaja voi omalla harkinnallaan

antaa oppilaalle hieman lisäaikaa, jos oppilas kaipaa sitä ja jos se palvelee kokeen suorittamisen tarkoitusta. 

Jos kokeen haluaa jakaa kahteen osaa, voi ensimmäisenä tehdä osiot 1–4 ja toisena osiot 5 ja 6.

Lähde: https://www.suomenopettajat.fi/jasensivut/s2-koe-paattoarvioinnin-tueksi/
16/03/2021Maria Ahlholm 22
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Kasvatustieteellinen tiedekunta

• Koe alkaa helpoilla ja nopeilla tehtävillä, ja loppuun on sijoitettu aikaa vievämmät

tehtävät (luetun ymmärtäminen ja tekstin tuottaminen). Opettajan on hyvä muistuttaa

oppilaita ajankäytöstä ennen koetta ja kokeen aikana, jotta oppilas ei jää tekemään

mitään osiota liian pitkäksi ajaksi. Opettaja voi tarvittaessa ohjeistaa oppilasta

tehtävänannoissa ennen koetta ja kokeen aikana, jos oppilas ei ymmärrä tehtävän ideaa. 

• Opettajan on hyvä tutustua kokeeseen ja vastauksiin etukäteen. Tehtävät on suunniteltu

siten, että opettajan olisi ne helppo ja nopea tarkastaa. Siksi avovastauksia on rajallinen

määrä. Kokeen aluksi kannattaa käydä oppilaiden kanssa tehtävät läpi, jotta kaikki

huomaavat kaikki osiot ja saavat rauhassa tutustua kokeeseen. Koe on hyvä tulostaa

värillisenä A4-koossa kaksipuolisena.

• S2-päättökoe ei ole tarkoitettu annettavaksi oppilaille omaksi kokeen tekemisen jälkeen. 

Oikeat vastaukset on kuitenkin hyvä käydä oppilaiden kanssa läpi, ja heidän on hyvä

saada verrata niitä omaan tuotokseensa. Tämän tiedoston lopusta löytyy

arvosanataulukko, ja seuraavalta sivulta alkaa pisteytysohjeet.

Lähde: https://www.suomenopettajat.fi/jasensivut/s2-koe-paattoarvioinnin-tueksi/
16/03/2021Maria Ahlholm 23

Kasvatustieteellinen tiedekunta

KOKEEN RAKENNE

OSA I: Kulttuurintuntemus ja kirjallisuus (4 tehtävää), max 15 p.

OSA II: Sanasto (2 tehtävää), max 10 p.

OSA III: Kielitieto (2 tehtävää), max. 10 p.

OSA IV: Kielenhuolto (1 tehtävä), max 10 p.

OSA 5: Luetun ymmärtäminen (lukuteksti, josta 2 tehtävää), max 20 p. 

OSA 6: Tekstin tuottaminen (1 tehtävä), max 20 p.

Max. 85/85

Lähde: https://www.suomenopettajat.fi/jasensivut/s2-koe-paattoarvioinnin-tueksi/

16/03/2021Maria Ahlholm 24

T1 Vuorovaikutussuhteen rakentaminen

T2 Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissa

T3 Esiintymistaidot

T4 Tekstilajitaidot puhuttujen, kirjoitettujen ja 

monimediaisten tekstien tulkinnassa

T5 Puhuttujen, kirjoitettujen ja monimediaisten tekstien 

tulkinta

T6 Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessa

T7 Kirjoitetun kielen hallinta

T8 Kielitietoisuuden kehittyminen

T9 Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemus

T10 Kulttuurisen tietoisuuden kehittyminen

T11 Oman kielenoppimisen kehittäminen

T12 Abstraktin kielen rakentuminen

T13 Tiedonhankinta sekä oman työskentelyn suunnittelu, 

jäsentäminen ja arvioiminen

23
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Kasvatustieteellinen tiedekunta

Esimerkki puhumisen arviointitehtävästä
(Ahlholm, M. 2020: Kehittyvän kielitaidon arviointi, s. 308–309)

16/03/2021Maria Ahlholm 25

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Ääntäminen Rakenteet Sanasto Sujuvuus 

A2 Enimmäkseen 

ymmärrettävää.

Puheessa voi kuulua 

muiden kielten korostus

tai rytmi.

Osaa muodostaa 

pyyntörakenteen

(esim. haluaisin löytää kirjan) 

ja kuvailla haluamaansa 

(esim. minä pidän xxkirjasta), 

mutta sijamuodot heittelevät. 

Virheet eivät haittaa 

ymmärrettävyyttä.

Sanasto riittää 

kirjastotilanteesta

selviytymiseen. 

Kiertoilmaukset

ja toisto auttavat selviämään 

vaikeista kohdista.

Selviytyy lyhyestä 

keskustelusta

uudelleenmuotoilujen ja 

mietintätaukojen avulla

B1 Kokonaan 

ymmärrettävää.

Kuten edellä. Osaa myös 

sidostaa joitakin asioita 

toisiinsa käyttäen 

konjunktioita (mutta en 

tykkää xxkirjoista, koska).

Käyttää täsmällistä 

sanastoa (esim. romaani, 

juoni, tapahtumat). Aloitus-

ja lopetustavat ovat 

luonnollisen oloisia.

Kirjastokeskustelu sujuu 

helposti.

Pystyy jatkamaan keskustelua

ilman apua.

B2 Luonteva painotus ja 

selvä ääntämys.

Kuten edellä, mutta 

sidosteisuus ilmenee 

monipuolisemmin (esim. 

sellaisen kirjan, jossa; mutta 

en tykkää kirjoista, joissa xx, 

koska). Ilmaisee 

modaalisuuden sävyjä

esittäessään toiveita (esim. 

haluan / on pakko löytää / en

viitsisi). 

On tarkka sijamuodoissa.

Tuottaa asianmukaista 

sanastoa etsimättä ja varioi 

sanottavaansa. Sovittaa 

sanottavansa tilanteen

tyylilajiin.

Kommunikointi on spontaania

ja luontevaa. Puhe voi olla

monipolvista eikä se vaadi 

ponnistelua.

16/03/2021Maria Ahlholm 26

Puhetilanteen arvioimisen analyyttinen asteikko voisi näyttää tältä.

Esimerkiksi rakenteiden osuuden voisi kuitenkin rajata vielä tarkemmin, 

koska niitä arvioidaan paljon kirjallisten tehtävien yhteydessä. 

Puhetilanteessa nousevat tärkeiksi sujuvuus, reagoivuus, selviytyminen.
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Arvioinnin luotettavuuden ehtoja

Sanallisten taitotasokuvaimien 
semantiikkaan luodaan 
kiintopisteitä ankkuroimalla 
arviointikriteerit tehtävänantoihin 
ja niiden lisäksi arvioitavien 
todellisiin tuotoksiin. 

Työyhteisössä on tärkeää, että 
ajoittain opettajat pitävät 
arvioinnin maamerkkipalaverin 
keskenään ja vertailevat 
antamiaan sanallisia arviointeja 
toisiinsa. 

Arviointiosaaminen vaatii 
jatkuvaa päivittämistä ja uusien 
työyhteisön jäsenten kanssa 
keskustelua. 

Vain samaa arviointikieltä 
puhuvat arvioijat voivat tuottaa 
yhdenmukaisia arvioita.

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Halutessasi lue lisää, mitä kirjoitan

arvioinnista:

Ahlholm, Maria 2020: Kehittyvän kielitaidon

arviointi. Teoksessa L. Tainio ym. 2020 Suomen kieli ja 

kirjallisuus koulussa, s. 293–323. 

https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/322431/Ke

hittyv_n_kielitaidon_arviointi.pdf?sequence=1

16/03/2021Maria Ahlholm 28
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Arvioinnin kehittäminen
perusopetuksessa: näkökulmia
äidinkieli ja kirjallisuus
-oppiaineen arviointiin

16.3.2021, Kaaro-koulutus

Minna Harmanen, opetusneuvos
Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
Opetushallitus



Oph.fi-palvelu
Äidinkieli ja kirjallisuus perusopetuksessa 
ja lukiossa – materiaaleja opetuksen tueksi

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus/aidinkieli-ja-
kirjallisuus-perusopetuksessa

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukiokoulutus/lukion-
oppiaineet/aidinkieli-ja-kirjallisuus-lukiossa

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/suomi-toisena-kielena-
opetus

Oppimisen ja osaamisen arviointi 
perusopetuksessa / UKK:t

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

https://www.oph.fi/fi/usein-
kysyttya?themes%5BOsaamisen%20arviointi%5D=Osaamisen%20arvioint
i&themes%5BArviointi%20ja%20todistukset%5D=Arviointi%20ja%20todis
tukset&sector%5BPerusopetus%5D=Perusopetus
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Opetussuunnitelman 
kehittäminen

-> Yhdenvertaisuus

Oppivelvollisuuden 
laajentaminen



Arvioinnin uudistaminen 



Perusopetuksen oppimisen arvioinnin 
yhdenvertaisuutta vahvistetaan

17/03/2021 Opetushallitus 5

2018 käynnistyneen arviointiuudistukseen osa-alueet

1. Perusopetuksen oppimisen arvioinnin yleisten periaatteiden selkiyttäminen 
(luku 6, muutosmääräys annettu 10.2.2020, otettiin käyttöön 1.8.2020 alkaen)

2. Päättöarvioinnin kriteerien ja oppimisen tavoitteiden laatiminen 
(muutosmääräys annettu 31.12.2020, otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen)

• voimassa oleva lainsäädäntö ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
2014 lähtökohtina

• toteutettu laajassa yhteistyössä opettajien, tutkijoiden ja sidosryhmien kanssa

• Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi): kriteerien käytettävyysarviointi

• vahva tietoperustaisuus (ops-seuranta, kyselyt eri vaiheissa, asiantuntijaryhmä)



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 ovat lausuntokierroksella ja avoimessa 
verkkokommentoinnissa. -> Päättöarvioinnin kriteerit viimeistellään, käsitellään 
OPH:n johtokunnassa ja määräysasiakirja allekirjoitetaan.

Kevät 
2021

Päättöarvioinnin kriteerit lisätään paikallisiin opetussuunnitelmiin.

Paikallista arviointityötä kehitetään ja tuetaan OPH:n koulutuksin.

Syksy 
2021

Päättöarvioinnin kriteerit otetaan käyttöön kouluissa 1.8.2021 -> 
Ensimmäiset päättöarvioinnit annetaan uusien kriteerien pohjalta keväällä 2022.



Keskeiset täsmennykset / Luku 6, POPS 2014
• Formatiivisen ja summatiivisen arvioinnin tehtäviä on tarkennettu.

• Oppilaan itsearvioinnin ja vertaispalautteen periaatteita on täsmennetty.

• Arviointiin liittyvän dokumentoinnin velvoitteita on selkiytetty.

• Päättöarvioinnin toteuttamisen ja päättöarvosanan muodostamisen linjauksia on selkiytetty.

• Todistusmerkintöjä on täsmennetty.

• Numeroarviointia on aikaistettu siten, että se aloitetaan kaikkien opetuksen järjestäjien kouluissa neljännellä 
vuosiluokalla. Huom! Maahanmuuttotaustaisten oppilaiden arviointi voi edelleen olla sanallista 
päättöarviointia lukuun ottamatta.

• Suuri osa kansallisista linjauksista on siirretty paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan noudatettaviksi.
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) uudistettu luku 6 Oppilaan 
oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa tuli voimaan 1.8.2020.



• Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2014 ei ole tehty muutoksia 
oppiaineiden opetuksen tavoitteisiin eikä keskeisiin sisältöalueisiin vuosiluokilla 7–9

• Päättöarvioinnin kriteerien muutosmääräys (31.12.2020) on valmisteltu 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 annettuihin 
oppiaineosuuksiin.

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

• 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.

17/03/2021 Opetushallitus

Kriteerityön lähtökohtia 1/2



Kriteerityön lähtökohtia 2/2
• Perusopetuksessa on kaikille oppilaille yhteiset tavoitteet, joiden suunnassa opetus ja 

oppiminen toteutuu.

• Kriteeri kuvaavat tietyn arvosanan saamisen edellyttämää osaamisen tasoa. Kriteerit eivät 
ole eritasoisia tavoitteita.

• Oppiaineen opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt on vuosiluokkaistettu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa.

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

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

Pyrkimys yksiselitteisyyteen ja yhdenvertaisuuteen

17/03/2021 Opetushallitus



Arvioinnin ja palautteen eri tehtävät

17/03/2021 Opetushallitus

Arviointi 
oppimisen tukena 

(assesment FOR 
learning)

Oppimisen 
arviointi 

(assesment OF 
learning)

Arviointi 
oppimisena 

(assesment AS 
learning)

Formatiivinen arviointi Summatiivinen arviointi 



Summatiivinen arviointi
• Tehdään suhteessa opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja niiden pohjalta 

paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain tarkennettuihin tavoitteisiin. 

• Tehdään vähintään jokaisen lukuvuoden päätteeksi sekä perusopetuksen päättyessä.

• Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan kuitenkin myös lukuvuoden aikana tietoa 
oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Muistettava arvioinnin periaatteet:

• Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten 
hänen suoriutumistaan arvioidaan.

• Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet 
ikäkaudelle tarkoituksenmukaisella tavalla. 

• Arvioida voidaan vain sitä, mitä on opetettu.
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Arvosanan ei pidä tulla 
oppilaalle yllätyksenä!
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Päättöarviointi on 
summatiivista arviointia!

Yhdenvertaista

Avoimuus, yhteistyö, 
osallisuus

Oppilaan 
ikäkausi ja 

edellytykset

Suunnitelmallista, 
johdonmukaista

Monipuolista

Perustuu tavoitteisiin 
ja kriteereihin

Summatiivinen arviointi
• palvelee arvosanojen 

ja sanallisen arvioinnin 
antamista

• usein toteavaa
• suuntautuu menneisyyteen, 

nykyhetkeen
• arvioinnin 

tekee opettaja tai opettajat 
yhdessä  (Luku 6)

• summatiiviseen arviointiin 
vaikuttavien näyttöjen 
arvioinnin dokumentointi 
(Luku 6)



Todistusmallit 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/liite-1-perusopetuksen-todistusmallit.pdf

17/03/2021 Opetushallitus

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/liite-1-perusopetuksen-todistusmallit.pdf


Suomen kieli ja kirjallisuus 
-oppimäärä ja 
(päättö)arviointi 



Karvin arvioinnin 
(2020) suositukset

Oppilaalla on oikeus tietää, millaista osaamista kulloinkin arvioidaan ja miten 
osaamistaan voi osoittaa. - - Oppilasarviointia on syytä tehdä kaikkiaan yhä 
näkyvämmäksi sekä oppilaille että huoltajille tarkennetuin kriteerein. Tehkää 
kouluissa ja oman oppiaineen sisällä yhteistyötä ja varmistakaa, että 
päättöarviointi perustuu yhtäläiseen kriteerien tulkintaan. Onnistumisen ja 
edistymisen huomaaminen jatkuvasti sekä opettajan ja vertaisten tuki innostavat 
oppilasta edistämään osaamistaan. 

https://karvi.fi/esi-ja-perusopetus/oppimistulosten-arvioinnit/aidinkielen-ja-
kirjallisuuden-oppimistulosten-arviointi-perusopetuksen-paattovaiheessa/
17/03/2021 Opetushallitus
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Kirjoittajana kehittymisen kannalta on tärkeää tutustua omiin 
kirjoitusstrategioihin tehtävien yhteydessä sekä tunnistaa ja nimetä niitä. Tällainen 
teksteihin kiinnittyvä ajatustyö on vaativaa ja kaipaa ohjausta. Oppilaat kannattaakin 
aina silloin tällöin ohjata selostamaan ja arvioimaan omia tekstin laatimisen vaiheita, 
kulkuja ja onnistuneisuutta. Reflektoinnit antavat opettajalle paljon tietoa oppilaista 
kirjoittajina. Ne paljastavat oppilaiden ajatuksia ja kokemuksia tekstien laatimisesta 
sekä selventävät ja auttavat ymmärtämään heidän mentaalisia tilojaan ja 
intentioitaan. Reflektoinneista on näin ollen apua kirjoittamisen opetuksen 
suunnittelussa ja menetelmien kehittelyssä.  (s. 57)

https://karvi.fi/publication/kirjoitan-siis-ajattelen-nakokulmia-kirjoittamisen-opetukseen/

Merja Kauppinen        
& Jan Hellgren

Yhdeksäsluokkalaisten 
itsearviointitaidot 
kirjoittamisessa
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Opetushallitus

Äidinkieli ja 
kirjallisuus 
-oppiaine

Opiskelijan 
tekstimaailma 

opetuksen 
lähtökohtana

Kuva: Minna-Riitta 
Luukka



Äidinkieli ja kirjallisuus: tavoitealueiden yhteys

Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen

Tekstien 
tuottaminen

Tekstien 
tulkitseminen

Tavoitealueet - > osaamisen 
monipuolinen arviointi 

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen (T1-T4)

Tekstien tulkitseminen (T5-T9)

Tekstien tuottaminen (T10-T14)

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen (T15-T17)

S2-oppimäärässä lisäksi: Kielen käyttö kaiken 
oppimisen tukena

Kielitieto ja kirjallisuuden tuntemus sekä 
oppimisen reflektoinnin taidot tekstien 
tulkitsemisen, tuottamisen ja 
vuorovaikutusosaamisen yhteydessä

17/03/2021 Opetushallitus 18

Kielen kirjallisuuden 
ja kulttuurin 

ymmärtäminen

Kielen käyttö 
kaiken oppimisen 

tukena



Arviointi äidinkieli ja kirjallisuus 
oppiaineessa vuosiluokilla 7–9

• Arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi 
oppimisprosessia ja opetuksen suunnittelua. 

• Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta 
suhteessa paikallisesti vuosiluokkaistettuihin tavoitteisiin.  

• Kaikki tavoitealueet ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa yhtä tärkeitä. Niiden 
arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan 
havaintoihin erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. Oppilailla tulee olla 
mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti.

• Itsearviointitaitoja ja vertaispalautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja 
kehitetään osana formatiivista arviointia.
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Tavoitteiden ja sisältöjen vuosiluokkaistaminen
paikallisessa opetussuunnitelmassa

• Tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
kasvavat vuosiluokalta 
toiselle JA/TAI eri tavoitteet ja 
keskeiset sisällöt painottuvat eri 
vuosiluokilla.

• Oppiaineen luonteen mukainen 
ratkaisu, jossa on tilaa yhteiselle 
suunnittelulle oppilaiden kanssa!
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Esimerkki tavoitteen vuosiluokkaistamisesta (T2)

Tavoite 2 (7–9)

Arvioinnin kohde: ryhmäviestinnän taidot

- 7. lk. - 8. lk. - 9. lk.

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan 
ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään 
taitojaan perustella näkemyksiään sekä 
kielellisiä ja viestinnällisiä valintojaan

Sisältöjen painotuksia, esim.

• 7. lk., Ongelmanratkaisukeskustelu, 
neuvottelu, opiskelun ryhmätilanteet

• 8. lk. Mielipiteen ilmaiseminen ja 
argumentointi (puheenvuoro, väittely, 
kokous)

• 9. lk. Koulun ja koulun ulkopuoliset 
ryhmäviestintätilanteet sekä tilanteeseen 
sopiva kieli ym.
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Taitojen oppimisen jatkumot ja 
kumuloituvuus – tavoitteiden ja 
tavoitealueiden päällekkäisyys!



Päättöarvioinnissa erityisesti huomioon 
otettavaa
• Päättöarviointi tehdään vuosiluokkien 7–9 aikana osoitetun osaamisen 

perusteella suhteessa äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteisiin 
käyttäen oppimäärittäin kuvattuja päättöarvioinnin kriteereitä. 

• Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi 
kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 
osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanaan.

• Päättöarvosana on äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän tavoitteiden ja 
kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi.

• Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät 
ylemmän arvosanan kuvauksiin. Kumulatiivisuus!
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Suomen kieli ja kirjallisuus: arvioinnin kohteet
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

• Toiminta vuorovaikutusitilanteissa
• Ryhmäviestinnän taidot
• Esiintymisen taidot
• Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Tekstien tulkitseminen

• Tekstin ymmärtäminen ja omien vahvuuksien ja 
kehittämiskohteiden tunnistaminen

• Tekstimaailman monipuolistuminen ja 
monilukutaito

• Asia- ja mediatekstien erittely ja tulkinta
• Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys
• Fiktiivisten tekstien erittely ja tulkinta

Tekstien tuottaminen

• Monimuotoisten tekstien tuottaminen ja tekstin 
tuottamisen taitojen kehittäminen

• Tekstilajien hallinta
• Tekstin tuottamisen prosessien hallinta
• Ymmärrettävän tekstin tuottaminen ja kirjoitetun 

kielen konventioiden hallinta
• Tiedon esittäminen, hallinta sekä eettinen viestintä

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin 
ymmärtäminen

• Kielitietoisuuden kehittyminen
• Kirjallisuuden tuntemus ja lukuharrastus
• Kielen merkityksen ja aseman hahmottaminen
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Opetuksen 
tavoitteet

Opetuksen 
tavoitteista johdetut 
oppimisen tavoitteet

Osaamisen kuvaukset (kriteerit) 
arvosanoille 5, 7, 8 ja 9

O
p

et
ta

ja
lle

O
p

p
ila

al
le

O
p

p
ila

an
 

o
sa

am
in

en

T11 tarjota oppilaalle 

tilaisuuksia tuottaa 

kertovia, kuvaavia, 

ohjaavia ja erityisesti 

pohtivia ja kantaa ottavia 

tekstejä, myös 

monimediaisissa 

ympäristöissä, ja auttaa 

oppilasta valitsemaan 

kuhunkin tekstilajiin ja 

tilanteeseen sopivia 

ilmaisutapoja

Oppilas oppii tuottamaan 
kertovia, kuvaavia, 
ohjaavia, pohtivia ja 
kantaa ottavia tekstejä, 
myös monimediaisissa 
ympäristöissä, ja oppii 
valitsemaan kuhunkin 
tekstilajiin ja tilanteeseen 
sopivia ilmaisutapoja.

5: Oppilas osaa tuottaa mallien avulla yksinkertaisia ja 
konkreettisia kertovia ja kuvaavia tekstejä itselleen 
tutuista aiheista.

7: Oppilas osaa tuottaa ohjaavia ja yksinkertaisia 
kantaa ottavia tekstejä ja käyttää mallien avulla niille 
tyypillisiä keinoja.

8: Oppilas osaa tuottaa pohtivia ja erilaisia kantaa 
ottavia tekstejä ja käyttää niille tyypillisiä keinoja.

9: Oppilas osaa tuottaa itsenäisesti erilaisia tekstejä ja 
käyttää monipuolisesti niille tyypillisiä keinoja.

Arvioinnin 
kohde

Tekstilajien 
hallinta

O
p

et
ta

ja
lle

ja
 

o
p

p
ila

al
le
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Esimerkki: Opetuksen 
tavoitteesta kriteereihin



Eritasoisten osaamisten kuvaus

Jatkumoiden logiikka ja aukottomuus

• Yksinkertaisesta kompleksiseen, T3

• Konkreettisesta abstraktiseen

• Tutusta uuteen, vieraaseen

• Yksittäisestä laajaan, useaan, esim. T5

• Kumulatiiviset jatkumot  

• Kognitiivisesti ”matalasta” vaativaan (nimeämisestä soveltamiseen ja uuden 
luomiseen)

• ”Ohjatusta” toiminnasta itsenäiseen, T11 

Luukka 2020, esitys kriteerityöpajassaOpetushallitus
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Palautetta suomen kielen ja kirjallisuuden 
kriteereistä eri vaiheissa
• Lausunnoissa ja verkkokyselyssä oli pääosin kiinnitetty 

huomiota samoihin seikkoihin, kuten käsitteiden 
monitulkintaisuuteen, arvosanojen kuvausten 
erottelevuuteen ja vaatimustasoon. 

• Palautteessa myös toivottiin lisättävän joitakin opetuksen 
tavoitteissa mainittuja seikkoja kriteerikuvauksiin, esim. 
draaman osaamista (T3) tai kulttuuriin liittyvää osaamista 
(T17) ja ), ja ”ohjatusti”-ilmausta arvosanan 5 kuvauksiin.

• Osa palautteista koski kuvausten kumuloituvuutta, joka 
ilmaistaan johdantotekstissä: ”Kriteerikuvauksissa 
alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät 
ylemmän arvosanan kuvauksiin.”

Vaikeasti arvioitavaksi mainittiin oli 
mm. seuraavat seikat:

• T5: tekstin ymmärtämisen strategiat

• T6: tekstien valinnan jatkumo 
(tekstimaailman 
monipuolistaminen)    

• Esim. T5: omien vahvuuksien ja 
kehittämiskohteiden tunnistamisen 
jatkumo 

-> Kommentit koskivat siis erityisesti 
työskentelyn arviointiin liittyviin 
taitoihin
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T5 – Opetuksen tavoitteesta osaamisen kuvaukseen
T5 ohjata 

oppilasta 

kehittämään 

tekstien 

lukemisessa, 

ymmärtämi-

sessä, 

tulkinnassa ja 

analysoimises-

sa tarvittavia 

strategioita ja 

metakognitiivi-

sia taitoja sekä 

taitoa arvioida 

oman 

lukemisensa 

kehittämis-

tarpeita

S2 Oppimisen 

tavoite

Oppilas oppii

tekstien 

lukemisessa 

tarvittavia 

strategioita ja 

metakognitii-

visia taitoja ja 

oppii 

arvioimaan 

lukemisensa 

kehittämis-

tarpeita.

Arvioinnin 

kohde

Tekstin 

ymmärtä-

minen ja 

omien 

vahvuuk-

sien ja 

kehittämis-

kohteiden 

tunnista-

minen

Arvosana 5

Oppilas osaa 

käyttää jotakin

yksinkertaista 

tekstin 

ymmärtämisen 

strategiaa. 

Oppilas osaa 

nimetä jonkin 

lukemiseen 

liittyvän 

vahvuutensa tai 

kehittämiskoh-

teensa.

Arvosana 7

Oppilas osaa 

käyttää 

muutamia

tekstinymmär-

tämisen

strategioita. 

Oppilas osaa 

kuvata itseään 

lukijana ja 

nimetä 

muutamia 

vahvuuksiaan 

ja 

kehittämiskoh-

teita.

Arvosana 8

Oppilas osaa 

valita tekstilajiin

sopivia

tekstinymmär-

tämisen

strategioita. 

Oppilas osaa 

eritellä 

lukutaitoaan ja 

kuvata 

vahvuuksiaan 

ja 

kehittämiskoh-

teitaan.

Arvosana 9

Oppilas osaa 

käyttää 

lukutilanteen 

kannalta 

tarkoituksen-

mukaisia 

tekstinymmärtä-

misen

strategioita. 

Oppilas osaa 

arvioida

lukutaitojaan ja 

pohtia, miten voi 

niitä kehittää.
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POPS2016-tukimateriaali: 
Tekstin ymmärtämisen strategiat

Lukustrategioilla tarkoitetaan toimintamalleja ja tekniikoita, jotka auttavat 
lukijaa ymmärtämään, muistamaan ja käsittelemään tekstiä. Lukustrategioita 
harjoitellaan ennen lukemista (tavoitteiden asettaminen lukemiselle, tekstin 
silmäily, aikaisempien tietojen aktivointi), lukemisen aikana (tekstin pääajatusten 
tunnistaminen, ennustaminen, ymmärtämisen seuraaminen, johtopäätösten 
tekeminen) ja lukemisen jälkeen (tiivistelmän tekeminen, johtopäätösten 
tekeminen, ymmärtämisen arvioiminen). Lukustrategioiden avulla lukija 
tietoisesti suunnittelee, seuraa, säätelee ja arvioi omaa ymmärtämistä.

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/suomen-kieli-ja-kirjallisuus-
oppimaaran-kasitteita
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T3: Esiintymisen taidot – jatkumo
T3 ohjata 

oppilasta 

monipuolist

amaan 

kokonaisilm

aisun 

taitojaan 

erilaisissa 

viestintä- ja 

esitystilante

issa, myös 

draaman 

keinoin

S1 Oppilas 

monipuolistaa 

kokonaisilmaisu

n taitojaan 

erilaisissa 

viestintä- ja 

esitystilanteissa

.

Esiinty-

misen

taidot

5

Oppilas osaa 

pitää lyhyen 

puhe-

esityksen 

konkreetti-

sesta, 

itselleen 

tutusta 

aiheesta. 

Oppilas osaa 

ilmaista 

itseään 

ymmärret-

tävästi.

7

Oppilas osaa 

pitää 

valmistellun 

yksinkertai-

sen puhe-

esityksen 

Oppilas osaa 

ilmaista 

itseään 

selkeästi.

8

Oppilas osaa 

pitää valmistellun 

puhe-esityksen ja 

kohdentaa sen 

kuulijoilleen. 

Oppilas osaa 

ilmaista itseään 

tilanteeseen 

sopivalla tavalla.

9

Oppilas osaa pitää 

valmistellun puhe-

esityksen 

vaativastakin 

aiheesta.

Oppilas osaa 

ilmaista itseään 

monipuolisesti ja 

mukauttaa 

ilmaisuaan 

kuulijoiden ja 

tavoitteen 

mukaan.
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Andersonin ja Krathwolin (Bloomin) taksonomia 
Taksonomia käytössä vain soveltuvin osin 
äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa

• MUISTAA (tietää, toistaa, luetteloi, 
nimeää) 

• YMMÄRTÄÄ (selittää, tulkitsee, vertaa, 
kuvaa) 

• SOVELTAA (kokeilee, yhdistää, rakentaa)

• ANALYSOIDA (luokittelee, järjestää, 
erittelee)

• ARVIOIDA (arvioi, punnitsee, kritisoi)

• LUODA (kehittää, tuottaa, uudistaa)

T4:  Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

• Arvosana 5: Oppilas osaa nimetä jonkin 
viestinnällisen vahvuutensa tai kehittämiskohteensa.

• Arvosana 7: Oppilas osaa kuvata itseään viestijänä ja 
nimetä muutamia vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohteitaan.

• Arvosana 8: Oppilas osaa eritellä viestintätaitojaan, 
kuvata vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan.

• Arvosana 9: Oppilas osaa arvioida viestintätaitojaan 
ja vahvuuksiaan ja pohtia, miten voi taitojaan 
kehittää.
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Muistaa

Tiedon 
paikantaminen ja 
hakeminen 
muistista

Ymmärtää

Esimerkkien ja 
kuvausten 
löytäminen, 
kuvaustavan 
muuttaminen jne.

Soveltaa

Menettelyn tai 
menettelytavan 
soveltaminen

31

Analysoida

Mm. osien 
erottaminen ja 
yhtyeen-
kuuluvuuden 
ratkaiseminen

Arvioida
Johdon
mukaisuuksien  ja 
epäjohdonmu-
kaisuuksien
havaitseminen tai 
löytäminen, 
tulosten 
vertaaminen 
kriteereihin

Luoda
Keksiminen, 
vaihtoehtoisten 
ratkaisujen 
löytäminen

Kognitiiviset prosessit,  Krathwohl (2001) 

Tunnistaa
Palauttaa 
mieleen

Tulkita 
Havainnollistaa
Luokitella
Päätellä
Selittää

Suorittaa tai 
toteuttaa 
menettelytapaa 
käyttäen, käyttää, 
toteuttaa

Löytää eroja, 
järjestää,
havaita, 
jäsentää 

Tarkistaa
Asettaa 
järjestykseen 
kriteerin 
pohjalta
Testata
Arvostella

Kehittää
Suunnitella
Tuottaa
Konstruoida
Sommitella
Luonnostella

Fakta- ja käsitetieto
Menettelytapatieto
Metakognitiivinen tieto

Pohdittavaa 
äidinkielen ja 
kirjallisuuden 
näkökulmasta
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Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda

Faktatieto

Käsitetieto

Menetelmä-
tieto

Metakogni-
tiivinen
tieto

Andersonin ja Krathwohlin taksonomia, esim.

T13: syventämään ymmärrystään 

kirjoittamisesta viestintänä sekä vahvistamaan 

yleiskielen hallintaa antamalla tietoa 

kirjoitetun kielen konventioista

T12: vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä 
arvioida itseään tekstin tuottajana

T12 vahvistamaan tekstin tuottamisen prosesseja - -tuottaa tekstiä yhdessä 
muiden kanssa / T13: edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista  --

vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa

T12-T13



Esimerkkejä suomen kielen ja kirjallisuuden 
kriteereissä käytetyistä verbeistä

Arvosana 
5: Oppilas 
osaa…

Arvosana 
9: Oppilas 
osaa…

poimia, etsiä, 
havainnoida

toimia

osallistua

käyttää

nimetä

selostaa, 
kertoa

tuottaa mallien avulla

Kuunnella, lukea
ilmaista 

mielipiteen

valita

säädellä

mukauttaa 
ilmaisuaan

tulkita muokata

Tuottaa luovasti / itsenäisesti

soveltaa

arvioida
analysoida
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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.

• Äidinkielessä ja kirjallisuudessa työskentelylle ei ole annettu erillisiä opetuksen 
tavoitteita perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 perusteissa 
vaan työskentelyä arvioidaan osana kriteerejä.

• Perusteissa: Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristöihin ja työtapoihin 
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2, 3–6 ja 7-9
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Suomen kieli ja kirjallisuus: työskentelyn taidot 
osana tavoitteita

Työskentelytaidoilla tarkoitetaan perusopetuksen aikana kehittyvää (Luku 6)

• taitoa työskennellä itsenäisesti ja yhdessä (T1, T2, T3, T6, T10, T11, T12, T13, 
T16)

• taitoa suunnitella ja arvioida omaa työskentelyään (T4, T5, T10, T12)

• taitoa toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen (T1, T2, T14)

• taitoa toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa (T1, T2 ).
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T6: Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukuaito

T6 tarjota 

oppilaalle 

monipuolisia 

mahdollisuuk-

sia valita, 

käyttää, tulkita 

ja arvioida 

monimuotoisia 

kaunokirjal-

isia, asia- ja 

mediatekstejä

S

2

Oppilas oppii 

valitsemaan, 

käyttämään, 

tulkitsemaan ja 

arvioimaan 

monimuotoisia 

kaunokirjallisia, 

asia- ja 

mediatekstejä.

Teksti-

maailman 

moni-

puolistu-

minen ja 

moni-

lukutaito

5

Oppilas osaa 

lukea 

yksinkertaisia

kaunokirjal-

lisia, asia- ja 

mediatekstejä 

eri 

muodoissaan.

7

Oppilas osaa 

valita, käyttää 

ja lukea 

erilaisia 

tekstejä mutta 

pitäytyy 

enimmäkseen 

itselleen 

tutuissa 

tekstilajeissa.

8

Oppilas osaa 

valita, käyttää 

ja tulkita eri 

tekstilajeja 

edustavia 

tekstejä.

9

Oppilas osaa 

valita, käyttää, 

tulkita ja 

arvioida myös 

itselleen 

uudenlaisia 

tekstejä.
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Arvioinnin uudistaminen jatkuu

• Opetushallitus järjestää opetushenkilöstön täydennyskoulutusta verkossa  oppilaan 
oppimisen ja osaamisen arviointia koskevasta luvusta 6 ja eri oppiaineiden 
kriteereiden käytöstä.

• https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/apua-arviointiin-opetushallituksen-
arviointikoulutukset-kevaalla-2021

• Kriteerien käyttöönoton tueksi valmistellaan tukimateriaalia Opetushallituksen 
verkkosivuille. 

• Aikuisten perusopetuksen arviointikriteerien valmistelu aloitetaan tammikuussa 2021.

• Päättöarvioinnin kriteerit käyttöön kouluissa 1.8.2021, päättöarvosanat keväällä 
2022.

• 6. luokan päätteeksi tehtävien arviointikriteerien valmistelu alkaa syksyllä 2021. 
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Julkaisuja arvioinnista
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
• Näkymiä OPS-matkan varrelta – Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 

toimeenpanon arviointi (2020)

https://karvi.fi/publication/nakymia-ops-matkan-varrelta-esi-ja-perusopetuksen-
opetussuunnitelmien-perusteiden-2014-toimeenpanon-arviointi/

• Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden toimivuuden arviointi (2020)

https://karvi.fi/publication/perusopetuksen-paattoarvioinnin-kriteereiden-toimivuuden-arviointi/

• ”Että tietää missä on menossa” – Oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja 
lukiokoulutuksessa (2019)

https://karvi.fi/publication/etta-tietaa-missa-on-menossa-oppimisen-ja-osaamisen-arviointi-
perusopetuksessa-ja-lukiokoulutuksessa/

• OPS-työn askeleita – Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 
toimeenpanon arviointi (2019)

https://karvi.fi/publication/ops-tyon-askeleita-esi-ja-perusopetuksen-opetussuunnitelmien-
perusteiden-2014-toimeenpanon-arviointi/
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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. (6.2. Arvioinnin yleiset periaatteet)

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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Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi

• Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti

->  suoriutumista arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin käyttäen päättöarvioinnin 
kriteereitä

• Oppimäärän yksilöllistäminen tehdään vasta silloin

-> kun oppilas ei annetusta tuesta huolimatta näytä saavuttavan arvosanan 5 edellyttämää 
osaamisen tasoa

• Jos oppilas opiskelee oppiaineen yksilöllistetyn oppimäärän mukaan

-> suoriutumista arvioidaan HOJKSissa määriteltyjen yksilöllisten tavoitteiden mukaan

-> arviointi ei tällöin perustu päättöarvioinnin kriteereihin

• Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää 
numeroarvioinnin sijaista sanallista arviota myös päättöarvioinnissa. 
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Valinnaisten aineiden arviointi

• Valinnaiset aineita voivat olla

➢ oppiaineisiin liittyviä syventäviä valinnaisia aineita

➢ soveltavia valinnaisia aineita (kuten draama)

• Valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään 2 vuosiviikkotunnin (vvt) 
oppimäärän vuosiluokilla 4-9, arvioidaan numeerisesti.

• Oppimäärältään alle 2 vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan 
sanallisesti 

➢ Sanallisesti arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistuksiin 
vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”.

➢ Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen oppiaineen 
syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa ko. oppiaineen arvosanaa.

➢ Korottamismahdollisuus tulee kirjata paikalliseen opetussuunnitelmaan, jotta 
periaatteet ja menettelyt ovat yhdenmukaisia.
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PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖTODISTUS 
 
Opetuksen järjestäjän ja koulun nimi 
Oppilaan koko nimi ja henkilötunnus 
Todistuksen antamispäivä 
 
Oppilaan opinto-ohjelma   Laajuus  Arvio 
  
 
Äidinkieli ja kirjallisuus     
 Suomen kieli ja kirjallisuus  x vvt  9 kiitettävä 
Toinen kotimainen kieli 
 Ruotsi (B1- oppimäärä)  x vvt  8 hyvä 
Vieras kieli 
 Englanti (A1-oppimäärä)  x vvt  10 erinomainen 
 Ranska (A2-oppimäärä)  x vvt  8 hyvä 
Matematiikka    x vvt  9 kiitettävä 
Maantieto    x vvt  5 välttävä 
Biologia    x vvt  6 kohtalainen* 
Fysiikka    x vvt  6 kohtalainen 
Kemia    x vvt  7 tyydyttävä 
Terveystieto    x vvt  9 kiitettävä 
Uskonto/elämänkatsomustieto  x vvt  8 hyvä 
Historia    x vvt  7 tyydyttävä  
Yhteiskuntaoppi   x vvt  8 hyvä 
Musiikki    x vvt  10 erinomainen 
 Bändisoittaminen   1 vvt  hyväksytty  
Kuvataide    x vvt  9 kiitettävä  
 Kuvataiteen syventävä valinnainen  2 vvt  8 hyvä  
Käsityö    x vvt  7 tyydyttävä 
Liikunta    x vvt  10 erinomainen 
Kotitalous    x vvt  9 kiitettävä  
 

Soveltavat valinnaiset aineet 
 Tieto- ja viestintäteknologia   1 vvt  hyväksytty 
 Kestävä kehitys   1 vvt  hyväksytty 
 Draama   1 vvt  osallistunut 
  
 
Oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista. 
 
Lisätietoja:  
Oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. 
Oppilas on opiskellut A-ruotsia kielikylpykielenä kaksikielisessä opetuksessa/Oppilas on opiskellut A-
englantia kohdekielenä kaksikielisessä opetuksessa. 
 
Koulun opetuskieli 

Arviointiasteikko: 5 välttävä, 6 kohtalainen, 7 tyydyttävä, 8 hyvä, 9 kiitettävä, 10 erinomainen 

 
 
Todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukainen. 
Perusopetuksen oppimäärä sijoittuu tasolle kaksi kansallisessa tutkintojen ja muiden 
osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä. 
 

Rehtorin allekirjoitus 
 

 

Oppiaineeseen liittyviä syventäviä 
valinnaisia aineita 

Kesken jäänyt 
valinnainen aine 

Taide- ja taitoaineiden vähimmäisvuosiviikkotunnit ja taide- ja 
taitoaineiden valinnaiset tunnit: yhteensä 21 vuosiviikkotuntia 
vuosiluokilla 7-9.



Kielitietoisuuden ja 
kielikasvatuksen tiekartta –
ECML-hankkeen itsearviointityökalu
Roadmap www.ecml.at/roadmapforschools

17.3.2021

Itsearvioinnin ja kehittämisen sähköinen työkalu
→ väitteet rehtorille (31), opettajille (32), oppilaille (25), huoltajille (18) ja muulle 

henkilökunnalle (13); osin samoja, osin eriytyviä
→ arviointi liikennevaloskaalalla, esim. punaista näyttävät tai ristiriitaiset väittämät 

kehittämiskohteita
- Tukea 1) lupaavista käytänteistä ECML:n projekteista ja eri maiden hankkeista jne. ja 

2) Koordinaattorin työkalupakista tukea työkalun käyttöön ja tulosten 
hyödyntämiseen Työkalua muokataan parhaillaan suomeksi!

http://www.ecml.at/roadmapforschools


Ajankohtaiset ohjelmat 
Uudet lukutaidot –kehittämisohjelma
https://uudetlukutaidot.fi/
Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja 
nuorten medialukutaitoja (KAVI), tieto- ja viestintäteknologisia (tvt) taitoja 
(OPH) sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja 
perusopetuksessa. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja 
kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–
2022).

Lukuliike www.lukuliike.fi / Valtionavustukset nuorten ja 
aikuisten lukutaitoa kehittäviin hankkeisiin ja kuntien 
yhteistyöverkostojen luomiseksi

https://uudetlukutaidot.fi/
http://www.lukuliike.fi/


Kiitos!
Minna Harmanen, minna.harmanen@oph.fi

mailto:minna.harmanen@oph.fi
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