
Päättöarvioinnin uudistus: 

Kriteerien käyttö opettajan arviointityökaluna

MAALISKUUN ARVIOINTIAAMU

Marja Tamm, projektipäällikkö, KAARO-verkosto



ARVIOINNIN TEHTÄVÄT
(POPS, ARVIOINTILUKU 6, 2020)

• Perusopetuslain ja -asetuksen mukaan perusopetuksen oppilaan arvioinnilla on 
kaksi toisiaan tukevaa tehtävää: 

• ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen
arviointi)

• määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet
(summatiivinen arviointi)

• Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja 
käyttäytymiseen.

• Kouluissa tulee olla yhtenäiset arvioinnin periaatteet ja käytänteet, jotka
ilmenevät koulun arviointikulttuurissa. Opetuksen järjestäjä seuraa arvioinnin
periaatteiden toteutumista kouluissa ja tukee yhtenäisen arviointikulttuurin
kehittymistä.

Perusopetuslaki (628/1998) 22 § 1 mom.

Perusopetusasetus (852/1998) 10 § 2 mom.



▪ kriteeriperusteinen arviointi perustuu siihen, että oppilaiden saavuttamia oppimistuloksia 

vertaillaan ennalta ilmaistuun, oppimistavoitteesta johdettuun kriteeriin eli perusteeseen 

✓ esim. perusopetuksen päättöarviointi

✓ esim. ammatillisen koulutuksen näyttötutkintojen arviointi

▪ normatiivinen (normiperusteinen) arviointi perustuu vertailuun (oppilaat asetetaan paremmuus-

järjestykseen), eli arviointipäätös perustuu siihen, millainen on kulloinkin arvioitavan henkilön 

suoritus (esim. käsityötuote tai matematiikan koetulos) on verrattuna viiteryhmään 

✓ esim. ylioppilaskirjoitukset ja yliopistojen opiskelijavalinnat ovat normiperustaisia: 

opiskelijoita tai hakijoita verrataan toisiinsa, asetetaan pisteiden mukaan 

paremmuusjärjestykseen ja tehdään päätös eli mikä arvosana annetaan asteikolla 

approbatur-laudatur tai ketkä ovat ne esim. 40 parasta, jotka hyväksytään 

opiskelijoiksi

PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖARVIOINTI ON 
KRITEERIPERUSTAISTA
ARVIOINNIN KRITEERI- VS. NORMI-PERUSTEISUUS



• Arviointikriteerit – tai toiselta nimeltä arviointiperusteet – kertovat, mihin oppilaan tulosta 

verrataan, kun sitä arvioidaan tai arvostellaan

✓ kriteeri = arviointi-, arvostelu- tai ratkaisuperuste

✓ arviointikriteerien avulla määritellään ne ehdot, joilla oppimisen laadulliset ominaisuudet tai 

määrälliset tunnusluvut (eli oppimisen tai kehittymisen tulokset) erotellaan toisistaan

✓ kriteeri on päätöksenteon (esim. hyväksynkö opettajana kokeen tai millaisen arvosanan 

opiskelija saa kirjoitelmastaan?) peruste eli ”tunnusmerkki, piirre tai ominaisuus, joka 

ratkaisee luokituksen ja erottaa jonkin asian tai esineen muista”

TAVOITTEET JA KRITEERIT ARVIOINNIN 
KIVIJALKOINA 1/3



• Arviointi perustuu lähtökohtaisesti tavoitteisiin:

✓ ilman tavoitteiden selkeää asettelua (esim. oppiaineen jonkin vuosiluokan osaamisen ja 

koulukokeen arvioinnissa) on mahdotonta ja epäoikeudenmukaista arvioida

✓ tavoitteet tulee kirjoittaa niin, että niiden saavuttamista voidaan jotenkin ”mitata” tai saada 

tunnistettava näyttö → ongelmana henkisten ominaisuuksien redusoiminen

✓ tavoitteet ja kriteerit eivät ole sama asia: kriteerit johdetaan tavoitteista ja kriteeri ilmoittaa 

sen ”mittatikun”, jonka perusteella päätetään, minkä tasoinen suoritus on (esim. 

”hyväksytty”, ”arvosana 7” tai ”erinomainen”)

• Tavoitteiden muuntaminen kriteereiksi tapahtuu usein taksonomioiden avulla

✓ Bloomin taksonomia lienee tutuin, mutta sen kehittyneempi kaksiulotteinen versio on 

Krathwohl-Andersonin taksonomia (ks. seuraava dia)

TAVOITTEET JA KRITEERIT ARVIOINNIN 
KIVIJALKOINA 2/3
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TAVOITTEET JA KRITEERIT ARVIOINNIN 
KIVIJALKOINA 3/3

Krathwohl-

Andersonin 

taksonomia
on yksi apuväline

taito- tai osaamis-

tasojen erotteluun

(ts. saako oppilas

esimerkiksi

uskonnosta

päättöarvioinnissa

arvosanan 8 vai 9)

https://www.thinglink.com/scene/1414142629846712323
https://www.thinglink.com/scene/1414258580785201153


Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit

”Tämän määräyksen mukaiset Perusopetuksen 
päättöarvioinnin kriteerit -liitteen tiedot sisällyte-
tään sellaisinaan Perusopetuksen opetussuunni-
telman perusteiden 2014 mukaisesti laadittuihin 
paikallisiin opetussuunnitelmiin ja otetaan käyt-
töön 1.8.2021 alkaen. Opetuksen järjestäjä ei voi 
jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa 
siitä.”

MITÄ JA MISSÄ? (HYVÄKSYTTY 31.12.2020)

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%B6arvioinnin%20kriteerit%2031.12.2020_0.pdf


Päättöarvioinnin tehtävänä on määrittää, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppiaineille asetetut tavoitteet perusopetuksen 

päättyessä. 

Päättöarvioinnissa annettava numeroarvosana tai sanallinen arvio kuvaa oppilaan osaamisen tasoa 

suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. 

Päättöarviointi annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, joka on saavuttanut 

perusopetuksen koko oppimäärän tavoitteet vähintään arvosanan 5 edellyttämän osaamisen 

mukaisesti.

Päättöarviointi tehdään vuosiluokkien 7–9 aikana osoitetun osaamisen perusteella suhteessa 

oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin käyttäen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

määriteltyjä päättöarvioinnin kriteereitä. 

POP14:N LUVUSSA 6 PÄÄTTÖARVIOINNISTA
SANOTTUA 1/2



Päättöarvosanan muodostaminen perustuu oppilaan osoittaman osaamisen tasoon suhteessa oppiaineen 

oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. 

Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

määritellyt oppiaineen oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille 

vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Niiden oppiaineiden 

tavoitteiden, joiden osalta osaaminen on osoitettu vuosiluokilla 7 ja 8, arviointi otetaan huomioon päättöarviointia 

tehtäessä. Näihin tavoitteisiin perustuva osaamisen taso tulee arvioida käyttäen päättöarvioinnin kriteereitä.

Päättöarvosana on oppiaineen tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman 

osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman 

suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. 

Työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan myös päättöarvioinnissa.

POP14:N LUVUSSA 6 PÄÄTTÖARVIOINNISTA
SANOTTUA 2/2





• Kriteerit erottelevat osaamistasoa

• Erottelun perusteet, esimerkiksi

o millaista kognitiivista prosessia oppilaalta edellytetään (esim. 
tunnistaminen on heikompaa kuin ymmärtäminen tai soveltaminen)

o missä määrin oppilas seuraa ohjetta tai kykenee itse suunnittelemaan 
työskentelyään

o missä määrin oppilas tekee yhteistyötä tai auttaa toista oppilasta

HUOMIOITA PÄÄTTÖARVIOINNIN
KRITEEREISTÄ

Lavonen (2020). Oppimistulokset ja päättöarviointi. Esitys 

Arviointiareena 2020 -tapahtumassa 12.11.2020)



ESIMERKKEJÄ UUSISTA KRITEEREISTÄ
MATEMATIIKKA

opettajalle oppilaalle
opettajalle 

ja oppilaalle
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ESIMERKKI UUSISTA KRITEEREISTÄ
SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS



ESIMERKKEJÄ UUSISTA KRITEEREISTÄ
RUOTSIN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ



ESIMERKKEJÄ UUSISTA KRITEEREISTÄ
MAANTIETO



ESIMERKKEJÄ UUSISTA KRITEEREISTÄ
KEMIA



ESIMERKKEJÄ UUSISTA KRITEEREISTÄ
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO



ESIMERKKEJÄ UUSISTA KRITEEREISTÄ
HISTORIA



ESIMERKKEJÄ UUSISTA KRITEEREISTÄ
MUSIIKKI



YHTEISKESKUSTELU

• Miten käytät kriteerejä omassa opetus- ja 

arviointityössäsi? 

• Millaisia arviointimenetelmiä käytät eri 

tavoitteita arvioitaessasi?

• Mitä huomioitavaa eri kriteereiden kohdalla 

on noussut aineryhmässänne esille? 

• Miten voisitte yhdessä kehittää kriteereiden 

käyttöä?



Pe 25.3.2022 klo 8.00-9.00: Palautetta – mutta keneltä? (KAARO Itä-Suomi), 
ilmoittaudu tästä

Ke 13.4.2022 klo 8.00-9.00 Kulttuuri- ja kielitietoisuus arvioinnissa (KAARO Helsinki), 
ilmoittaudu tästä

To 21.4 kl. 8.15-9.00 Bedöma utan prov, (KAARO Åbo), anmäl dig

Ke 4.5.2022 klo 8.00-9.00 Opettajan arviointiosaamisen kehittäminen (KAARO 
Helsinki), ilmoittaudu tästä

ILMOITTAUDU KEVÄÄN 2022 
ARVIOINTIAAMUIHIN

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/806ae120-bfff-4b10-a3fc-f3ebbce8367a?displayId=Fin2435578
https://www.lyyti.fi/reg/arviointiaamut
https://crm.abo.fi/Events/1451/Apply
https://www.lyyti.fi/reg/arviointiaamut
https://www.lyyti.fi/reg/arviointiaamut
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