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“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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ARVIOINTI ON MONIPUOLISTA

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteeet, 
arviointiluku 6, 2020



• Arviointi perustuu eri menetelmin kerättyihin näyttöihin. 
• Summatiiviseen arviointiin vaikuttavat näytöt tulee dokumentoida vähintään arvioinnin 

osalta. Vain dokumentoitua osaamista voi käyttää arvosanan perusteena.
• Formatiivista eli oppimista tukevaa arviointia ei ole OPS:n mukaan pakko 

dokumentoida, mutta oppimisen tukemisen edistämiseksi dokumentaatio on usein 
pedagogisesti perusteltua.

• Arvioinnin dokumentaatio palautteen ja arviointien osalta olisi hyvä olla sekä 
opettajan, oppilaan, että huoltajien nähtävillä mahdollisimman avoimesti.

• Opettajan tehtävänä on huolehtia, että näytöt ovat monipuolisia ja 
tarkoituksenmukaisia kunkin oppiaineen luonteen ja tavoitteiden mukaisesti. 
Arvioidaan sitä, mitä on tarkoitus oppia eli tehdään tavoitteidenmukaista 
arviointia.

ARVIOINTI ON MONIPUOLISTA
DOKUMENTOINTI

@KAAROverkosto Pedagogiset tuokiot



Oppiminen ja osaaminen
Työskentely

Laaja-alainen osaaminen

Käyttäytyminen

MITÄ ARVIOIDAAN ELI ARVIOINNIN KOHTEET
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, Arviointiluku 2020

Oppiaineen
arvosana / 

palaute

Käyttäytymisen
arvosana / palaute



ARVIOINTIMENETELMIÄ

Esimerkiksi:
•esitys, draama tai puhe
•projektityö
•portfolio, vihkotyöskentely 
tai kansio
•suullinen ja toiminnallinen 
arviointi

•testi, koe
•kirjallinen tehtävä tai essee
•tutkielma
•kokeellinen työskentely
•keskustelu tai väittely



Projektityö sisältää usein seuraavan tyyppisiä tavoitteita:
• tiedolliset tavoitteet
• taidolliset tavoitteet
• työskentelytaitojen tavoitteet
• laaja-alaisen osaamisen tavoitteet
Projektityön arviointiperusteiden tulee olla oppilaille selkeitä ja selvillä jo työn alussa. 
Projektityö tulee aikatauluttaa ja suunnitella yhdessä oppilaiden kanssa.

ESIMERKKI:
PROJEKTITYÖLLE SELKEÄT TAVOITTEET



Projektityön arviointi on formatiivista ja summatiivista  .
Suunnittele:
• Miten kerrot tavoitteista ja arviointiperusteista oppilaille.
• Missä vaiheessa ja miten annat oppilaille oppimista tukevaa 

palautetta.
• Sisältyykö itse- ja vertaisarviointi projektityöhön. Miten?
• Miten oppilas osoittaa osaamistaan projektityöllä?
• Miten työskentelytaitoja dokumentoidaan ja osoitetaan?

PROJEKTITYÖN ARVIOINTI



”Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista ei 
arvioida oppiaineista erillisinä. Kun opettaja toteuttaa 
arvioinnin oppiaineiden tavoitteiden ja kriteereiden 
mukaisesti, tulevat myös laaja-alaisen osaamisen 
tavoitealueet arvioiduiksi.”

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, Arviointiluku 2020

LAAJA-ALAISEN OSAAMISEN ARVIOINTI 



"Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia." 
"Työskentelyn arviointi perustuu perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa määriteltyihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa vuosiluokittain 
täsmennettyihin oppiaineiden tavoitteiden sisältämiin työskentelytaitojen 
tavoitteisiin.” 
”Kun opettaja toteuttaa arvioinnin oppiaineen tavoitteiden ja kriteereiden 
mukaisesti, tulee myös työskentely arvioiduksi.”
"Työskentelytaidoilla tarkoitetaan perusopetuksen aikana kehittyvää, taitoa 
työskennellä itsenäisesti ja yhdessä, taitoa suunnitella ja arvioida omaa 
työskentelyään, taitoa toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taitoa 
toimia rakentavasti vuorovaikutuksessa.”

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, Arviointiluku 2020

TYÖSKENTELYN ARVIOINTI 



• Suullisen näytön dokumentointi
• Dokumentoi vähintään kirjallinen arviointi/palaute 

suullisesta näytöstä (opettaja kirjaa). Dokumentointi 
oppilaan, opettajan ja huoltajan nähtävillä.

• Voidaan käyttää kirjallisen näytön korvaajana, jos se on 
oppilaan osaamisen osoittamiseksi parempi vaihtoehto, 
esim. oppilaan kirjoitustaidon vuoksi.

SUULLINEN JA TOIMINNALLINEN ARVIOINTI 



• Formatiivinen oppimista tukeva arviointi voi olla suullista, kirjallista tai 
toiminnallista

• Keskeistä eri menetelmissä on arviointitiedon tuottaminen ja hyödyntäminen 
oppimisen edistämiseksi

FORMATIIVISEN ARVIOINNIN MENETELMIÄ

• Kiertele luokassa /  Kysy-Katsele-Keskustele
• Liikennevalot, tarralaput, kerro kaverille/ 

minuuttiporinat
• Piirrä, miten ymmärsit tunnilla opetetun asian.
• Portfoliot ja oppimispäiväkirja
• Ohjattu itsearviointi 
• Yhteinen koonti ja tarkastelu (mitä opimme, mitä 

et ymmärtänyt, yllätyin...)



• Formatiivinen arviointi digitaalisissa oppimsympäristössä usein visualisoi ja 
antaa oppilaalle tietoa oppimisesta tukien oppimisprosessia eteenpäin.

• Välitön palaute ja tuki kertaamiselle, ohjaa oppimisen äärelle

DIGITAALISIA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN 
MENETELMIÄ

• Kahoot, Quizlet, Socrative, Edpuzzle, 
EDUcanon, AnswerGarden, Menti

• Pedanet, Moodle, It’s Learning, O365 teams, 
Google Classroom, Qridi

• Flinga, Padlet
• Thinglink



MONIPUOLINEN ARVIOINTI 
OSAAMISEN JA OPPIMISEN TUKENA

Pedagogiset tuokiot@KAAROverkosto

Työpajassa perehdytään arvioinnin monipuolistamiseen 
ja yhdenvertaistamiseen lukuvuoden eri vaiheissa. 
Tavoitteena on, että monipuolinen ja yhdenvertainen 
arviointi tukee oppimista ilman että opettajan työmäärä 
kasvaisi liikaa.

Jakaudutaan oppiaineryhmiin. Jokaisessa ryhmässä 
joku kirjaa asiat ylös, jotta asioita voidaan jakaa myös 
muiden aineryhmien tietoon.  



MONIPUOLINEN 
ARVIOINTI 

OSAAMISEN JA 
OPPIMISEN 

TUKENA

Pedagogiset tuokiot@KAAROverkosto

Työpajan aikana käydään läpi seuraavia kysymyksiä:
1. Millaista arviointia toteutamme tällä hetkellä 

oppiaineessamme?

2. Mitkä arviointimenetelmät kaipaavat tukea 
yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja millaista eriyttämistä 
olemme tehneet, jotta jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus 
osoittaa oma osaamisensa?

3. Miten monipuolisuus näkyy arvioinnin lisäksi 
oppimistehtävissä ja miten oppimistehtävät ja arviointi 
sopivat yhteen?

4. Saavutetaanko asetettujen tavoitteiden yhdenvertainen 
arviointi valituilla arviointimenetelmillä?

Word-pohja löytyy 
kaaro.fi/veso
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LÄHTEET

@KAAROverkosto Pedagogiset tuokiot
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