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KAARO-verkosto tuottaa pedagogisia tuokioita opetus- ja kasvatusalan henkilöstön 
vapaaseen käyttöön. Pedagogiset tuokiot käsittelevät varhaiskasvatuksen, 
esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen arvioinnin teemoja.
Tämä pedagoginen tuokio käsittelee arvioinnin yleisiä periaatteita perusopetuksessa.
Johdanto koostuu videosta ja tekstidioista. Ne ovat sisällöllisesti toisilleen 
vaihtoehtoisia, joista voitte valita mieluisamman lähestymistavan.
Keskusteluosuuden tavoitteena on tukea keskustelua arvioinnin yleisten periaatteiden 
toteutumisesta käytännössä. Keskustelukysymysten määrää voi säädellä ryhmän ja 
tuokion keston mukaan, kuitenkin niin että keskustelulle varataan vähintään 15 
minuuttia aikaa.
Kohderyhmä: Erityisesti perusopetuksen opettajat ja muu kouluhenkilöstö.
Kesto: 20 min. + keskustelu vähintään 15 min.
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VIDEO: ARVIOINNIN YLEISET PERIAATTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN KOULUN ARJESSA, MARJA 
TAMM
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https://youtu.be/ezLXJ_F7EgA


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

ARVIOINNIN YLEISET PERIAATTEET

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, arviointiluku 6, 2020
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ARVIOINNIN YLEISET PERIAATTEET
PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET, LUKU 6

1. Arviointi on
yhdenvertaista

2. Arviointi edellyttää
avoimuutta, yhteistyötä
ja osallisuutta

3. Arviointi on
suunnitelmallista ja
johdonmukaista

4. Arviointi on
monipuolista

6. Arvioinnissa
otetaan huomioon
oppilaan ikäkausi ja
edellytykset

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

PERIAATE 1. ARVIOINTI ON YHDENVERTAISTA

• Päättöarvioinnin yhdenvertaisuuden tueksi Opetushallitus on julkaissut kaikissa
oppiaineissa päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7, 8 ja 9.

• On tärkeää sopia yhdessä niistä periaatteista, joilla arvioinnissa pyritään takaamaan
yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja osaamisen osoittamiseen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, arviointiluku 6, 2020
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PERIAATE 2. ARVIOINTI EDELLYTTÄÄ 
AVOIMUUTTA, YHTEISTYÖTÄ JA 
OSALLISUUTTA
”Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta hahmottamaan opintojensa 
etenemistä. Tämä edellyttää vuorovaikutusta opettajan ja oppilaan välillä sekä 
palautteen antamista tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi. Arvioinnin 
toteuttamiseen liittyy oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen, vahvuuksien 
tunnistaminen ja kannustaminen.
Arvioinnin toteuttaminen edellyttää yhteistyötä sekä koulussa että kotien 
kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on selkiyttää huoltajille arvioinnin periaatteita ja 
käytänteitä. Oppilaan ja huoltajan tulee saada riittävästi tietoa oppilaan 
oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä. (Perusopetusasetus 
10 § 1 mom.)
Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tieto arvioinnin perusteista ja siitä, miten 
niitä on sovellettu oppilaan arviointiin (Perusopetusasetus 13 § 2 mom.).”

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, arviointiluku 6, 2020
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PERIAATE 2. ARVIOINTI EDELLYTTÄÄ 
AVOIMUUTTA, YHTEISTYÖTÄ JA 
OSALLISUUTTA

Arvioinnista tulee keskustella, jotta sitä voidaan avoimesti toteuttaa ja yhdessä
kehittää eteenpäin. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin toteuttaman 
tutkimuksen mukaan kuitenkin kehitettävää on vielä erityisesti opettajien 
työyhteisöissä käytävän keskustelun näkökulmasta.

"Että tietää missä on menossa" Oppimisen ja osaamisen arviointi
perusopetuksessa ja lukiossa, Karvi 2019

@KAAROverkosto / Pedagogiset tuokiot



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

Opettajan tehtävänä on huolehtia, että näytöt ovat monipuolisia ja 
tarkoituksenmukaisia kunkin oppiaineen luonteen mukaisesti. Arvioidaan sitä, 
mitä on tarkoitus oppia.

PERIAATE 3. ARVIOINTI ON MONIPUOLISTA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, arviointiluku 6, 2020
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"Arviointikäytänteet on suunniteltava johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi ja 
varmistettava arviointiperiaatteiden yhtenäisyys koulussa. Arviointia 
toteutetaan sekä lukuvuoden aikana että sen päättyessä. Arvioinnin tulee 
kohdistua vain siihen, mitä paikallisessa opetussuunnitelmassa on asetettu 
tavoitteeksi. Opettaja toteuttaa arvioinnin näyttöihin perustuen.
Oppilaiden suorituksia ei verrata toisiinsa. Arviointi ei kohdistu oppilaiden 
persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
Arvioinnin avulla saatu tieto auttaa opettajia suuntaamaan opetustaan 
oppilaiden tarpeiden mukaisesti. Arviointi toimii myös tärkeänä välineenä 
oppilaan mahdollisten tuen tarpeiden tunnistamisessa. Opettajien yhteistyö 
kouluyhteisössä on välttämätöntä arvioinnin johdonmukaisuuden
toteutumiseksi."

PERIAATE 4. ARVIOINTI ON 
SUUNNITELMALLISTA JA JOHDONMUKAISTA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 
arviointiluku 6, 2020
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PERIAATE 5. ARVIOINTI PERUSTUU 
TAVOITTEISIIN JA KRITEEREIHIN
"Oppimisen, osaamisen ja työskentelyn arvioinnin tulee perustua 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja 
paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain tarkennettuihin 
oppiaineiden tavoitteisiin. 
Oppilaan osaamisen arvioinnissa käytetään perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, oppiaineiden tavoitteista 
johdettuja arviointikriteereitä. Arviointikriteerit on laadittu eri vuosiluokkien 
päätteeksi annettavaan arviointiin ja päättöarviointiin. 
Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittelevät 
eri arvosanoihin vaadittavan osaamisen tason.
Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa 
käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin."

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, arviointiluku 6, 2020

@KAAROverkosto / Pedagogiset tuokiot



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

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, arviointiluku 6, 2020
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• Arviointikäytänteet suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten
mukaisesti. Jokaisella oppilaalla on oikeus osoittaa osaamistaan.

• Oppimisen tuen tarpeet sekä muut osaamisen osoittamista vaikeuttavat syyt tulee ottaa
huomioon arviointikäytänteissä. Jos yhteinen tapa ei ole mahdollinen oppimisen esteen
vuoksi, on oppilaalla oikeus saada käyttöönsä tarvittavat tukitoimet. Oppilaalla tulisi olla
mahdollisuus erityisjärjestelyihin tai vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamistaan.

• Arvioinnissa tukitoimina voivat olla esimerkiksi lisäajan antaminen, kielelliset
tukimateriaalit, sanakirjat, kääntäjät ja oikeinkirjoitusohjelmat, tietokoneen koneluku,
näppäimistöllä kirjoittaminen sekä suullinen tai toiminnallinen arviointi.

• Tukitoimia annettaessa on tärkeää muistaa, että tavoitteet ovat yhä kaikille samat.
Summatiivista arviointia tehdään kaikille yhteisten kriteereiden avulla ellei oppilaan
opintosuunnitelmaa ole yksilöllistetty ja siten hänen tavoitteensa eroavat koko ryhmän
tavoitteesta.

PERIAATE 6. ARVIOINNISSA OTETAAN 
HUOMIOON OPPILAAN IKÄKAUSI JA 
EDELLYTYKSET
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KESKUSTELU
• Periaate 1. Arviointi on yhdenvertaista: Millaisilla käytännön toimilla varmistetaan,

että arviointi on yhdenvertaista koulussanne? Miten arvioinnin yhdenvertaisuus on
haastanut sinua opettajana pohtimaan käytännön ratkaisuja, esim. millaisilla
perusteilla oppilaille annetaan lisäaikaa kokeessa/tehtävissä?

• Periaate 2. Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta: Miten arvioinnin
avoimuusperiaatteet toteutuvat omassa koulussanne ja millaisia haasteita
avoimuuden toteutumisessa yhä on?

• Periaate 3. Arviointi on monipuolista: Millaisia erilaisia arviointimenetelmiä käytät
opetuksessasi? Miten arviointia on koulussanne monipuolistettu ja millaisia haasteita
monipuolisuuden toteuttamiselle on?
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KESKUSTELU
• Periaate 4. Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista: Millaiset

toimintatavat tukevat arvioinnin yhteissuunnittelua koulussanne? Onko
arviointi oppilaan näkökulmasta suunnitelmallista ja kytkeytyykö se riittävän
vahvasti myös oppimisen suunnitteluun?

• Periaate 5. Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin: Miten tavoitteet ja
kriteerit toimivat arvioinnin tukena ja ohjaavat sen suunnittelua? Millaisia
tavoitteita on mielestäsi erityisen haastavaa arvioida?

• Periaate 6. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja
edellytykset: Miten olette toteuttaneet arviointia oppilaiden yksilölliset
edellytykset huomioiden?
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• Atjonen, P., Laivamaa, H., Levonen, A., Orell, S., Saari, M., Sulonen, K., Tamm, M., Kamppi,
P., Rumpu, N., Hietala, R. & Immonen, J. 2019. ”Että tietää missä on menossa”. Oppimisen
ja osaamisen arviointi perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Julkaisut 7:2019. Helsinki:
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI.
https://karvi.fi/app/uploads/2019/04/KARVI_0719.pdf.

• Opetushallitus. 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_
perusteet_2014.pdf.

• Opetushallitus. 2020. Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset.
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-
2-2020_1.pdf.

LÄHTEET
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