
• Tuokion tavoitteena on esitellä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
arviointiluvun yleisiä periaatteita. Esitys koostuu OPS-lainauksista ja erilaisista 
harjoitteista. 

• Keskusteluharjoitusten määrää voi säädellä ryhmän ja tuokion keston mukaan: 
kaikkia keskusteluja ei välttämättä tarvitse toteuttaa. Niille keskusteluille, jotka 
toteutetaan, olisi hyvä varata vähintään 15 minuuttia aikaa. 

OHJEEKSI TUOKION VETÄJÄLLE



ARVIOINNIN YLEISET 
PERIAATTEET
Keskusteleva pedagoginen tuokio 



ALKUKESKUSTELU
1. Muistele ensin itse hetkiä, jolloin olet tullut arvioiduksi. 

• Muistatko arviointitilanteita, joissa saamasi arviointi 
on auttanut sinua oppimisessa ja kannustanut 

eteenpäin? Entä oletko kohdannut hetkiä, joissa 
arviointi on lannistanut, tuntunut epäreilulta tai et ole 

oikein tiennyt, mihin arviointi on perustunut?

• Millaiset tekijät ovat vaikuttaneet kokemuksiisi? 
Tunnistatko omista kokemuksistasi jotain, mikä 

vaikuttaa siihen, millainen arvioija olet?

2. Jaa kokemuksesi parille tai pienessä ryhmässä.
Mukaillen Luostarinen 2019: 23



• Opetushallitus on julkaissut uudistetun perusopetuksen opetussuunnitelman 

arviointiluvun helmikuussa 2020. Luku on astunut voimaan 1.8.2020. 

• Arviointiluvussa esitellään arvioinnin yleiset periaatteet, joita on noudatettava 

jokaisella vuosiluokalla. 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_2.pdf

UUDISTETTU ARVIOINTILUKU

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_2.pdf


”Arvioinnin tehtävien toteuttamisessa tulee noudattaa 
arvioinnin yleisiä periaatteita. 
Kouluissa tulee olla yhtenäiset arvioinnin periaatteet ja 
käytänteet, jotka ilmenevät koulun arviointikulttuurissa.
Opetuksen järjestäjä seuraa arvioinnin periaatteiden 
toteutumista kouluissa ja tukee yhtenäisen 
arviointikulttuurin kehittymistä.”
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeet, 
arviointiluku 6, 2020

ARVIOINNIN YLEISET PERIAATTEET
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, luku 6



ARVIOINNIN YLEISET PERIAATTEET
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, luku 6
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Arviointi on 
yhdenvertaista

Arvioinnissa
otetaan huomioon

oppilaan ikäkausi ja 
edellytykset

Arviointi on 
monipuolista

Arviointi perustuu
tavoitteisiin ja 
kriteereihin

Arviointi edellyttää
avoimuutta, 

yhteistyötä ja 
osallisuutta

Arviointi on 
suunnitelmallista ja 

johdonmukaista



“Arviointi perustuu kaikilla vuosiluokilla oppilaiden yhdenvertaiseen kohteluun. 
Vuosiluokkien 1–8 päätteeksi annetun lukuvuosiarvioinnin ja perusopetuksen
päättöarvioinnin tulee perustua perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa
täsmennettyihin tavoitteisiin. 
Jokaisen oppilaan tulee saada tietää, mitä on tarkoitus oppia ja miten
oppimista, osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan. 
Päättöarvosanat muodostetaan valtakunnallisesti yhdenvertaisin perustein.”
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1. ARVIOINTI ON YHDENVERTAISTA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeet, 
arviointiluku 6, Opetushallitus, 2020



6 § Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
• Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava

yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin
toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. 
Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, 
voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, 
tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

• Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on 
suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

• Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava
oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen
mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.
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YHDENVERTAISUUSLAKI VELVOITTAA
Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yhdenvertaisuuslaki#a1325-2014


KESKUSTELU PARIN KANSSA TAI 
PIENRYHMÄSSÄ: ARVIOINNIN 

YHDENVERTAISUUS 

1. Keskustele parin kanssa tai 
pienryhmässä siitä, millä tavoin 

koulussamme varmistetaan, että oppilas 
tietää mitä on tarkoitus oppia ja miten 

oppimista arvioidaan. 

2. Kootkaa ideoita ja ajatuksia lopuksi 
yhteisesti. 



Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta hahmottamaan opintojensa
etenemistä. Tämä edellyttää vuorovaikutusta opettajan ja oppilaan välillä
sekä palautteen antamista tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi. 
Arvioinnin toteuttamiseen liittyy oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen, 
vahvuuksien tunnistaminen ja kannustaminen.
Arvioinnin toteuttaminen edellyttää yhteistyötä sekä koulussa että kotien
kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on selkiyttää huoltajille arvioinnin
periaatteita ja käytänteitä. Oppilaan ja huoltajan tulee saada riittävästi tietoa
oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä.  
Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tieto arvioinnin perusteista ja siitä, 
miten niitä on sovellettu oppilaan arviointiin. 
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2. ARVIOINTI EDELLYTTÄÄ AVOIMUUTTA, 
YHTEISTYÖTÄ JA OSALLISUUTTA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeet, 
arviointiluku 6, 2020



KESKUSTELU: OPPILAIDEN 
OSALLISUUS ARVIOINNISSA

1. Keskustele parin kanssa tai 
pienryhmässä, millä tavoin oppilaita voi 

osallistaa arvioinnin suunnittelussa. 

2. Kootkaa lopuksi ajatukset ja ideat yhteen. 



Arviointikäytänteet on suunniteltava johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ja 
varmistettava arviointiperiaatteiden yhtenäisyys koulussa. Arviointia
toteutetaan sekä lukuvuoden aikana että sen päättyessä. Arvioinnin tulee
kohdistua vain siihen, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa on asetettu
tavoitteeksi. Opettaja toteuttaa arvioinnin näyttöihin perustuen.
Oppilaiden suorituksia ei verrata toisiinsa. Arviointi ei kohdistu oppilaiden
persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
Arvioinnin avulla saatu tieto auttaa opettajia suuntaamaan opetustaan
oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Arviointi toimii myös tärkeänä välineenä
oppilaan mahdollisten tuen tarpeiden tunnistamisessa. Opettajien yhteistyö
kouluyhteisössä on välttämätöntä arvioinnin johdonmukaisuuden
toteutumiseksi.
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3. ARVIOINTI ON SUUNNITELMALLISTA JA 
JOHDONMUKAISTA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeet, 
arviointiluku 6, 2020



KESKUSTELU: ARVIOINNIN 
SUUNNITELMALLISUUS JA 

JOHDONMUKAISUUS

1. Millä tavoin koulussamme varmistetaan 
arviointiperiaatteiden yhtenäisyys? 

Keskustele parin tai pienryhmän kanssa. 

2. Kootkaa ajatukset ja ideat yhteen. 



Oppilaiden oppimista, osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan
monipuolisesti. 
Monipuolinen arviointi perustuu eri menetelmin kerättyihin näyttöihin. Opettaja
valitsee arviointimenetelmät arvioinnin tehtävien ja oppiaineen tavoitteiden
kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Oppilaalle tulee tarjota mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan ja osaamistaan
eri tavoin ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisin keinoin. 
Arviointimenetelmien valinnassa on otettava huomioon, että vain yhden
arviointimenetelmän avulla ei voida arvioida kaikkia oppiaineille asetettuja
tavoitteita.
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4. ARVIOINTI ON MONIPUOLISTA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeet, 
arviointiluku 6, 2020
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KESKUSTELU:
TOTEUTUUKO MONIPUOLISUUS 

ARVIOINNISSA?

Keskustele parin/pienryhmän kanssa 
siitä miten arviointia on koulussanne 
monipuolistettu ja millaisia haasteita 
monipuolisuuden toteuttamiselle on?



“Oppimisen, osaamisen ja työskentelyn arvioinnin tulee perustua
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa
opetussuunnitelmassa vuosiluokittain tarkennettuihin oppiaineiden
tavoitteisiin. 
Oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, oppiaineiden tavoitteista
johdettuja arviointikriteereitä. Arviointikriteerit on laadittu eri vuosiluokkien
päätteeksi annettavaan arviointiin ja päättöarviointiin. 
Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittelevät eri
arvosanoihin vaadittavan osaamisen tason.”
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5. ARVIOINTI PERUSTUU 
TAVOITTEISIIN JA KRITEEREIHIN

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeet, 
arviointiluku 6, 2020



HARJOITUS: KAHVINKEITON 
OPPIMISTAVOITEMATRIISI

Tavoite: koostakaa oppimistavoitematriisi kahvinkeitolle. 
Millaisiin osiin kahvinkeiton voisi jakaa? Mitä esitietoja 

tarvitaan? Apuna voi käyttää alla olevaa 
matriisipohjaa. Esitelkää lopuksi matriisinne muille. 

Mukaillen Nieminen 2019: 273

Esitiedot Tyydyttävät 
tiedot ja 
taidot

Hyvät tiedot 
ja taidot

Erinomaiset 
tiedot ja 
taidot

Kahvinkeitto



Arviointikäytänteet suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden ikäkauden ja 
edellytysten mukaisesti. Oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä
otetaan huomioon ja huolehditaan siitä, ettei osaamisen osoittamiselle ole 
esteitä.
Arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. 
Oppimisen tuen tarpeet sekä muut osaamisen osoittamista vaikeuttavat syyt
tulee ottaa arviointikäytänteissä huomioon siten, että oppilaalla on 
mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa
osaamisensa.
Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa tulee
ottaa huomioon oppilaan kielitaidon taso koulun opetuskielessä sekä
arvioinnin kohteena olevan oppiaineen tiedonalan kielessä
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6. ARVIOINNISSA OTETAAN HUOMIOON 
OPPILAIDEN IKÄKAUSI JA EDELLYTYKSET
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KESKUSTELU:
ARVIOINNIN YLEISET PERIAATTEET

Keskustele parin/pienryhmän kanssa 
siitä miten arvioinnin yleiset 

periaatteet toteutuvat arjessanne? 
Millaisia haasteita olette kohdanneet 

ja millaisia ratkaisuja olette 
toteuttaneet? 



• Arviointiosaamisen kehittämistyö vaatii jatkuvuutta: Millä tavoin ja milloin 
jatkotyöstämme koulumme arviointikulttuuriin liittyviä asioita? 

• Videomateriaaleja jatkotyöstön avuksi: 
• Opetushallituksen YouTube-video arviointiluvun uudistamisesta
• KAAROn YouTube-kanava
• Itä-Suomen yliopiston professori Päivi Atjosen Atjonen puhuu arvioinnista -YouTube-

kanava

JATKOTYÖSTÖ: MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

https://www.youtube.com/watch?v=w9ej5O0M9bM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/channel/UCrPKD-SqT6HPChhCOVh1n7w
https://www.youtube.com/channel/UCE6xao0JZm8di_KECFYjXaQ


KIITOS!



Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (2014). Opetushallitus

Luostarinen, Aki ja Nieminen, Henrik Juuso 2019: Arvioinnin käsikirja. PS-kustannus. 

LÄHTEET
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