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YHDESSÄ!
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2. koulutuspäivä



2. TAPAAMISEN AIHEET: 
Tavoitteiden ja arviointikriteerien tarkastelua ja keskustelua

oppiainekohtaisesti:
• Päättöarvioinnin kriteerit omassa opetettavassa aineessa
• Päättöarvioinnin kriteerien hyödyntäminen oman opetuksen

suunnittelussa
• Kriteerien hyödyntäminen omassa tehtäväkohtaisessa

arvioinnissa ja summatiivisessa arvioinnissa



• 13.00-13.45 Anna Veijolan puheenvuoro yhteiskuntaopin oppiaineen kriteereistä
• 13.45-14.00 kyselyvartti Anna Veijolan kanssa
• 14.00-14.30 osallistujien ryhmäkeskustelu ja purku
• 14.30-14.45 tauko
• 14.45-15.15 Jukka Rantalan puheenvuoro historian oppiaineen kriteereistä
• 15.15-15.30 kyselyvartti Jukka Rantalan kanssa
• 15.30-15.45 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!



ainedidaktisia näkökulmia 
yhteiskuntaopin 
tavoitteisiin ja 

arviointikriteereihin
Anna Veijolan kanssa



Yhteiskuntaopin kriteerit ja arviointi 
Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet 18.3.2021

KT, FL Anna Veijola anna.veijola@jyu.fi
Lehtori, opettajankouluttaja, tutkija 

Jyväskylän normaalikoulu 

mailto:anna.veijola@jyu.fi


Esityksen runko 

 1. Yleistä arviointikriteereistä 
 2. Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet 
 3. Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet ja kriteerit 

– Mitä arvioidaan? Miten arvioidaan? Miten dokumentoidaan? 
 4. Keskustelu 15 min. 

Keskeytä, kysy ja 
kommentoi! 



Miksi arviointikriteerien 
tarkennus? 

– Kriteeriperusteinen arviointi on 
oikeudenmukaisempaa. 

– Osaamisen taso arvioidaan sen 
mukaan, miten se vastaa ennalta 
määriteltyjä kriteerejä. 

– Mitä selkeämmät, yksiselitteisemmät 
ja tarkemmat kriteerit ovat, sitä 
luotettavampaa on arviointi. 

– Kriteerit voidaan määritellä, kun 
tavoitteet on määritelty. 



Mitä arvioidaan? 

 Arvioinnin tulee kohdistua vain siihen, mitä opetussuunnitelmassa on asetettu 
tavoitteeksi. 

 Oppimisen ja osaamisen lisäksi perusopetuksessa arvioidaan myös oppilaan työskentelyä ja 
käyttäytymistä. 
– Oppilaan työskentely arvioidaan osana oppiainetta perustuen työskentelyn tavoitteisiin 
– Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan aina erikseen, eikä sen arvio saa vaikuttaa oppiaineen 

arvioon 
– Arviointi ei saa kohdistua oppilaan persoonaan, temperamenttiin tai muihin 

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 
 Oppilaan osaamisen arvioinnin tulee perustua monipuolisiin näyttöihin – arvosanaa ei 

muodosteta esimerkiksi yksittäisen kokeen perusteella 

Lähde: Arviointi peruskouluissa yhdenmukaistuu – Arviointiluvun muutoksilla parannetaan oppilaiden yhdenvertaisuutta Suomessa. Opetushallitus 2/2020. 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/median-taustatietopaketti-arvioinnista_0.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/median-taustatietopaketti-arvioinnista_0.pdf


Formatiivinen ja summatiivinen arviointi 

 Formatiivinen arviointi on osa opetusta, jonka 
tehtävänä on ohjata oppilaan opintojen 
edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 
– Itsearviointi ja vertaispalaute on osa 

formatiivista arviointia. 
– Formatiivinen arviointi ei edellytä 

dokumentointia. 
– Oppilaan tekemä itse- ja vertaisarviointi ei 

vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan.

 Summatiivisen arvioinnilla kuvataan sitä, 
kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on 
saavuttanut opetussuunnitelmassa oppiaineittain 
oppimiselle ja työskentelylle asetetut tavoitteet. 
– Summatiivisen arvioinnin tekee aina oppilasta 

opettanut opettaja, tai jos opettajia on useita, 
opettajat yhdessä. 

– Jatkossa opettajan tulee dokumentoida 
arvioinnit niistä näytöistä, jotka vaikuttavat 
oppilaan summatiiviseen lukuvuosiarvioon 
tai arvosanaan. 

Lähde: Arviointi peruskouluissa yhdenmukaistuu – Arviointiluvun muutoksilla parannetaan oppilaiden yhdenvertaisuutta Suomessa. Opetushallitus 2/2020. 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/median-taustatietopaketti-arvioinnista_0.pdf

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/median-taustatietopaketti-arvioinnista_0.pdf


 Formatiivisella arvioinnilla 
tuetaan yhteiskunnallisten 
tietojen ja taitojen 
soveltamista sekä kiinnitetään 
huomiota siihen, miten 
monipuolisesti ja 
näkemyksiään perustellen 
oppilaat oppivat rakentamaan 
omaa käsitystään yhteiskunnasta. 

 Summatiivisessa arvioinnissa 
otetaan huomioon oppilaiden 
monimuotoiset toiminnan ja 
osaamisen osoittamisen tavat. 

 Oppilas on saavuttanut oppimäärän 
tavoitteet tietyn arvosanan 
mukaisesti, kun oppilaan osaaminen 
vastaa pääosin kyseisen arvosanan 
kriteereissä kuvattua osaamisen 
tasoa. 
– Paremman osaamisen tason 

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

– Työskentelyn arviointi sisältyy 
yhteiskuntaopin päättöarviointiin ja 
siitä muodostettavaan 
päättöarvosanaan.

Yhteiskuntaopin arviointi – yleiset periaatteet 

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



Yhteiskuntaopin 
tiedetaustat

 Kansantaloustiede 
 Politiikan tutkimus (valtio-oppi) 
 Sosiologia 
 Sosiaalipolitiikka 
 Yhteiskuntafilosofia 
 Oikeustiede 

Historiallis-kulttuurinen, 
tulkinnallinen selittäminen 

Universaalit selitysmallit 

Käsitteet tarkasti rajattuja 
vs. käsitteet muotoutuvia 



Yhteiskuntaopin tavoitteisiin 
liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 7-9



S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä 
oman elämän ja talouden hallintaan. Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden 
suunnittelussa tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, 

kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä. 

S2 Demokraattinen yhteiskunta: Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion 
periaatteisiin ja toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin 
kansainvälisiin sopimuksiin. Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. 
Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan 

toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti. 

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa 

toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja 
rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 

S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä 
tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. 

Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden 
kautta.  Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.



Yhteiskuntaopin opetuksen 
tavoitteet 



TAVOITTEET = KUVAAVAT AIOTTUA LOPPUTULOSTA, EIVÄT OLE 
SISÄLTÖJÄ!

Tiedot: 
- Faktatiedot (yksittäiset faktat)
- Käsitetieto (oppiaineelle tyypilliset käsitteet)  

Taidot: 
- Menetelmätieto (oppiaineelle tyypilliset menetelmätiedot, esim. tilastonlukutaito) 
- Metakognitiivinen tieto (taito tarkastella omaa oppimista) 



Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen 
sekä yhteiskunnallinen ymmärrys 

Opetuksen 
tavoite

Sisältö
-alueet

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 9

T3 ohjata 
oppilasta 
ymmärtämään 
oikeusvaltion 
periaatteita, 
ihmisoikeuksien 
yleismaailmallista 
merkitystä sekä 
syventämään 
tietojaan 
suomalaisen 
oikeusjärjestelmän
toiminnasta 

S2, S3 Oppilas oppii 
ymmärtämään 
ihmisoikeuksien 
merkityksen ja 
oikeusvaltion 
periaatteet sekä 
niiden kytkeytymisen 
suomalaiseen 
oikeusjärjestelmään. 

Oikeusvaltion 
periaatteiden ja 
toiminnan sekä 
ihmisoikeuksien 
hahmottaminen

Oppilas 
tunnistaa
esimerkeistä 
ihmisoikeuksia 
sekä 
oikeusvaltion 
keskeisiä 
toimijoita ja 
toimintaperiaatt
eita.

Oppilas 
kuvailee
ihmisoikeuksia, 
oikeusvaltion 
toimijoita ja 
toimintaperiaatt
eita. Oppilas 
löytää ohjatusti 
tietoa laista ja 
oikeudesta. 

Oppilas 
erittelee, miten 
ihmisoikeus- ja 
oikeusvaltioperi
aatteet 
ilmenevät 
Suomessa ja 
maailmassa. 
Oppilas hankkii 
ja esittää 
tietoja laista ja 
oikeudesta 
asianmukaista 
tietolähdettä 
käyttäen.

Oppilas arvioi
ihmisoikeuksien 
ja 
oikeusvaltioperi
aatteen 
toteutumista 
yhteiskunnassa. 
Oppilas käyttää 
lakia ja 
oikeutta 
koskevia 
tietolähteitä 
ongelmanratkais
ua vaativissa 
tehtävissäOpet-

tajalle
Oppi-
laalle

Opetta-
jalle ja 
oppi-
laalle

S2Arkielämä ja oman 
elämän hallinta

S3  demokraattinen 
yhteiskunta

Mitä tavoitteiden mukainen toiminta tunnilla voisi olla? Miten 
tavoite saavutetaan, jotta kriteerin mukainen arviointi on 

mahdollista? 

Esim. tutustutaan YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja 
tunnistetaan siitä erilaisia ihmisoikeusperiaatteita, 

tutustutaan Suomen perustulakiin ja siinä määritettyihin 
kansalaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin

Syventää tietojaan suomalaisesta oikeusjärjestelmästä 
tutustuen erilaisiin oikeustapauksiin ja caseihin, vierailu 
käräjäoikeuteen ja siellä olleiden tapausten selittämistä, 

Finlexistä tiedonhankintaa ja arkielämän tapausten ratkomista 
niiden pohjalta. 

Huom! 
Arvioinnin tukena monipuoliset työskentelytavat: kirjoittaen ja 

puhuen, näytelmiä tehden, oppimispäiväkirjaa työstäen, 
podcastit, jne. 

Entäpä voisiko kytkeä kouludemokratiaan ja koulussa 
osoitettuihin näyttöihin? Tai lähiympäristössä tehtävään 

vaikuttamistoimintaan? 

Muista: 
Opettajan tulee dokumentoida 
arvioinnit niistä näytöistä, jotka 

vaikuttavat oppilaan 
summatiiviseen lukuvuosiarvioon 

tai arvosanaan. 



Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen omaksuminen 
sekä yhteiskunnallinen ymmärrys 

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 9

T4 ohjata oppilasta 
syventämään ja 
pitämään ajan 
tasalla yhteiskuntaa, 
talouden toimintaa 
ja yksityistä 
taloudenpitoa 
koskevia tietojaan 
ja taitojaan sekä 
arvioimaan 
kriittisesti median 
roolia ja merkitystä 

S1–S3 Oppilas oppii 
ymmärtämään 
yhteiskunnan 
toiminnan sekä 
yksityisen että 
julkisen 
taloudenpidon 
periaatteita. Hän 
oppii 
tarkastelemaan 
kriittisesti median 
yhteiskunnallista 
roolia. 

Yhteiskuntaa, 
mediaa, 
taloutta ja 
taloudenpitoa 
koskevat tiedot 
ja taidot 

Oppilas tunnistaa 
ohjatusti 
yhteiskuntaan ja 
talouteen liittyviä 
asioita. Oppilas 
löytää ohjatusti 
yhteiskuntaa ja 
taloutta koskevaa 
tietoa hänelle 
annetusta 
lähteestä sekä 
antaa ohjatusti 
esimerkin 
median 
toiminnasta 
tiedon välittäjänä.

Oppilas kuvailee 
esimerkkien 
avulla 
yhteiskunnan ja 
talouden ilmiöitä 
ja toimintaa. 
Oppilas löytää eri 
lähteistä tietoa
yhteiskunnasta ja 
taloudesta ja 
havaitsee eroja 
tietolähteiden 
antamissa 
tiedoissa. Oppilas 
kuvailee median 
vaikutusta 
omassa elämässä 
ja yhteiskunnassa

Oppilas hankkii 
tietoa 
yhteiskunnasta ja 
taloudesta eri 
lähteitä käyttäen 
sekä vertailee 
lähteiden tietoja 
keskenään. 
Oppilas erittelee
median roolia 
yksilöiden 
elämässä ja sen 
toimintaa julkisen 
keskustelun 
osana. 

Oppilas hankkii 
ja erittelee 
yhteiskuntaa ja 
taloutta 
käsittelevää tietoa 
eri näkökulmia 
huomioon 
ottavalla ja 
kriittisellä tavalla. 
Oppilas arvioi 
kriittisesti 
median toimintaa 
ja mediavaikutta-
mista
yhteiskunnassa. 

Mitä tavoitteiden mukainen toiminta tunnilla voisi 
olla? Miten tavoite saavutetaan, jotta kriteerin 

mukainen arviointi on mahdollista? 

Talousuutisten seuranta ja analysointi => eri 
tietolähteistä saadun tiedon keskinäinen vertailu. 

Mediakanavien seuraaminen ja niissä esitettyjen 
näkemysten vertailu ja arviointi. 

Ajankohtaiseen tilanteeseen liittyvä mediaseuranta. 

Oman tutkimuksen suunnittelu ja toteutus. Esim. 
oman koulun oppilaille tehtävä 

vaikuttamiskampanja, kysely tms. 



Yhteiskunnallisen tiedon käyttäminen ja soveltaminen 

Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 9

T5 rohkaista 
oppilasta 
kehittymään 
yritteliääksi ja 
vastuulliseksi 
taloudelliseksi 
toimijaksi, joka 
hahmottaa 
yrittäjyyttä ja 
työelämää, tuntee 
niiden tarjoamia 
mahdollisuuksia ja 
osaa suunnitella 
omaa 
tulevaisuuttaan

S1–S4 Oppilas oppii 
toimimaan 
työelämää ja 
yrittäjyyttä 
tuntevana 
taloudellisen
a toimijana. 

Yrittäjyys- ja 
työelämätaitojen 
käyttäminen ja 
soveltaminen 

Oppilas 
osoittaa 
tunnistavansa 
ohjatusti
palkkatyön ja 
yrittäjyyden 
eroja sekä 
palkkatyötä ja 
yrittäjyyttä 
edustavia 
ammatteja.

Oppilas 
kuvailee
palkkatyön ja 
yrittäjyyden 
piirteitä. 
Oppilas kertoo, 
mitä 
mahdollisuuksia 
palkkatyö ja 
yrittäjän 
ammatti 
tarjoavat 
yksilölle. 

Oppilas 
erittelee
palkkatyön ja 
yrittäjyyden 
asemaa 
yhteiskunnassa. 
Oppilas 
vertailee
palkkatyön ja 
yrittäjyyden 
tarjoamia 
mahdollisuuksia 
yksilölle

Oppilas analysoi
palkkatyön ja 
yrittäjyyden 
merkitystä 
yhteiskunnassa. 
Oppilas arvioi
palkkatyön ja 
yrittäjyyden 
merkityksiä 
yksilölle.

Millaisia tapoja 
arvioida näitä 

voisi olla?



Opetuksen 
tavoite

Sisält
ö-
aluee
t 

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 
7 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 
8 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 9

T6 ohjata 
oppilasta 
tarkastele-
maan 
yhteiskunnal-
lista toimintaa 
sekä eri 
yhteisöjä ja 
vähemmistö-
ryhmiä 
monipuolisesti 
ja avarakat-
seisesti

S1–S3 Oppilas oppii 
analysoimaan 
yhteiskunnan 
eri yhteisöjä ja 
väestöryhmiä.

Eri yhteisöjen 
ja 
väestöryhmien
monipuolinen 
tarkastelu. 

Oppilas osoittaa 
tunnistavansa 
esimerkkien avulla 
suomalaisessa 
yhteiskunnassa 
olevia yhteisöjä tai 
vähemmistöryhmiä. 

Oppilas 
kuvailee 
erilaisia 
yhteisöjä ja 
vähemmistöryh
miä sekä niiden 
asemaa 
suomalaisessa 
yhteiskunnassa.

Oppilas 
erittelee 
erilaista 
väestöryhmien
asemaan 
vaikuttavia 
tekijöitä 
yhteiskunnassa. 

Oppilas arvioi 
keinoja, joilla 
voidaan tukea eri 
väestöryhmien 
yhdenvertaisuutta 
yhteiskunnassa.

Miten valmiit oppimateriaalit 
tukevat tätä? 



a) Mitä vähemmistöjä siinä tuodaan esille?
b) Miten itse olisit vastannut kyselyyn?
c) Arvioi, miten kuvion tiedot saattavat muuttua tulevaisuudessa.

Tehtävän lähde: Forum 9 digikirja, luku 2, teht. 6. 

Forum 9 (Otava): ”Tarkastele 
nuorten asenteita kuvaavaa 

nuorisobarometria.” => 
osaamisen kuvaus arvosanoille 

5 ja 7 onnistuisi suoraan ko. 
tehtävällä, arvosanalle 8 

osittain, mutta arvosanan 9 
osaamista ei ko. tehtävän 

pohjalta yksinään voi arvioida. 



Tehtäväesimerkkejä: Memo 9 (Edita), luku 4 s. 36

1. Mitkä asiat erottavat seuraavat vähemmistöt suomalaisten enemmistöstä: 
a) Suomenruotsalaiset 
b) Romanit
c) Saamelaiset?

5. Tutustu Ihmisoikedet-sivustolla (www.ihmisoikeudet.net) siihen, miten vähemmistöjen ihmisoikeudet 
toteutuvat Suomessa. Valitse yksi vähemmistö tarkempaan tarkasteluun ja kerro, millaisia ongelmia sen jäsenet 
kohtaavat tai ovat joutuneet kohtaamaan Suomessa ja mitä ongelmien ratkaisemiseksi on yritetty tehdä. 

Arvosana 7: Oppilas kuvailee erilaisia 
yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä sekä 

niiden asemaa suomalaisessa 
yhteiskunnassa

Arvosana 8: Oppilas erittelee erilaista 
väestöryhmien asemaan vaikuttavia tekijöitä 

yhteiskunnassa. 
Arvosana 9:  Oppilas arvioi keinoja, joilla 

voidaan tukea eri väestöryhmien 
yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

http://www.ihmisoikeudet.net/


SanomaPro: Yhteiskuntaopin taitaja 9, luku 4, s. 37

 2. Suomessa on monenlaisia vähemmistöjä. 
a) Luettele, mitä eri vähemmistöjä Suomessa asuu. 
b) Miten lainsäädännössä on turvattu vähemmistöjen asema? 
c) Arvioi, miten vähemmistöjen oikeudet toteutuvat Suomessa. 

a) ”Oppilas osoittaa tunnistavansa esimerkkien avulla suomalaisessa yhteiskunnassa olevia yhteisöjä 
tai vähemmistöryhmiä.” (Arvosana 5) 

b) ”Oppilas kuvailee erilaisia yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä sekä niiden asemaa suomalaisessa 
yhteiskunnassa.” (Arvosana 7); ”Oppilas erittelee erilaista väestöryhmien asemaan vaikuttavia tekijöitä 
yhteiskunnassa.” (Arvosana 8) 

c) ”Oppilas arvioi keinoja, joilla voidaan tukea eri väestöryhmien yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.” 
(Arvosana 9) 



Opetuksen 
tavoite

Sisältö-
alueet 

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin kohde Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 9

T7 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
yhteiskunnallisen 
päätöksenteon 
periaatteita ja 
demokraattisia 
toimintatapoja 
paikallisella, 
kansallisella ja 
Euroopan unionin 
tasolla sekä 
globaalisti ja 
toimimaan 
aktiivisena, omaa 
lähiyhteisöä 
kehittävänä 
kansalaisena 

S1-S3 Oppilas oppii 
ymmärtämään 
yhteiskunnallisen 
päätöksenteon 
demokraattisia 
toimintatapoja ja 
soveltamaan niitä 
lähiyhteisössään.

Yhteiskunnallisen 
päätöksenteon 
periaatteiden ja 
demokraattisten 
toimintatapojen 
tunteminen ja 
soveltaminen 

Oppilas osoittaa 
tunnistavansa 
ohjatusti 
demokraattisen 
päätöksenteon 
tunnuspiirteitä. 
Oppilas osoittaa 
esimerkeistä, 
miten 
demokraattinen 
päätöksenteko 
ilmenee hänen 
lähiyhteisössään.

Oppilas kuvailee 
demokraattisen 
päätöksenteon 
tunnuspiirteitä 
paikallisella, 
kansallisella ja 
Euroopan unionin 
tasolla. Oppilas 
kuvailee, millä eri 
tavoin 
demokraattisia 
toimintatapoja 
voidaan toteuttaa 
hänen 
lähiyhteisössään. 

Oppilas erittelee, 
miten eri 
päätöksentekotavat 
edistävät 
demokratiaa ja miten 
demokraattista 
päätöksentekoa 
tuetaan paikallisella, 
kansallisella, 
Euroopan unionin ja 
globaalilla tasolla. 
Oppilas soveltaa 
demokraattisia 
toimintatapoja 
omassa 
lähiyhteisössään. 

Oppilas arvioi 
annetun 
aineiston 
pohjalta, miten 
demokratian 
päämäärät 
toteutuvat 
päätöksenteossa 
eri tasoilla. Oppilas 
soveltaa 
monipuolisesti 
demokraattisia 
toimintatapoja 
lähiyhteisössään ja 
laatii perusteltuja 
ehdotuksia niiden 
kehittämiseksi

Huom. Toiminta! 
Oppilas soveltaa 
demokraattisia 
toimintatapoja. 



Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 9

T8 ohjata oppilasta 
talouden perusteiden 
ymmärtämiseen, 
oman talouden 
hallintaan ja 
vastuulliseen 
kuluttamiseen 
kestävän kehityksen 
periaatteiden 
mukaisesti 

S1, S4 Oppilas oppii 
ymmärtämään ja 
soveltamaan 
kestävän talouden 
periaatteita 
yksilön ja 
kansantalouden 
näkökulmasta.

Vastuullisen 
taloudellisen 
toiminnan 
ymmärtäminen ja 
soveltaminen

Oppilas osoittaa 
ohjatusti tuntevansa 
joitakin taloudellisen 
toiminnan muotoja 
(kuten kuluttaminen, 
säästäminen). Oppilas 
osoittaa 
tunnistavansa 
ohjatusti yksilön 
keinoja vaikuttaa 
kestävään 
tulevaisuuteen

Oppilas selittää 
taloudellisen 
toiminnan eri 
muotojen 
merkitystä  
yksilön 
taloudessa. 
Oppilas kuvailee, 
mitä vaatimuksia 
kestävä 
tulevaisuus 
asettaa koti- ja 
kansantaloudelle 
sekä yksilön 
taloudenpidolle. 

Oppilas erittelee 
taloudellisen 
toiminnan eri 
muotojen 
merkitystä  
kansantaloudessa. 
Oppilas erittelee, 
mitä vaatimuksia 
kestävä 
tulevaisuus 
asettaa koti- ja 
kansantaloudelle 
sekä yksilön 
taloudenpidolle

Oppilas 
perustelee 
kestävää 
tulevaisuutta 
edistäviä 
ratkaisuja ja 
arvioi niiden 
vaikutuksia koti-
ja 
kansantalouksille. 
Oppilas arvioi 
annetun aineiston 
pohjalta yksilön 
taloudenpitoa 
koskevia 
suunnitelmia 
kestävän talouden 
näkökulmasta.

Käytetyt käsitteet: 

Osoittaa = näyttää, kertoo

Selittää = kertoo, luonnehtii 

Kuvaile = esittele (yksityikohtaisesti) 
erilaisia luonnehdintoja asiasta. 

Erittele = Asiaa tulkitaan ja pohditaan eri 
näkökulmista käsin. Esitetään syitä ja 

seurauksia. 

Perustele = Selitä asian merkityksiä, tee 
päätelmiä, esitä perustellusti 

johtopäätöksiä. 

Arvioi = Kuvaa ilmiö tai tapahtuma, sekä 
erittele sitä, tulkitse ja vertaile. Analysoi + 

arvota + argumentoi. 

Miten opettaja 
opettaa erittelemistä, 

perustelemista, 
arvioimista jne. 



Opetuksen tavoite Sisältö-
alueet 

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 

Arvioinnin 
kohde 

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 7 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 8 

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 9

T9 ohjata oppilasta 
laajentamaan 
näkemyksiään, 
osallistumaan 
yhteiskunnalliseen 
toimintaan ja 
keskusteluun sekä 
käyttämään 
mediataitojaan ja 
tietojaan 
yhteiskunnasta 
omien käsitystensä 
muodostamisessa 
ja kansalaisena 
toimimisessa

S1-S4 Oppilas oppii 
omaksumaan ja 
hyödyntämään 
yhteiskunnallisessa 
toiminnassa 
oleellisia tietoja ja 
taitoja.

Yhteiskunnallinen 
ajattelu, 
osallistumis-, 
media- ja 
vaikuttamistaito-
jen soveltaminen 

Oppilas antaa 
ohjatusti 
esimerkkejä 
keinoista osallistua 
ja vaikuttaa 
yhteiskunnassa. 
Oppilas ottaa 
kantaa 
yhteiskunnalliseen 
aiheeseen.

Oppilas antaa 
esimerkkejä 
tavoista osallistua 
ja vaikuttaa 
yhteiskunnalli-
sesti. Oppilas 
perustelee 
mielipiteitä 
yhteiskunnall-
isista aiheista.

Oppilas 
osallistuu
yhteiskunnallis-
poliittisten 
kysymysten 
käsittelyyn ja 
vertailee erilaisia 
tapoja vaikuttaa. 
Oppilas 
perustelee 
monipuolisesti 
mielipiteitä 
yhteiskunnalli-
sista aiheista. 

Oppilas 
osallistuu 
rakentavasti 
yhteiskunnallispol
iittisten 
kysymysten 
käsittelyyn sekä 
esittää arvioita 
niistä käytävästä 
keskustelusta



Kiitos! 

Anna Veijola
anna.l.veijola@norssi.jyu.fi



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.



Peruskoulun päättövaiheen todistus-
arvosanat (Oph:n yhteishaun tilastot)

Oppilaiden ratkaisuosuudet peruskoulun 
päättövaiheen arviointitutkimuksessa 2011

Tytöt Pojat Ero 
(numeroa)

1997 Historia ja yhteiskuntaoppi 8,07 7,50 0,57

2005 Historia ja yhteiskuntaoppi 7,94 7,56 0,38

2011 Historia 7,89 7,75 0,14

2018 Historia 8,05 7,77 0,28

Tytöt Pojat Ero
(ratkaisu-

osuuksissa)

2011 Historia 50,3 
%

49,6 
%

0,7
%








Lähde: Ouakrim-Soivio & Kuusela 2012, 110. Kuvio #3.  Koulujen osaamistaso historiassa. X-akselilla on oppilaiden arvosanat ja Y-akselilla pistemäärät, jotka kyseisen arvosanan saaneet oppilaat saivat historian seuranta-arvioinnissa. 
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22/03/202
1 Opetushallitus

Tiedon ulottuvuus Kognitiivisen prosessin ulottuvuus

Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda

Faktatieto Muistaa termejä 
tai yksittäisiä 
asioita.

Osaa kertoa omin 
sanoin.

Osaa tehdä 
johtopäätöksiä 
osaamiensa faktojen 
perusteella.

Analysoi oppimiaan 
faktoja.

Arvioi faktojen 
luotettavuutta.

Tuottaa uutta 
tietoa.

Käsitetieto Nimeää 
käsitteitä.

Osaa havainnollistaa 
antamalla esimerkin

Osaa soveltaa 
tietojaan.
Osaa luokitella

Osaa tehdä loogisia 
johtopäätöksiä. 
tiedon pohjalta

Havaitsee 
yhtäläisyyksiä ja 
eroja  kahden 
käsitteen välillä.

Osa tehdä 
systeemeistä 
erilaisia syy-
seuraus-malleja.

Menetelmätieto Osaa soveltaa 
rutiininomaisen 
menetelmän 
tutun tehtävän 
ratkaisemiseen.

Osaa käyttää uutta 
menetelmää 
tuntemattoman 
tehtävän 
ratkaisemiseksi.

Soveltaa tietämiään 
faktoja
käyttäessään 
menetelmää.

Osaa suunnitella 
tutkimusprosessin. 
Kykenee 
tutkimushypoteesie
n esittämiseen.

Pystyy arvioimaan, 
mikä menetelmä 
sopii parhaiten 
tietyn ongelman 
ratkaisemiseksi.

Kehittää 
vaihtoehtoisen/ 
uuden menetelmän 
ongelman 
ratkaisemiseksi.

Metakognitiivinen 
tieto

Laatii 
muistisääntöjä 
itselleen 
faktojen 
muistamiseksi. 

Tietää, milloin 
mitäkin menetelmää 
käytetään.

Osaa eritellä omia 
kiinnostuksen 
kohteitaan 
tutkimusalalla. 
Tietää omat 
vahvuutensa ja 
heikkoutensa eri 
osa-alueilla.

Pystyy 
muodostamaan 
omia mielipiteitä  
analysoituaan 
tutkimuksen 
tuloksia.

Kykenee arvioimaan 
valitsemaansa 
tutkimusprosessia. 
Kykenee arvioimaan 
saamiensa 
tutkimustulosten 
luotettavuutta. 

Pystyy luomaan 
uuden tai 
paremman 
tutkimusprosessin, 
jolla tietty 
tutkimusongelma 
voidaan ratkaista.

Andersonin ja Krathwohlin taksonomiataulukko



LÄHDETYÖN TAIDOT

METAKÄSITTEET SISÄLTÖTIETO

taustoittaminen
kontekstualisointi

vertailu

syy- ja seuraussuhteet
muutos ja jatkuvuus

historiallinen empatia
historiallinen merkittävyys

aikakaudet
tapahtumat

toimijat

Tiedon ulottuvuus
(Historiatiedon muodostumisen osa-alueet)

Proseduraalinen eli menetelmätieto

Ensimmäisen asteen 
sisältötieto eli
ensimmäisen asteen käsitteet

Toisen asteen sisältötieto 
eli toisen asteen käsitteet



MUISTAA
• Tunnistaa, muistaa ja palauttaa mieleen

YMMÄRTÄÄ

• Tulkitsee, luokittelee, antaa esimerkkejä, tekee yhteenvetoja, 
päättelee, vertailee, perustelee 

SOVELTAA
• Käyttää ja soveltaa menetelmiä

ANALYSOIDA
• Erottaa, järjestää, jäsentää, löytää esim. piilomerkityksiä. 

ARVIOIDA
• Tarkistaa, arvioi, arvostelee

LUODA
• Kehittää, suunnittelee, tuottaa

Kognitiivisen prosessin ulottuvuus



Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoi Arvioi Luo

Faktatieto
(1. asteen 
sisältötieto)

Muistaa demokratian
olleen antiikin Ateenan 
hallintotapa.

Vertailee, miten antiikin 
kaupunkivaltioiden 
päätöksentekojärjestel-
mät erosivat toisistaan.

Soveltaa nykyistä 
demokratiakäsitystä 
Ateenan demokratian 
määrittelyyn.

Erittelee demokratian 
vaikutuksia Ateenan 
kulttuurin ja 
yhteiskunnan 
kehitykselle.

Arvioi Ateenan 
demokratian merkitystä 
historiallisena ilmiönä.

Tuottaa tietoa antiikin 
merkityksestä 
länsimaiselle kulttuurille 
tässä päivässä.

Käsitetieto
(2. asteen käsitteet)
huom! kaikki 2. 
asteen käsitteet 
sopivat kaikkiin 
kognitiivisen 
prosessin 
ulottuvuuksiin

Yhdistää länsimaisen 
demokratian synnyn 
antiikin aikaan. 
(Jatkuvuus)

Tulkitsee, miten 
Ateenan demokratia 
poikkesi aiemmista 
hallintomalleista. 
(Muutos)

Selittää demokratian 
merkitystä Ateenan 
kulttuuriselle, 
taloudelliselle ja 
poliittiselle 
kukoistukselle. 
(Syy−seuraussuhde)

Jäsentää demokratian 
merkitystä Ateenan eri 
ihmisryhmille. 
(Historiallinen empatia)

Arvioi, miten 500 
jäsenen neuvostoon ja 
50-henkiseen 
virkamiehistöön 
perustuva hallintomalli 
loi vakautta 
päätöksentekoon. 
(Syy−seuraussuhde)

Luo selityksen Ateenan 
demokratian 
merkityksestä 
valtiomuotojen 
historiallisessa 
kehityksessä. 
(Historiallinen 
merkittävyys)

Menetelmätieto
(proseduraalinen
tieto)

Tunnistaa, että 
tietomme antiikin 
Ateenasta perustuvat 
arkeologisiin löytöihin 
ja filosofien 
kirjoituksiin.

Päättelee, millaisen 
lähdeaineiston 
arkeologiset löydöt ja 
antiikin filosofien 
kirjoitukset tarjoavat 
kuvaamaan Ateenan 
demokratian toimivuutta 
käytännössä.

Soveltaa kontekstitietoa 
lähdemateriaalin 
tulkitsemiseen. 
(Taustoittaminen ja 
kontekstualisointi)

Erittelee
aikalaiskirjoittajien 
mahdollisia 
tarkoitusperiä antiikin 
Ateenan kuvaamiseen 
tietyssä valossa. 
(Vertailu)

Arvioi
alkuperäislähteiden 
rajoituksia naisten, 
metoikkien ja orjien 
näkökulmien 
esiintuojina.

Tuottaa oman 
kuvauksensa Ateenan 
demokratiasta osoittaen 
tunnistavansa 
tulkintaansa liittyvän 
virhetulkinnan 
mahdollisuuden.

Metakognitiivinen 
tieto

Laatii muistisääntäjä, 
joilla antiikin ajoitus 
kytkeytyy historialliseen 
aikaan.

Ymmärtää
historiakulttuurista 
itselleen merkityksellisiä 
tietoja (esim. antiikin 
ominaispiirteitä 
elokuvissa, peleissä, 
kirjoissa jne.).

Soveltaa
yhteiskuntaopissa 
oppimiaan tiedonalan 
käsitteitä historian 
opiskeluun.

Yhdistää
historiakulttuurin 
herkistämää affektiivista 
kokemustietoaan 
menneisyyden ihmisten 
toimien selittämiseen.

Arvioi omaa opiskelu-
prosessiaan estäviä ja 
edistäviä tekijöitä; 
ymmärtää esimerkiksi 
käsitysten 
nykydemokratiasta 
heijastuvan helposti 
tulkintoihin Ateenan 
demokratiasta.

Tunnistaa itselleen 
haastavimmat osa-alueet 
historiallisen ajattelun 
opiskelussa ja kehittää
opiskelustrategian niiden 
haltuun ottoon.

Jukka Rantala 18.3.2021

KOGNITIIVISEN PROSESSIN ULOTTUVUUS
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Historian opetuksen tavoitteena on
Merkitys, arvot ja asenteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

Tiedon hankkiminen menneisyydestä
T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista lähteistä sekä 
arvioimaan niiden luotettavuutta
T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä 

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä 
erilaisissa historiallisissa tilanteissa
T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja jatkuvuutta 

Historiallisen tiedon käyttäminen
T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen
T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä
T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri 
tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta 
T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman 
perustellun tulkintansa niiden pohjalta
T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla 



5 7 8 9
T2

löytää ja tunnistaa hankkii ja tunnistaa hankkii ja erottelee käyttää ja selittää
T3

T4 tunnistaa antaa esimerkkejä kuvaa jäsentää ja erittelee

T5 tunnistaa tunnistaa erittelee arvioi

T6
tunnistaa ja nimeää tunnistaa ja selittää erittelee analysoi ja arvioi

T7

T9 osoittaa kuvailee esittää päätelmän selittää

T10 antaa esimerkin kuvailee erittelee selittää

T11 vastaa esittää tulkinnan esittää perusteltuja 
tulkintoja

osoittaa tunnistavansa 
tulkintoihinsa liittyvän 
virhetulkinnan 
mahdollisuuden

T12 osoittaa kuvailee kuvailee esittää arvion



”Kirjallisten tehtävien ohella arvioinnissa on 
otettava huomioon oppilaiden 
monimuotoiset työskentelyn ja osaamisen 
osoittamisen tavat.”

Oppilaille voi antaa tunnilla tehtäväksi projekteja, joissa opettaja 
arvioi oppilaiden työskentelyä ja dokumentoi arviointinsa. 

Opettaja voi arvioida työskentelyllä osoitettua osaamista ja käydä 
oppilaan kanssa arviointikeskustelun, jossa hän kertoo, miten hän 
on nähnyt oppilaan osoittaman osaamisen oppilaan työskentelyssä. 
Oppilas voi sanoa siitä oman mielipiteensä.
Olennaista on se, että arvioinnissa mitataan tavoitteiden mukaisia 
asioita, ei "tuntiaktiivisuutta".

Arviointi voidaan tallentaa esim. 
Wilmaan, opettajan päiväkirjaan ym. 
koulussa sovittavalla tavalla. 



Wineburgin heuristiikka:
Taustoittaminen − kontekstualisointi − vertailu



Mitä luulet Aaronille tapahtuneen? Mihin perustat päätelmäsi?



ei vastaa 
esitettyyn 
kysymykseen

tunnistaa 
tulkinnallisuuden
mutta
tulkitsee 
pidemmälle kuin 
lähteet antavat 
aihetta
/ tulkinta ei 

mahdollinen 
/ tuo esille omia 
asenteita 

erottelee 
tulkintoja, muttei 
osoita mihin 
perustaa oman 
päätelmänsä; 
tulkinta 
mahdollinen

selittää 
tulkintaansa 
tukeutuen 
lähteisiin; tulkinta 
mahdollinen



Renessanssin taide kuvasi 
ihmishahmoa aiempaa 
realistisemmin.

Uuden ajan alkuun sijoittuvan 
renessanssin taide otti vaikutteita 
antiikista. Renessanssissa antiikin 
kulttuurin uskottiin syntyvän 
uudelleen keskiajan välikauden 
jälkeen. Taiteessa ihmistä kuvattiin 
keskiajan taidetta 
todenmukaisemmin…





Historiallisen tapahtuman selittämiseen kuuluu 
moninaisten syiden ja seurausten etsiminen.

Lineaarisen (biljardipallo-) päättelyn sijasta pitäisi 
ottaa huomioon erilaiset vaikutusmekanismit (esim. 
suorat ja epäsuorat sekä lyhyt- ja pitkäkestoiset).







RYHMÄKESKUSTELU
klo 15.30-15.45

• 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/ETE3GKU

https://edu.flinga.fi/s/ETE3GKU


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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