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Neljä sanaa arvioinnista
Pohdi: Millaista on hyvä oppimisen arviointi?
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Iltapäivän teemat
Mitä on formatiivinen 
arviointi?

Kuinka sitä käytännössä 
toteutetaan perusopetuksessa?

Esimerkkejä arviointityön 
tueksi

Sähköisiä arvioinnin 
työkaluja

Keskustelua 

Merja Kuosmanen



Keskiössä
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Arviointi vs. perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2014

OPPIMISKÄSITYS
”Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii 
reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan."

” Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, 
opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja 
oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, 
ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien 
monipuolista arvioimista.”

” Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta 
tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle.”

OPSPerusteet 2014

Merja Kuosmanen



Oppiva yhteisö toimintakulttuurin 
ytimenä

” Koulu toimii oppivana yhteisönä ja 
kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. 
Oppiva yhteisö kehittyy dialogin avulla. 
Yhdessä tekeminen ja osallisuuden 
kokemukset vahvistavat yhteisöä. 
Tavoitteiden pohdinta, oman työn 
säännöllinen arviointi ja kiireettömyys 
edistävät yhteisön oppimista. Sitä tukee 
kodeilta ja muilta yhteistyökumppaneilta 
saatu palaute.”

OPSPerusteet 2014
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Oppilaan arvioinnista oppimisen 
arviointiin
"Oppimista tukeva arviointikulttuuri:

Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden välistä 
vuorovaikutusta. Opettajat huolehtivat siitä, että oppilaat saavat 
alusta lähtien oppimista ohjaavaa ja kannustavaa palautetta sekä 
tietoa edistymisestään ja osaamisestaan.”

” Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointikulttuuria.” ” 
Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä.”

Itsearvioinnista:” Opettajat auttavat oppilaita ymmärtämään 
tavoitteet ja etsimään niiden saavuttamiseksi parhaita 
toimintatapoja.”

OPSPerusteet 2014
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Formatiivinen arviointi perusteissa

• Pääosa opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan formatiivista.
• Toteutetaan osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä.

• Edellyttää opettajilta oppimisprosessiin liittyvää havainnointia ja 
vuorovaikutusta oppilaiden kanssa.

• Otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä.
• Oppilaita ohjataan palautteen avulla tiedostamaan edistymisensä ja 

jäsentämään oman oppimisensa eri vaiheita sekä löytämään erilaisia 
keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. 

• Palaute auttaa oppilaita vähitellen ohjaamaan omaa oppimistaan, 
asettamaan itselleen tavoitteita ja käyttämään onnistumista parantavia 

oppimisstrategioita.
OPSPerusteet 2014
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Formatiivinen arviointi Päivi 
Atjosen mukaan

Avainsanoja arvionnin kehittävyyden näkökulmasta:

Ohjaavaa, 
kannustavaa

Monipuolista, 
monimenetel-

mällistä

Oppimisen 
edistymiseen 

ohjaavaa perustuen 
oppijan tieto-ja 

taitotasoon

Oppijalähtöi-
sempiä 

osaamisen 
näyttöjä 

sisältävää

Laadullista, 
kuvailevaa

Tavoitteellista, 
arviointiperusteista

Vuorovaikutuksellista, 
vastavuoroista palautetta

Merja Kuosmanen



Arvioinnin tehtävä 
Oppimista edistävä arviointikulttuuri

Oppija

Vahva minäkuva/itsetunto
Usko itseen oppijana

ItsearviointiOpettajien 
palaute

Vertaisarviointi

Kodin ja koulun yhteistyö Onnistumisen kokemukset

Merja Kuosmanen 2015



Oppimiskäsitys

Oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii 
asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan 

ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä 
muiden kanssa.

Myönteiset tunnekokemukset, ilo ja uutta 
luova toiminta edistävät oppimista ja 

innostavat kehittämään omaa osaamista.

Oppiminen tapahtuu 
vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, 

aikuisten ja eri yhteisöjen kanssa

Oppiminen on yksin ja yhdessä tekemistä, 
ajattelemista, suunnittelua ja näiden 
prosessien monipuolista arvioimista

Koska oppilaan minäkuva ja itsetunto 
vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita 

oppilas asettaa toiminnalleen, 
oppimisprosessin aikana saatava 

rohkaiseva ohjaus on erittäin tärkeää

Vitikka 2015
Merja Kuosmanen



Oppimisen arvioinnin kohteet

1. Käyttäytyminen
2. Oppiaineiden tavoitteet / 

työskentelyn arviointi sisältyy 
oppiaineiden tavoitteistoon

Merja Kuosmanen



Minä oppijana- usko itseen!

1. Olen aktiivinen
2. Asetan itselleni tavoitteita
3. Suunnittelen oppimistani
4. Ratkaisen ongelmia yhdessä 

ja yksin
5. Arvioin oppimisprosessiani 

monipuolisesti yhdessä ja 
yksin

6. Arvioin myös käyttäytymistä 
ja työskentelyä 

PALAUTE

1. Vahvuuskeskeistä
2. Kannustavaa
3. Ohjaavaa
4. Jatkuvaa/ riittävän usein
5. Vastavuoroista/'keskustelevaa

KOTIEN ROOLI

1. Jatkuvaa informaatiota 
2. VastavuoroistaMerja Kuosmanen



Laaja-alainen osaaminen
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Oppijan tavoitteet vs. laaja-alainen 
osaaminen

L2. ELÄMÄNI
Mikä on elämässäni tärkeintä?  Mitä 

arvostan elämässäni ja ympäristössäni? 
Miksi on tärkeää tuntea muita 

kulttuureja? Mitä tekoja teen, jotta 
osoitan arvostukseni itseä ja muita 

kohtaan? Kehityshaasteeni

L1. MINÄ OPPIJANA  Miten opin 
parhaiten?  

 Miten saan tietoa? Mistä? Miten jaan 
tietoa? Kehityshaasteeni

L3. HYVINVOINTINI
  Miten hoidan omaa hyvinvointia ja 

terveyttä? Miten huomioin muita? 
Miten pärjään arjessa?

Kehityshaasteeni
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Oppijan tavoitteet vs. laaja-alainen 
osaaminen

L6. ELÄMÄÄ VARTEN  Mikä sinua kiinnostaa? 
Mikä sinusta tulee isona? Mitkä oppiaineet tai 

asiat koulussa kiinnostaa? Mitä projekteja 
sinulla on meneillään kotona tai koulussa?

L5. TVT-OSAAMINEN
Miten osaan käyttää tvt-laitteita 

oppimisen tukena? Vahvuusalueet? 

L4.MEDIAMAAILMANI  
Miten tuotan ja tulkitsen tietoa? Mistä hankin tietoa? Mitä laitteita käytän 

päivittäin tiedon saamiseen,tuottamiseen ja jakamiseen?
Merja Kuosmanen



Oppijan tavoitteet vs. laaja-alainen 
osaaminen

L7. OSALLISTUN JA 
VAIKUTAN

Miten saat vaikuttaa 
koulutyöhösi? Viittaatko 
tunneilla ja sanotko oman 

mielipiteesi? Oletko tukioppilas- 
tai oppilaskuntatoiminnassa 

mukana? Mitä harrastat?  Mitä 
toivoisit lisää koulutyöhön? 

Miten oppilaat voisivat vaikuttaa 
enemmän asioihin?
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Trello-sähköinen oppimispäiväkirja



Esimerkkejä oppilaiden käsityön 
itsearviointivihkoista
Dokumentointi voi toki olla muutakin 
kuin sähköisten työkalujen käyttöä

Oppimisen omistajuus tavoitteena



Sanallista arviointia



Työtavat

TYÖTAVOISSA PAINOTTUU: 

OSALLISUUS 
VUOROVAIKUTTEISUUS 
OPPIMISEN YHTEISSUUNNITTELU 
TAVOITETIETOISUUS 

MONIPUOLISTA 
ARVIOINTIKULTTUURIA EDISTÄVÄT 
TYÖTAVAT

Merja Kuosmanen



Oppimisen arvioinnin esimerkkivuosi
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Oppiaineiden jatkuvaa arviointia/ 
aineet haltuun yksi kerrallaan!

Taito- ja 
taideaineista 
LIIKUNTA 

esimerkkinä

Arvioinnin keinoja ja monimuotoinen 
kannustava arviointi liikunnassa:

Itsearviointia

Ryhmä- ja pariliikkumista

Omien vahvuuksien löytämisen tuki

Showbie- videot / itsearviointivideot/ kodit 
mukaan

Opettajan arvioinnin / palautteen annon 
tueksi esim. suunnistus - ja luontoliikuntajakso

Merja Kuosmanen



Arvioinnin tueksi / sisältää fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueet

Liikuntajakso
Suunnistus ja 
luontoliikunta

Kartan 
suuntaami

nen

Karttamer
kit Innostus Pari-ja 

ryhmätyö
Suunnistuslajit

Motoriset 
perustaidot

Fyysinen 
aktiivisuus

Yritin 
parhaani 

Oppil
as

Tähän 
palautetta 

jakson 
aikana 

Eri osa-
alueista

Maija

Pekka

Lasse

Kaavio auttaa 
jatkuvan arvioinnin 
dokumentoinnissa

Merja Kuosmanen



Matematiikan arviointi esimerkkinä
Matikan arvioinnista ja yleensä arvioinnin syksystä

➤ Työskentely osa oppiaineen arviointia! 

➤ Marraskuun itsearviointi ja open arviointi tukee tätä. 

➤ Elokuu-syyskuu havainnointi ja kirjaaminen yksilön työskentelystä, 
kognitiivista taidoista 

➤ Allekkainlaskutoimitusten oppimispäiväkirja 

➤ Kertolaskuissa myös pieniä testejä/ itsearviointia 

➤ Loka-marraskuu / työskentelyn ja käyttäytymisen itsearviointi 

➤ Marraskuussa arviointikeskustelut niille oppilaille, joilla huolenaihe 
herännyt jossakin oppimisen alueella/ huoltajille mennyt sitä ennen 
myös infoa. Huoltaja/ huoltajat mukana keskustelussa.

Merja Kuosmanen



SYKSYN 2016 MATIKAN ARVIOINTIA 4.LK

Ajattelun 
taidot 

Asenne

Ajattelun 
taidot 

Ong.rat/
päättely 

Ajattelu 
Ohjelmoin

tipolku

Luvut ja 
laskutoim. 
Peruslask

utoim. 
Sujuvuus

Lisätiet. 
Esim. 
Syksy 

allekkainla
skutoim.

Luvut ja 
laskutoim. 

Kertolaskut

Mittaaminen 
Pituus, 
massa, 

tilavuus, aika

Mittaaminen 
Kuvioiden 

piiri ja pinta-
ala

Tietojenkäsi
ttely 

Liikennemitt
ausdiagram
mit padeilla

Oppilas
Vahvuud

et/
haasteet

Pekka

Maija

Jarmo

Merja Kuosmanen



Arviointivihkot
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Muita sähköisiä esimerkkejä

Trello- vastavuoroisena arvioinnin sähköisenä alustana ( kokeiluvuosi)

Qridi - sähköinen arviointi( ilmainen kokeilujakso)

SkillZZupp 

Quizlet- sähköisen arvioinnin työkalu

Arviointijuna

GSE- mahdollisuudet / Drive/ Google Classroom

moped.fi/ mm. Itsearviointilomake

hundred.fi / osallisuuden ideoita

Merja Kuosmanen

http://moped.fi
http://hundred.fi


Suositeltavaa kirjallisuutta

Merja Kuosmanen



Haaste harjoittelujaksolle
Jaksonne aikana/lopussa:

-monipuolista,yksilöllistä arviointia 
  

-jakson arviointisuunnitelmaan 
tarkennuksia oppilaantuntemuksen 

myötä 

- itsearviointia, vertaisarviointia 

- kirjallista/ suullista palautetta,palaute 
suoraan vastavuoroisesti oppilaalle 

  
- sanallinen arviointi/ onko 

mahdollisuutta valita erilaisia näyttöjä 
esim. oppimispäiväkirja, suullinen 

koe, esitelmä tms.? 

- Kuinka kodille tietoa?

Merja Kuosmanen



Oppimista edistävä arviointi 
OH3- harjoittelussa

 Suunnittele ja toteuta

1. Oppilashavainnointi hyvän oppimisen arvioinnin 
pohjana ( kognitiivinen, sosio-affektiivinen)                           
KIRJAA

2. Vahvuudet, haasteet yksilöllisesti ( nimikko-
oppilaat )                  KIRJAA 

3. Jatkuva arviointi, vastavuoroisuus, monipuolisuus

                          SUUNNITTELE, DOKUMENTOI JA TOTEUTA
Merja Kuosmanen


