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Historia 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi historiassa vuosiluokilla 7–9  

 

Historian opetuksessa palautteella pyritään rohkaisemaan oppilaita omiin tulkintoihin ja näkemystensä argumentointiin. Kirjallisten tehtävien ohella arvioin-

nissa on otettava huomioon oppilaiden monimuotoiset työskentelyn ja osaamisen osoittamisen tavat. Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään 

huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun hallintaan.  

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona historian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuunnitel-

massa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut histo-

rian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt histo-

rian tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetus-

suunnitelmassa. Päättöarvosana on historian tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoit-

teet tietyn arvosanan mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa.  Paremman osaamisen 

tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi 

sisältyy historian päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Opetuksen ta-

voite 

 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet  

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8 

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9  

Merkitys, arvot ja asenteet 

T1 vahvistaa op-

pilaan kiinnos-

tusta historiasta 

tiedonalana ja 

identiteettiä 

S1–S6 

 

Oppilas kiinnos-

tuu historiasta 

tiedonalana ja 

sen 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan 

   



2 
 

rakentavana op-

piaineena 

merkityksestä 

identiteetille. 

pohtimaan koke-

muksiaan osana 

itsearviointia. 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 

T2 aktivoida op-

pilasta hankki-

maan historial-

lista tietoa sekä 

arvioimaan tie-

donlähteiden 

luotettavuutta 

S1–S6 Oppilas oppii 

hankkimaan his-

toriallista tietoa 

ja arvioimaan 

tiedonlähteiden 

luotettavuutta 

sekä ymmärtä-

mään, että histo-

riallista tietoa voi 

tulkita eri tavoin. 

Historiatiedon 

hankkiminen ja 

lähteiden tul-

kinnallisuuden 

ymmärtäminen 

Oppilas löytää 

ohjatusti histo-

rian tapahtu-

maan tai ilmiöön 

liittyvää infor-

maatiota hänelle 

annetusta läh-

teestä. 

 

Oppilas tunnistaa 

opettajan ohjaa-

mana, että sa-

masta ilmiöstä 

tai lähteestä 

esiintyy erilaisia 

tulkintoja. 

Oppilas hankkii 

historian tapah-

tumaan tai ilmi-

öön liittyvää tie-

toa erilaisista 

lähteistä sekä 

tunnistaa lähtei-

den luotettavuu-

dessa ja esite-

tyissä tulkin-

noissa eroja. 

Oppilas hankkii 

historian tapah-

tumaan tai ilmi-

öön liittyvää tie-

toa erilaisista 

lähteistä sekä 

erottelee 

vähemmän ja 

enemmän luo-

tettavia lähteitä 

ja tulkintoja toi-

sistaan. 

Oppilas käyttää 

erilaisia lähtei-

täja erottaa tut-

kittavaan ilmiöön 

liittyvät lähteet 

muista lähteistä.  

 

Oppilas selittää, 

miten samoista 

lähteistä voi 

tehdä erilaisia 

tulkintoja, ja ar-

vioi tulkintojen 

mahdollisia puut-

teita. 

T3 auttaa oppi-

lasta ymmärtä-

mään, että histo-

riallista tietoa 

voidaan tulkita 

eri tavoin 

S1–S6 

Historian ilmiöiden ymmärtäminen 

T4 vahvistaa op-

pilaan kykyä ym-

märtää historial-

lista aikaa ja 

S1–S6 Oppilas oppii 

ymmärtämään 

historiallista ai-

kaa ja siihen liit-

tyviä käsitteitä.  

Kronologian 

ymmärtäminen 

Oppilas tunnistaa 

historian keskei-

siä sisällöllisiä kä-

sitteitä ja pystyy 

opettajan 

Oppilas muistaa 

menneisyyteen 

liittyviä keskeisiä 

sisällöllisiä käsit-

teitä ja antaa 

Oppilas käyttää 

menneisyyteen 

liittyviä keskeisiä 

sisällöllisiä käsit-

teitä ja kuvaa 

Oppilas jäsentää 

historiallisten ta-

pahtumien, ilmi-

öiden ja ajanjak-

sojen 
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siihen liittyviä kä-

sitteitä 

ohjaamana suh-

teuttamaan ne 

ajallisesti toi-

siinsa.  

joitain esimerk-

kejä tarkastelta-

vana olevalle his-

torialliselle ajan-

jaksolle ominai-

sista piirteistä.  

tarkasteltavana 

olevalle historial-

liselle ajanjak-

solle ominaisia 

piirteitä.  

aikajärjestyksen 

ja ajallisia yh-

teyksiä.  

 

Oppilas käyttää 

aikaan liittyviä 

käsitteitä ja erit-

telee historian 

keskeisiin ajan-

jaksoihin liittyviä 

tapahtumia, hen-

kilöitä ja ilmiöitä.  

T5 ohjata oppi-

lasta ymmärtä-

mään ihmisen 

toimintaan ja 

päätöksentekoon 

vaikuttaneita te-

kijöitä erilaisissa 

historiallisissa ti-

lanteissa 

S1–S6 Oppilas oppii 

ymmärtämään 

ihmisen toimin-

taa ja päätöksen-

tekoon vaikutta-

neita tekijöitä 

erilaisissa histori-

allisissa tilan-

teissa. 

Historiallinen 

empatia 

Oppilas tunnis-

taa, että ihmisillä 

on ollut erilaisia 

motiiveja toimin-

nalleen. 

Oppilas tunnis-

taa, miten ihmis-

ten sosiaalinen ja 

yhteiskunnalli-

nen asema vai-

kuttavat heidän 

tekojensa motii-

veihin.  

Oppilas tulkitsee 

ihmisten toimin-

nan tarkoituspe-

riä ja erittelee, 

miten ihmisten 

sosiaalinen ja yh-

teiskunnallinen 

asema tai histori-

allinen konteksti 

vaikuttavat hä-

nen toimin-

taansa. 

Oppilas asettau-

tuu menneen 

ajan ihmisen ase-

maan, arvioi  

hänen toimin-

tansa motiiveja 

sekä tarkastelee 

sitä, miten hänen 

sosiaalinen tai 

yhteiskunnalli-

nen asemansa tai 

historiallinen 

konteksti vaikut-

tavat hänen toi-

mintaansa.  
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T6 auttaa oppi-

lasta arvioimaan 

erilaisia syitä his-

toriallisille ta-

pahtumille ja il-

miöille 

S1–S6 Oppilas oppii ar-

vioimaan erilaisia 

syitä historialli-

sille tapahtumille 

ja ilmiöille sekä 

analysoimaan 

historiallista 

muutosta ja jat-

kuvuutta. 

Syy-seuraus-

suhteiden ym-

märtäminen 

historiassa 

sekä muutok-

sen ja jatku-

vuuden ym-

märtäminen 

 

Oppilas tunnistaa 

menneisyydestä 

asioita, jotka 

ovat muuttuneet 

tai pysyneet 

muuttumatto-

mina.  

 

Oppilas nimeää 

muutokselle tai 

muuttumatto-

muudelle jonkin 

yksittäisen syyn. 

Oppilas tunnis-

taa, että histori-

assa selittäminen 

perustuu toimi-

joiden tarkoitus-

perien analysoin-

tiin.  

 

Oppilas tunnistaa 

syitä ja seurauk-

sia historiallisille 

tapahtumille ja il-

miöille. 

 

Oppilas selittää 

yksilöllisesti oh-

jeistettuna, miksi 

joillain elämän-

alueilla toimittiin 

ennen toisin kuin 

nykyään. 

Oppilas ymmär-

tää, että histori-

assa selittämi-

nen perustuu 

toimijoiden tar-

koitusperien 

analysointiin.  

 

Oppilas ymmär-

tää, että histori-

allisilla tapahtu-

milla ja ilmiöillä 

on erilaisia syitä 

ja seurauksia, ja 

antaa niistä esi-

merkkejä.  

 

Oppilas eritte-

lee, miksi joillain 

elämänalueilla 

toimittiin ennen 

toisin tai samoin 

kuin nykyään. 

Oppilas erottelee 

historiallisia ta-

pahtumia tai il-

miöitä selittävät 

keskeiset tekijät 

vähemmän tär-

keistä ja analysoi 

historiallisten ta-

pahtumien syitä 

ja seurauksia (ku-

ten välittömien 

ja pitkäkestoisten 

syiden merki-

tystä).  

 

Oppilas arvioi, 

miksi joillain elä-

mänalueilla toi-

mittiin ennen sa-

moin tai toisin 

kuin nykyään ja 

miten tapahtu-

man tai ilmiön 

seuraukset vai-

kuttivat eri lailla 

eri asemassa ole-

viin ihmisiin ja ih-

misryhmiin. 

T7 ohjata oppi-

lasta analysoi-

maan historial-

lista muutosta ja 

jatkuvuutta 

S1–S6 
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Historiallisen tiedon käyttäminen 

T8 kannustaa op-

pilasta tulkinto-

jen tekemiseen 

S1–S6 Oppilas rohkais-

tuu tulkintojen 

tekemiseen. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodosta-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 

   

T9 ohjata oppi-

lasta selittämään 

ihmisen toimin-

nan tarkoituspe-

riä 

S1–S6 Oppilas oppii se-

littämään ihmi-

sen toiminnan 

tarkoitusperiä. 

Ihmisen toi-

minnan selittä-

minen 

Oppilas osoittaa 

ohjatusti, miten 

ihmisen toimin-

nan motiivi näkyy 

jossain historian 

tapahtumassa tai 

ilmiössä.  

Oppilas kuvailee, 

miten ihmisten 

taustat vaikutta-

vat heidän toi-

mintansa motii-

veihin. 

Oppilas esittää 

päätelmän, mi-

ten ihmisten 

taustat vaikutta-

vat heidän toi-

mintansa motii-

veihin. 

Oppilas selittää 

ihmisen toimin-

nan motiiveja 

sekä sitä, miten 

ihmisten taustat 

ja historiallinen 

konteksti vaikut-

tavat niihin. 

T10 ohjata oppi-

lasta selittä-

mään, miksi his-

toriallista tietoa 

voidaan tulkita ja 

käyttää eri ta-

voin eri tilan-

teissa ja arvioi-

maan kriittisesti 

S1–S6 Oppilas oppii se-

littämään, miksi 

historiallista tie-

toa voidaan tul-

kita ja käyttää eri 

tavoin eri tilan-

teissa, ja arvioi-

maan kriittisesti 

tulkintojen luo-

tettavuutta.  

Historiallisten 

tulkintojen se-

littäminen ja 

niiden luotetta-

vuuden arvioi-

minen 

 

Oppilas antaa oh-

jatusti jonkin esi-

merkin siitä, mi-

ten historiatietoa 

käytetään johon-

kin tarkoituk-

seen.  

 

Oppilas kuvailee, 

miten historiatie-

toa käytetään jo-

honkin tarkoituk-

seen ja antaa esi-

merkkejä tulkin-

toihin sisälty-

västä puolueelli-

suudesta.  

Oppilas kuvailee, 

miten historiatie-

toa käytetään jo-

honkin tarkoituk-

seen ja erittelee 

tulkintoihin sisäl-

tyvää puolueelli-

suutta.  

Oppilas selittää, 

miten historiatie-

toa käytetään jo-

honkin tarkoituk-

seen ja miten 

lähteiden tulkitsi-

jan tausta voi vai-

kuttaa tulkinnan 

luotettavuuteen.  

 



6 
 

tulkintojen luo-

tettavuutta 

 

T11 harjaannut-

taa oppilasta 

käyttämään eri-

laisia lähteitä, 

vertailemaan 

niitä ja muodos-

tamaan oman 

perustellun tul-

kintansa niiden 

pohjalta 

S1–S6 Oppilas oppii 

käyttämään eri-

laisia lähteitä, 

vertailemaan 

niitä ja muodos-

tamaan niiden 

pohjalta oman 

perustellun tul-

kintansa. 

Historian tieto-

lähteiden käyt-

täminen ja his-

toriatiedon 

tuottaminen 

Oppilas vastaa 

ohjatusti men-

neisyyttä koske-

viin kysymyksiin 

hänelle annetun 

tietolähteen poh-

jalta.  

 

Oppilas muodos-

taa opettajan oh-

jaamana jostain 

lähteestä tulkin-

nan. 

 

Oppilas esittää 

jonkin tulkinnan 

hyödyntäen käy-

tössään olevia 

lähteitä. 

 

Oppilas vastaa 

menneisyyttä 

koskeviin kysy-

myksiin tulkitse-

malla erilaisista 

lähteistä saa-

maansa infor-

maatiota.  

 

Oppilas esittää 

historian tapah-

tumista tai ilmi-

öistä omia perus-

teltuja tulkintoja. 

Oppilas tulkitsee 

erilaisia historial-

lisen tiedon läh-

teitä.  

 

Oppilas esittää 

historian tapah-

tumista tai ilmi-

öistä omia perus-

teltuja tulkintoja  

osoittaen tunnis-

tavansa tulkin-

toihinsa liittyvän 

virhetulkinnan 

mahdollisuuden.  

T12 ohjata oppi-

lasta arvioimaan 

tulevaisuuden 

vaihtoehtoja his-

toriatietämyk-

sensä avulla 

S1–S6 Oppilas oppii ar-

vioimaan tulevai-

suuden vaihto-

ehtoja historia-

tietämyksensä 

avulla. 

Historiatietoi-

suuden hyö-

dyntäminen 

Oppilas osoittaa 

ohjatusti, miten 

historiaa käyte-

tään nykyisyyden 

selittämisessä. 

Oppilas kuvailee, 

miten historiaa 

käytetään nykyi-

syyden selittämi-

sessä. 

Oppilas kuvailee, 

miten historiatie-

dolla voidaan pe-

rustella jokin tu-

levaisuuden va-

linta. 

Oppilas esittää 

arvion siitä, mi-

ten tulkinnat 

menneisyydestä 

vaikuttavat ih-

misten tulevai-

suuden odotuk-

siin ja valintoihin. 

 

 


