
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 Kati Mikkolan puheenvuoro uskonnon
kriteereistä

• 13.45-14.00 kyselyvartti Kati Mikkolan kanssa
• 14.00-14.30 osallistujien ryhmäkeskustelu ja purku
• 14.30-14.45 tauko
• 14.45-15.30 ainedidaktisia näkökulmia elämänkatsomustiedon tavoitteisiin ja 

arviointikriteereihin (Eero Salmenkivi ja Eveliina Telkki)
• 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!



OPH:n asiantuntijan
Kati Mikkolan
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
Eero Salmenkiven ja 

Eveliina Telkin kanssa



RYHMÄKESKUSTELU
klo 15.15-15.45

• Millaisia haasteita ennakoit kohtaavasi päättöarviointia
toteuttaessasi kriteereiden mukaisesti?

• Millaista yhteistyötä kaipaisit kollegoiden kanssa arvioinnin
suunnitteluun ja toteutukseen?

• Edellisen alustuksen herättämät ajatukset.

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/EPSQM5J

https://edu.flinga.fi/s/EPSQM5J


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


Kehitetään arviointia yhdessä!

USKONNON KRITEERIT

25.3.2021 

Opetusneuvos Kati Mikkola, Opetushallitus
kati.mikkola@oph.fi



Uskonto – monta oppimäärää, yhdet kriteerit

• Uskonnon oppiaineessa kaikilla oppimäärillä on yhteiset 
tavoitteet – näin myös päättöarvioinnin kriteerit ovat 
yhteiset.

• Opetussuunnitelman perusteisiin ei ole tehty muutoksia 
oppiaineiden opetuksen tavoitteisiin eikä keskeisiin 
sisältöalueisiin.

• Kaikille oppilaille on yhteiset tavoitteet, 
joiden suunnassa opetus ja oppiminen toteutuu. Kriteerit 
kuvaavat joidenkin arvosanojen saamisen edellyttämää 
osaamista, ne eivät ole eri tasoisia tavoitteita.

• Opetuksen tavoitteet eivät ole yhteismitallisia oppiaineiden 
välillä eivätkä oppiaineiden sisällä (huom. osa kumuloituvia)

25/03/2021 Opetushallitus

”Miten välttää opetustyössä
sitä, ettei aseta kriteerejä

opetuksen tai oppimisen
tavoitteiksi?”

”Onko alakoulun
puolelle tulossa
samankaltaiset
valtakunnalliset
arviointikriteerit?”



Uskonnon kriteerien ingressi 1/4
Uskonnon oppiaineessa arviointi on 
monipuolista. Arviointia toteutetaan 
havainnoimalla oppilaan oppimista, osaamista 
ja työskentelyä sekä tarkastelemalla oppilaiden 
monimuotoisia tuotoksia. Arviointiin kuuluu 
sekä oppimisprosessin aikainen formatiivinen 
arviointi että tietojen ja taitojen summatiivinen 
arviointi. Formatiivisessa arvioinnissa oppilaat 
saavat tietoa oppimisen edistymisestä ja 
suoriutumisesta suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin. Oppilaille annettava palaute on 
ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaiden 
itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään 
osana formatiivista arviointia.

25/03/2021 Opetushallitus

”Miten oppilaat arvioivat
omaa edistymistään
tavoitteiden suhteen?”

”Minkälaisia työskentelytaitoja tulee
oppilaalta arvioida? Miten työskentelyä
arvioidaan osana oppiaineen

arviointia?”

”Kun työskentely arvioidaan
myös, niin kuinka paljon sille
annetaan painoarvoa?”

”Mitä arvioida formatiivisen
arvioinnin tai summatiivisen
arvioinnin keinoin?” 



Uskonnon kriteerien ingressi 2/4 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, 
jona uskonnon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä 
oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa 
opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon 
mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja 
missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä 
saavuttanut uskonnon oppimäärän tavoitteet. 
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan 
huomioon kaikki perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa 
määritellyt uskonnon tavoitteet ja niihin liittyvät 
päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 
vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu 
paikallisessa opetussuunnitelmassa.

25/03/2021 Opetushallitus

”Onko arviointikriteerejä
tarkoitus käyttää vain 

9. luokan päättöarviointiin
vai muuhunkin arviointiin

vuosiluokille 7-8?”

”Miten huomioida
päättöarvioinnissa
tavoitteet ja sisällöt, joita
esiintyy vain 7. ja 
8. luokalla?” 



Uskonnon kriteerien ingressi 3/4

Päättöarvosana on uskonnon tavoitteiden ja kriteerien 
perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on 
saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 
mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin 
kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen 
tasoa. Arvosanan 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen 
kokonaisarviointi muodostetaan uskonnon oppimäärän 
tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin 
päättöarvioinnin kriteereihin. 

25/03/2021 Opetushallitus

”Arviointikriteerin kuvailusta
saattaa täyttyä vain osa. 
Miten otetaan huomioon?”

”Miksi arvosanat 6 ja 10 
on jätetty kriteereistä pois?”

”Mitä vaaditaan
arvosanaan 10?”

“Missä tilanteessa oppilaalle
voi antaa arvosanan 4?”



Uskonnon kriteerien ingressi 4/4
Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin 
tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai 
heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 
osalta. Myös työskentelyn arviointi 
sisältyy uskonnon päättöarviointiin ja siitä 
muodostettavaan päättöarvosanaan.

Alla kuvattuja uskonnon päättöarvioinnin kriteereitä 
käytetään kaikissa uskonnon oppimäärissä. 
Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen 
kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.

Päättöarvosanaa annettaessa oppilaan osaamisesta 
muodostetaan kokonaiskuva, joka pohjautuu 
kriteereiden arvosanakuvauksiin. Kriteereitä voidaan 
myös hyödyntää, kun oppilaan osaamisen näyttötilanteita 
suunnitellaan tai oppilaan näyttöä arvioidaan.
25/03/2021 Opetushallitus

”Ohjaako päättöarvioinnin
kriteerit tietynlaiseen
arviointidokumentointiin?”

”Miten ja millä perustein - -
jonkin osa-alueen tavoitteen 
saavuttaminen kompensoi 
toisen osa-alueen heikkoa 
suoriutumista?”

”Jos oppilas ei pysty
saavuttamaan jossain
tavoitteessa edes
arvosanaa 5, voiko
osaamisen kompensoida?”



Monenlaiset oppilaat – monipuolinen arviointi 1/2

• Sanallista arviota voidaan käyttää päättöarviointia lukuun 
ottamatta. Oppilaan lukuvuositodistuksessa voi siten olla 
sekä sanallisia arvioita että numeroarviointia.

• Oppilaalle tulee tarjota mahdollisuuksia osoittaa 
osaamistaan eri tavoin. Vain yhden arviointimenetelmän 
avulla ei voida arvioida kaikkia oppiaineille asetettuja 
tavoitteita.

• Erityisesti arvosanan 5 kriteereissä kiinnitetty huomiota 
siihen, että osaamista voi osoittaa myös muutoin kuin 
korostuneen verbaalisesti (esim. tunnistaa). 

25/03/2021 Opetushallitus

”Miten otetaan huomioon
oppiaineen kriteereissä

erilaiset oppilaat?”



Monenlaiset oppilaat – monipuolinen arviointi 2/2

• Arvioinnin monipuolisuus painottuu arvioitaessa esimerkiksi 
oppilasta, jonka äidinkieli on muu kuin koulun opetuskieli. 
Arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaidon taso 
koulun opetuskielessä sekä arvioinnin kohteena olevan oppiaineen 
tiedonalan kielessä. Tulee siis miettiä, mikä osuus kielellä on 
osaamisen osoittamisessa ja on huolehdittava siitä, että on 
opetettu se, mitä arvioidaan.

• 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.

25/03/2021 Opetushallitus

”Miten eroaa oppilaan,
jolla tehostettu tai
erityinen tuki,
ohjaamisesta ja
tukemisesta?”



Näkökulmia arvioinnin suunnitteluun ja 
toteuttamiseen sekä kriteereistä viestimiseen
• 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. 

• Arvioinnin suunnittelu osana jaksosuunnitelmaa

• Arviointikeskustelut: yksin, ryhmässä

• Kriteerit työkaluna näyttötilanteiden suunnittelussa

• Kriteereistä viestiminen: oppilaat, huoltajat

25/03/2021 Opetushallitus

”Jotkut käsitteet 
ovat  - -

tulkinnanvaraisia.”

”Missä muodossa
kannattaa kertoa
oppilaille
oppistavoitteista?”

”Voiko arviointia olla liikaa
ja onko vaarana se, että

jatkuva arviointi vie itse
opetukselta ja
oppimiselta tilaa?”

“Kuinka paljon kriteerit
ovat opetusmateriaalissa
jo sisäänkirjoitettuna?”



Opetuksen 

tavoitteet

Opetuksen 
tavoitteista johdetut 
oppimisen tavoitteet

Osaamisen kuvaukset 
(kriteerit) arvosanoille 

5, 7, 8 ja 9
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T1 ohjata oppilasta 
havaitsemaan uskonnon ja 
kulttuurin vuorovaikutus sekä 
tunnistamaan uskontoon liittyvä 
monimuotoisuus

Oppilas ymmärtää uskonnon ja 
kulttuurin monipuolista 
vuorovaikutusta ja uskontoon 
liittyvää monimuotoisuutta

Arvosanan 5 kriteeri: Oppilas 
tunnistaa ohjatusti ympäristöstä 
erilaisia uskontoon liittyviä 
asioita, kuten rakennuksia ja 
symboleja. 

Arvioinnin 
kohde

Uskontojen 
monimuotoisuuden 
sekä kulttuuristen 
ja 
yhteiskunnallisten 
vaikutusten 
hahmottaminen

O
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Rakenne



25/03/2021 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
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Muistaa Ymmärtää Soveltaa Analysoida Arvioida Luoda

Faktatieto

Käsitetieto

Menetel-
mätieto

Meta-
kognitiivi-
nen tieto

Andersonin ja Krathwohlin taksonomia

T6: Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä ihmisoikeuksista 
ja niiden merkityksestä. (A7)

T8: Oppilas osaa 
analysoida omia 
arvojaan… (A9) 

T4: Oppilas tunnistaa 
annetuista esimerkeistä 

uskontoon liittyviä 
tapoja. (A5)

Erityisesti ”uskonnon 
taidot” ovat 

kumuloituvia, 
tiedolliset tavoitteet 

ovat selkeämmin 
vuosiluokkakohtaisia

T3: Oppilas osaa hankkia 
lisätietoa uskonnoista ja 

katsomuksista. (A8)

- Uskonnon ja 
kulttuurin lukutaito

- Ajattelun ja 
vuorovaikutuksen 

taidot
- Eettisen ajattelun ja 

omien näkemysten 
ilmaisemisen taidot



Uskonnon kriteereissä käytettyjä verbejä

Arvosanassa 
5 oppilas 
osaa…

Arvosanassa 
9 oppilas 
osaa…

erottaa

kertoa

nimetä
tunnistaa 
ohjatusti

tunnistaa 
annetuista 

esimerkeistä  

antaa 
esimerkin

käyttää

vertailla

kuunnella

perustella 
johdon-

mukaisesti

analysoida

antaa 
esimerkkejä

pohtia

kuvailla

hankkia 
lisätietoa

tunnistaa ja 
nimetä

esittää

arvioida

kiinnittää 
huomiota

25/03/2021 Opetushallitus



Päättöarvioinnin kriteerit uskonnossa: T1
Opetuksen tavoite Sisältöalue Oppilaan oppimisen 

tavoite (uusi)
Arvioinnin kohde 
(muokattu)

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 
(uusi)

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 7 
(uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 
(muutettu)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 (uusi)

T1 ohjata oppilasta
havaitsemaan
uskonnon ja 
kulttuurin
vuorovaikutus sekä
tunnistamaan
uskontoon liittyvä
monimuotoisuus

S1, S2 Oppilas 
ymmärtää 
uskonnon ja 
kulttuurin 
monipuolista 
vuorovaikutusta 
ja uskontoon 
liittyvää 
monimuotoi-
suutta.

Uskontojen 
monimuotoi-
suuden sekä 
kulttuuristen ja 
yhteiskun-
nallisten 
vaikutusten 
hahmottaminen

Oppilas 
tunnistaa 
ohjatusti 
ympäristöstä 
erilaisia 
uskontoon 
liittyviä asioita, 
kuten 
rakennuksia ja 
symboleja. 

Oppilas tunnistaa 
ympäristöstä 
erilaisia 
uskontoon 
liittyviä asioita. 

Oppilas osaa 
yhdistää 
uskontoon 
liittyviä käsitteitä 
ja ilmiöitä 
toisiinsa.

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä 
opiskeltavaan 
uskontoon liittyvästä 
monimuotoisuudesta. 

Oppilas osoittaa 
ymmärtävänsä, että 
uskonto ja kulttuuri 
ovat 
vuorovaikutuksessa 
keskenään. 

Oppilas tunnistaa 
uskontoihin liittyviä 
asioita eri 
kulttuureissa ja 
yhteiskunnissa.

Oppilas osaa antaa 
monipuolisia 
esimerkkejä 
opiskeltavan 
uskonnon sisäisestä 
monimuotoisuudesta. 

Oppilas osaa kuvailla 
uskonnon ja 
kulttuurin 
vuorovaikutusta 
monipuolisesti. 

Oppilas tunnistaa ja 
osaa nimetä 
uskontoihin liittyviä 
asioita eri 
kulttuureissa ja 
yhteiskunnissa.

14

”Miten selventää oppiaineen
kriteerejä oppilaille ikätaso
huomioiden?”

”Mitä käytännössä tarkoittaa
arvosanan 5 kohdalla usein

käytetty ohjaaminen?” 



Päättöarvioinnin kriteerit uskonnossa: T2
Opetuksen tavoite Sisältöalue Oppilaan 

oppimisen tavoite 
(uusi)

Arvioinnin kohde Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 
(uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 (uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 
(muutettu)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 
(uusi)

T2 ohjata oppilasta 
syventämään 
tietojaan 
opiskeltavasta 
uskonnosta ja sen 
vaikutuksista

S1 Oppilas 
syventää 
tietojaan 
opiskeltavasta 
uskonnosta ja 
sen 
vaikutuksista 
sekä 
harjaantuu 
hankkimaan 
lisätietoa 
niistä. 

Opiskeltavaa 
uskontoa 
koskevan 
tiedon 
hallitseminen

Oppilas osaa antaa 
esimerkin 
opiskeltavan 
uskonnon 
opetuksista sekä 
esimerkin sen 
tärkeimmistä 
lähteistä. 

Oppilas osaa 
kertoa opiskeltavan 
uskonnon synnystä.

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä 
opiskeltavan 
uskonnon 
opetuksista. 

Oppilas osaa kertoa 
opiskeltavan 
uskonnon synnystä, 
lähteistä, 
vaikutuksista ja 
levinneisyydestä. 

Oppilas osaa 
hankkia annettujen 
ohjeiden mukaan 
lisätietoa 
opiskeltavasta 
uskonnosta.

Oppilas osaa kertoa 
opiskeltavan 
uskonnon 
perusopetuksista ja 
tärkeimpien 
lähteiden sisällöstä. 

Oppilas osaa 
kuvailla 
opiskeltavan 
uskonnon syntyä, 
levinneisyyttä ja 
vaikutuksia eri 
puolilla maailmaa. 

Oppilas osaa 
hankkia lisätietoa 
opiskeltavasta 
uskonnosta ja 
kiinnittää huomiota 
tiedon lähteiden 
luotettavuuteen.

Oppilas osaa 
analysoida 
opiskeltavan 
uskonnon 
perusopetuksia 
sekä tärkeimpien 
lähteiden sisältöä ja 
tulkintoja.

Oppilas osaa 
kuvailla 
opiskeltavan 
uskonnon syntyä, 
kehitystä, 
levinneisyyttä ja 
vaikutuksia eri 
puolilla maailmaa. 

Oppilas osaa 
hankkia lisätietoa 
opiskeltavasta 
uskonnosta ja 
arvioida tiedon 
lähteiden 
luotettavuutta.15



Päättöarvioinnin kriteerit uskonnossa: T3
Opetuksen tavoite Sisältöalue Oppilaan oppimisen 

tavoite (uusi)
Arvioinnin kohde Osaamisen 

kuvaus 
arvosanalle 5 
(uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 (uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 
(muutettu)

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 9 
(uusi)

T3 ohjata oppilasta 
perehtymään 
uskontoihin ja 
katsomuksiin eri 
puolilla maailmaa 
sekä 
uskonnottomuuteen

S2 Oppilas ymmärtää, 
mitä ovat 
maailmanuskonnot, 
uskonnottomuus ja 
katsomukset ja 
miten ne eroavat 
toisistaan. Hän 
harjaantuu 
hankkimaan 
lisätietoa niistä.

Maailman-
uskontojen ja 
erilaisten 
katsomusten 
tunteminen

Oppilas osaa 
nimetä kaksi 
uskontoa ja 
tunnistaa 
ohjatusti 
niiden 
keskeisiä 
piirteitä. 

Oppilas 
tunnistaa 
ohjatusti 
uskonnon ja 
uskonnotto-
muuden
eroja.

Oppilas osaa 
nimetä 
maailmanuskontoja 
ja kertoa niiden 
keskeisistä 
piirteistä. 

Oppilas osaa 
kuvailla uskonnon 
ja 
uskonnottomuuden 
eroja.

Oppilas osaa 
hankkia annettujen 
ohjeiden mukaan 
lisätietoa 
uskonnoista ja 
katsomuksista.

Oppilas osaa kuvailla 
eri 
maailmanuskontojen 
pääpiirteitä ja 
vertailla niitä. 

Oppilas osaa käyttää 
käsitteitä uskonto, 
uskonnottomuus ja 
katsomus 
mielekkäissä 
yhteyksissä. 

Oppilas osaa hankkia 
lisätietoa 
uskonnoista ja 
katsomuksista.

Oppilas osaa 
analysoida eri 
maailmanuskonto-
jen pääpiirteitä. 

Oppilas osaa 
kuvailla 
uskonnoissa ja 
uskonnottomuu-
dessa vallitsevaa 
moninaisuutta. 

Oppilas osaa 
hankkia lisätietoa 
uskonnoista ja 
katsomuksista ja 
kiinnittää 
huomiota tiedon 
lähteiden 
luotettavuuteen. 
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Päättöarvioinnin kriteerit uskonnossa: T4
Opetuksen tavoite Sisältöalue Oppilaan oppimisen 

tavoite (uusi)
Arvioinnin kohde Osaamisen 

kuvaus 
arvosanalle 5 
(uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 (uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 
(muutettu)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 (uusi)

T4 ohjata 
oppilasta 
tuntemaan eri 
uskontojen ja 
katsomusten 
tapoja ja 
symboleita sekä 
tunnistamaan 
uskonnollisia 
aiheita 
mediassa, 
maailman-
politiikassa, 
taiteessa ja 
populaari-
kulttuurissa

S1, S2, S3 Oppilas tunnistaa 
ja ymmärtää eri 
uskontojen ja 
katsomusten 
tapoja sekä 
kehittää 
valmiuksiaan 
tunnistaa 
uskonnollisia 
symboleita ja 
aiheita mediassa, 
maailman-
politiikassa, 
taiteessa ja 
populaari-
kulttuurissa. 

Uskonnon ja 
kulttuurin 
lukutaito

Oppilas 
tunnistaa 
annetuista 
esimerkeistä 
uskontoon 
liittyviä 
tapoja.

Oppilas osaa kertoa 
vähintään kolmen 
uskonnon keskeisistä 
tavoista.  

Oppilas tunnistaa 
annetusta 
materiaalista 
uskonnollisia 
symboleita ja aiheita 
mediassa, taiteessa ja 
populaarikulttuurissa.

Oppilas osaa kuvailla 
ja nimetä eri 
uskontojen tapoja ja 
osaa antaa esimerkin 
uskonnottomasta 
tapakulttuurista. 

Oppilas tunnistaa ja 
osaa antaa esimerkin 
uskonnollisista 
symboleista ja 
aiheista mediassa, 
maailmanpolitiikassa, 
taiteessa sekä 
populaarikulttuurissa.

Oppilas osaa 
analysoida eri 
uskontojen tapoja ja 
osaa antaa 
esimerkkejä 
uskonnottomasta 
tapakulttuurista.

Oppilas tunnistaa ja 
osaa antaa 
esimerkkejä 
uskonnollisista 
symboleista ja 
aiheista mediassa, 
maailmanpolitiikassa, 
taiteessa sekä 
populaarikulttuurissa.

17



Päättöarvioinnin kriteerit uskonnossa: T5
Opetuksen tavoite Sisältöalue Oppilaan oppimisen 

tavoite (uusi)
Arvioinnin kohde 
(muokattu)

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 
(uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 (uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 
(muutettu)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 
(uusi)

T5 ohjata 
oppilasta 
havaitsemaan ja 
arvioimaan 
erilaisia 
argumentaation 
tapoja sekä 
uskonnon ja 
tieteen kielen 
välisiä eroja

S1, S3 Oppilas oppii 
tunnistamaan ja 
arvioimaan 
erilaisia 
argumentaation 
tapoja sekä 
uskonnon ja 
tieteen kielen 
välisiä eroja. Hän 
kehittää 
valmiuksiaan 
kuunnella 
toisten 
näkemyksiä ja 
perustella omia 
näkemyksiään.

Uskonnollisen ja 
tieteellisen 
kielen 
erottaminen 
sekä ajattelun ja 
vuorovaiku-
tuksen taidot

Oppilas erottaa 
selkeästi 
uskonnollisen ja 
selkeästi 
tieteellisen 
väitteen 
toisistaan.

Oppilas tunnistaa 
tieteelliselle ja 
uskonnolliselle 
kielelle ominaisia 
piirteitä. 

Oppilas osaa 
kuunnella toisten 
näkemyksiä ja 
esittää omia 
näkemyksiään. 

Oppilas tunnistaa 
erilaisia 
argumentaation 
tapoja sekä 
uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja. 

Oppilas osaa 
kuunnella toisten 
näkemyksiä ja 
esittää perusteluja 
omille 
näkemyksilleen.

Oppilas osaa 
analysoida 
uskonnollisten ja 
tieteellisten 
perustelujen sekä 
uskonnon ja tieteen 
kielen eroja. 

Oppilas osaa 
kuunnella toisten 
näkemyksiä ja 
perustella 
johdonmukaisesti 
omia 
näkemyksiään.
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Päättöarvioinnin kriteerit uskonnossa: T6
Opetuksen tavoite Sisältöalue Oppilaan 

oppimisen tavoite 
(uusi)

Arvioinnin kohde 
(muokattu)

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 
(uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 (uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 
(muutettu)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 (uusi)

T6 ohjata 
oppilasta 
perehtymään 
eettisen 
ajattelun 
keskeisiin 
käsitteisiin, 
ihmisoikeuksiin 
sekä 
opiskeltavan 
uskonnon ja 
muiden 
uskontojen ja 
katsomusten 
eettisiin 
periaatteisiin

S3 Oppilas oppii 
soveltamaan 
eettisen 
ajattelun 
keskeisiä 
käsitteitä. Hän 
tietää 
keskeiset 
ihmisoikeudet 
sekä 
opiskeltavan 
uskonnon ja 
muiden 
uskontojen ja 
katsomusten 
eettisiä 
periaatteita.

Etiikkaa ja 
ihmisoikeuksia 
koskevan 
tiedon 
hallitseminen

Oppilas osaa 
antaa esimerkin 
jostakin 
ihmisoikeudesta.

Oppilas osaa 
antaa esimerkin 
opiskeltavan 
uskonnon 
eettisistä 
periaatteista.

Oppilas tunnistaa 
annetuista 
esimerkkitilanteista 
eettisen 
ulottuvuuden ja osaa 
pohtia ohjatusti 
eettisiä kysymyksiä. 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä 
ihmisoikeuksista ja 
niiden merkityksestä.

Oppilas osaa kertoa 
opiskeltavan 
uskonnon eettisistä 
periaatteista. 

Oppilas osaa 
käyttää etiikan 
keskeisiä käsitteitä 
ja erottaa eettiset 
kysymykset muista 
kysymyksistä. 

Oppilas osaa 
pohtia eettisiä 
kysymyksiä ja 
ihmisoikeuksien 
toteutumista 
käytännössä.

Oppilas osaa 
kuvailla 
opiskeltavan 
uskonnon sekä 
jonkun muun 
uskonnon tai 
katsomuksen 
eettisiä 
periaatteita. 

Oppilas osaa käyttää 
etiikan keskeisiä 
käsitteitä, pohtia 
eettisiä kysymyksiä ja 
arvioida 
ihmisoikeuksien 
toteutumista 
käytännössä. 

Oppilas osaa 
analysoida 
opiskeltavan 
uskonnon eettisiä 
periaatteita ja 
vertailla niitä muiden 
uskontojen ja 
katsomusten 
keskeisiin eettisiin 
periaatteisiin.
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Päättöarvioinnin kriteerit uskonnossa: T7
Opetuksen tavoite Sisältöalue Oppilaan oppimisen 

tavoite (uusi)
Arvioinnin kohde 
(muokattu)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 (uusi)

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 7 
(uusi)

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 8 
(muutettu)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 
(uusi)

T7 auttaa 
oppilasta 
pohtimaan 
uskontojen ja 
katsomusten 
maailmanlaaju
ista merkitystä 
ihmisten 
valintojen 
perusteina ja 
ohjaajina

S1, S3 Oppilas kehittää 
valmiuksiaan 
pohtia uskontojen 
ja katsomusten 
maailmanlaajuista 
merkitystä 
ihmisten valintojen 
perusteina ja 
ohjaajina.

Uskontojen ja 
katsomusten 
merkityksen 
hahmottaminen 
yksilöiden 
elämässä ja 
globaalisti

Oppilas 
tunnistaa 
annetuista 
esimerkeistä 
uskonnollisia ja 
katsomuksel-
lisia
näkökohtia, 
jotka 
vaikuttavat 
ihmisten 
valintoihin. 

Oppilas osaa 
antaa 
esimerkkejä 
uskontojen ja 
katsomusten 
vaikutuksesta 
ihmisten 
valintoihin ja 
toimintaan.

Oppilas osaa 
kuvailla 
uskontojen ja 
katsomusten 
merkitystä 
ihmisten 
valintojen 
perusteina ja 
ohjaajina. 

Oppilas osaa 
pohtia 
uskontojen ja 
katsomusten 
merkitystä 
ihmisten 
valintojen 
perusteina ja 
ohjaajina sekä 
antaa tästä 
esimerkkejä 
eri puolilta 
maailmaa. 
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Päättöarvioinnin kriteerit uskonnossa: T8
Opetuksen tavoite Sisältöalue Oppilaan oppimisen 

tavoite (uusi)
Arvioinnin kohde 
(muokattu)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 
(uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 
(uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 
(muutettu)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 (uusi)

T8 rohkaista 
oppilasta 
pohtimaan 
ihmisyyteen 
kuuluvia 
elämänkysymy
ksiä, 
ajankohtaisia 
eettisiä 
kysymyksiä ja 
omien arvojen 
suhdetta niihin

S1, S2, S3 Oppilas oppii 
pohtimaan 
itsenäisesti ja 
yhdessä muiden 
kanssa ihmisyyteen 
kuuluvia 
elämänkysymyksiä, 
ajankohtaisia 
eettisiä kysymyksiä 
ja omien arvojen 
suhdetta niihin.

Eettisen 
ajattelun ja 
omien 
näkemysten 
ilmaisemisen 
taidot

Oppilas osaa 
kuvailla jotakin 
eettistä kysymystä 
ja jotakin itselleen 
tärkeää arvoa.

Oppilas tunnistaa 
ja osaa pohtia 
ohjatusti 
ihmisyyteen 
kuuluvia 
elämänkysymyksiä 
ja joitakin 
ajankohtaisia 
eettisiä 
kysymyksiä. 

Oppilas osaa 
kuvailla itselleen 
tärkeitä arvoja ja 
ottaa niiden 
pohjalta kantaa 
eettisiin 
kysymyksiin.

Oppilas osaa pohtia 
itsenäisesti ja 
muiden kanssa 
ihmisyyteen kuuluvia 
elämänkysymyksiä ja 
joitakin ajankohtaisia 
eettisiä kysymyksiä. 

Oppilas osaa kuvailla 
itselleen tärkeitä 
arvoja ja esittää 
perusteltuja 
näkemyksiä eettisistä 
kysymyksistä.

Oppilas osaa pohtia 
monipuolisesti 
ihmisyyteen kuuluvia 
elämänkysymyksiä ja 
ajankohtaisia eettisiä 
kysymyksiä 
itsenäisesti ja yhdessä 
muiden kanssa.

Oppilas osaa 
analysoida omia 
arvojaan sekä 
tunnistaa erilaisten 
eettisten ratkaisujen 
taustalla vaikuttavia 
arvoja.

Oppilas osaa esittää 
johdonmukaisia ja 
perusteltuja 
näkemyksiä eettisistä 
kysymyksistä.
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Päättöarvioinnin kriteerit uskonnossa: T9
Opetuksen tavoite Sisältöalue Oppilaan 

oppimisen tavoite 
(uusi)

Arvioinnin kohde 
(muokattu)

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 5 
(uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 7 (uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 
(muutettu)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 (uusi)

T9 innostaa 
oppilasta 
tutkimaan 
omien 
valintojensa 
eettisiä 
ulottuvuuksia 
ja niiden 
vaikutusta 
hyvinvointiin 
ja kannustaa 
kestävään 
elämäntapaan

S2, S3 Oppilas 
harjaantuu 
analysoimaan 
eettisiä 
valintojaan ja 
niiden 
vaikutusta 
hyvinvointiin 
sekä kehittää 
valmiuksiaan 
toteuttaa 
kestävää 
elämäntapaa.

Eettisten 
valintojen 
vaikutusten 
hahmottaminen 
suhteessa 
hyvinvointiin ja
kestävään 
tulevaisuuteen

Oppilas 
tunnistaa 
ohjatusti 
eettisten 
valintojen ja 
tekojen 
seurauksia. 

Oppilas osaa 
kuvailla 
eettisten 
valintojen 
vaikutusta 
hyvinvointiin ja 
kestävään 
tulevaisuuteen.

Oppilas osaa 
analysoida 
eettisiä 
valintoja sekä 
niiden 
vaikutuksia 
hyvinvointiin ja 
kestävään 
tulevaisuuteen.

Oppilas osaa 
arvioida 
eettisiä 
valintoja sekä 
antaa 
esimerkkejä 
niiden 
välittömistä ja 
välillisistä 
vaikutuksista 
hyvinvointiin ja 
kestävään 
tulevaisuuteen. 

22



Päättöarvioinnin kriteerit uskonnossa: T10
Opetuksen tavoite Sisältöalue Oppilaan oppimisen 

tavoite (uusi)
Arvioinnin 
kohde

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 5 (uusi)

Osaamisen 
kuvaus 
arvosanalle 7 
(uusi)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 8 
(muutettu)

Osaamisen kuvaus 
arvosanalle 9 
(uusi)

T10 rohkaista 
oppilaita 
kohtaamaan 
erilaisia ihmisiä 
nyt ja 
tulevaisuudessa 
jatko-
opinnoissa, 
työelämässä ja 
vapaa-ajalla

S1, S2, S3 Oppilas kehittää 
valmiuksiaan 
rakentavaan 
vuorovaikutukseen 
erilaisten ihmisten 
kanssa nyt ja 
tulevaisuudessa 
jatko-opinnoissa, 
työelämässä ja 
vapaa-ajalla.

Ei vaikuta 
arvosanan 
muodostamisessa. 
Oppilasta 
ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksiaan ja 
valmiuksiaan 
osana 
itsearviointia.
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KYSELYVARTTI 

Kysymyksiä
Kommentteja

Keskustelua



Kiitos!



Perusopetuksen päättöarvioinnin
kriteerit ET:ssä
Kaaro, Helsinki, 25.3.2018

Dos. Eero Salmenkivi 



Osion sisältö

 Lyhyt johdanto (Salmenkivi)
 Käytännön ET:n näkökulmia (Telkki)
 Vastauksia ennalta esitettyihin kysymyksiin →
 Siirtymä keskusteluosuuteen.



Yleistä taustaa

 Kun oppimiskäsitys irtautuu ajatuksesta painaa asioita 
mieleensä ja sitten osoittaa se pystymällä uudelleen 
tuottamaan opittu, pitää myös arvioinnin muuttua.

 Seuranta-arvioinneissa saatu toistuvasti tulokseksi, että 
opettajat eivät anna päättöarvioinnin arvosanoja samoin 
perustein (esim. Ouakrim-Soivio 2013, 2016) → vääryys →
1998 käyttöön otetut päättöarvioinnin kriteerit ei riitä, vaan 
2020 käyttöön tiheämpi kampa.



ET taustaa

 Oppilaslähtöisessä ET:ssä erityinen haaste (monet opettajat 
eivät haluaisi antaa aineesta lainkaan arvosanoja).

 ET:n ja uskonnon eroista, (esim. tiedot/taidot) ks. Koirikivi ym. 
2019, Katsomuksellinen yleissivistys uskonnon ja 
 elämänkatsomustiedon perusopetuksen 
opetussuunnitelman (2014) perusteissa. 
https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/78078

https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/78078/47028


© YTL

 Suomessa Bloomin taksonomian (1956) uusi muunnelma 
(Anderson & Krathwohl 2001) on tullut vaikutusvaltaiseksi, 
vaikka esim. et:hen sen soveltaminen ei ole aina helppoa. 

Taksonomiat



Käskysanat

 Yksi Andersonin, Krathwohlin ja kumppaneiden 
perusidea oli kuvata taidot verbeillä, jolloin on helpompi 
nähdä, mikä tavoite on. 

 Yo-sähköistymisen alkamisesta (2016) lähtien opettajat 
ovat kaivanneet näiden verbien avaamista, ja viime 
syksynä saimme sellaisen lopulta aikaiseksi.

 Artikkelissa on käytetty filosofian yo:ta esimerkkinä, ja 
siksi perusopetukseen et:hen esimerkit ei sovellu, mutta 
verbien, erityisesti kysytyn sana ”pohdi” merkitys 
toivottavasti aukeaa.
 Yo:ssa se oli juuri filosofian & ET:n jaoksen

vaatimus.
 https://netn.fi/node/7639 

https://netn.fi/node/7639


Esimerkki

 5. helppous perusteltua
 Katsomuskäsitteissä toistaiseksi varsin arkitiedolliset 

vaatimukset = joku järki.
 Asian pitäisi olla muuttumassa.

 Vaatimustason kasvu: tunnistamaan, ymmärtämään ja 
käyttämään/soveltamaan.



Vastauksia



Vastauksia kysymyksiin T2 & T3

 Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista kulttuureista ja katso
muksista: Mitä käytännössä tässä yhteydessä tarkoittaa
tiedonhankinta? Riittääkö kritiikitön lähteiden luku? 
Ja mistä kulttuureista ja katsomuksista?
 Kohta lienee T2 8:n kriteeristä, tavoitteessa on 

”tutustua” ja seuraavassa tavoitteessa T3 ”tuntea” & 
”tiedon rooli”, T2 fokus (kulttuurinen) yleissivistys, T3 
fokus tiedot katsomuksista.

 Tieto on tosi, hyvin perusteltu uskomus →
 Ei selvästi väärä, jotain perusteita →
 Mutta ”lähde” on vahva sana ja esim. UNESCOn sivut 

varmasti riittää pitkälle. 
 Seemiläisen monoteismin (Aabrahamin lapset), 

sekulaari humanismi, joku muu



Vastauksia kysymyksiin T2 & T3

 Erilaisten katsomusten tunteminen ja vertailu: Oppilas osaa 
nimetä/oppilas ymmärtää: Miten arvioida ja dokumentoida oppilaan
todellista ymmärtämistä?

 T1: Miten varmistetaan, että oppilas ymmärtää
katsomukselliset käsitteet eikä vain kuvaa niitä?
 Todellinen ymmärtäminen on aina haaste: miten koetehtävä 

mittaa asiaa X, väliin tarvitaan aina tulkinta.
 Ongelma: oppii vastaamaan mitä pyydetään (esim. etiikassa), 

ei ymmärtämään mistä itse asiassa kyse.
 Käytännössä kyky lajentta kontekstia ja antaa esimerkkejä 

riittää pitkälle
B/A & K slangissa ymmärtäminen 2. tasoa →
Ei hirveän kovia vaatimuksia



 Arvioinnissa sanotaan, että arvioidaan opiskeluprosessia. 
Onko tämä viittaus tässä kohden summatiiviseen arviointiin 
vai formatiiviseen?
 Kati jo osin vastasi, ja yleisesti prosessi viittaa 

formatiiviseen, mutta toisaalta
 ET taitoja voidaan kuvata prosesseina 

→ silloin voi olla summatiivistakin
 En muista tarkkaan, mutta tuntuu, ett logiikka OPS 

arviointitekstissä on: 1 kpl formatiivista ja 2 kpl 
päättöarviointia (huom. vanha terminologia opetuksen 
aikainen vs. päättö, nyt formatiivinen vs. summatiivinen). 

 Miten katsomuksellisten käsitteiden soveltaminen eroaa
niiden käyttämisestä? (Vastattu edellä)

Vastauksia kysymyksiin T2 & T3



 Miten eroaa se, että oppilas osaa kertoa vs. selittää sen, 
miten katsomuksia voidaan tutkia tieteellisesti?

 Mitä tarkoittaa käytännössä katsomusvapauden turvaami
sen puutteiden erittely pelkästä kertomisesta?
 Tasot 1 & 2

 Mistä oppilasta ohjataan hankkimaan informaatiota
uskonnoista?
 Oppimateriaali, verkko, kirjastot jne.
 Mitä on uskonto? (Ajankohtainen ja haastava 

kysymys, jota pitää avata taustaksi, oppilaiden ei voi 
edellyttää tätä pystyvän selvittämää.)



Mitä ovat uskontokritiikin pääpiirteet?

 Moniuskontoisuus (looginen + empiirinen): 
kaikki uskonnot eivät voi olla yhtä aikaa oikeassa, miksi 
yksi olisi parempi kuin toinen.

 Näytön puute (tieto-opillinen)
 Tieteen ja uskonnon vastakkainasettelu
 Jumalan ilmenemättömyys (ateistinen kokemus ja/tai 

uskonnollinen kokemuksen puute ja/tai selittäminen 
psykologisesti).

 Uskontojen vaikutukset 
 Huom. sekä positiiviset että negatiiviset.

 Pahan olemassaolo (teodikea/moraalinen)



 Miten kestävän elämäntavan periaatteiden tuntemisessa
eroaa arvosanan 8 ja 9 kriteerit toisistaan?
 Nimetä vs. eritellä ja tuntee keinoja vs. arvioi

 Mikä määrä esimerkkejä ja perusteluja on riittävästi ja
kiitettävästi?
 Riippuu kohdasta (esim. voi osoittaa ymmärtämistä, 

yleissivistystä tai jopa erittelyä).



Miten arvioida ja dokumentoida eettisen
ajattelun kehittymistä?
Miten arvioida oppilaan osaamista
maailman monimuotoisuuden merkityksen
osalta (osaa kuvata arvosana 7,
ymmärtää arvosana 8)?

Normatiivisten tavoitteiden arvioinnista, ks. Extrat. 



Ekstraa



ET taidot arvioitavina

 Tunneherkkyyteen ja itseilmaisuun liittyvät taidot
 erilaisuuden hyväksyminen, toisten kunnioittaminen 

ja kuunteleminen
 itseilmaisu

 Filosofiset ajatteluntaidot
 kyseenalaistetaan itsestäänselvyyksiä
 selvennetään ja tarkennetaan käsitteitä ja 

kielenkäyttöä
 perustellaan väitteitä



Oppilaan arvomaailman arviointi

 ET:ssä opetetaan arvoja (tasa-arvo, vapaus jne) ja 
asenteita (suvaitsevaisuus, vastuullisuus jne.)

 Opettaja yrittää korjata oppilaan käsityksen, jos se sattuu 
olemaan 2+2=5. Samanlainen yritys on syytä kohdistaa 
esim. mielipiteeseen "mutakuonot on tyhmiä"

 Olennaista tässä ei ole filosofinen arvo-objektivismi tai
arvosubjektivismi vaan OPS:n arvoperusta

 Suuri haaste on välttää normalisoivaa manipulaatiota 
("ymmärrät kai itsekin, että kunnon ihmiset eivät tee noin
ja haluat kai olla kunnollinen"). Sen sijaan tarvitaan reilua 
(ja ikäkauden huomioiden mahdollisimman perusteltua) 
korjaavaa palautetta käyttäytymisestä ja arvoihin 
kohdistuvasta ajattelusta



Oppilaan yksityisyys

 Myös lapsella on oikeus yksityisyyteen
 Monet ET:ssä opetettavat ja opittavat asiat ovat lähellä 

oppilaan persoonallisuutta, myös sellaisia piirteitä, joihin 
koulu ei saa edes puuttua, saati sitten arvostella niitä.

 Tätä ns. ”oppilaan nahan alle menemistä” pitää välttää.
 Koska ET asiat kuitenkin usein vaikuttavat oppilaan 

samoihin käyttäytymispiirteisiin kuin nämä 
henkilökohtaiset asiat, eron tekeminen voi olla (lähes) 
mahdotonta.



Vuorovaikutteinen arviointi

 Pääpaino formatiivisessa, hyödyntäminen 
summatiivisessa. 

 Toteutetaan osana opetusta.
 Erilliset ja säännölliset oppilasryhmän kanssa järjestetyt 

palaute- ja arviointikeskustelut.
 Tuotetaan yhteisistä kokemuksista monipuolista 

palautetta
 piirrokset, sarjakuvat, tarinat, laulut ym.
 Esim. opintokäynnin tai ryhmätyön jälkeen projekti 

arvioidaan (mikä onnistui, mikä ei; sekä 
kokemuksellinen että tavoitteiden saavuttamisen 
näkökulma)



Arvioinnin kohteita
Yhteistä toimintaa arvioitaessa voidaan huomiota kiinnittää 

esimerkiksi
 yhteistyön sujumiseen
 rakentavien ehdotusten tekemiseen
 keskusteluun osallistumiseen
 erilaisten mielipiteitten tuottamiseen ja näkökulmien 

esittämiseen
 ehdotusten ja mielipiteitten perustelemiseen
 toisten kuuntelemiseen ja kunnioittamiseen
 kykyyn ymmärtää toisen näkökulmaa 
 kykyyn asettua toisen asemaan
 käsiteltyjen aiheitten kiinnostavuuteen 
 ryhmän jäsenten tasapuoliseen kohteluun
 yhteisen toiminnan tuottamaan iloon



Kiitos



Asiantuntijapuheenvuoro
Eveliina Telkki
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu
Aineenopettaja: et, ue, ps, (fi)
Ohjaava opettaja
25.3.2021



Tässä puheenvuorossa

 Aluksi keskeisiä asioita arvioinnista suhteessa tavoitteisiin ja 
kriteereihin.

 Keskitytään käytännönläheisesti kysymykseen, miten opettaja voi 
hyödyntää opetustyössään tavoitteita ja kriteereitä:
 tavoitteiden työstämisessä oppilaiden kanssa

 tehtävien käytössä

 prosessinomaisessa työskentelyssä

 ryhmäytymisessä ja ryhmässä työskentelyssä

 metakognitiivisten ja ajattelun taitojen harjoittamisessa



Arviointi muutoksessa

 Oppilas aktiivinen toimija.

 Arviointi opettajien ja oppijoiden välistä vuorovaikutusta.

 Kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen.

 Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa.

 Kriteeriperustaisuus: 5, 7, 8, 9 osaamisen taso.
 Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittävät osaamisen 

tason.

 Kriteerit ovat opettajan työkaluja arviointiin.

 Kriteerit kertovat, millaista kognitiivista prosessia oppilailta edellytetään.



Opettajan 
erilaisia rooleja 
tavoitteisiin ja 
kriteereihin 
perustuvassa 
arviointityössä

Arvioinnin kaksi tehtävää (Pops, luku 6)
 Ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan 

itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi).
 Oppimisen ohjaaminen ja tukeminen. (Esim. oppimisen 

edistämiseen tarvittavien toimenpiteiden kartoittaminen.)
 Oppimaan oppimisen ja itsearviointitaitojen kehittäminen.
 Aineenopettajan mahdollisia rooleja: oppimistilanteiden 

suunnittelija ja rakentaja, havainnoija, opettaja, ohjaaja, 
tukija, eriyttäjä, oppimisen näkyväksi tekijä, kannustaja, 
oppilaan tuen tarpeeseen vastaaja, tilan antaja.

 Määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineelle 
asetetut tavoitteet (summatiivinen arviointi).
 Osaamisen näkyväksi tekeminen.
 Osaamisen määrittäminen suhteessa tavoitteisiin. 

Kriteeripohjaisuus.
 Aineenopettajan mahdollisia rooleja: arviointityön tekijä, 

arvosanan antaja, osaamisen tason sanoittaja, eteenpäin 
vievän palautteen antaja.



Tavoitteiden ja työskentelytaitojen 
merkityksestä 
Arvioinnin kohteet:

Oppiminen arvioinnin kohteena
Edistyminen: ”Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja asetettuihin tavoitteisiin.” 
”…opetuksen, tuen ja ohjauksen keinoin voidaan huolehtia siitä, että oppilaalla on edellytykset oppimisen 
etenemiseen.”

Osaamisen taso: ” Osaamisen tasolla tarkoitetaan oppilaan eri tavoin osoittamaa osaamista suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin ja arvioituna oppilaan suoritusten perusteella. ” ”Oppilaita ohjataan sekä itsenäisesti 
että ryhmänä tarkastelemaan edistymistään ja työnsä tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja niihin onnistumisen 
kriteereihin, joista on yhdessä keskustellen sovittu työtä aloittaessa.”

Työskentelyn arviointi
”…tuetaan oppilaiden itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taitoja.”

”Oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen on yksi perusopetuksen keskeisistä tavoitteista. Opetuksessa 
tuetaan oppilaiden itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taitoja. Työskentelytaitoihin sisältyvät myös taito 
suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään, taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taito 
toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa.”  

Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin: 

”Tavoitteiden pohtiminen ja oman oppimisen edistymisen tarkastelu suhteessa tavoitteisiin on tärkeä osa 
myös oppilaan itsearviointitaitojen kehittämistä.”

(Pops)

Elämänkatsomustieto (Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit)

”Työskentelyn arviointi sisältyy elämänkatsomustiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan 
päättöarvosanaan.”



Tavoitteiden työstäminen yhdessä

Työskentelyä opsin tavoitteiden ja omien tavoitteiden kanssa. Tavoitteena prosessin tukeminen.
 Ensimmäisellä tunnilla aiheena sisältö, tavoitteet ja arviointi, joista on hyvä keskustella. ”Mitkä ovat 

hyviä työtapoja?” –kartoitus ja hyödyntäminen.
 Motivointi tavoitteisiin. Luokan seinillä A4-papereita ympäriinsä,  joissa kussakin yksi kurssin tavoite. 

”Mikä kiinnostaa tässä tavoitteessa? Mikä aihe/teema tässä tavoitteessa on mielestäsi 
ajankohtainen?” Oppilaat kiertävät kynän kanssa ja kommentoivat.

 Kurssin tavoitteiden työstämisen jälkeen oppilas kirjoittaa vihkoon omia tavoitteitaan kurssille. 
”Pohdi ja kuvaa. Älä tyydy laittamaan vain numeroa.”
 Kotitehtävä: Keskustele huoltajan kanssa et-kurssin tavoitteistasi ja näytä heille vihkoasi, mitä olemme 

sopineet.

 Koonti-/yhteenveto-osuus keskeistä.

 Kurssin aikana pienempiä opintokokonaisuuksia.
 Yksilötyö/ ryhmätyö: ”Mitä muistat? Ideoi esimerkkejä?”  Ideoiden sitominen opintokokonaisuuden 

tavoitteisiin.

 Opintokokonaisuuden lopuksi: ”Palaa (ryhmäsi kanssa) alussa kokoamiinne asioihin ja esimerkkeihin. 
Keskustele ja täydennä työtäsi.”





Tehtävien käytöstä

 Tärkeää rajata tehtävänantoa niin että sen 
verbit ilmaisevat haluttuja ajatteluntaitoja.
 Miten muotoilen tehtävänannon? Millä 

verbeillä kysyn? Ovatko tehtävät/verbit 
linjassa tavoitteiden ja kriteerien kanssa? 
Houkuttelevatko tehtävät opiskelemaan ja 
tavoittelemaan korkeampia ajattelun taitoja?

 Vähemmän tehtäviä, joihin on ”oikea” 
vastaus, sillä ne pahimmillaan 
tukahduttavat keskustelua tai jopa 
ajattelua. Enemmän tehtäviä, joihin ei ole 
oikeaa vastausta, vaan jossa tärkeintä on 
esim. esittää näkökulmia asiaan tai 
perustella vastauksensa. 

 Onko tehtävissä alas- ja ylöspäin erityttäviä 
tehtävänantoja? 
 Voi kuulua samaan tehtävänantoon.

 Mahdollista valinnaiset tehtävät, jotka 
eroavat vaativuustasoltaan.

Huomioita:
 Otetaan koko ryhmä huomioon ja 

annetaan mahdollisuus kaikille onnistua.
 Valitsemisen mahdollisuus lisää 

motivaatiota asiaan.
 Arviointia helpottavat tavoiteperustaiset ja 

kriteereitä huomioivat tehtävänannot. 
 Työskentelyprosessi on tärkein.



Prosessinomainen työskentely

 Työskentelyssä monia vaiheita, joissa 
hyödynnetään monipuolisesti tavoitteita, 
kriteereitä ja arviointia.

 Esim. 1. Open johdanto ja tuntikohtaisten 
tavoitteiden esitteleminen. Materiaaliin 
tutustuminen (uusi asia, kuva, tarina, video, 
uutinen, peli tms.) 2. Kysymykset, joista 
keskustellaan pienryhmissä.  3. 
Ryhmäkeskustelujen koonti esim. padlet-
alustalle. 4. Esittäminen ja ryhmien 
hyödyntäminen.

 Tavoitteiden ja kriteerien huomioiminen.
 Aiheen valinta. 

 Kysymysten muotoilu. 

 Koonnissa oppimisen vahvistaminen ja 
nostot, jotka osoittavat ajattelun taitoja.

 Ohjaaminen ja tukeminen.

Huomioita:
 Pienryhmien tehtäviä:

 Keskustella aiheesta ja oppia toisten tavasta 
ajatella.

 Ryhmä kasvattaa motivaatiota ja sitkeyttä.

 Ryhmänä antoisampaa kuin yksin –kokemus. 

 Koonti:
 Tuotosten esittäminen ryhmä kerrallaan. 

 Teams, padlet, flinga ym. alustat. Oppilaiden 
osallistaminen. Esim. ”Kirjoita keskeisimmät asiat.”

 Kriteerit ja tavoitteet näkyvät oppimisprosessissa: 
oppilaat harjoittelevat asian jäsentämistä, 
erittelyä, soveltamista ym.

 Vertaistuen – ja palautteen hyödyntäminen. 
 Peukutus 

 Jatkoajatusten ja perustelujen esiintuonti.

 Vertaispalaute mahdollista. ”Esitä 1-3 vahvuutta 
toisen työstä. Tuo eteenpäin vievä ja rakentava 
idea.”

 Vahvistaa oppilaan ajatteluntaitoja ja 
minäpystyvyyden kokemusta.



Ryhmäytyminen ja ryhmässä 
työskentely
 Huomion kiinnittäminen ryhmään.

 Pelisääntöjen työstäminen kurssin aluksi. Esim. 
”Millaisessa ryhmässä sinun on hyvä olla ja 
työskennellä?” 

 Pienryhmien antia tunneilla:
 Oppilas saa yhdessä toisten kanssa 

harjoitella niitä ajattelun taitoja, joita 
tavoitteissa ja kriteereissä vaaditaan. Esim. 
ymmärtäminen, soveltaminen, 
suhteuttaminen, erittely.

 Oppilas saa vertaistukea ajattelun 
taitoihinsa.

 Oppilaiden sosioemotionaaliset taidot 
kasvavat.  Pienryhmiin ja koko ryhmään 
monipuolinen positiivinen vaikutus.

 Opettaja tukemassa ja viemässä 
ryhmätyöskentelyä eteenpäin.

 Välineinä voivat olla tunne- ja 
rentoutusharjoitukset ja lämmittelytehtävät. 

Huomioita:
 Työskentely ja oppiminen vaativat 

turvallisuutta. (Etenkin 
elämänkatsomustiedon oppiaineessa, jossa 
lähtökohtana identiteetin rakentaminen.)

 Pienryhmien muodostamiseen on hyvä 
kysyä oppilaiden toiveita.

 Pienryhmä voi toimia yksilölle 
turvallisempana paikkana puhua ja oppia 
kuin luokka.



Metakognitiivisten ja ajattelun taitojen 
harjoittaminen
 Miten saada oppilaat tekemään omasta 

oppimisprosessistaan ja opiskelutavoistaan 
havaintoja ja kysymyksiä?  Miten oppilaat 
oppivat tunnistamaan asioita, jotka 
haastavat oppimista tai tavoitteiden 
saavuttamista?

 Vuorovaikutus, ohjaaminen ja eteenpäin 
vievä palaute erityisen keskeistä niin 
ryhmälle, pienryhmälle kuin yksilölle.

 Arvioinnissa huomioitava oppilaiden erilaiset 
tavat työskennellä ja oppia.

 Carol Dwek: Mindset
 Kehu yritystä, sitkeyttä, strategioita, 
keskittymistä, prosessia. Älä kehu fiksuutta, 
älykkyyttä tai lahjakkuutta. 

 Tärkeää on oppimisprosessia tukeva, 
rohkaiseva ja rehellinen palaute. 

Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä 
monipuoliset arviointikäytännöt

 ”Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen tulee suunnitella ja 
toteuttaa oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti.  
Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota oppilaiden 
onnistumisiin ja oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan 
osaamiseen.”

Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

 ”Oppilaita ohjataan niin yksilöinä kuin ryhmänä havainnoimaan 
oppimistaan ja sen edistymistä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä.”

 ”Ylemmillä luokilla huomion kiinnittäminen onnistumisiin ja 
vahvuuksiin on edelleen tärkeää, mutta oman oppimisen ja 
opintojen edistymisen tarkastelu voi olla analyyttisempää.”

Arviointi lukuvuoden aikana

 ”Oppimista edistävä palaute on luonteeltaan laadullista ja 
kuvailevaa, oppimisen solmukohtia analysoivaa ja ratkovaa 
vuorovaikutusta.  Se ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat 
oppia ja työskennellä. Oppilaita ohjataan palautteen avulla 
tiedostamaan edistymisensä ja jäsentämään oman oppimisensa eri 
vaiheita sekä löytämään erilaisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. 
Palaute auttaa oppilaita vähitellen ohjaamaan omaa oppimistaan, 
asettamaan itselleen tavoitteita ja käyttämään onnistumista 
parantavia oppimisstrategioita.” 



KIITOS! 
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