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”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

@KAAROverkosto

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, arviointiluku 6, 2020



ARVIOINNIN YLEISET PERIAATTEET
PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET, LUKU 6
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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



“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

@KAAROverkosto
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6 § Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
• Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava

yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin
toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. 
Edistämistoimenpiteiden on oltava oppilaitoksen toimintaympäristö, 
voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, 
tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

• Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on 
suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden
edistämiseksi.

• Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on varattava
oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä opiskelijoille tai heidän edustajilleen
mahdollisuus tulla kuulluiksi edistämistoimenpiteistä.
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YHDENVERTAISUUSLAKI VELVOITTAA
Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yhdenvertaisuuslaki%23a1325-2014


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

Oppilaalla on oikeus oppimiseen ja tarvittaessa oppimisen tukeen.
-> Ei julisteta tai leimata arvioinnin avulla, vaan autetaan oppimisessa.
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PERIAATE 1. ARVIOINTI ON YHDENVERTAISTA



”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.”

PERIAATE 2. ARVIOINTI EDELLYTTÄÄ 
AVOIMUUTTA, YHTEISTYÖTÄ JA 
OSALLISUUTTA

@KAAROverkosto

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeet, arviointiluku 6, 2020



”Arvioinnin toteuttaminen edellyttää yhteistyötä sekä 
koulussa että kotien kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on 
selkiyttää huoltajille arvioinnin periaatteita ja 
käytänteitä. Oppilaalla 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.).”

PERIAATE 2. ARVIOINTI EDELLYTTÄÄ 
AVOIMUUTTA, YHTEISTYÖTÄ JA 
OSALLISUUTTA

@KAAROverkosto

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeet, arviointiluku 6, 2020



PERIAATE 2. ARVIOINTI EDELLYTTÄÄ 
AVOIMUUTTA, YHTEISTYÖTÄ JA 
OSALLISUUTTA

@KAAROverkosto

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin toteuttaman
arviointitutkimuksen mukaan opettajista alle puolet koki että arvioinnista 
keskustellaan heidän työyhteisössään. 



“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.”
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PERIAATE 3. ARVIOINTI ON MONIPUOLISTA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeet, 
arviointiluku 6, 2020



Erilaiset tavoitteet ja erilaiset arviointimenetelmät kulkevat 
rinnakkain.

On tärkeää suunnitella lukuvuosi siten, että oppimisen tavoitteet 
ja arviointi limittyvät lukuvuoden aikana hyvin yhteen ja 
arviointimenetelmät soveltuvat mahdollisimman hyvin 
tavoitteisiin.

Jokaisella opettajalla on pedagoginen vapaus suunnitella ja 
toteuttaa arviointia oppimisen tavoitteiden näkökulmasta 
tarkoituksenmukaisilla arviointimenetelmillä. 

PERIAATE 3. ARVIOINTI ON MONIPUOLISTA

@KAAROverkosto



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.
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PERIAATE 4. ARVIOINTI ON 
SUUNNITELMALLISTA JA JOHDONMUKAISTA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeet, arviointiluku 6, 2020



KARVIn arvioinnissa
havaittiin, että opettajat
suunnittelevat arviointia
pääsääntöisesti yksin.
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ARVIOINTI ON SUUNNITELMALLISTA JA 
JOHDONMUKAISTA



“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.”
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PERIAATE 5. ARVIOINTI PERUSTUU 
TAVOITTEISIIN JA KRITEEREIHIN

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeet, 
arviointiluku 6, 2020



“Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa
käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin.

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän
mukaisesti, hänen suorituksiaan arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän
yhteisiin tavoitteisiin edellä mainittuja arviointikriteerejä käyttäen. 
Jos oppilas on opiskellut oppimissuunnitelmassa määriteltyjen oppiaineen
erityisten painoalueiden mukaisesti, hänen suorituksensa arvioidaan
suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä arviointikriteereitä käyttäen.”
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PERIAATE 5. ARVIOINTI PERUSTUU 
TAVOITTEISIIN JA KRITEEREIHIN

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeet, 
arviointiluku 6, 2020



“Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa
opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
(HOJKS) määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. 
Osaamisen tason määrittelyssä ei käytetä edellä mainittuja arviointikriteerejä. 
Oppimäärä yksilöllistetään vasta, kun oppilas ei tuetustikaan näytä
saavuttavan arvosanan 5 edellyttämää osaamisen tasoa. 
Toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa
toiminta-alueittain määriteltyihin tavoitteisiin.”

09/08/2022Presentation Name / Firstname Lastname 20

PERIAATE 5. ARVIOINTI PERUSTUU 
TAVOITTEISIIN JA KRITEEREIHIN

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeet, 
arviointiluku 6, 2020



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
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PERIAATE 6. ARVIOINNISSA OTETAAN 
HUOMIOON OPPILAIDEN IKÄKAUSI JA 
EDELLYTYKSET



• Arviointikäytänteet suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden ikäkauden ja edellytysten 
mukaisesti. Jokaisella oppilaalla on oikeus osoittaa omaa 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 ja 
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

@KAAROverkosto Pedagogiset tuokiot



KESKUSTELU
Arvioinnissa tulee noudattaa seuraavia periaatteita jokaisella 

vuosiluokalla.

• Arviointi on yhdenvertaista

• Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta
• Arviointi on monipuolista

• Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista
• Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin

• Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan ikäkausi ja 
edellytykset

@KAAROverkosto



KESKUSTELU

Keskustelkaa siitä miten arvioinnin yleiset periaatteet näkyvät 
koulussamme ja pohtikaa millaiset asiat tukevat periaatteiden 
toteutumista käytänteiden kautta: (kirjoittakaa tähän vapaasti 

ajatuksenne aiheesta ja keskustelustanne)

Kootkaa sen jälkeen tiivistetysti ajatuksenne siitä miten yhteisiä periaatteita 
toteutetaan koulussanne.

Word-pohja löytyy kaaro.fi/veso

@KAAROverkosto Pedagogiset tuokiot
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