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oppimistulokset 

OPS 
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ops - oppiminen - arviointi

oppimis-opetus-taide 
käsitykset

oppiminen
arviointi

normiohjaus 
- laadunvarmistus

tavoitteet 
- tulevaisuuden 

osaaminen 

sisällöt &  
menetelmät 

(tiedot, taidot)

oppija

opettaja - oppilas  
vuorovaikutus /  

kohtaamiset

koulun OPS
opettaja
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teos & prosessi(portfolio) 
(=) taiteellinen työskentely  
& kielellinen dialogi  
teoksen kanssa 

osaamisen/ taitojen/ 
tietojen/ oppiminen  
osoittaminen = todiste  
oppimisesta

arviointimenetelmät  
vs. oppiaineen olemus 

= havaittavuus, arvioitavuus 
& mitä jää ulkopuolelle

arvioinnin tavoitteet  
(miksi)

arvioijan asiantuntijuus 
(ammattikunta/ instituutio 

hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen)

opetus  
OPSin toteutus

oppilaan  
oppiminen 

(oppimiskokemus) 

arviointiperusteet  
(kohteet, kriteerit)

OPS 
tavoitteiden, sisältöjen, 
menetelmien, …määrittely
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ARVIOINNIN 
MENETELMÄT

ARVIOINNIN 
KOHTEET 

ARVIOINNIN 
TAVOITTEET

ARVIOINNIN 
KRITEERIT

ARVIOINNIN 
PERUSTEET
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ilmiön 
ilmentymät

arviointi- 
prosessi

arviointitiedon 
käyttö

arviointiin perustuva 
tieto ilmiöstä

arvioitava 
ilmiö (oppiminen)

  

TEOS

PROSESSI

ilmiön havaittavat  
ominaisuudet teoksessa 

ja prosessissa
valittu otos teoksen ja 

prosessin ominaisuuksista



OPS 
puhuttu/ kirjoitettu

OPS

sisällöt & 
menetelmät 

tehtävät 
ohjaus

ohjeet 
OPS perusteet, luku 6.  

oppilas 
• elämismaailma 
• motivaatioperusta

ARVIOINTI

PÄÄTTÖARVIOINTI

opettaja 
• elämismaailma 
• motivaatioperusta

arvioinnin 
kohteet ja kriteerit 

- tukimateriaalit
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OPETUS

tulkinnat, valinnat

oppilaan tuotokset 
(oppimisen ilmentymät)

intentiot
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aa

lähtötilanne

prosessiportfolio
teos/harjoitustyö

• ops
• opetus
• tehtävä
• opiskelijan intentio

opettajan ohjaus

opiskelijan työskentely

kritiikki-
tilanne

P R O S E S S I

p rosessin tulkinta, arviointi ja esittäminen

Prosessin arviointiopettajan ohjaus 

opiskeli jan työskentely
prosessin havainnointi, tulkinta, arviointi ja esittäminen

lähtötilanne
• ops
• opetus/ ohjaus
• tehtävä 
• opiskelijan intentio

prosessiportfolio 
teos / harjoitustyö    

arviointipuhe

arviointi- 
tilanne

prosessin havainnointi, tulkinta ja arviointi 
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TEKIJÄN 
INTENTIO

ARVIOITAVA 
TEOS

tekijän 
aiemmat 
teokset

muiden 
opiskelijoiden 

teokset

TEOKSEN LAATU

havaittava käsitteell inen

aikaisempi 
arviointipuhe

tehtävän 
määrittely

ops

arviointipuhe 
dialogi
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PROSESSI- 
PORTFOLIO

prosessi

esitys prosessista  
•  tekijän tulkinta prosessista 
•  esityksen sisältö ja muoto•  katkelmallinen

•  epäjohdonmukainen
•  ristiriitainen
•  rönsyilevä
•  vaikeaselkoinen
•  puutteellinen
•  keskeneräinen

ehyt •  
johdonmukainen •   

juonellinen •  
selkeä •    

ymmärrettävä •  
kattava •  

viimeistelty •  

teos ESITYKSEN
OMINAISUUDET

PROSESSIN
OMINAISUUDET


