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Päättöarvioinnin kriteerityön 
päälinjat

Kirsi Valta-Hulkkonen

Opetushallitus



Päättöarvioinnin 
periaatteita 
• Opetussuunnitelman perusteisiin ei ole tehty muutoksia oppiaineiden 

sisältöalueisiin, tavoitteisiin tai arvioinnin kohteisiin vuosiluokilla 7–9.

Opetushallitus

Biologiaan ja maantietoon EI OLE 
tullut siis uusia tavoitteita!

Kirsi Valta-Hulkkonen



Päättöarvioinnin periaatteita 

• Oppimisen tavoitteet ovat kaikille oppilaille samat. Opetussuunnitelman 
perusteisiin on lisätty osaamisen kuvaus arvosanoille 5, 7 ja 9. 
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Päälinjoja kriteerien laatimisessa

• Kriteerien laatimisen tavoitteena on tehdä arviointia yksiselitteisemmäksi ja 
yhdenvertaisemmaksi.

• Kriteerit on kirjoitettu niin, että niillä pystyy arvioimaan oppimisen tieto- ja 
taitotavoitteita (ei arvo- ja asennetavoitteita).

• Oleellista on, että kriteerit erottelevat osaamista eri arvosanojen välillä. Tässä on 
huomioitu:

• Kuinka laajasti oppilas hallitsee sisältöalueiden keskeiset oppiainekset.

• Millaisia ajattelutaitoja ja tiedon tasojen hallintaa oppilas tuo esille arvioinneissa 
(Anderson & Krathwohlin uudistettu Bloomin taksonomia).  

• Miten oppilas työskentelee. 
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Esimerkki sisältöalueen keskeisestä 
oppiaineksesta: BI, T1
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Esimerkki ajattelutaidoista ja tiedon 
tasoista: MT, T4

Opetushallitus

muistaa faktatietoa

ymmärtää käsitetietoa 

ymmärtää käsitetietoa 

analysoi (selittää suhteita, perustella) 
käsitetietoa 

muistaa faktatietoa 

Kirsi Valta-Hulkkonen



Esimerkki työskentelystä: BI, T8
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Tavoitteet ovat erilaisia

• Jokainen opetuksen tavoite on oppiaineen oppimäärän kokonaisuuden kannalta 
tärkeä, mutta opetuksen tavoitteet eivät ole ajankäytöllisesti yhteismitallisia 
oppiaineiden sisällä, esimerkiksi: 

T9 ”ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja 
biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi” vs.

T7 ”ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja 
seuraussuhteiden ymmärtämistä”

Opetushallitus

”yksittäiset” 
oppimistehtävät

läsnä lähes ”jokaisella” 
oppitunnilla

BIOLOGIASSA
-YHTEENSÄ 11 OPPIAINEEN TAVOITETTA, 

-TIETO JA YMMÄRRYS: 6 TAVOITETTA
-BIOLOGISET TAIDOT: 5 TAVOITETTA

MAANTIEDOSSA
-YHTEENSÄ 11 OPPIAINEEN TAVOITETTA, 

-TIETO JA YMMÄRRYS: 4 TAVOITETTA
-MAANTIETEELLISET  TAIDOT: 7 TAVOITETTA



Päättöarvosanan muodostamisen 
periaatteita 

• Uudistettu arviointiluku 6 ”Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi 
perusopetuksessa” (astui voimaan 1.8.2020): 

• Päättöarvosana on oppiaineen oppimäärän kaikkien tieto- ja taitotavoitteiden 

ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi riippumatta siitä, 
mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 
opetussuunnitelmassa.

• Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi 
kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen 
osalta.

Opetushallitus

Kompensaatioperiaate oli voimassa 
jo aiemmin.



Uudistettu Bloomin 
taksonomia kriteerityössä
Eerika Virranmäki

Opetushallitus



Uudistettu Bloomin taksonomia

• Lorin W. Andersonin ja David Krathwohlin 2001 uudistama taksonomia

• kehys, joka kuvaa sitä mitä odotamme tai haluamme oppijoiden oppivan 
opetuksen seurauksena

• Taksonomian avulla voidaan suunnitella osaamistavoitteita ja arviointia, sekä 
varmistaa, että osaamistavoitteet ja arvioinnit ovat linjassa keskenään

• Kaksiulotteinen: ajattelutaidot (6kpl) ja tiedon ulottuvuudet (4kpl)

OpetushallitusEerika Virranmäki



Esimerkkejä kriteereistä ja
niissä käytetyistä verbeistä

MUISTAA
• maantieto T6: arvosanan 5 osaamisen kuvaus:

- oppilas tunnistaa ja nimeää joitakin karttamerkkejä.

• biologia T4: arvosanan 5 osaamisen kuvaus:
- oppilas osaa kertoa, että yksilön ominaisuuksiin vaikuttavat 

sekä perimä että ympäristö

YMMÄRTÄÄ
• maantieto T7: arvosanan 7 osaamisen kuvaus:

- Oppilas osaa tulkita kuvia, diagrammeja, karttoja sekä karttapalveluja 
maantieteellisistä ilmiöistä

• biologia T6: arvosanan 7 osaamisen kuvaus:
- oppilas kuvailee kestävän kehityksen osa-alueet ja antaa joitakin 

esimerkkejä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi biologian näkökulmasta
Opetushallitus

Samat verbit voivat kuvata 

erilaisia ajattelutaitoja

riippuen siitä, millaisilla 

keskeisillä sisällöillä ja muilla 

täydennyksillä niitä on 

kuvauksessa tarkennettu. 

Keskeistä on lukea koko 

osaamisen kuvaus ja pohtia, 

mitkä ovat osaamisen 

kuvausten keskeiset erot eri 

arvosanojen välillä!

Eerika Virranmäki



Esimerkkejä kriteereistä ja
niissä käytetyistä verbeistä

SOVELTAA
• maantieto T6: arvosanan 7 osaamisen kuvaus:

- oppilas mittaa janamittakaavan avulla etäisyyksiä

• biologia T9: arvosanan 7 osaamisen kuvaus:
- oppilas toteuttaa ohjatusti kasvatuskokeen ja kertoo kasvatuskokeen tulokset

ANALYSOIDA
• maantieto T5: arvosanan 9 osaamisen kuvaus:

- oppilas vertailee maantieteellisiä ilmiöitä eri aluetasoilla ja selittää syitä alueiden 
välisiin eroihin

• biologia T7: arvosanan 9 osaamisen kuvaus:
- oppilas esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä sekä selittää ja 

perustelee luonnontieteellisiä syy-seuraussuhteita.
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Esimerkkejä kriteereistä ja 
niissä käytetyistä verbeistä

ARVIOIDA
• maantieto T10: arvosanan 9 osaamisen kuvaus:

- oppilas perustelee maantieteellisen tiedon pohjalta johdonmukaisesti omia 
näkemyksiään maantieteellisistä asioista

• biologia T6: arvosanan 9 osaamisen kuvaus:
- oppilas arvioi biotalouden ja ekosysteemipalveluiden merkitystä kestävän 

tulevaisuuden näkökulmasta

LUODA
• maantieto T11: arvosanan 9 osaamisen kuvaus:

- oppilas osaa suunnitella keinoja lähiympäristön vaalimiseen ja toteuttaa niistä jonkin

• biologia T10: arvosanan 9 osaamisen kuvaus:
- oppilas suunnittelee ja toteuttaa oman tutkimuksen itsenäisesti ja raportoi sen 

tulokset selkeästi
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Esimerkkejä kriteereistä

FAKTATIETO
• maantieto T1: arvosanan 5 osaamisen kuvaus

- oppilas nimeää kartalta valtameret ja maanosat

• biologia  T1: arvosanan 5 osaamisen kuvaus
- oppilas tunnistaa ja nimeää joitakin lajeja

KÄSITETIETO
• maantieto T2: arvosanan 7 osaamisen kuvaus

- oppilas osaa kertoa maapallon muodon ja liikkeiden aiheuttamista ilmiöistä esimerkkien 
avulla

• biologia T3: arvosanan 8 osaamisen kuvaus
- oppilas osaa kertoa ja antaa esimerkkejä lajien esiintymisestä ja lajien sopeutumisesta eri 

elinympäristöihin
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Esimerkkejä kriteereistä

MENETELMÄTIETO
• maantieto T8: arvosanan 9 osaamisen kuvaus

- oppilas osaa toteuttaa rakenteeltaan selkeän maantieteellisen tutkimuksen

• biologia T10: arvosanan 9 osaamisen kuvaus:
- oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa

METAKOGNITIIVINEN TIETO
• ei ole päättöarvioinnin kohteena

OpetushallitusEerika Virranmäki



Ajatteluntaidot ja tiedon tasot OPH:n sivuilla 

Opetushallitus

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tiedon-tasot-ja-ajattelutaidot-biologian-ja-maantiedon

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tiedon-tasot-ja-ajattelutaidot-biologian-ja-maantiedon


Biologian ja maantiedon 
tukimateriaali
Janne Riehunkangas
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Päättöarvioinnin tukimateriaali OPH:n sivuilla
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus/biologia-ja-maantieto-perusopetuksessa
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https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus/biologia-ja-maantieto-perusopetuksessa
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetus/biologia-ja-maantieto-perusopetuksessa


Päättöarvioinnin kriteerit ja tukimateriaali

OpetushallitusJanne Riehunkangas



Päättöarvioinnin kriteerit ja tukimateriaali

OpetushallitusJanne Riehunkangas

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/esimerkkiavauksia-maantiedon-paattoarvioinnin-osaamisen-kuvauksista
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Päättöarvioinnin kriteerien ja tukimateriaalin 
laatiminen

• Ei piilo-opetussuunnitelmaa

• Miten luodaan opettajan työtä tukevaa arviointimateriaalia?

• Miten kunnioitetaan opettajan työn autonomiaa ja arvioinnin vapauksia?

• Erityisen merkittäviä taitoja koskevien tavoitteiden arviointi
• esim. maantiedon T11: tiedoista taitojen kautta soveltamiseen 

Janne Riehunkangas
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Oppimistehtäviä tavoitteiden saavuttamiseksi

Janne Riehunkangas



Opetushallitus

Oppimistehtäviä tavoitteiden saavuttamiseksi

Janne Riehunkangas



Opetushallitus

Esimerkki kriteerien soveltamisesta arjen työhön 
-opettajan oma esimerkki (ei OPH:n materiaali)

Janne Riehunkangas
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Esimerkki kriteerien soveltamisesta arjen työhön 
-opettajan oma esimerkki (ei OPH:n materiaali)
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Esimerkki kriteerien soveltamisesta arjen työhön 
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Esimerkki kriteerien soveltamisesta arjen työhön 
-opettajan oma esimerkki (ei OPH:n materiaali)

Janne Riehunkangas



Yhteenveto
• Käytä päättöarvioinnin kriteerejä yksittäisten oppimistehtävien 

arviointiin vuosiluokilla 7-9. Ripottele oppimistehtäviä eri vuosiluokille.

• Tuo kriteerit tiedoksi myös oppilaille (ja huoltajille). 

• Rakenna lukuvuosi- ja päättöarvioinnit johdonmukaisesti perustuen 
oppilaiden antamiin näyttöihin (=osaamisen tasoon oppimistehtävissä).

• Huomioi, että kumulatiiviset tavoitteet (esim. taitotavoitteet) kehittyvät 
9. luokalle asti.  

• Pidä arvioinnin määrä kohtuullisena. Kaikkea ei tarvitse arvioida. 
Oppilas voi tehdä oppimistehtäviä myös kouluajan ulkopuolella, kunhan 
työmäärä pysyy kohtuullisena. Opettajan ja oppilaan jaksaminen on 
tärkeintä. 

OpetushallitusKirsi Valta-Hulkkonen



Kiitos!

Yhteydenotot:
Kirsi Valta-Hulkkonen, kirsi.valta-hulkkonen@oph.fi
Eerika Virranmäki, eerika.virranmaki@oulu.fi
Janne Riehunkangas, janne.riehunkangas@edu.hel.fi


