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KAARO-VERKOSTON 
PEDAGOGISET TUOKIOT

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 formatiivista arviointia.
Johdanto koostuu videosta ja tekstidioista. Ne ovat sisällöllisesti toisilleen vaihtoehtoisia, 
joista voitte valita mieluisamman lähestymistavan.
Keskusteluosuuden tavoitteena on tukea keskustelua formatiivisen arvioinnin 
toteutumisesta käytännössä. Keskustelukysymysten määrää voi säädellä ryhmän ja 
tuokion keston mukaan, kuitenkin niin että keskustelulle varataan vähintään 15 minuuttia 
aikaa.
Kohderyhmä: Erityisesti perusopetuksen ja lukion opetushenkilöstö.
Kesto: 20 min. + keskustelu vähintään 15 min.
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VIDEO: FORMATIIVINEN ARVIOINTI OPPIMISEN TUKENA, MARJA TAMM
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https://youtu.be/pjDICcd4Bks


ARVIOINNIN KAKSI KESKEISTÄ 
TAVOITETTA: FORMATIIVINEN ARVIOINTI 
JA SUMMATIIVINEN ARVIOINTI

1. Oppimisen arviointi liittyy oppimisprosessin ohjaamiseen ja siitä
annettavaan palautteeseen (formatiivinen arviointi).

2. Osaamisen arviointi puolestaan kohdistuu oppilaan tiedollisen ja
taidollisen osaamisen tasoon (summatiivinen arviointi).

Oppilaan oppimista ohjataan ja osaamista arvioidaan aina suhteessa 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa eri oppiaineille 
määriteltyihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 
täsmennettyihin tavoitteisiin.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, arviointiluku 6, 2020
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FORMATIIVINEN ARVIOINTI

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, arviointiluku 6, 2020
Perusopetusasetus 10 §
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• Oppilaille on selvitettävä oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin
periaatteet ikäkaudelle tarkoituksenmukaisella tavalla. Jokaisen
oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja
miten hänen suoriutumistaan arvioidaan. Oppilaalle ja hänen
huoltajalleen annetaan lukuvuoden aikana tietoa oppilaan opintojen
edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

• Formatiivisen arvioinnin tehtävänä on ohjata oppilaan opintojen
edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Formatiivinen arviointi
auttaa oppilasta ymmärtämään omaa oppimistaan, tunnistamaan
vahvuuksiaan ja kehittämään työskentelyään oppiaineille asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Formatiivinen arviointi on osa
opetusta.



• Formatiivinen arviointi on oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta. Palautteen
tulee auttaa oppilasta ymmärtämään oppiaineen tavoitteet, hahmottamaan oma
edistymisensä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä se, miten voi parantaa
suoriutumistaan suhteessa tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

• Formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia.
• Itsearviointi ja vertaispalaute ovat osa formatiivista arviointia.

• Ne ovat osa formatiivista arviointia.
• Oppilaat harjoittelevat opettajan ohjaamana itsearvioinnin ja vertaispalautteen

antamisen ja vastaanottamisen taitoja.
• Niitä tulee harjoitella osana kaikkien oppiaineiden opiskelua.

• Ne eivät vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, arviointiluku 6, 2020 
Perusopetusasetus 10 §
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Periaatteet: Yksilöllisellä ja sosiaalisella säätelyllä on seuraavia 
tärkeitä vaikutuksia arviointiin
1. Arviointi tulisi sisällyttää opetukseen ja oppimiseen, sillä suurin osa tunnilla

tapahtuvista aktiviteeteista on sellaisia jotka avaavat mahdollisuuksia oppimisen
säätelyn tukemiselle.

2. Palautteen tulisi toimia itse- ja yhteissäätelyn mekanismina, joka tukee oppijaa
kohti tavoitteita ja itseohjautuvaa oppimista.

3. Oppijat tulisi osallistaa arviointiin tavalla, joka aktivoi heitä säätelemään
tietoisuuttaan, metakognitiotaan ja tunteitaan.

4. Oppimistehtävät tulee suunnitella itsesäätelyä mahdollistaviksi.
5. Opettajien tulisi suunnitella oppimisympäristö, joka rohkaisee oppijoita

itsesäätelyyn sekä ja tarjota sopivaa ulkoista säätelyä oppimisprosessin tueksi.
Using Feedback to Improve Learning, Maria Araceli Ruiz-Primo & Susan M. Brookhart (2018)
Kääntänyt Marja Tamm

FORMATIIVINEN ARVIOINTI ITSE- JA 
YHTEISSÄÄTELYN TUKENA
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Konkreettisia tekoja:
• Tavoitteiden ja oppimisen peilaaminen luontevaksi oppimisen eri vaiheissa.
• Palautteen tarkastelu yhdessä opettajan tai vertaisen kanssa.
• Oppimistrategioiden sanoittaminen ja niistä ääneen keskustelu, miten oppiminen

sujuu, mitä strategioita käytetään tai mitä voisi tehdä myös toisin.
• Miltä oppiminen tuntuu ja miksi oppiminen saa tuntua myös vaikealta? Miten flow

kehittyy?
• Oppimistehtäviin itsearviointia tukevia elementtejä kuten ohjaavia kysymyksiä ja

tarkistuskohtia.
• Oppimisympäristö, jossa tavoitteet ovat esillä ja oppimista voi peilata tavoitteisiin

helposti ja selkeästi.

FORMATIIVINEN ARVIOINTI ITSE- JA 
YHTEISSÄÄTELYN TUKENA
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Using Feedback to Improve Learning, Maria Araceli Ruiz-Primo & Susan M. Brookhart (2018) 
Kääntänyt Marja Tamm



FORMATIIVISEN ARVIOINNIN 
PERIAATTEET

Maria Araceli Ruiz-Primon ja Susan M. Brookhartin viisi itse- ja yhteissäätelyn 
tukemisen periaatetta ja konkreettisia tekoja näiden periaatteiden 
toteuttamiseen arjessa ovat:

1. Formatiivista arviointia tulisi suunnitella luontevaksi osaksi opetusta ja
oppimista, sillä suurin osa tunnilla tapahtuvista aktiviteeteista on sellaisia jotka
avaavat mahdollisuuksia oppimisen säätelyn tukemiselle.

Käytännössä: Tavoitteiden ja oppimisen peilaaminen tehdään luontevaksi 
oppimisen eri vaiheissa.

Using Feedback to Improve Learning, Maria Araceli Ruiz-Primo & Susan M. Brookhart (2018) 
Kääntänyt Marja Tamm
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2. Palautteen tulisi toimia itse- ja yhteissäätelyn mekanismina, joka tukee
oppijaa kohti tavoitteita ja itseohjautuvaa oppimista.

Käytännössä: Palautetta tarkastellaan yhdessä opettajan tai vertaisen kanssa.

Using Feedback to Improve Learning, Maria Araceli Ruiz-Primo & Susan M. Brookhart (2018)
Kääntänyt Marja Tamm
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FORMATIIVISEN ARVIOINNIN 
PERIAATTEET

3. Oppilaat tulisi osallistaa arviointiin sellaisilla tavoilla, jotka aktivoivat heitä
säätelemään omaa tietoisuuttaan, metakognitiotaan ja tunteitaan.

Käytännössä: Oppimisstrategioita sanoitetaan ja niistä keskustellaan yhdessä. 
Pohditaan miten oppiminen sujuu, mitä strategioita käytetään ja mitä voitaisiin tehdä 
myös toisin. Opettaja opettaa affektiivisen eli tunteiden hallinnan kontrollointia 
sanoittamalla, esimerkkien ja oman toimintansa kautta. Miten oppimisen flow kehittyy?

Using Feedback to Improve Learning, Maria Araceli Ruiz-Primo & Susan M. Brookhart (2018)
Kääntänyt Marja Tamm
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FORMATIIVISEN ARVIOINNIN 
PERIAATTEET

4. Oppimistehtävät tulee suunnitella itsesäätelyä mahdollistaviksi.

Käytännössä: Oppimistehtäviin lisätään itsearviointia tukevia elementtejä kuten 
ohjaavia kysymyksiä, tarkistuskohtia ja itsearviointiosuuksia.

Using Feedback to Improve Learning, Maria Araceli Ruiz-Primo & Susan M. Brookhart (2018)
Kääntänyt Marja Tamm

@KAAROverkosto / Pedagogiset tuokiot



FORMATIIVISEN ARVIOINNIN 
PERIAATTEET

5. Opettajien tulisi suunnitella oppimisympäristö, joka rohkaisee oppilaita itsesäätelyyn
sekä tarjoaa sopivaa ulkoista säätelyä oppimisprosessin tueksi.

Käytännössä: Oppimisympäristössä pidetään tavoitteet selkeästi esillä, jotta oppimista 
voi peilata tavoitteisiin helposti ja selkeästi oppimisen eri vaiheissa.

Using Feedback to Improve Learning, Maria Araceli Ruiz-Primo & Susan M. Brookhart (2018)
Kääntänyt Marja Tamm
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ASSIST-ME 
tutkimushanke 
toteutettiin 
kahdeksassa EU-
maassa. Hankkeessa 
tutkittiin formatiivista ja 
summatiivista arviointia 
luonnontieteiden, 
teknologian ja 
matematiikan tutkivassa 
oppimisessa. Aineiston 
pohjalta koottiin 
ehdotuksia siitä, miten 
parantaa suullista 
palautetta ja arvioinnilla 
annettavaa tukea.

TUTKIMUSPOHJAISIA NÄKÖKULMIA 
SUULLISEN TUNTIPALAUTTEEN 
KEHITTÄMISEEN

Assist-me -hanke: http://assistme.ku.dk/teachers/oral-on-the-fly-feedback/
Kääntänyt Marja Tamm

• Opettaja ehdottaa aktiviteettejä, jotka ovat nousseet esille 
keskustelussa oppilaiden kanssa.

• Opettaja esittää kysymyksen, jolla aktivoi oppilaiden 
ajattelua aiheesta (ennakkokäsitykset, teorian toiminta, 
sovellukset).

• Opettaja esittää täsmentäviä kysymyksiä, jotta oppilas saisi 
vastauksensa yhä paremmin esitettyä.

• Opettaja käyttää oppilaan sanomia asioita palautteen 
antamiseen.

• Oppilas esittää useita vaihtoehtoja, jotta näitä voi vertailla 
yhdessä opettajan kanssa.

• Opettaja saa oppilaalta vastauksen ja jatkaa opetusta 
oppilaan vastauksen perusteella eteenpäin.
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http://assistme.ku.dk/teachers/oral-on-the-fly-feedback/


Ei valmiita vastauksia.
Ei negatiivista suhtautumista vääriin 
vastauksiin.
Oppilas aktiivisena ajattelijana.
Vaatii oppilaan ajatuksesta kiinni saamista ja 
usein lisäkysymyksiä oppilaalle.

TUTKIMUSPOHJAISIA NÄKÖKULMIA 
SUULLISEN TUNTIPALAUTTEEN 
KEHITTÄMISEEN
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Assist-me -hanke: http://assistme.ku.dk/teachers/oral-on-the-fly-feedback/
Kääntänyt Marja Tamm



HYÖDYNNETÄÄNKÖ PALAUTETTA?
TUTKIMUSTIETOA PALAUTTEESTA

Palautteen hyödyntäminen on formatiivisen arvioinnin tavoitteen näkökulmasta 
aivan keskeistä, mutta ei ole lainkaan itsestään selvää, että palautetta 
hyödynnettäisiin tai sille varattaisiin oppituntiaikaa. 
• Tutkimuksen mukaan hyvin menestyvät opiskelijat hyödyntävät saamansa

palautetta hyvin oppimisensa tueksi (Brookhart 2001).
• Palautteen hyödyntämiseen suunniteltu oppituntiaika parantaa palautteen

hyödyntämistä ja tukee positiivista suhtautumista palautteeseen kaikilla
opiskelijoilla (Gamlem & Smith, 2013; Pokorny & Pickford, 2010).
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OHJATTU ITSEARVIOINTI
• Tee kriteereistä selkeitä ja ymmärrettäviä työvälineitä.
• Suunnittele työvälineitä (mm. taitotasotaulukoita, kriteerilistoja, ohjaavia 

kysymyslistoja) sekä ohjeista ja tue näiden käytössä.
• Anna opiskelijoille harjoitusta ja käytänteitä itsearviointiin. Anna heille 

myös palautetta heidän itsearviointinsa tasosta.
• Opeta itsearviointia keskeisenä tavoitteena, joka tukee heidän 

itsesäätelyään ja oman oppimisensa kehittämistä (Brown & Harris, 2014).
• Palautteessasi käytä kieltä, joka tukee oppilaiden itsearviointia.
• Käytä itsearviointia enemmän oppimista tukevaan kuin arvosanaa 

määrittävään tarkoitukseen.
Opettaja ohjaa oppilasta havaitsemaan, mistä opiskeltavassa aiheessa on kyse
ja vertailemaan omia käsityksiään ja näkemyksiään aiheen kokonaisuuteen.
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Using Feedback to Improve Learning, Maria Araceli Ruiz-Primo & Susan M. Brookhart (2018)
Kääntänyt Marja Tamm



FORMATIIVISEN ARVIOINNIN MENETELMIÄ
Ohessa esitellään muutamia formatiivisen arvioinnin menetelmiä, joita opettaja 
voi hyödyntää omassa opetuksessaan (Keeley 2008, Lambert 2012).

Liikennevalot
Oppilailla on multilink- tai lego-palikat liikennevalojen värien mukaisesti. Oppilas näyttää tai laittaa 
työpöydän päälle punaisen palikan, kun ei ymmärrä opiskeltavaa asiaa, keltaisen palikan, mikäli on 
vaikeuksia ja vihreän palikan, kun asia on oivallettu tai itsenäinen työ sujuu.

Post it -laput
Oppilaat kirjoittavat tarralapuille, minkä asian he oppivat, mikä jäi epäselväksi ja mikä oli kiinnostavaa. 
Tarralaput sijoitetaan luokkaan eri seinille. Oppilaat voidaan myös jakaa ryhmiin keskustelemaan opettajan 
antamista kysymyksistä. Oikeat vastaukset kirjoitetaan tarralapuille, jotka sijoitetaan luokan seinälle. 
Vastauksia tarkastellaan yhteisesti.

Tietovisa
Oppilaille tehdään tietovisa opiskeltavasta asiasta. Tietovisa voi sisältää esimerkiksi monivalinta- tai oikein-
väärin -kysymyksiä. Tietovisassa voi käyttää apuna erilaisia sähköisiä ohjelmia, kuten esimerkiksi Kahoot, 
Socrative yms.

Alias
Oppilaat työskentelevät pienissä ryhmissä. Opettaja antaa yhdelle oppilaalle opiskeltavaan sisältöön 
liittyvän sanan/käsitteen, jota oppilas alkaa selittää ja muut ryhmäläiset arvaavat, mistä sanasta on kyse.
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FORMATIIVISEN ARVIOINNIN MENETELMIÄ

Kartat
Oppilaat tekevät ajatuskarttoja, käsitekarttoja, taulukkoja, graafeja ja kuvia, joiden avulla he voivat kasata tietoa 
ja ymmärtää opiskeltavaa asiaa. Tehtävä voidaan tehdä opintojakson alussa ja täydentää sitä 
opiskeluprosessin aikana, tai samaan karttaan voidaan palata opintojakson lopussa.

Minuutti (tai muu lyhyt aika)
Oppilaille annetaan opiskellusta aiheesta kysymys, johon he vastaavat minuutissa kirjallisesti/suullisesti. 
Vaihtoehtoisesti oppilaat työskentelevät pareittain, heillä on minuutti aikaa keskustella ja muodostaa yhteinen 
vastaus opiskellusta aiheesta annettuun kysymykseen.

Neljä nurkkaa
Opettaja on sijoittanut luokkahuoneen nurkkiin kuvat: polku, kylätie, asfaltoitu tie ja moottoritie. Tiet kuvastavat 
oppilaan tuntemusta oman osaamisensa tasosta, ja oppilas siirtyy siihen nurkkaan, jonka kuva sopii hänen 
tuntemuksiinsa parhaiten. Polku kuvastaa, että oppimisessa on vielä haasteita ja oppilas tarvitsee apua. 
Kylätie kuvastaa, että osaaminen sujuu kohtalaisesti, mutta mutkia on vielä matkassa. Asfaltoitu tie kuvastaa, 
että osaaminen sujuu melko hyvin. Moottoritie kuvastaa, että osaaminen sujuu erittäin hyvin, ja oppilas voi 
auttaa muita.



KESKUSTELU
• Miten toteutat työssäsi formatiivista arviointia?

• Mitä menetelmiä tai välineitä käytät formatiiviseen 
arviointiin?

• Miten valitset arviointimenetelmän?

• Miten formatiivisen arvioinnin periaatteet 
toteutuvat omassa opetuksessasi?
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