
HUHTIKUUN
ARVIOINTIAAMU
Kohti lukuvuosiarviointia!
Oppimisen tavoitteet ja arvioinnin dokumentointi
Lukuvuosiarviointi puhututtaa ja herättää paljon 

kysymyksiä poikkeusaikana. Tervetuloa mukaan 
kuulemaan ja keskustelemaan arvioinnista!



Summatiivinen arviointi määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut 
oppiaineille asetetut tavoitteet.
• Lukuvuosiarvioinnin ei tule olla yllätys oppilaalle, koska se on kokonaisarvio 

edistymisestä lukuvuoden aikana.
• Voidaan toteuttaa kaikkia erilaisia arviointimenetelmiä hyödyntäen lukuun 

ottamatta itsearviointia ja vertaispalautetta, jotka ovat ainoastaan 
formatiivisen arvioinnin menetelmiä.

• Noudatettava arvioinnin yleisiä periaatteita (POP14:n uusi luku 6): yhden-
vertaisuus, avoimuus, osallisuus, monipuolisuus, suunnitelmallisuus ja 
johdonmukaisuus, tavoite- ja kriteeriperustaisuus sekä otettava huomioon
oppilaan ikäkausi ja edellytykset.

LUKUVUOSIARVIOINTI SUMMATIIVISENA 
ARVIOINTINA



• Summatiivinen arviointi tehdään vähintään jokaisen lukuvuoden päätteeksi sekä 
perusopetuksen päättyessä. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on 
summatiivinen kokonaisarviointi oppilaan koko lukuvuoden suoriutumisesta. 

• Päättöarviointi kohdistuu oppiaineille asetettuihin tavoitteisiin perusopetuksen 
oppimäärän päättyessä.

• Opettajan tulee dokumentoida arvioinnit niistä näytöistä, jotka vaikuttavat 
oppilaan summatiiviseen arviointiin.

• Summatiivisen arvioinnin tekee aina oppilasta opettanut opettaja, tai jos opettajia 
on useita, opettajat yhdessä (Perusopetusasetus 13 § 1 mom.).

SUMMATIIVINEN ARVIOINTI OPETTAJAN 
TEHTÄVÄNÄ



Rooli Formatiivinen arviointi Summatiivinen arviointi

Oppilas • Oppimisen aikana ja sitä varten 
tehtävää arviointia

• Oppimaan oppimisen taitojen 
kehittäminen

• Kuinka hyvin ja missä määrin 
opetussuunnitelmassa oppiaineille asetetut 
tavoitteet on saavutettu

Huoltaja • Oppimisen edistymisestä säännöllisesti 
tietoa koteihin, erityisesti siinä 
tapauksessa, jos näyttää, että 
tavoitteiden saavuttamisessa on 
haasteita

• Summatiivinen arviointi toteavaa, 
kokonaisarvio oppilaan edistymisestä

Opettaja • Opetusta ohjaavaa arviointia 
pedagogisten ratkaisujen tueksi, 
suhteessa vuosiluokan tavoitteisiin.

• Dokumentointi vapaamuotoista

• Arviointi kohdistuu oppimiselle 
asetettuihin tavoitteisiin.

• Päättöarviointi kohdistuu oppiaineille 
asetettuihin tavoitteisiin perusopetuksen 
oppimäärän päättyessä.

• Opettajan tulee dokumentoida arvioinnit 
niistä näytöistä, 
jotka vaikuttavat oppilaan summatiiviseen 
arviointiin.

SUMMATIIVINEN ARVIOINTI ERI OSAPUOLTEN 
NÄKÖKULMASTA



• ”Arviointi toteutetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 ja 1.8.2020 

voimaan tulleen perusteiden Luvun 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi 

perusopetuksessa linjausten mukaisesti.”

• ”Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi kohdistuu paikallisessa opetussuunnitelmassa 

asetettuihin vuosiluokkakohtaisiin tavoitteisiin. Päättöarvioinnissa käytetään opetussuunnitelman 

perusteissa annettuja päättöarvioinnin kriteereitä ja päättöarvosanojen muodostamisen 

periaatteita.”

• ”Arvioinnin tulee perustua mahdollisimman monipuolisiin näyttöihin.”

OPH: PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
1.1.2021 ALKAEN
(PÄIVITETTY 25.3.21)

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-112021-alkaen



”Työskentelyn arviointi toteutetaan myös etäopetuksessa opetussuunnitelman 

perusteiden mukaisesti osana oppiaineita ja perustuen oppiaineittain työskentelylle 

asetettuihin tavoitteisiin. Työskentelyn arvioinnissa otetaan huomioon poikkeukselliset 

olosuhteet ja etäopetuksessa opiskelevien oppilaiden rajalliset mahdollisuudet 

työskentelytaitojen osoittamiseen.”

”Käyttäytymisen arviointi tehdään perustuen paikallisessa opetussuunnitelmassa 

määriteltyihin käyttäytymisen tavoitteisiin niiltä osin kuin niitä on mahdollista soveltaa 

etäopetuksen aikana.”

OPH: PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 
1.1.2021 ALKAEN
(PÄIVITETTY 25.3.21)

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-jarjestaminen-112021-alkaen



"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.”

TYÖSKENTELYN ARVIOINTI 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2014, Arviointiluku 2020

TYÖSKENTELYN ARVIOINTI 



ESIMERKKEJÄ TYÖSKENTELYTAIDOISTA JA 
NIIDEN ARVIOINNISTA (SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS)



ESIMERKKEJÄ TYÖSKENTELYTAIDOISTA JA 
NIIDEN ARVIOINNISTA (MAANTIETO)



Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittaa 
arviointidatan (arvosanat, sanallinen arviointi) 
dokumentointiin.

Arvioinnin dokumentointi ei tarkoita näyttöjen (esim. 
kokeet, portfoliot, kuvataiteen työt) arkistointia.

Minkälaista arviointia dokumentoit?
Koearvosana 7-
Perustehtävät hyvä, sanalliset soveltavat tehtävät 

tyydyttävä, ongelmanratkaisu välttävä

ARVIOINNIN DOKUMENTOINTI



YHTEISKESKUSTELU

1) Millä tavoin olet dokumentoinut 
arviointia?

2) Minkä asian olet kokenut haastavaksi 
arvioinnin dokumentoinnissa?

3) Miten dokumentoit työskentelytaitojen 
arviointia?



OPETTAJIEN ARVIOINTIAAMUT

Toukokuu ke 19.5.2021 klo 8.00–9.00

Poikkeusvuoden jälkitunnelmia – ajatuksia ensi lukuvuoteen
Ilmoittautuminen

https://www.kaaro.fi/arviointiaamut
https://www.lyyti.fi/reg/arviointiaamutoukokuu


KIITOS!
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