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Ohjelma

12.30-13.00 Tervetulosanat ja lyhyt alustus työpajan tavoitteisiin
13.00-14.15 Työpaja 1: Keskeiset teoriat, käsitteet ja luokittelut
14.15-14.30 Kahvi ja sämpylä
14.30-16.00 Työpaja 2: Käsitteiden määritelmät
16.00-16.15 Kahvitauko
16.15-17.30 Työpaja 3: Käsitehierarkiat ja luokittelut
17.30-18.00 Seminaarin yhteenveto
19.00-21.00 Yhteinen illallinen Teatteriravintolassa



TAVOITE TYÖPAJALLE
Työpajan tavoitteena on opetustoimessa ja 
kasvatusalalla käytettävien arvioinnin käsitteiden
selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen sekä
käsitteiden käytettävyyden ja ymmärrettävyyden
parantaminen.

Yhteinen ja avoin keskustelu on keino ymmärtää
käsitteitä yhdessä ja muodostaa niistä yhtenäisempi
käsitys keskustelijoiden kesken.



PERUSOPETUSLAKI
22 § Oppilaan arviointi
Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan
opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä
itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja 
käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.
Opintosuoritusten arvioinnista ja opinnoissa etenemisestä on 
voimassa, mitä niistä asetuksella säädetään ja opetushallitus
määrää. Todistuksiin merkittävistä tiedoista päättää
opetushallitus.
Jollei oppilaan huoltaja ole tehnyt esitystä oppilaan jättämisestä
vuosiluokalle oppilaan yleisen koulumenestyksen vuoksi, 
huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen
tekemistä.
(13.6.2003/477)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628


ARVIOINTI OPS:n perusteissa
6.1. Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Perusopetuslain ja -asetuksen (viitteet) mukaan perusopetuksen
oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa tehta ̈va ̈a ̈. 
• Arvioinnin tehtav̈an̈a ̈on ohjata ja kannustaa opiskelua seka ̈ kehittaä ̈

oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi). 
• Arvioinnin tehtav̈an̈a ̈on maär̈ittaä,̈ miten oppilas on saavuttanut asetetut

tavoitteet kunkin lukuvuoden paäẗteeksi (summatiivinen arviointi). 
Arvioinnin molempien tehta ̈vien toteuttamista ohjaavat arvioinnin
yleiset periaatteet (kpl 6.2). 



ARVIOINTI OPS:n perusteissa
6.1. Arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Arvioinnin tehta ̈va ̈t ja periaatteet ilmeneva ̈t koulun
arviointikulttuurissa. Arviointikulttuurilla tarkoitetaan
niita ̈ arvoja, normeja ja periaatteita, joille
arviointityo ̈skentelyn ka ̈yta ̈nno ̈t perustuvat. 



ARVIOINTI moninaisena käsitteenä
• Käsitteenä assosioi eri henkilöillä eri asiayhteyksiin ja 

saa hyvin erilaisia merkityksiä
• Herättää tunteita 
• On määritelty usealla eri tavalla useassa eri asia 

yhteydessä
• On yksi tutkituimpia kasvatustieteen alueita
• Useista eri näkökulmista ja useilla eri tasoilla
• Koulutusjärjestelmä, opetussuunnitelman toimivuus, kunnan 

ja koulun toiminta, opettajan toiminta, oppijan oppiminen ja 
osaaminen

• Paikalliset, kansalliset ja kansainväliset arvioinnit, oppilas 
arviointi



ARVIOINTI – sanan erilaisia
määritelmiä

Arviointi on prosessi, jossa kerätään ja tulkitaan tietoa, 
jotta voidaan tehdä päätelmiä oppilaan osaamisesta. 
(Atjonen, 2014)
Arviointi on linkki oppimistulosten, sisältöjen ja
pedagogiikan välillä (Black, Wiliam, & Yao, 2011, s. 
79–83; Brookhart, 2004, s. 5).
Arviointi on arvon antamista.
Arviointi on tavoitteiden ja osaamisen vertaamista ja 
peilaamista.



ARVIOINTI JA PALAUTE 
HERÄTTÄVÄT TUNTEITA

”Feedback is conceptualized as information provided 
by an agent (e.g., teacher, peer, book, parent, self, 
experience) regarding aspects of one’s performance 
or understanding.

Feedback is one of the most powerful influences on 
learning and achievement, but this impact can be 
either positive or negative. 

(Hattie & Timperley, 2007)



ARVIOINTIOSAAMINEN
• Arviointiosaaminen on myös usein ja useilla eri tavoilla

määritelty.
• Määritelmät kattavat eri osa-alueita ja ovat limittäisiä, 

mutta eivät toistensa suoria kopioita.
• Käsite on siten monikäsitteinen ja riippuen

asiantuntijasta ja taustalla olevasta
käsitteenmäärittelystä saa monia eri merkityksiä.
• Arviointiosaamisen kehittämisen painopisteet ovat

yhteydessä arviointiosaamisen käsitteen
ymmärtämiseen.



ARVIOINTIOSAAMINEN
Arviointiosaaminen sisältää arviointimenetelmien
käyttämisen taidon ja arvioinnin filosofisen ja 
teoreettisen tiedon hallinnan (DeLuca & Klinger, 
2010).
Arviointiosaaminen on kiinteänä osana opettajan
pedagogisen tiedon rakenteita (pedagogical 
content knowledge, PCK) (Shulman, 1986) ja siten
kehittämällä arviointiosaamista kehitetään
pedagogista osaamista myös kokonaisuutena.



ARVIOINTIOSAAMINEN

Opettajan käsitys oppimisesta vaikuttaa arviointimenetelmien käyttöön ja 
siihen miten hän ymmärtää arvioinnin merkityksen (Abell & Siegel, 2011)



ARVIOINTIOSAAMINEN

TALiP viitekehys (teacher assessment literacy in practice) 
(Xu Y. & Brown G.T.L., 2016)



Työpaja 1: 
Keskeiset teoriat, käsitteet ja luokittelut

Keskustellaan keskeisistä käsitteistä ja valitaan
arvioinnin kehittämisen kannalta keskeisiä käsitteitä.



Arvioinnin keskeiset käsitteet
Käsitteiden valintaa ja keskeisten käsitteiden kokoaminen
1. Arviointimenetelmät
2. Arvioinnin teoriat
3. Arviointiosaamisen keskeiset käsitteet
4. Assessment for, Assessment of, Assessment as learni

ng ja Diagnostinen, Formatiivinen, Summatiivinen ja 
Prognostinen arviointi (Arvioinnin tavoitteet)

5. Oppimistavoite, arviointikriteeri ja osaaminen, mitä 
arvioimme? Ja Miten käsitteistämme arvioinnin 
keskeiset sanat.



Työpaja 2: 
Käsitteiden määritelmät

Keskustellaan keskeisten käsitteiden erilaisista
määritelmistä ja tehdään yhteistä käsitteiden määrittelyä.



Arvioinnin keskeiset käsitteet
Käsitteiden määritelmiä ja määritelmien synteesejä
1. Arviointi
2. Arviointiosaaminen
3. Formatiivinen arviointi, Summatiivinen arviointi
4. Arviointikriteeri

Miten käsitteistämme arvioinnin keskeiset sanat.



Työpaja 3
Käsitehierarkiat ja luokittelut

Miten opettajankoulutuksessa keskustellaan
käsitehierarkioista ja rakennetaan arvioinnin

käsitteistön välisiä yhteyksiä?



Arvioinnin ja arviointiosaamisen
käsite hierarkiat

Rinnakkaiset, limittäiset ja hierarkiset käsitteet
Rakennetaan yhdessä arvioinnin käsitehierarkiaa
1. Arviointi
2. Arviointiosaaminen



www.kaaro.fi @KAAROverkosto
#arvioin(osaaminen

KANSALLINEN ARVIOINTIOSAAMISEN 
KEHITTÄMISVERKOSTO KAARO


