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1 Johdanto 

Mitä, miten ja milloin arvioin? Opettajat, niin vastavalmistuneet kuin kokeneemmatkin, tus-

kastelevat usein kouluvuoden aikana tehtäväänsä. Mitä arviointi pitää sisällään, miten ja mil-

loin sitä pitäisi opetussuunnitelman mukaisesti toteuttaa, on tarpeellinen tutkimisen aihe eri-

tyisesti opetussuunnitelmamuutoksen keskellä.  

Uusi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2014) hyväksyttiin jou-

lukuussa 2014 ja otetaan käyttöön 1.8.2016 vuosiluokilla 1–6. On mielenkiintoista tutkia, 

mitä muutoksia opetussuunnitelmauudistus tuo arviointikäytänteisiin sekä -kulttuuriin, ja 

mitä arviointikulttuuria asetuksessa painotetaan. Arvioinnilla on koulutyössä tärkeä tehtävä, 

sillä se ohjaa opettamista ja oppimista (Vaherva 1983, s. 45; Hongisto 2000, s. 86; Kananoja 

1999, s. 65; Opetushallitus 2015a). 

Aineistona tutkielmassani on vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteen 

Oppilaan arviointi -osuus (POPS 2004) ja vuonna 2016 käyttöön otettavan perusteen Oppi-

misen arviointi -osuus (POPS 2014). Tutkielmassani käytän selkeyden vuoksi yksikköä, kun 

puhun yhdestä perusteesta ja monikkoa, kun viittaan molempiin perusteisiin. Lähdeviitteenä 

perusteiden arviointiosuuksille käytän POPS 2004 ja POPS 2014, kun taas koko asiakirjaan 

viitatessa lähdeviitteenä on Opetushallitus 2004 tai Opetushallitus 2014. 

Arviointikäytänteitä tarkasteltaessa apukysymyksillä mitä, miten ja milloin arvioidaan, on 

keskeinen osa tutkimuksessa. Aineistojen (POPS 2004 & POPS 2014) arviointikulttuurien 

tutkimisessa tukeudun vahvasti aiempiin aiheesta tehtyihin tutkimustuloksiin. Valtakunnal-

lisiin oppiainekohtaisiin arviointikriteereihin, opetuksen järjestäjän opetustaan koskevaan 

arviointiin, todistuksille asetettuihin yksityiskohtiin tai niiden muotoseikkoihin en syvenny. 

Keskityn tutkielmassani perusteiden arviointiosuuksien yleisopetusta koskevan arvioinnin 

ohjeistuksiin. 

Tutkimuksessani teoreettisena viitekehyksenä käytän kirjallisuutta opetussuunnitelmatutki-

muksesta, oppimiskäsityksistä ja arvioinnin problematiikasta. Opetussuunnitelman perus-

teita tutkimuksessa aineistona käytettäessä on olennaista havainnollistaa aiempien tutkimus-

ten taustaa ja tuloksia. Opetussuunnitelmatutkimusta selvennän muun muassa Lahdeksen 

(1986) teorian pohjalta. 
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Oppimisen tavoitteet ja vallalla oleva oppimiskäsitys ovat arvioinnin taustatekijöitä, eikä 

niitä voi ohittaa tutkittaessa arviointikäytänteitä tai -kulttuuria. Uudessa Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteessa (Opetushallitus 2014) painottuu konstruktivistinen oppi-

miskäsitys aiempaa voimakkaammin. Arvioinnissa oppimiskäsitys on havaittavissa arvioin-

tikäytänteiden ja -menetelmien luonteessa (Vaherva 1983; Hongisto 2000). 

Arvioinnin käsitettä lähestyn aluksi sen kahtalaisuuden kautta. Määrällisen ja laadullisen ar-

vioinnin eroja havainnollistan ensimmäiseksi. Oppilaan arvioinnin ja oppimisen arvioinnin 

tehtäviä ja käytänteitä kuvailen muun muassa Koppisen, Korpisen ja Pollarin (1994) näkö-

kulmiin tukeutuen. Koppisen ym. (1994), Kananojan (1999) sekä Uusikylä ja Atjosen (2005) 

teokset toimivat teoriaperustana moninaisia arviointimenetelmiä havainnollistaessa. Lisäksi 

tutkimuksessani on käytetty useita muitakin lähteitä, joihin viittaan kappaleissa tarvittaessa. 

Metodologisena lähestymistapana tutkielmassani hyödynnän laadullista sisällönanalyysia 

vahvistaen sitä määrällisellä sisällönerittelyllä. Metodologiaa avatessa pohdin myös valitun 

metodologisen lähestymistavan luotettavuutta sekä tutkimuksen etiikkaa. Metodologian ha-

vainnollistamisessa ja eettisyyden pohdinnassa teoriapohjana ovat muun muassa Tuomen ja 

Sarajärven (2009) teos sekä Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2009) artikkeli. 

Laadullisen sisällönanalyysin avulla tekstimuotoiset perusteet ovat systemaattisesti analy-

soitavissa. Analyysiosiossa tutkin mitä, miten ja milloin vuoden 2004 Oppilaan arviointi -

osuudessa ja vuoden 2014 Oppimisen arviointi -osuudessa ohjataan arvioimaan: muuttu-

vatko arviointikäytänteet? Lisäksi tarkastelen arviointiosuuksien (POPS 2004 & POPS 

2014) arviointikulttuureita muun muassa oppimiskäsityksen, arviointiteorioiden ja arvioin-

nin lähestymistavan pohjalta. Vertailen arviointikulttuureita sekä laadullisen analyysin että 

määrällisen frekvenssimittauksen keinoin.  

Analyysin loppupuolella hahmottelen uuden perusteen (POPS 2014) arviointikulttuuria ku-

vailevan arviointimallin, arviointipuun. Arviointipuu voi toimia opettajalle apuvälineenä ar-

viointia suunnitellessa ja toteuttaessa perusteen (Opetushallitus 2014) voimassaolon ajan. 

Tutkielmani lopussa pohdin analyysissa esille tulleiden tulosten vastaavuutta ja luotetta-

vuutta sekä tarkastelen tutkielmani käyttökelpoisuutta. Pohdinnan jälkeen tutkielmassa on 

lähdeluettelo. Liitteitä tutkielmassani ei ole. 
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2 Perusopetuksen opetussuunnitelma teoriassa ja käytännössä 

Suomessa valtakunnalliset Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ohjaavat paikalli-

sesti tehtävien opetussuunnitelmien laadintaa. Tässä luvussa havainnollistan opetussuunni-

telman määritelmää, kehitysaskelia, tehtävää sekä opetussuunnitelmatutkimusta. Lopuksi 

selvennän, millä perusteella aineisto on valittu tähän tutkimukseen. 

2.1 Opetussuunnitelmasta yleisesti 

Suomen peruskoulujärjestelmän toimintaa ohjaa perusopetuslaki. Perusopetuslain (Finlex 

2015, 1. luku: 2 §) mukaan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua sekä tukea heitä 

”[…] ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille 

elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.” Opetuksen järjestämisessä tulee lain mukaan noudat-

taa yhtenäisiä opetussuunnitelman perusteita valtakunnallisesti (Finlex 2015, 1. luku: 3 §). 

Valtakunnalliset perusteet nojaavat perusopetuslakiin ja ohjaavat paikallisesti tehtävää ope-

tussuunnitelman laadintaa. Paikallisesti tehtävien opetussuunnitelmien laadinnasta vastaa 

opetuksen järjestäjä, joka on yleensä kunta. Lisäksi koulut laativat koulukohtaiset opetus-

suunnitelmansa. (Edu.fi 2015.)  Opetuksen tulisi lain mukaan edistää tasa-arvoa ja sivistystä 

sekä taata oppilaiden yhdenvertaisuus koko maassa (Finlex 2015, 1. luku: 2 §).   

Laissa mainitaan opetussuunnitelmasta seuraavasti (Finlex 2015, 4. luku: 14 §): ”Opetushal-

litus päättää perusopetuksen eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien, oppilaanohjauksen ja 

muun tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista […]”. Opetussuunnitelma määrittää tä-

ten raamit opetuksen suunnittelulle, toteuttamiselle ja järjestämiselle. Opettaja opetuksen to-

teuttajana noudattaa valtakunnalliseen perusteeseen pohjautuvaa opetussuunnitelmaa. 

Vaikka opetussuunnitelmassa otetaankin kantaa myös opetusmenetelmiin, on opettajalla 

kuitenkin työssään myös toimintavapautta (Uusikylä & Atjonen 2005, s. 50.) 

Opetussuunnitelman tehtäviä 

 

Uusikylä ja Atjonen (2005, s. 50–51) toteavat, että opetussuunnitelmasta on vaikea muodos-

taa yhtä ainoaa määritelmää. Yleisesti ottaen opetussuunnitelmalla katsotaan olevan kaksi 

päätehtävää: tarjota suuntaviivoja oppilaille annettavalle opetukselle sekä toimia ennalta laa-
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dittuna kokonaissuunnitelmana kaikille niille tavoitteille, joita koulukasvatus sisältää. Ku-

vainnollisesti opetussuunnitelman voisi nähdä esimerkiksi olevan kuin taiteilijalle tehty ti-

laus, jossa opetus vastaa taideteoksen luomista ja opettaja taiteilijaa (Saylor & Lewis 1981).  

Opetussuunnitelma on asiakirja, jossa ”[…] yleensä ilmaistaan kyseisen koulun tai kouluas-

teen tavoitteet ja oppiaines sekä oppilasarvioinnin periaatteet” (Uusikylä & Atjonen 2005, s. 

50). Opetussuunnitelma sisältää kehyksiä opetusmenetelmille ja se toimii opettajan työka-

luna. Opetussuunnitelmassa tuodaan esille, millaista yleissivistystä Suomen lapsille ja nuo-

rille on tarpeellista antaa. (Uusikylä & Atjonen 2005, s. 50–51.)  

Lahdes (1986, s. 82) tiivistää opetussuunnitelman seuraavasti: ”opetussuunnitelma on enna-

kolta laadittu kokonaissuunnitelma kaikista niistä toimenpiteistä, joilla pyritään toteutta-

maan koululle asetettuja tavoitteita.” Lahdeksen määritelmä sopii hyvin yksiin opetussuun-

nitelmatutkimuksen yhteistyöryhmän kannanotossa ilmaistuun näkemykseen opetussuunni-

telman kokonaisvaltaisesta tehtävästä (ks. Malinen 1987, s. 9).  

Opetussuunnitelman didaktisia malleja 

 

Opetussuunnitelmassa otetaan huomioon niin yhteiskunta, oppilas kuin kulttuurin sisällötkin 

(Lahdes 1986, s. 37).  Suomalaiseen opetussuunnitelmaan eniten vaikuttaneita didaktisia 

koulukuntia ovat saksalainen lehrplan- ja angloamerikkalainen curriculum -koulukunta. 

Teoreettisesti tarkasteltuna curriculum -tyyppinen opetussuunnitelma painottaa oppilasläh-

töisyyttä ja korostaa pedagogisia periaatteita ja kasvatustavoitteita. Lehrplan -tyyppisessä 

opetussuunnitelmassa korostuvat sen sijaan tiedolliset elementit. (Malinen 1992, s. 11–15.) 

Suomalaisesta opetussuunnitelmasta on löydettävissä kolme määräävää tekijää: yhteiskunta, 

oppilas ja tiedonalat. Ne vaikuttavat aina opetussuunnitelman laatimiseen, mutta painottuvat 

eri vuosikymmeninä vaihtelevasti. Rajan vetäminen ei ole yksinkertaista, mutta pääpiirteit-

täin yhteiskuntapainotteisessa opetussuunnitelmassa kiinnitetään suurta huomiota sosiali-

saatioon, oppilaspainotteisessa opetussuunnitelmassa lähtökohtana on oppilas sekä yksilöl-

lisyys ja tiedonalapainotteisessa korostuu ”akateeminen kasvatus”. (Lahdes, 1986, s. 37–38.)  

Lahdes (1986, s. 40) nimittää näitä opetussuunnitelmaan vaikuttavia tekijöitä eli yhteiskun-

taa, oppilasta ja tiedonaloja opetussuunnitelman determinanteiksi. Seuraavassa kuviossa 

(kuvio 1) kuvataan determinanttien sidonnaisuutta opetussuunnitelmaan. Lahdes (1986, s. 

41) mainitsee, että painottumisesta huolimatta yksipuoliset opetussuunnitelmat eivät ole 

mahdollisia.  
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Kuvio 1.  Opetussuunnitelman determinantit (mukaillen Lahdes 1986, s. 40) 

Lahdes (1986, s. 82–83) nostaa esille myös, että usein ennakko-opetussuunnitelmat ovat ide-

aalisia ja mahdollisia vain edullisissa olosuhteissa. Opetussuunnitelman toteutumisen tutki-

miseen käytetään toisenlaista mallia, joka havainnollistaa opetussuunnitelman kolmitasoi-

suutta. Silloin tavoitteena on erottaa toisistaan etukäteen laadittu suunnitelma, toteutuva 

suunnitelma ja lopulta oppilaiden kokema ja elämä opetussuunnitelma. Tässä tutkimuksessa 

keskityn tutkimaan ”ideaalisen” Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointi-

osuuksia, joten jälkimmäiseen malliin ei syvennytä lähemmin. 

Opetussuunnitelman kehitysaskelia 

 

Opetussuunnitelmaa on nimitetty aikojen saatossa muun muassa lukusuunnitelmaksi, op-

piennätykseksi, opintosuunnitelmaksi, opinto-oppaaksi ja koulutussuunnitelmaksi. Merkille 

pantavaa on se, että opetussuunnitelma on laadittu aina kirjallisesti ja otettu käyttöön vasta 

kun se on hyväksytty virallisesti ensin valtakunnallisesti ja sen jälkeen kuntatasolla. (Uusi-

kylä & Atjonen 2005, s. 50.) Suomessa oppivelvollisuuslaki hyväksyttiin ensimmäisen ker-

ran vuonna 1921, joten suomalaisen opetussuunnitelman historia on vasta noin sadan vuoden 

ikäinen (Öhman 2009; Uusikylä & Atjonen 2005, s. 57). 

1900-luvulla opetussuunnitelman kehityksessä on Lahdeksen (1986, s. 82) mukaan tunnis-

tettavissa neljä tasoa. Uusikylä ja Atjonen (2005, s. 57–59) tarkentavat lisäksi tasojen omi-

naispiirteitä: 
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1. Vuosisadan alussa opetussuunnitelma oli ainoastaan oppisisältökokoelma  

2. 1920-luvulla taasen opetussuunnitelmaan sulautuivat niin sisällöt kuin menetelmät-

kin. Ensimmäinen virallinen opetussuunnitelma oli maalaiskansalaiskoulun opetus-

suunnitelma vuodelta 1925 ja siinä painottui oppiaineiden systemaattinen opetus ja 

tavoitteleminen 

3. 1950-luvulla on opetussuunnitelmasta löydettävissä opetukselle kehystekijöitä. Ope-

tussuunnitelmasta on nähtävissä arvoja, joita katsottiin oppilaan tulevaisuuden kan-

nalta tärkeiksi. Lisäksi monipuolisuuden kehittämistä arvostava kasvatus nousi esille 

ensimmäistä kertaa 

4. 1970-luvulta lähtien opetussuunnitelmiin sidottiin yhteiskunnallista taustaa. Komitea 

laati kaksiosaisen opetussuunnitelman, joka ilmensi kasvatuksen ja koulutuksen ar-

vopohjaa sekä oppiainekohtaisia oppimääriä 

Opetussuunnitelmia on uudistettu tämän jälkeen vuosina 1985, 1994, 2004 ja vuonna 

2016 otetaan käyttöön uusin opetussuunnitelman peruste (Opetushallitus 2014). Vuonna 

1985 suurin muutos valtakunnallisessa perusteessa oli, että laadittaessa siihen oli jätetty 

osioita, joita sai suunnitella kuntatasolla. Opettajien sitouttaminen suunnittelutyöhön 

otettiin hyvin vastaan ja 1994 hyväksyttyä opetussuunnitelmaa alettiinkin valmistella en-

tistä hajautetummalla vastuulla jo vuosikymmenen alussa. Tässä vaiheessa kaikki koulut 

saivat laatia omat opetussuunnitelmansa. (Uusikylä & Atjonen 2005, s. 59–61.) 

Vuoden 2004 peruste on rakenteeltaan edeltäjiänsä laajempi. Yli 300-sivuinen opetus-

suunnitelman peruste sisältää opetuksen järjestämisen lähtökohtia ja toteuttamista kos-

kevia ohjeita. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt on ilmaistu kattavasti 

verrattuna aiempaan perusteeseen. Lisäksi omat lukunsa ovat saaneet yleistä ja erityistä 

tukea tarvitsevien oppilaiden opetus, saamelaisten, romanien, viittomakielisten ja maa-

hanmuuttajien opetus. Perusteen lopussa on tämän tutkielman aineistoon sisältyvä, op-

pilaan arviointia koskeva kahdeksansivuinen osuus. Ensimmäistä kertaa myös jokaisen 

oppiaineen yhteyteen on kirjattu nivelvaiheissa huomioitavat hyvän osaamisen (arvosana 

8) kriteerit, joihin oppilaan taitotasoa tulee suhteuttaa. (Uusikylä & Atjonen 2005, s. 59–

62; Opetushallitus 2004; POPS 2004.) 

Vuonna 2016 käyttöön otettava Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet kattaa yli 

400 sivua. Oppiainesisällöt eivät ole enää yhtä tarkasti kirjattuna kuin aiemmin, ja ope-

tuksen tavoitteena onkin laaja-alainen osaaminen. Opetus on jaettu vuosiluokille 1–2, 3–
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6 ja 7–9. Opetussuunnitelman perusteessa arvopohjan ja opetuksen toteuttamisen ohjeis-

tuksen lisäksi suurta jalansijaa saa 14-sivuinen oppimisen arvioinnin osuus sekä oppimi-

sen ja koulunkäynnin tuki. (Opetushallitus 2014; POPS 2014.)  

Opetussuunnitelmien arviointikäytänteitä eri vuosikymmeninä 

 

Oppilaan arvioinnin taustalla on käsitys oppimisesta, ja opetussuunnitelmassa arviointi 

perustuu vallalla olevaan oppimiskäsitykseen. Arviointikäytänteet ja -menetelmät, eli 

mitä, miten ja milloin arvioidaan, ohjaavat opetusta. Arvioinnilla on suuri merkitys kou-

lutyössä, ja käytännössä tapahtuvan arvioinnin tulee olla yhteneväinen toteutettavan op-

pimiskäsityksen kanssa. Arvioinnin viestin ollessa ristiriidassa oppimiskäsityksen 

kanssa arviointi ohjaa opetusta vahvemmin. (Opetushallitus 2015a.) 

Kun peruskoulun mukainen opiskelu aloitettiin vuonna 1972, painottui oppilaan arvioin-

nissa suhteellinen arviointi. Oppilaita laitettiin osaamistasoltaan paremmuusjärjestyk-

seen, tuloksia vertailtiin ja arvosanoja annettiin tietyn jakauman kautta. Arvioinnissa ei 

eroteltu sen ohjaavaa tehtävää osaamisen tason arvioinnista. Vuoden 1985 opetussuun-

nitelman perusteessa luovuttiin luokkakohtaisesta, tiettyyn jakaumaan perustuvasta suh-

teellisesta arvioinnista, sillä jokaisella piti olla mahdollisuus suorittaa peruskoulu. Arvi-

oinnin ohjaavaa tehtävää ja osaamisen tasoa ei edelleenkään eroteltu. Arvosanojen pe-

rustana oli oppilaan osaamisen tason vertaaminen yksilöllisesti valtakunnallisiin ja kun-

takohtaisiin opetukselle asetettuihin tavoitteisiin. (Opetushallitus 2015a.)  

Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteessa arvioinnin tehtäviä ei edelleenkään ero-

teltu, ja arvosanojen antaminen perustui opetussuunnitelmassa laadittuihin tavoitteisiin. 

Oppilasarvostelussa pyrittiin toisaalta yksilöllisyyteen, toisaalta tasapuolisuuteen ja ver-

tailukelpoisuuteen. Valtakunnallinen ohjaus oppilasarviointiin oli vähäistä, sillä opetus-

suunnitelmia laadittiin kuntatasolla ja arviointi perustui niihin. Oppilaan arvioinnin pe-

rusteita uudistettiinkin jo 1999, jolloin arviointiin haluttiin mukaan oppilaan oppimista 

ohjaava ja kannustava tehtävä sekä itsearviointi. Lisäksi opetussuunnitelmaan lisättiin 

hyvän osaamisen (8) kriteerit päättöarvioinnissa. (Opetushallitus 2015a.) 

Osittain vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteen mukainen väljä arviointiperusta jäi 

elämään uudistuksesta huolimatta aina vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistukseen 

saakka (Opetushallitus 2015a). Siinä oppilaan arvioinnille luotiin yhtenäisemmät käy-

tännöt. Opintojen aikainen arviointi erotettiin selkeästi opintojen lopussa tapahtuvasta 
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päättöarvioinnista. Myös tavoitteiden merkitystä arvioinnin pohjana haluttiin painottaa. 

Perusteen päättöarviointiosuuteen liitettiin luotettavuuden lisäämiseksi hyvän osaamisen 

(8) kriteerit vuoden 1999 uudistuksen pohjalta. Kriteerien tehtävänä ei ollut vähentää 

sanallista arviointia, vaan perusteen mukaan ohjaavan ja kannustavan arvioinnin tode-

taankin mahdollistuvan parhaiten sanallisella arvioinnilla. Sanallista arviointia lukuvuo-

sitodistuksessa on ollut mahdollista antaa vuoden 2004 perusteen mukaisesti aina 7. luo-

kalle saakka yleisopetuksessa. (Opetushallitus 2015b.) 

Vuonna 2016 käyttöön otettavan opetussuunnitelman perusteen arviointipohjan on to-

dettu muuttuvan aiemmasta perusteesta (Nissilä 2015, s. 22–23). Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää, mihin suuntaan arviointi on kehittymässä näistä aiemmista 

linjauksista. Uusikylä ja Atjonen (2005, s. 65) ennustavat, että ”[…] opetuksen erimuo-

toinen säätely opetussuunnitelmilla ja niihin kytkeytyvillä muilla toimilla on lisäänty-

mässä.”  

2.2 Opetussuunnitelmatutkimus ja aineiston valikoituminen tähän tutkimukseen 

Opetussuunnitelmatutkimusta tehdään monella osa-alueella; muun muassa kansainvälisesti, 

eri koulumuotojen opetussuunnitelmista ja hallinnollisesti laadituista opetussuunnitelmista. 

Tutkijan onkin Malisen (1987, s. 7) mukaan tutkimuksen aluksi selvennettävä, missä mie-

lessä hän käsitettä käyttää.  

Opetussuunnitelmatutkimus vilkastui 1970-luvun jälkeen, kun opetussuunnitelmia alettiin 

laatia entistä tarkemmin sisällyttäen niihin koulutuspoliittista ajattelua ja pedagogista puolta. 

Opetussuunnitelmien laatiminen vaikeutui ja samalla epäselvyydet korostuivat, kuten edel-

lisessä alaluvussa käy ilmi arvioinnin monitulkintaisuudesta aina vuoteen 2004 saakka. Ope-

tussuunnitelmatutkimuksessa ei pyritä teoreettiseen tarkasteluun vain kasvatuksen tai oppi-

misen teoriasta, vaan aihetta lähestytään monitieteellisesti myös esimerkiksi koulutuksen 

päämääriä ja yhteiskunnan eri toimintamuotoja sekä psykologiaa tutkimukseen sisällyttäen. 

(Malinen 1987, s. 7–9.) 

Opetussuunnitelmatutkijoiden yhteistyöryhmän kannanotossa on selvennetty havaintoja, 

joita suomalaisten opetussuunnitelmien tutkimuksessa on tullut esille. Kannanotossa tode-

taan, että opetussuunnitelma laaditaan johonkin tarpeeseen, ja sen taustalla on aina arvojär-

jestelmä paremmin tai huonommin määriteltynä. Tutkijoiden mukaan opetussuunnitelman 
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pitäisi käsittää koulun koko toiminta tavoitteena palvella oppilaiden kasvatusta. On todettu, 

että opetussuunnitelmat sisältävät aina kuitenkin sen verran väljyyttä, että kasvattaja voi si-

vuuttaa monia asioita itsenäiseen harkintakykyyn vedoten. Kaiken kaikkiaan opetussuunni-

telma tulee nähdä opetustapahtuman suunnittelun välineenä, jonka toteuttaja on opettaja. 

Näin ollen opetussuunnitelmatutkimus pureutuukin aihepiireihin, jotka käsittelevät muun 

muassa opettajuutta, opetussuunnitelman moninaisia malleja, opetussuunnitelmaa opetusta-

pahtuman ohjaajana, opetussuunnitelmaa suhteessa tulevaisuuden näkymiin tai opetussuun-

nitelman sosiologisia ja koulutuspoliittisia näkökulmia. (Malinen 1987, s. 9–15.)    

Kosusen tutkimuksen (1995, s. 274–279) mukaan opetussuunnitelmatieto muodostaa tär-

keän osan opettajan käyttötiedosta. Tutkimuksen mukaan opetussuunnitelma vaikuttaa luo-

kanopettajien opetukseen oppimateriaalia enemmän. Vaikka opetussuunnitelmaa sovelle-

taan usein subjektiivisiin opetussuunnitelmiin, opetukseen ja/tai oppimiseen liittyvien käyt-

töteorioiden kautta, todetaan kokeneempien opettajien kykenevän sitomaan kirjoitetun ope-

tussuunnitelman tavoitteet osaksi omaa opetustyötä. Kosusen (1995) tutkimuksessa kävi 

ilmi, että vähemmän kokeneet opettajat suhtautuvat opetussuunnitelmamuutoksiin kieltei-

semmin ja noudattavat tiukemmin ei-ilmiöpohjaista, oppikirjamaisesti etenevää opetuksen 

suunnittelua.  

Opetussuunnitelmamuutoksen keskellä näen tutkimukseni aiheen tärkeäksi ajatellen juuri 

vähemmän kokeneita opettajia. Tavoitteena on tutkimukseni myötä tiivistää uuden perusteen 

(POPS 2014) arviointikäytänteitä ja -kulttuuria sellaiseen muotoon, että vastavalmistunutkin 

opettaja voisi kokea varmuutta arvioidessaan oppilaidensa oppimista. 

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet aineistona tässä tutkimuksessa 

 

Tässä tutkimuksessa keskityn tutkimaan ja vertailemaan kahden Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden arviointiasetuksia. Opetussuunnitelmien perusteista on valittu 

vuoden 2004 perusteen Oppilaan arviointi -osuus (POPS 2004) sekä joulukuussa 2014 hy-

väksytty, 1.8.2016 alakouluissa käyttöön otettavan perusteen Oppimisen arviointi -osuus 

(POPS 2014). 

Aineistona ovat valitut arviointiosuudet harkitusta syystä. Vuoden 1999 oppilaan arvioinnin 

perusteiden uudistamisen myötä arviointi on nostettu tärkeäksi osaksi Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteita. Vuoden 2004 asetuksessa arviointi on ensimmäistä kertaa laa-

jasti ohjeistettuna. Vuonna 2014 hyväksytyssä perusteessa arviointikäytänteitä ja -kulttuuria 
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on käsitelty vielä kattavammin. Tässä vaiheessa näen tutkimusaiheen erittäin ajankohtaiseksi 

ja aineiston riittävän laajaksi tutkimuksen tekemiselle. 

Ajankohtaisuuden ja aineistomateriaalin kattavuuden lisäksi opetussuunnitelman perusteen 

oppimiskäsityksen murros tuo mielenkiintoisen näkökulman tutkimukseen. Kananoja (1999, 

s. 65) havainnollistaa, että arvioinnin kehittymissuunnat ovat kiinteästi yhteydessä yhteis-

kuntatieteiden paradigmamuutoksiin. Hongisto (2000, s. 88) selventää, että vaikka opetus ja 

arviointi ovat kehittyneet viime vuosikymmeninä, ei konstruktivistinen oppimiskäsitys ole 

vielä juurtunut suomalaiseen kouluun. Oppimisen arviointi perustuu vielä 2000-luvun alussa 

suurelta osin behavioristiseen käsitykseen, malliin ja toimintatapoihin.  

Vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteessa painottuvat oppiaineiden sisällöt (ks. Nissilä 

2015, s. 22; Opetushallitus 2004), ja opetussuunnitelman oppimiskäsitys nostaa esille oppi-

laan aktiivisen toiminnan ja oppimisen yksilöllisyyden. Vuonna 2014 hyväksytty peruste 

painottaa niin ikään konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaista oppilaan roolia aktiivi-

sena toimijana sekä oppimisen vuorovaikutteisuutta. Uudistuksena vuoden 2014 perusteessa 

korostetaan taitojen oppimista sisältöjen asemesta. Opetuksen ilmiöpohjaisuutta tuetaan 

laaja-alaisten taitojen tavoitteilla, joita tulee toteuttaa esimerkiksi opetuksen projektiluontei-

suudella. Ilmiöpohjaisuus on näin ollen tuonut muutoksia myös opetussuunnitelman raken-

teeseen siten, että opetuksen tavoitteet on jaettu vuosiluokittain 1–2, 3–6 ja 7–9.  (Nissilä 

2015, s. 22–23; Opetushallitus 2014.)  

Nissilän (2015, s. 23) artikkelissa mainitaan, että opetussuunnitelman rakennemuutosten 

ohella opetussuunnitelman perusteen arvopohja, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri muut-

tuvat. Hongiston (2000, s. 86–92) ja Kananojan (1999, s. 66) esille tuomien näkökulmien 

perusteella vuonna 2016 käyttöön otettavassa opetussuunnitelman perusteessa painottuu 

konstruktivistinen oppimiskäsitys. Juuri nyt, oppimiskäsityksen murroksessa, on mielen-

kiintoista tutkia ja vertailla kahden opetussuunnitelman arviointikäytänteitä ja -kulttuuria.  

2.3 Yhteenveto 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet nojaavat perusopetuslakiin. Perusopetuslain 

mukaan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua ja ihmisyyttä ohjaten oppilaita vas-

tuukykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. 

Opetussuunnitelman tehtävänä on toimia kokonaissuunnitelmana, joka tarjoaa suuntaviivoja 
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oppilaille annettavan opetuksen ja koulukasvatuksen tavoitteille. Opetussuunnitelman pe-

rusteet painottavat eri vuosikymmeninä eri sisältöjä. Opetussuunnitelma voi olla yhteis-

kunta-, oppilas- tai tiedonalapainotteinen. Näitä opetussuunnitelman determinantteja havain-

nollistan kuviossa 1.  

Ensimmäinen virallinen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet oli maalaiskansalais-

koulun opetussuunnitelma vuodelta 1925. Opetussuunnitelman kehityksessä on huomatta-

vissa eri tasoja; aluksi opetussuunnitelma oli ainoastaan oppisisältökokoelma. Vähitellen 

opetussuunnitelmat laajenivat ja niihin sisällytettiin yhteiskunnallista taustaa, kasvatuksen 

ja koulutuksen arvoja sekä oppiainekohtaisia oppimääriä. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointimääräykset ovat olleet pitkään 

moniselitteisiä ja osittain epäselviäkin. Vuonna 1999 uudistettiin arviointiperusteita – todel-

lisuudessa ne ovat toteutuneet vasta vuoden 2004 jälkeen. Uudistuksen myötä arviointi ja-

kautuu selkeästi arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin. Päättöarviointiin liitettiin 

hyvän osaamisen (8) kriteerit. 

Opetussuunnitelmatutkimus vilkastui 1970-luvun jälkeen, kun opetussuunnitelmiin alettiin 

sisällyttää koulutuspoliittista ja pedagogista puolta. Tutkimusta tehdään niin kansainvälisesti 

kuin kansallisestikin, ja tutkimuksissa opetussuunnitelmia lähestytään monitieteellisesti. 

Tässä tutkielmassa aineistoksi on valittu vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteen Oppi-

laan arviointi -osuus ja vuonna 2014 hyväksytyn perusteen Oppimisen arviointi -osuus har-

kituista syistä. Näitä syitä ovat esimerkiksi oppimiskäsityksen murros sekä ajankohtaisuus.    
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3 Oppimisteoreettiset näkökulmat ja arviointi 

Aiemmassa luvussa tuli esille, että oppimiskäsitys ohjaa arviointia. Tässä luvussa havain-

nollistan oppimisteoreettisia näkökulmia ja selvennän lähivuosikymmeninä peruskoulun 

opetussuunnitelmissa vaikuttaneiden oppimiskäsityksien yhteyksiä arviointikäytänteisiin. 

Ensiksi kuvailen behavioristista oppimiskäsitystä ja sen jälkeen konstruktivistista oppimis-

käsitystä. Lopuksi selvitän niiden yhteyksiä arviointikäytänteisiin. 

3.1 Oppimisteorioiden taustaa 

Opettaminen ja oppiminen pohjautuvat aina johonkin käsitykseen oppimisesta (Rauste-von 

Wright, von Wright & Soini 2003, s. 139). Koska tutkimusten mukaan oppimiskäsitys ohjaa 

arviointia (ks. Hongisto 2000, s. 86; Kananoja 1999, s. 65–66), on tässäkin tutkielmassa 

olennaista selventää, mitkä oppimiskäsitykset painottuvat koulutuksessa ja perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa. 

Oppimiskäsityksellä tarkoitetaan Rauste-von Wrightin ja von Wrightin (2002, s. 103–146) 

mukaan perusolettamuksia ja malleja, jotka ohjaavat tutkijan tai kasvattajan toimintaa. Op-

pimiskäsitykset ovat monimuotoisia ja niihin vaikuttavat monet tekijät, kuten esimerkiksi 

yhteiskunnalliset perinteet ja normit tai oppimista koskevan tutkimustyön teoriat. Oppimisen 

tutkimuksen parissa on useita toisistaan poikkeavia tutkimussuuntia, mutta oppimisen psy-

kologiaa historiallisesti tarkasteltuna erotetaan yleensä kaksi pääperinnettä; behavioristinen 

tutkimusperinne ja kognitiivinen tutkimusperinne (Lehtinen, Kinnunen, Vauras, Salonen, 

Olkinuora & Poskiparta 1989, s. 17).  

1950-luvun jälkeen oppimisen tutkimuksen näkökulma on kehittynyt behavioristisesta ihmi-

sen käyttäytymisen tutkimuksesta ihmisen psyykkisten prosessien ja toiminnan tutkimiseen 

kognitiivista ja sosiaalista suuntausta painottaen (Rauste-von Wright ym. 2003, s. 139–140). 

Toisistaan suuntaukset poikkeavat tietoteoreettisen erottelun kautta. Behavioristinen tutki-

musperinne nojaa empiristiseen tiedonkäsitykseen, jonka mukaan tieto on aistihavaintoihin 

perustuvaa. Kognitiivinen tutkimusperinne taasen ammentaa käsityksiä rationalismista; 

siitä, että tietoa voidaan saavuttaa ymmärryksen avulla esitietoa hyödyntäen. Näitä kahta 

perinnettä jaotellaan myös tietoteorioihin perustuen empiristiseksi perinteeksi ja konstrukti-

vistiseksi perinteeksi. (Rauste-von Wright & von Wright 2002, s. 104.) 
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3.1.1 Behavioristinen oppimiskäsitys 

Empirismiin ja positivistiseen lähestymistapaan nojaavan behavioristisen perinteen tutki-

muksessa on kiinnostuttu tutkimaan oppimista, joka on ulkoisesti havaittavaa. Suuntauksen 

kuuluisimpia edustajia ja tutkijoita ovat J.B. Watson ja B.F. Skinner. (Lehtinen ym. 1989, s. 

17–18.)  

Amsel (1989, s. 1–22) selventää, että behaviorismin muunnelmia on ollut aikojen kuluessa 

useampia. Ensimmäiseksi voidaan erottaa Watsonin varhainen, vuodesta 1913 lähtien vai-

kuttanut versio. Radikaalien versioiden mukaan kaikki psykologinen käyttäytyminen voi-

daan selittää behaviorististen lainalaisuuksien avulla: ihminen on biologinen olento, joka 

reagoi ärsykkeisiin. Ärsykettä seuraa reaktio. Säljö (2004, s. 48–49) tarkentaa, että tämän 

tieteellisen suuntauksen lähtökohtana olivat I. Pavlovin ehdollistumiseen liittyvät havainnot. 

Pavlov todisti koirakokeillaan, että luonnollinen reaktio (esimerkiksi koiran syljeneritys), 

voidaan laukaista myös jollakin muulla tavalla kuin miten reaktio yleensä laukaistiin. Tätä 

ei varsinaista -reaktiota Pavlov kutsui ehdolliseksi refleksiksi. Vaikka havainnot olivat aika-

naan ratkaisevia, nykyään ymmärretään, että vain pieni osa ihmisen käyttäytymisestä ja re-

aktioista on reflekseistä aiheutuvaa.  

1930- ja 1940-lukujen aikaan behavioristisessa suuntauksessa tapahtui muutoksia, joita kut-

sutaan uusbehaviorismiksi. Tällöin kuuluisimpina tutkijoina vaikuttivat C. Hull ja B.F. Skin-

ner. (Amsel 1989, 1–22.) Hull kehitti Watsonin varhaista versiota pidemmälle muotoillen 

matemaattisia malleja siitä, mitä ärsykkeen ja reaktion välillä tapahtuu (ärsyke-organismi-

reaktio). Skinner taasen toimi käytännönläheisemmin muokaten teoriaa suuntaan, jota kut-

sutaan vahvistamisen periaatteeksi. Oppiminen tapahtuu vahvistamisen kautta; toivotun suo-

rituksen jälkeen annetaan välittömästi positiivista palautetta ja ei-toivottava käytös tai suo-

ritus sivuutetaan huomaamattomasti. Tämän uskotaan vahvistavan niitä käyttäytymismuo-

toja, joihin liittyy välitön positiivinen palaute. (Lehtinen ym. 1989, s. 17–18; Säljö 2004, 

48–51). 

Tynjälä (1999, s. 68) havainnollistaa, että behavioristinen oppimiskäsitys painottaa oppimi-

sen ulkoista säätelyä. Behavioristisen tutkimusperinteen mukaan monimutkaisemmatkin toi-

minnot rakentuvat aiemmin opituista toimintamalleista noudattaen samoja oppimislakeja. 

Oppimisprosessiin ei kiinnitetä huomiota. Tiedon nähdään olevan objektiivista ja yksilöstä 

riippumatonta, jota siirretään kontrolloidusti ja asteittain etenevästi toivottua käytöstä palki-

ten. Behavioristisen oppimiskäsityksen tapaan voidaan opettaa tehokkaasti yksittäisiä taitoja 
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ja käyttäytymismalleja. Kuitenkaan oppimiskäsitys ei tue ymmärryksen ja ajattelun kehi-

tystä. Lisäksi ulkoisten palkkioiden avulla ylläpidetty motivaatio voi häiritä sisäisen moti-

vaation kehittymistä. (Lehtinen ym. 1989, s. 19–22; Tynjälä 1999, s. 68.) 

Leppänen ja Yliranta (2012, s. 21) kuvaavat taulukossaan koulun arjessa näkyviä empiristis-

behavioristisia piirteitä. Taulukossa havainnollistetaan, että behavioristinen oppimiskäsitys 

ilmenee konkreettisesti muun muassa oppimisen ulkoisena kontrollointina ja arviointina. 

Oppimisen vastuu on opettajalla oppilaan asemesta. Oppimiselle asetetaan ulkoapäin tarkat 

tavoitteet, ja opettajalla on rooli olla tiedonjakajana sekä oppilaalla tiedon passiivisena vas-

taanottajana.  

3.1.2 Konstruktivistinen oppimiskäsitys 

Rationalismiin ja kognitiiviseen tutkimusperinteeseen pohjautuva konstruktivistinen oppi-

miskäsitys ohjaa opetusta kohti joustavia ja oppijan valmiuksia painottavia menetelmiä.  

Kognitiivisen perinteen rakentajia ovat muun muassa L.S. Vygotsky ja J. Piaget. Suuntaus 

on syntynyt tarpeeseen kuvata teoreettisesti oppimis- ja ajatteluprosessien laadullisia omi-

naisuuksia. Tärkeänä oppimisessa katsotaan olevan yksilön tiedolliset prosessit: tiedon han-

kinta sekä taltiointi ja käyttö. (Piaget 1972; Lehtinen ym. 1989, s. 23–24; Rauste-von Wright 

& von Wright 2002, s. 104–121.) Osa tutkijoista käyttää oppimiskäsityksestä termiä kon-

struktivistinen, osa konstruktiivinen oppimiskäsitys. Tässä tutkielmassa käytän käsitettä kon-

struktivistinen oppimiskäsitys, lukuun ottamatta tutkijaa lainatessa. 

Oppimistutkimuksessa alettiin kaivata uusia lähestymistapoja 1960-luvulla, kun behavioris-

tinen tutkimusparadigma ei antanut riittäviä vastauksia ihmisen korkeampien älyllisien pro-

sessien kuvaamiselle. Kognitiivinen suuntaus ja tarkemmin informaationprosessoinnin psy-

kologia tarjosivat mahdollisuuksia laajentaa tutkimuksia. Ihmistä tarkasteltiin tiedonkäsitte-

lijänä, jonka sisäisissä prosesseissa havainnot, oppiminen, tarkkaavaisuus ja muistaminen 

ovat yhtenäistä tiedon virtaa, mutta sen eri vaiheita. (Lehtinen ym. 1989, s. 24–25.) 

Säljö (2004, s. 54–60) tarkentaa, että konstruktivismi ymmärretään kognitivismin muunnel-

mana. Tällöin yksilö ei vastaanota passiivisena tietoa, vaan osallistuu tiedon rakentamiseen 

muotoilemalla käsitystä ulkomaailmasta itse toimien. Vaikka perinteen uranuurtaja Piaget ei 

nähnytkään itseään varsinaisesti kehityspsykologina vaan geneettisenä epistemologina, on 
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useissa maissa 1960-luvun jälkeen liitetty opetussuunnitelmiin vaikutteita Piaget’n kognitii-

vista kehitystä koskevista ajatuksista Näissä dokumenteissa painottuvat näkökulmat siitä, 

että lasten annetaan havaita asioita itse: olla aktiivisia, toimia kokeellisesti, ohjautua oman 

mielenkiintonsa mukaan ja ymmärtää – ei opetella ulkoa. (Piaget 1972; Säljö 2004.) 

Hongisto (2000, s. 88) havainnollistaa, että konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan 

oppimista ei tapahdu ainoastaan passiivisesti kuuntelemalla, tuntemalla tai näkemällä. Pi-

kemminkin oppilas konstruoi käsiteltäviä asioita omien aikaisemmin muodostamien mallien 

ja kokemuksien avulla. Konstruoimisella tarkoitetaan oppimisen aktiivista rakentamista; tie-

toa tarkennetaan ja muotoillaan uudelleen. Konstruktivismin mukaan tiedon luonne, oppi-

misympäristö ja aiemmat tiedot (ennakkokäsitykset) ovat olennaisia oppimiseen vaikuttavia 

tekijöitä. Oppilaan on itse otettava vastuu oppimisprosessistaan hyödyntäen monipuolista 

sosiaalista vuorovaikutusta oppilastovereiden ja opettajan välillä. (Hongisto 2000, s. 88.) 

Von Glasersfeld (1995, s. 3–16) toteaa, että nykypäivän kouluista valmistuu oppilaita, joilla 

ei ole taitoa käsitellä oppimaansa tietoa. Syyksi tälle hän nimeää 1900-luvulla voimakkaasti 

vaikuttaneen behavioristisen oppimiskäsityksen, jonka oppimismenetelmissä ei keskitytä 

ongelmanratkaisuun, vaan pikemminkin harjoitteluun. Konstruktivistina von Glasersfeld 

(1995) havainnollistaa ongelmanratkaisutaitojen tärkeyttä oppimisessa. Lisäksi hän selven-

tää konstruktivismin oppi-isän, Piagetin, korostaneen sosiaalisen vuorovaikutuksen merki-

tystä oppimisprosessissa. Von Glasersfeld (1995) havainnollistaa, että konstruktivistisesta 

näkökulmasta katsoen oppiminen ei ole reaktion ja sitä seuraavan ärsykkeen tulosta. Oppi-

minen vaatii itsesäätelyä ja käsitteellisten kokonaisuuksien rakentamista vuorovaikutuksen 

kautta. Ongelmia ei ratkaista antamalla ”oikeita” vastauksia, vaan synnyttämällä aluksi oma-

kohtainen side ongelmaan ja sen jälkeen lähtemällä selvittämään sitä. Opettajan rooli on toi-

mia muun muassa oppilaan ajatusprosessien tulkitsijana.  

Kirschner, Sweller ja Clark (2006, s. 75–86) kritisoivat artikkelissaan konstruktivistisen op-

pimiskäsityksen mukaisia opetuksen pedagogisia malleja, kuten tutkivaa oppimista ja ongel-

malähtöistä oppimista. Tällaiset opetusmenetelmät, joissa opetuksen aikainen opastus on vä-

häistä, saattavat jättää oppilaalle väärää tai järjestäytymätöntä tietoa. Lisäksi niiden vaikut-

tavuutta oppimiseen on tutkittu artikkelin mukaan vähän. Tästä syystä Kirschnerin ym. 

(2006) mukaan on valitettavaa, että nykyiset konstruktivismiin pohjautuvat näkemykset toi-
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mivat opetuskentän ideologiana. Artikkelissa esiteltyjen tutkimusten mukaan tehokkaat, eri-

tyisesti heikompia oppilaita tukevat opetusmenetelmät sisältävät muun muassa vähäistä tie-

dollista lastaamista, selkeää ohjeistusta sekä ongelmanratkaisussa vaiheittain etenemistä.  

Leppänen ja Yliranta (2012, s. 21) selventävät taulukossaan kognitiivis-konstruktivismin 

tyypillisiä kouluarjessa näkyviä piirteitä. Taulukon mukaan konstruktivistinen oppimiskäsi-

tys painottaa oppilaslähtöisyyttä, tekemällä oppimista, sisäisiä motiiveja, joustavia ja yksi-

löllisiä opetussuunnitelmia, sosiaalista vuorovaikutusta, itsearviointia, opettajan roolia opti-

maalisen oppimisympäristön luojana ja oppilasta aktiivisena ja vastuullisena osallistujana 

(Leppänen & Yliranta 2012, s. 21).      

3.2 Oppimiskäsitysten yhteys arviointikäytänteisiin 

Oppimiskäsitys ohjaa arviointia ja arviointi opettamista ja oppimista (Vaherva 1983, s. 45; 

Hongisto 2000, s. 86; Kananoja 1999, s. 65; Opetushallitus 2015a). Tämän vuoksi on tärkeää 

sisäistää edellä mainittujen tekijöiden sidonnaisuus. Vaherva (1983, s. 47) havainnollistaa 

tutkimustuloksia, joiden mukaan arviointi ohjaa oppilaan oppimistavoitteiden asettamista ja 

näin ollen myös oppimisstrategioiden valintaa. Koulussa opettaja asettaa oppimiskriteerit 

opetussuunnitelman pohjalta. Vaherva (1983, s. 48) summaa, että ”[…] arviointijärjestelmä 

tuottaa osaltaan ne olosuhteet, joissa hyvä oppiminen voi tapahtua.”   

Kananoja (1999, s. 65) selventää, että arvioinnissa tapahtuvat muutokset ovat kiinteässä vuo-

rovaikutuksessa yhteiskuntatieteiden paradigmamuutosten kanssa. Hongisto (2000, s. 88) 

selvittää, että tutkimusten mukaan suomalaiset oppijat pitävät opettajajohtoisesta ja itsenäi-

sestä oppimisesta enemmän kuin ryhmässä tapahtuvasta. Konstruktivistinen oppimiskäsitys 

ei ole vielä vuosituhannen vaihteessa juurtunut suomalaiseen kouluun ja didaktiikkaan (Hon-

gisto 2000, s. 88).  

Vahervan (1983, s. 44–46) mukaan behavioristisessa oppimiskäsityksessä arviointi kohdis-

tuu oppimistulosten kvantitatiiviseen mittaamiseen oppimisprosessin jäädessä vaille huo-

miota. Oppimistutkimuksen kehittyessä 1960-luvulla havaittiin ihmisen ja oppimisen yh-

deksi ominaisuudeksi intentionaalisuus eli tietoisuus ja aikomuksellisuus. Oppimista koske-

vien näkemysten myötä laajenivat opetuksen suunnittelu ja arvioinnin kohteet. Oppiminen 

kehittyi kohti tavoiteoppimista. Vaikka oppimisprosessiin kiinnitettiin aiempaa enemmän 
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huomiota, olivat tavoitteet vielä 1970-luvulla ulkoapäin asetettuja, ja piirteitä behavioristi-

sesta oppimiskäsityksestä säilyi opetuksessa ja arvioinnissa.  

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan tärkeää on, mitä on opittu sen sijaan että mi-

tattaisiin kvantitatiivisesti kuinka paljon on opittu (Vaherva 1983, s. 47). Oppimista ei tulisi 

arvioida ainoastaan suoritteen näkökulmasta, vaan konstruktivistinen arviointi nojaa moti-

voivaan prosessiarviointiin. Sen mukaan arviointi ohjaa oppilasta toteuttamaan hyvää oppi-

mista, ja oppiminen ja arviointi toimivat vuorovaikutuksessa prosessin aikana. Oppijat ja 

arvioijat (opettaja tai oppilas itse) käyvät näin ollen jatkuvaa dialogia. Tällöin painottuvat 

oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet, eivätkä oppilaiden oppimistulokset ole vertailukelpoi-

sia keskenään. Monipuolinen arviointitiedon hyödyntäminen ja näin ollen kvalitatiiviset ar-

viointimenetelmät tukevat konstruktivistista oppimiskäsitystä. (Kananoja 1999, s. 66–67; 

Hongisto 2000, s. 89–90.)    

Alla olevaan kuvioon (kuvio 2) olen tehnyt karkeaa jaottelua siitä, miten oppimiskäsitys nä-

kyy arviointikäytänteissä. Kuvio on laadittu Hongiston (2000) artikkelin sekä Vahervan 

(1983), Kananojan (1999), Rauste-von Wrightin ym. (2003) teosten ja Leppäsen ja Yliran-

nan (2012) tutkielman pohjalta.  
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 Kuvio 2.  Miten oppimiskäsitys näkyy arviointikäytänteissä? 

3.3 Yhteenveto 

Opettamisen ja oppimisen perustana on aina jokin käsitys oppimisesta. Oppimiskäsitykset 

ovat malleja tai perusolettamuksia, jotka ohjaavat kasvattajan toimintaa. Lähivuosikymmen-

ten oppimisteoreettiset näkökulmat voidaan erotella empirismiin ja positivistiseen lähesty-

mistapaan nojautuvaan behavioristisen perinteen oppimiskäsitykseen sekä rationalismiin ja 

kognitiiviseen tutkimusperinteeseen pohjautuvaan konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen.  

Behavioristisen oppimiskäsityksen mukaan oppimisen ulkoinen säätely on olennaista. Op-

pimiskäsityksen mallien mukaan on mahdollista opettaa yksittäisiä taitoja ja käyttäytymis-

malleja. Behaviorismin kulta-aika oli ennen 1960-lukua, jonka jälkeen alettiin kaivata laa-

Miten oppimiskäsitys 
näkyy 

arviointikäytänteissä?

Behavioristinen 
oppimiskäsitys

- oppimistulosten mittaaminen

- oppiainekeskeisyys

-oppilaiden keskinäinen vertailu

-arvioinnilla suuri merkitys oppimis- ja 
opetustapahtumassa

- suorituksia arvioidaan 
kriteeripohjaisten lauseiden pohjalta

- olennaista, kuinka paljon on opittu

- suppea kvantitatiivinen arviointi

- arviointi motivoi ainoastaan numeron 
kautta

Konstruktivistinen 
oppimiskäsitys

-monipuolinen arviointi

- monipuolisen arviointitiedon 
hyödyntäminen

-oppimisprosessikeskeisyys

- arviointi pohjautuu 
henkilökohtaisiin tavoitteisiin 

-itsearviointi

- kvalitatiivinen arviointiaineisto

- olennaista, mitä on opittu

- yhteistyö arvioinnissa kodin kanssa, 
arviointikeskustelut

- sosiaalinen toiminta 
arviointimenetelmissä
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jempia oppimisteoreettisia näkökulmia. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan yksi-

lön tiedolliset prosessit eli tiedon hankinta, taltiointi ja käyttö ovat keskeisiä. Lisäksi ennak-

kotiedot, tiedon rakentaminen ja uudelleenmuotoilu ovat oppimisprosessin olennaisia osia 

ja vaativat oppijalta aktiivista osallistumista oppimisprosessiin. 

Oppimiskäsitys ohjaa arviointia, ja arviointi opettamista ja oppimista. Arvioinnissa tapahtu-

vat muutokset ovat aina yhteydessä yhteiskuntatieteiden paradigmamuutoksiin. Behavioris-

tisessa oppimiskäsityksessä arviointi kohdistuu oppimistulosten kvantitatiiviseen mittaami-

seen oppimisprosessien jäädessä vaille huomiota. Konstruktivistinen oppimiskäsitys taasen 

nojaa motivoivaan prosessiarviointiin. Sen mukaan arviointia ei tulisi tehdä ainoastaan suo-

ritteen näkökulmasta, vaan oppimisprosessi, vuorovaikutus ja sisäinen motivaatio huomioi-

den. Konstruktivistinen oppimiskäsitys suosii laadullisen arvioinnin arviointimenetelmiä. 
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4 Arvioinnin problematiikkaa 

Tässä luvussa syvennyn lähemmin arvioinnin taustaan ja peruskäsitteistöön. Arvioinnin juu-

ret ovat tieteenfilosofisissa perinteissä; tätä taustaa, yleistä käsitteistöä ja lähestymistapoja 

havainnollistan ensimmäiseksi. Toiseksi selvennän, mistä arviointikulttuuri koostuu. Kol-

manneksi kuvailen oppimisen arvioinnin tehtäviä, arviointiteorioita ja alakäsitteitä. Luvun 

lopussa summaan arviointimenetelmiä. Arviointikäytänne -käsitteellä viittaan yleisesti sii-

hen, mitä, miten ja milloin arvioidaan. Arviointimenetelmällä tarkoitan yksittäistä keinoa 

toteuttaa arviointia. 

4.1 Arvioinnin taustaa, peruskäsitteitä ja lähestymistapoja 

Arviointi käsitteenä juurtaa englanninkielisestä sanasta evaluation. Suomessa puhutaankin 

joskus myös evaluaatiosta, kun tarkoitetaan arviointia. (Kananoja 1999, s. 63.) Arviointi ylä-

käsitteenä pitää sisällään useita eri alakäsitteitä, joita käytetään sen mukaisesti, mitä tietoa 

arvioinnilla halutaan saada (ks. taulukko 1). Arviointi voi Vahervan (1983, s. 43) mukaan 

kohdistua joko yksilöön, opetusohjelmaan tai koko koulutusjärjestelmään. Arvioinnin pe-

rusmerkityksestä ollaan jokseenkin yksimielisiä. Arvioinnin perusmerkitys tarkoittaa, että 

”[…] pedagogisia ilmiöitä tarkkaillaan ja että näitä havaintoja verrataan ilmiötä koskeviin 

tarkoituksiin” (Vaherva 1983, s. 43). 

Määrällinen arviointi 

Lahdes (1986, s. 183) havainnollistaa, että kvantitatiivinen eli määrällinen arviointi on so-

veltuvaa silloin, kun halutaan tehdä yleistyksiä useista tapauksista. Määrällisen arvioinnin 

avulla voidaan kuvata ja selittää käyttäytymistä ja etsiä yleisiä periaatteita. Hirsjärvi ja 

Hurme (1980, s. 16) selventävät, että kvantitatiivisen metodologian arvioinnista saadun tie-

don intressinä on ilmiöiden selittäminen ja ennustaminen. 

Määrällinen arviointi tapahtuu arviointiasteikolla, esimerkiksi 4–10. Määrällinen arviointi 

perustuu tieteen filosofisista suuntauksista Platonista lähtöisin olevaan galilein tieteen tradi-

tioon. Määrällisen arvioinnin ajatellaan yleisesti antavan selkeää tietoa oppilaan menestymi-

sestä. Kuitenkin asteikot ovat näennäisesti tasavälisiä eivätkä kerro, kuinka paljon on opittu 

tai kuinka hyvin on opittu. (Hirsjärvi & Hurme 1980, s. 15; Lahdes 1986, s. 183.) 
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Galilein (1564–1642) perinteen mukaan tärkeää tieteessä on muuttumattomien suhteiden ku-

vaus, eivätkä aistein havaitut huomiot ole tärkeitä. Kausaalinen selittäminen merkitsee ”[…] 

yksityistapausten alistamista hypoteettisesti otaksuttujen yleisten luonnonlakien alaisuuteen 

[…]” ja on Galilein perinteen mukaisen tiedon tieteellisyyden lähtökohtia (von Wright 1970, 

s. 3). Galilein perinne nojaa näin ollen matemaattisuuteen, tapausten sovittamiseen luokitte-

luun sekä positivismiin. Positivismilla tarkoitetaan sitä, että yksi tieteellinen metodi on käyt-

tökelpoinen monien eri kohteiden parissa. (von Wright 1970, s. 2–3; Karttunen 2015a.)  

Määrällinen arviointi pohjautuu siis alkujaan positivismiin ja behaviorismiin. Behavioristi-

set arviointimenetelmät istuvat tieteentradition ihmiskäsitykseen, jonka mukaan ihmiset ovat 

suhteellisen samanlaisia ja heidät nähdään toiminnan kohteina. Tiedon hankinta tapahtuu 

empiiristen menetelmien kautta, ja koska yksilöiden välillä ei nähdä suuria eroja, on todelli-

suuskin jokseenkin muuttumaton. (Lahdes 1986, s. 184.) 

Laadullinen arviointi 

Laadullisen arvioinnin kautta pyritään kuvaamaan toimintaa ja ymmärtämään sitä. Laadul-

linen arviointi on yksilöllistä ja sen tehtävänä on tutkia yksittäistä ilmiötä. Arviointimene-

telminä on esimerkiksi havainnointi tai arviointikeskustelut. (Lahdes 1986, s. 183; Kananoja 

1999, s. 67.)   

Laadullinen arviointi perustuu Aristoteleen (384–322 eaa) tieteentraditiolle ja sen teoria poh-

jautuu kognitiiviseen psykologiaan. Aristoteelinen tieteentraditio nojaa positivismin vasta-

kohtaan, fenomenologis-hermeneuttiseen tutkimusotteeseen. Hermeneutiikan mukaisesti 

luonnontieteiden galileista perinnettä ei voida nähdä ainoana oikeana tutkimustiedon tuotta-

jana, vaan ilmiöiden ymmärtämiselle on laitettava painoarvoa selittämisen ohella. Fenome-

nologialla tarkoitetaan taasen lyhyesti sanottuna oppia ilmiöstä. Jos laadullisen tutkimuksen 

kautta etsitään selityksiä ihmisen toiminnalle, selitykset ovat intentionaalisia eli sisältörik-

kaita. (von Wright 1970, s. 1–4; Hirsjärvi & Hurme 1980, s. 16; Lahdes 1986, s. 183–184; 

Karttunen 2015b; Tieteen termipankki 2015.) 

Laadullinen arviointi perustuu ihmiskäsitykselle, jonka mukaan ihminen on kehittyvä per-

soona. Lisäksi ihminen nähdään toiminnan subjektina, mikä näkyy suuntauksen arviointi-

käytänteissäkin; arvioitava osallistuu aktiivisesti myös itse arviointiprosessiin. Arviointikäy-

tänteissä havainnoimisella on tärkeä rooli. Tulkinnallinen tutkimusote johtaa laadulliseen 

arviointiin. (Hirsjärvi & Hurme 1980, s. 14–17; Lahdes 1986, s. 188.) 
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Alla olevaan kuvioon (kuvio 3) on koottu hyvin yhteen aiemmissa kappaleissa havainnollis-

tamaani teoriaa arvioinnin määrällisyyden ja laadullisuuden ominaispiirteistä. Kuviossa ki-

teytetään hyvin ihmiskäsityksen, oppimisteoreettisten suuntausten ja tiedon olemuksen yh-

teyttä arviointiin. 

 

Kuvio 3. Määrällisen ja laadullisen arvioinnin ominaispiirteitä (Lahdes 1986, s. 184) 

Arvioinnin lähestymistapoja 

Arvioinnin lähestymistavoista voidaan erotella ainakin viisi suuntausta, jotka ovat eksperi-

mentaalinen, teoriaperusteinen, tulkinnallinen, kriittinen ja pragmatistinen lähestymistapa. 

Pääsääntöisesti lähestymistapoja käytetään hyväksi tarkasteltaessa koulutuksen arviointia, 

mutta oppilaan ja oppimisen arvioinnistakin on löydettävissä piirteitä lähestymistavoista. 

(Heinonen 2001, s. 32–33.) 

Eksperimentaalinen lähestymistapa suosii kokeellisia arviointiasetelmia ja sen tieteenfiloso-

fiset perusteet ovat loogis-analyyttisessa filosofiassa. Arvioija ei pyri vaikuttamaan omalla 

toiminnallaan tutkimaansa ilmiöön ja suosii menetelmällisissä valinnoissa kvantitatiivisia 
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menetelmiä. Arvioija ei myöskään vastaa arvioinnin mahdollisista seurauksista. (Heinonen 

2001, s. 36–37.) 

Tulkinnallinen arvioinnin lähestymistapa perustuu fenomenologis-hermeneuttiseen filosofi-

aan ja sitä voidaan pitää pohjana konstruktivistiselle arvioinnille. Tulkinnallisessa arvioin-

nissa keskitytään fenomenologiseen oleellisen paljastamiseen, hermeneuttiseen ilmiöiden 

kokonaisvaltaiseen tulkintaan sekä konstruktivistiseen käsitykseen siitä, että tieto ja totuus 

ovat sosiaalisesti rakentuneita. Siinä arvioinnin tulokset ovat vuorovaikutteisen arviointipro-

sessin tuotoksia sekä arvioitava ja arvioija liittyvät toisiinsa keskeisesti. Menetelminä arvi-

oinnissa käytetään kvalitatiivisia menetelmiä kuten haastatteluja ja havainnointia. (Heinonen 

2001, s. 37–38.) 

Teoriaperusteinen lähestymistapa lähestyy arvioitavaa kohdetta sen teorian kautta. Arvioita-

vaa kohdetta tarkastellaan kausaalisesti, eli kysyen mitä pitäisi tehdä, jotta tavoitteet saavu-

tettaisiin. Lisäksi normatiivinen osa kertoo siitä, miten tavoitteet saavutetaan. Teoriaperus-

teista arviointia käytetään hyödyksi pääasiassa koulutusohjelmia arvioitaessa. (Heinonen 

2001, s. 34–40.) 

Pragmatistisessa lähestymistavassa painottuu ratkaisukeskeisyys ja sen taustafilosofia on 

pragmatismissa. Ratkaisumahdollisuudet pohjautuvat käytännössä kerättyyn kokemukselli-

seen tietoon ja arvioinnin tavoitteena on löytää kehittämistarpeita. Arviointimenetelmien va-

linta perustuu tarkoituksenmukaisuudelle ja käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa ky-

symyslomakkeet ja haastattelut. (Heinonen 2001, s. 42.) 

Kriittisen lähestymistavan mukaisessa arvioinnissa tarkoituksena on paljastaa arvioitavan 

kohteen muotoutumiseen liittyvät arvot, kohteen historiallinen kehitys ja siihen vaikuttavien 

rakenteellisten tekijöiden merkitys. Kriittinen arviointi perustuu monelle yhteiskuntatieteel-

liseen suuntaukseen ja sen kautta pyritään tarjoamaan hyödyllistä tietoa esimerkiksi koulu-

tussuunnittelijoille. (Heinonen 2001, s. 34–43.) 

4.2 Arviointikulttuuri 

Vuonna 2016 käyttöön otettavassa opetussuunnitelman perusteessa (POPS 2014) puhutaan 

yhteisestä arviointikulttuurista. Kervinen (2005, s. 298) selventää artikkelissaan, että arvi-
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oinnin arjesta irralliseksi kokeminen tai siinä havaittavat puutteet voivat johtua eroista arvi-

ointikäytänteissä. Luomalla yhteisiä, selkeitä arviointikäytänteitä muodostetaan arviointi-

kulttuuria. 

Arviointikulttuuri pitää sisällään näin ollen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteessa 

määrättyjä käytänteitä. Kuitenkin jonkinasteisia eroja arviointikulttuureissa voi olla kunnit-

tain ja koulujen sisällä, sillä koulut laativat vielä omat opetussuunnitelmansa valtakunnalli-

sen perusteen pohjalta (ks. POPS 2014, s. 60; Edu.fi 2015).  

Eettinen harkinta ja arvot ovat aina läsnä opetuksessa ja kasvatuksessa. Se, mitä tavoitteita 

asetetaan, oppisisältöjä painotetaan tai opetusmenetelmiä valitaan, perustuu opetussuunni-

telman mukaisille arvoille. Arviointi pohjautuu näin ollen eettiselle peruspilarille. Tällöin 

arvioinnin periaatteissa on tunnistettavissa arvoja kuten reiluus, läpinäkyvyys, motivoivuus 

oppimiseen ja osuvuus. Suuriksi arviointieettisiksi periaatteiksi tällä vuosituhannella nime-

tään muun muassa oppilaan autonomian kunnioittaminen ja edistäminen, haitan välttäminen, 

oikeudenmukaisuus ja uskollisuus. Arviointiperusteiden kriteerien tulee myös olla oppilaalla 

tiedossa ja oppimisen arvioinnissa tarvitaan moninaisia menetelmiä arviointieettisistä syistä. 

(Opetushallitus 2015c.) 

Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat aina oppimiskäsitykselle. Oppimiskäsitys vaikut-

taa laajasti arviointikäytänteisiin. Arviointikulttuurissa oppimisteoreettisella perustalla on 

keskeinen rooli. Arviointikäytänteistä ja yksittäisistä arviointimenetelmistä on huomatta-

vissa niiden arviointiteoreettisia lähtökohtia, jotka niin ikään perustuvat oppimisteoreettisiin 

periaatteisiin. Arvioinnin teoreettisia lähtökohtia havainnollistan tarkemmin alaluvussa 4.3. 

Arviointikulttuuri voi näin ollen ilmetä opetussuunnitelmissa sekä suorasti että epäsuorasti. 

(Hongisto 2000, 88; Opetushallitus 2015a.) 

Olen hahmotellut Kervisen (2005), Koppisen ym. (1994), Kananojan (1999) ja Opetushalli-

tuksen (2015a; 2015b & 2015c) teorioiden pohjalta perusopetuksen arviointikulttuuriin vai-

kuttavista tekijöistä kuvion 4. Kuvion perusteella on helppo havaita, että arviointikulttuuri 

koostuu useasta osatekijästä ja sen juuret ovat tieteenfilosofiassa ja oppimisteoreettisissa nä-

kökulmissa. Ihmiskäsitys ja arvot vaikuttavat arviointikulttuurin muodostumiseen. Arvioin-

tivelvoitteita asetetaan kansallisesti, ja näitä koulut toteuttavat laatien omia opetussuunnitel-

mia. Koulun arviointikulttuuri näkyy opettajien toteuttamissa arviointikäytänteissä ja yksit-

täisissä arviointimenetelmissä.  
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Kuvio 4. Arviointikulttuuri perusopetuksessa 

4.3 Oppimisen arvioinnin tehtäviä, arviointiteorioita, käytänteitä ja menetelmiä 

Koppinen ym. (1994, s. 14) selventävät, että oppimisprosessia arvioitaessa on aina puhuttava 

oppimisen tai opiskelun arvostelusta, ei oppilasarvostelusta. Näissäkin käsitteissä on vielä 

pientä hiomisen varaa, sillä Heinonen ja Viljanen (1980, s. 11–12) painottavat, että arvostelu 

terminä viittaa aina oppimistulosten numeeriseen arviointiin. Vuonna 2016 käyttöön otetta-

vassa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteessa puhutaankin oppimisen arvioinnista 

oppilaan arvioinnin asemesta (vrt. POPS 2004; POPS 2014). Ihme (2009, s. 17) mainitsee 
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teoksessaan myös käsitteen arviointipalaute, joka liitetään kiinteästi oppimisprosessin ai-

kana tapahtuvaan arviointiin.  

Tässä tutkielmassa käytän termiä oppimisen arviointi, kun puhun oppilaan oppimisedelly-

tysten, oppimisprosessin ja kasvun tai oppimistulosten arvioinnista. Teoriaosuudessa käsi-

tettä käytän tekstin lomassa siten, kuten viitattavassa teoksessa käsitettä käytetään. 

Oppilasarvioinnin ja oppimisen arvioinnin tehtäviä 

Oppilasarvioinnilla on monta tehtävää. Se voi olla opiskelua ohjaavaa, kontrolloivaa, vali-

koivaa, motivoivaa, kehittävää tai sitä ennustavaa. Monimuotoinen arviointi on parhaimmil-

laan toisiansa täydentävää, ei poissulkevaa. (Kananoja 1999, s. 66.) 

Kananoja (1999, s. 66–67) havainnollistaa, että oppilasarvioinnissa korostuu arvioinnin mo-

tivoiva ja kehittävä tehtävä, kun taas opettaja hyötyy työssään arvioinnin ohjaavasta ja en-

nustavasta näkökulmasta. Kouluorganisaatio sen sijaan tarvitsee tietoa, jota tuotetaan vali-

koivan ja kontrolloivan tehtävän kautta. Menetelminä arviointitiedon saamiseksi käytetään 

tapoja, joissa on piirteitä niin laadullisista kuin määrällisistäkin menetelmistä.  

Nykyään oppimisen ymmärretään tapahtuvan vuorovaikutuksessa oppijan ja opittavan ai-

neksen välillä siten, että oppija on aktiivisessa roolissa. Erityisesti siitä syystä arvioinnilla ja 

arviointipalautteella on tärkeä tehtävä oppimisprosessissa. Ihme (2009, s. 17) mainitsee ar-

vioinnin ja arviointipalautteen tärkeimmiksi tehtäviksi myönteisellä tavalla tapahtuvan opin-

tojen tukemisen ja ohjaamisen, opetussuunnitelman tavoitteita mukailevan kasvun tukemi-

sen ja itsetunnon vahvistamisen. Myös tämän vuoksi arviointimenetelmiä on tullut tarpeen 

laajentaa viime vuosikymmeninä. (Ihme 2009.) 

Opetushallituksen lähteessä havainnollistetaan selkeästi arvioinnin merkitystä ja sen anta-

maa viestiä (Opetushallitus 2015a):  

Oppilaan arvioinnilla on tärkeä merkitys koulutyössä. Arviointi viestii siitä, 

mikä on arvostettua, tärkeää ja suotavaa, ja mikä taas ei sitä ole. Oppilaan ar-

vioinnin taustalla on aina käsitys oppimisesta. Mitä ja miten arvioidaan, ohjaa 

vahvasti sekä opiskelua että oppimista. 

Oppimiskäsityksen yhteyttä arviointiin selvensin jo aiemmin tutkielmassa (ks. 3.2). Seuraa-

vaksi tarkastelen, mitä oppimisen arvioinnissa arvioidaan sekä miten ja milloin oppimisen 

arviointia kuuluisi tehdä. Alaluvun loppuun olen koonnut taulukon 1 oppimisen arviointi-

menetelmistä selityksineen. 
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Oppimisen arvioinnin teoreettisia lähtökohtia 

Arviointia voidaan lähestyä eri arviointiteorioiden pohjalta. Vaikka oppimisen arvioinnissa 

olisi kyse ohjaavasta arvioinnista tai osaamisen tason mittaamisesta, on olennaista, mihin 

oppilaan osaamista verrataan, ja mihin arviointipalaute tai arvostelu perustuu. Verratessa 

oppilaiden osaamista toisiinsa, puhutaan suhteellisesta arvioinnista. Kun oppimisen arvioin-

tia suhteutetaan yhteisiin opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin, on kysymyk-

sessä absoluuttinen arviointi. Näiden lisäksi oppilaan osaamista voidaan suhteuttaa yhteisiin 

ja yksilöllisiin oppimistavoitteisiin; silloin kysymyksessä on tavoitearviointi. Yhteisiä ta-

voitteita voidaan asettaa koulun opetussuunnitelmassa ja yksilöllisiä oppilaan toimesta. 

(Opetushallitus 2015a; Kananoja 1999, s. 71.) 

Suhteellisen arvioinnin mukaan arvosanoja jaetaan jonkin ennalta määrätyn jakauman mu-

kaisesti. Vaikka menetelmä antaakin vertailukelpoisia arvosanoja, ongelmaksi muodostuu 

se, etteivät ryhmät ole välttämättä samankaltaisia, ja arviointi on myös ristiriidassa kannus-

tavuuden kanssa. Absoluuttinen arviointi on käytössä esimerkiksi päättöarvioinnissa, kun 

oppimistuloksia verrataan ennalta määrättyihin kriteereihin. Tavoitearvioinnin ollessa pää-

osin yksilöllistä, se ei anna vertailukelpoisia tuloksia, mutta mahdollistaa yksilöllisen palaut-

teen opintojen aikana. (Opetushallitus 2015a; Kananoja 1999, s. 71.)  

Oppimisen arvioinnin arviointikäytänteet ja -menetelmät: mitä, miten ja milloin arvioidaan? 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteessa asetetaan raamit arviointikäytänteille. Ar-

viointikäytänteisiin soveltuvia arviointimenetelmiä mainitaan perusteissa suorasti ja epäsuo-

rasti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa voidaan tarkentaa käytettäviä arviointimenetelmiä. 

(POPS 2004; POPS 2014.) 

Oppimisen arvioinnin kohteena voi olla oppilaan edellytysten, oppimisprosessin ja oppimis-

tuotoksen arviointi. Kyseisen jaottelun mukaan arviointi jakautuu lähinnä ajallisesti opetus-

jakson eri vaiheisiin. Malli on ollut käytössä koko peruskoulun ajan, ja huolimatta uusista 

arviointikäytänteistä, se toiminee vastaisuudessakin pohjana moninaisille arviointimenetel-

mille. (Korpinen 1982, s. 26; Koppinen ym. 1994, s. 27; Kananoja 1999, s. 68.)  

Mallissa arviointikäytänteet jakautuvat kolmeen arviointityyppiin. Näitä ovat diagnostinen, 

formatiivinen ja summatiivinen arviointi. Diagnostisen arvioinnin avulla oppilaan lähtötaso 

mitataan ennen opetusjaksoa. Arviointi kohdistuu tällöin oppilaan oppimisedellytykseen. 
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Formatiivinen arviointi kohdistuu oppimisprosessiin ja tapahtuu lyhyen opetusjakson ai-

kana. Sen tehtävänä on ohjata ja motivoida oppilasta. Lisäksi opettaja pysyy formatiivisen 

arvioinnin avulla tietoisena siitä, kuka oppilas tarvitsee lisätukea. Formatiivinen arviointi 

perustuu ennalta laadittuihin absoluuttisiin tavoitetasoihin. Summatiivinen arviointi painot-

taa oppimistuotosta ja on loppuarviointia. Sen avulla oppilaiden taitoja ja tietoja ennustetaan 

sekä erotellaan suhteellisesti tai absoluuttisesti. Summatiivinen arviointi antaa tietoa lähinnä 

opetuksen ja koulutuksen vaikutuksista. (Koppinen ym. 1994, s. 27; Kananoja 1999, s. 68–

69.)  

Seuraavassa arviointikentässä (kuvio 5) on käsitelty lähemmin arviointityyppien vastaa-

vuutta kysymyksiin mitä, miten ja milloin arvioidaan.  Havainnollistavaa arviointikenttää on 

ensimmäiseksi selventänyt Korpinen (1982, s. 26) teoksessaan. Lisäksi Koppinen ym. (1994, 

s. 27) sekä Kananoja (1999, s. 69) nojaavat kyseiseen kuvioon arvioinnin teoriaa käsitelles-

sään. 
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Kuvio 5.  Arviointi opetusjakson aikana (mukaillen Korpinen 1982, s. 26; Koppinen ym. 

1994, s. 27; Kananoja 1999, s. 69) 

Arviointikenttä vastaa kysymykseen mitä arvioidaan: oppilaan edellytyksiä, oppimisproses-

sia ja oppimistuotosta. Arviointikentästä käy ilmi, miten arviointia on mahdollista tehdä: 

diagnostisesti, formatiivisesti ja summatiivisesti. Arviointikenttä vastaa myös kysymykseen, 

milloin arviointia tehdään: ennen opetusjaksoa, sen aikana ja opetusjakson päättyessä. Li-

säksi kentässä on eroteltu selkeästi, mitä tietoa milläkin arviointityypillä saadaan ja miten 

tätä tietoa voidaan hyödyntää. 

Koppinen ym. (1994, s. 27–29) tarkentavat vielä, milloin eri tahojen tulisi saada tietoa oppi-

misen edistymisestä arvioinnin avulla. He kuvaavat, että koulun tehtävänä on selvittää ope-

tussuunnitelman tuloksellisuutta lukukausittain ja -vuosittain. Opettajan kuuluu puolestaan 
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arvioida omaa opetustaan jatkuvasti suhteuttaen sitä koulun ja luokan tavoitteisiin. Vanhem-

mat seuraavat lapsen oppimisen edistymistä jatkuvasti huomioiden lapsen edellytykset ja 

arvioivat, miten he voisivat tukea lasta. Oppilaat vastaavat taasen oman edistymisen arvioin-

nista jatkuvasti itsearvioinnin avulla.   

Oppimisen arvioinnin menetelmiä  

Tutkielmassa on tullut jo esille, että oppimiskäsityksen muuttuessa myös arviointi muuttuu. 

Behaviorismin piirteet arviointikäytänteissä ovat vähenemässä, mutta säilyttänevät silti 

paikkaansa ainakin osana summatiivista arviointia. Seuraavaan taulukkoon olen koonnut ar-

viointimenetelmiä aakkosjärjestykseen Koppisen ym. (1994), Kananojan (1999), Heinosen 

ja Viljasen (1980), Jakku-Sihvosen ja Sihvosen (2001), Ahlbom, Eloranta, Hongisto, Tuisku, 

Valde, Valtanen ja Valtasen (toim.) (2000) teosten pohjalta.  

Taulukon 1 arviointimenetelmät perustuvat kukin aiemmin selvennetyille arviointiteorioille. 

Omien havaintojeni, jotka perustan edellä viitattuihin teoksiin, mukaan tavoitearviointiin 

pohjautuvat arviointimenetelmät vastaavat parhaiten konstruktivistista oppimiskäsitystä, 

kun taas suhteelliset ja osittain absoluuttisetkin arviointimenetelmät perustuvat behavioris-

tiselle oppimiskäsitykselle.   

Taulukossa 1 havainnollistetaan erilaisia arviointimenetelmiä; mitä ne ovat ja miten ja mil-

loin menetelmää käytetään. Taulukko toimii teoriapohjana analyysissa esille nostetuille ar-

viointimenetelmille.  

Taulukko 1.  Oppimisen arvioinnin arviointimenetelmiä 
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ARVIOINTIMENETELMÄ 

 

 

MITÄ ARVIOIDAAN? 

 

MITEN ARVIOIDAAN? 

 

MILLOIN ARVIOIDAAN? 

 

absoluuttinen arviointi -oppimistulosta  

-käyttäytymistä 

 

-oppimistulosta tai käyttäy-

tymistä suhteutetaan ennalta 

määritettyihin kriteereihin 
formatiivisesti ja summatii-

visesti 

-opintojakson aikana ja sen 

päättyessä 

arviointikeskustelu 
 

-oppimista kokonaisuu-
dessaan 

-kodin ja koulun yhteis-

työtä  

-vuoropuhelua oppilaan, 
opettajan ja vanhempien vä-

lillä 

-kannustava, luottamukselli-
nen, motivoiva ilmapiiri 

-säännöllisesti oppilaan kou-
luaikana. 

arviointi nivelvaiheissa -POPS 2004: oppiainei-

den arviointi kokonai-

suuksina tai erikseen 
vaihtelee 

-POPS 2014: 2. luokan 

päättyessä oppimisen 
edistymisen arviointia, 6. 

luokan päättyessä oppi-

misprosessin ja oppimis-
tulosten arviointia ja 9. 

luokan päättyessä päättö-

arviointi 

-POPS 2014: 2. luokan päät-

tyessä arviointipalautetta 

oppilaalle ja huoltajalle op-
pimisprosessin kannalta kes-

keisistä näkökulmista, 6. 

luokan lopussa lukuvuosito-
distuksen lisäksi ohjaavaa 

palautetta edistymisestä, 

työskentelytaidoista oppi-
laalle ja huoltajalle, 9. luo-

kan lopussa päättötodistus 

-POPS 2004: 1–4, 5–6 ja 7–9 

-POPS 2014: 1–2, 3–6 ja 7–9 

vuosiluokkien muodostamat 
kokonaisuudet  

arviointipalaute -oppimisprosessia 

-oppimistuotoksia ja -tuo-

toksia 

-sanallista ja keskustellen to-

teutettua arviointia 

-formatiivista 

-opetusjakson aikana ja sen 

päättyessä 

arvostelu -oppimistulosta 

-käyttäytymistä 

-arvosanalla koetulosta tai 

käyttäytymistä 

-summatiivisesti 

-viimeistään päättöarvioin-

nissa 

autenttinen arviointi -oppimisen tavoitteita, 
oppimisprosessia ja oppi-

misen tuloksia 

-mahdollisimman suoraan ja 
sanallisesti 

-vuorovaikutuksellisesti 

-selkeät arviointisisällöt   

-jatkuvasti 

diagnostinen arviointi - lähtötasoa ennen opetus-

jaksoa 

-erilaisin testein, haastatte-

luin, havainnoiden 

-ennen koulun aloitusta, ni-

velvaiheissa tai ennen opetus-

jakson alkamista 

draama arviointimenetelmänä -oppimisprosessia ja op-
pimistuloksia: opittujen 

asioiden syvällistä ym-

märtämistä  

-formatiivisesti  -pienten opetusjaksojen ai-
kana ja päättyessä 

epäsystemaattinen havainnointi 

 

-oppilaiden edellytyksiä, 

koulusaavutuksia ja muita 

kasvatus- ja opetustapah-
tumaan liittyviä tekijöitä 

-havainnointia ilman kritee-

reitä 

-satunnaisesti ja muistinva-
raisesti 

-jatkuvasti tai silloin tällöin 

-erityisesti alkuopetuksen ai-

kana 

erotodistus -oppimisprosessi ja oppi-

mistulokset sisällytettynä 

oppiainearviointiin 
-ei käyttäytymistä 

-absoluuttisesti 

-numeerisesti tai sanallisesti 

vuosiluokilla 1-7 
-yksilöllistettyjen oppimää-

rien mukaan opiskellut ai-

neet voi arvioida sanallisesti 
tavoitearvioinnin mukaisesti 

kaikilla vuosiluokilla  

-oppilaan vaihtaessa koulua 

tai erotessa perusopetuksesta 

tai oppivelvollisuuden jää-
dessä kesken 

 

formatiivinen arviointi -oppimisprosessia ja osa-
kokonaisuuksia  

-oppimistuloksia 

-oppimisen aikana  
-muun muassa haastatellen, 

havainnoiden, osakokeiden 

ja arviointikeskustelujen 
avulla 

-opetusjakson aikana ja sen 
päättyessä 

haastattelu -oppilaan edellytyksiä ja 

oppimisprosessia 

-vapaamuotoisesti, luotta-

muksellisesti ja keskuste-
lunomaisesti 

-tarvittaessa ja/tai jatkuvasti 

havainnointi -oppimisen edellytyksiä 

-oppimisprosessia 

-joko systemaattisesti ja tar-

kasti tai epäsystemaattisesti 

ilman kriteereitä 

-jatkuvasti opintojakson ai-

kana 

itsearviointi -oppilas arvioi omia oppi-

misen edellytyksiä, oppi-

misprosessia ja oppimis-
tuloksia 

-asettaen realistisia tavoit-

teita opintojaksoa varten 

-pohtien saavutettuja tavoit-
teita, mikä on vaikuttanut 

menestymiseen 

-jatkosuunnitelmat 

-ennen opetusjaksoa, sen ai-

kana ja opetusjakson päätty-

essä 

kehityskeskustelu -oppimisprosessia ja op-
pimistuloksia 

-käyttäytymistä 

-keskustellen luottamuksel-
lisesti ja kannustavasti 

-asetetaan tavoitteita 

-oppilaan rooli keskiössä 

-tarvittaessa 
-nivelvaiheissa 
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-kodin ja koulun yhteis-

työtä 

koe arviointimenetelmänä -oppilaan tietoja, taitoja 

ja/tai asenteita 

-kokeessa voidaan painottaa 

tiedon hankintaa, käyttöä ja 

luotettavuutta tai aineenhal-
lintaan liittyviä osa-alueita 

-arvioidaan sanallisesti tai 

numeerisesti 

-opintojakson päätyttyä tai 

summatiivisesti suurina ko-

konaisuuksina (esim. valta-
kunnalliset kokeet) 

käyttäytymisen arviointi -käyttäytymistä 
-arviointi ei kohdistu op-

pilaan persoonaan, tempe-

ramenttiin tai muihin hen-
kilökohtaisiin ominai-

suuksiin 

-absoluuttista 
-arvioidaan omana kokonai-

suutena, ei vaikuta oppiai-

neen arvosanaan 
-todistuksiin numeerisesti, 

tai sanallisesti annettuna liit-

teenä 
-arvioidaan yhdessä kaik-

kien oppilasta opettavien 

kanssa 

-jatkuvasti  
-lukukauden ja -vuoden  lo-

pussa todistuksen yhteydessä 

(ei 9. luokalla) 
-ei merkitä päättö- tai eroto-

distukseen 

 

lukuvuositodistus -oppimisprosessi ja oppi-

mistulokset sisällytettynä 

oppiainearviointiin 
-käyttäytymistä  

-absoluuttisesti 

-numeerisesti tai sanallisesti 

(vuosiluokilla 1-7) 
-yksilöllistettyjen oppimää-

rien mukaan opiskellut ai-

neet voi arvioida sanallisesti 
tavoitearvioinnin mukaisesti 

kaikilla vuosiluokilla  

-käyttäytyminen arvioidaan 
omana osuutenaan 

-lukuvuoden päättyessä 

numeerinen arviointi -oppimistuloksia 

-käyttäytymistä 

-arviointiasteikolla 4–10 

-yleensä summatiivista 
-absoluuttista, jossakin mää-

rin myös suhteellista 

-numeroita annettaessa to-
distukseen merkitään perus-

opetusasetuksen 10 § mukai-

nen arviointiasteikko 
-voi täydentää sanallisella 

arvioilla, lukuun ottamatta 

päättötodistusta 

-osakokeiden jälkeen  

-opintojakson päättyessä 
-lukukauden tai –vuoden 

päättyessä 

prognostinen arviointi -oppimisedellytyksiä op-
pimistulosten kautta myö-

hempää koulu- ja työme-

nestystä silmällä pitäen 

-suhteellista ja absoluutista -tarvittaessa 
-nivelvaiheissa 

 

opettajan itsearviointi -opettaja reflektoi opetta-

juuttaan 

-opettaja arvioi suunnitel-
miaan, opetusjärjestely-

ään, arviointitoimiaan ja 

opetuksensa kehittymistä 
suhteessa oppmistuloksiin 

-reflektoiden 

-oppilailta tulevan palaut-

teen kautta 
-keskustellen työtovereiden 

ja vanhempien kanssa 

-jatkuvasti 

projektiarviointi -oppimisprosessia ja op-

pimistuotoksia sekä -tu-
loksia 

-arvioidaan esimerkiksi työ-

päiväkirjan avulla 

-opintojakson aikana ja sen 

päättyessä 

prosessiarviointi -oppimisprosessia  -kun opetusprosessi on ja-

ettu mielekkäisiin osiin, ar-

vioidaan osia muodostaen 
niistä lopulta kokonaisuus 

-formatiivisesti 

-opetusjakson aikana ja sen 

päättyessä 

portfolioarviointi -oppimisprosessia ja op-
pimistuotoksia sekä -tu-

loksia 

-itsearviointia työstetään 
portfolioon jatkuvasti 

-loppuarvioinnissa oppilas 

arvioi opiskelutehtäviensä 
kokoelmaa, kuvaa oppimis-

prosessiaan ja asettaa jatko-

tavoitteita 
-opettajan rooli ei arvioiva, 

vaan ohjaava 

-opintojakson aikana ja sen 
päättyessä 

päättöarviointi -oppimisprosessi ja oppi-

mistulokset sisällytettynä 
oppiainearviointiin 

-ei käyttäytymistä 

-arviointi numeroin 5–10  

-yksilöllistetyissä oppimää-
rissä arviointi voidaan antaa 

sanallisesti (välttävä-erin-

omainen) 

-absoluuttista, jossakin mää-

rin myös suhteellista 

-kun oppiaineiden oppimää-

rien tavoitteet on hyväksytty 
kaikissa oppilaan opinto-oh-

jelmaan kuuluvissa oppiai-

neissa 
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4.4 Yhteenveto 

Arviointi käsitteenä juontaa englanninkielisestä sanasta evaluation. Arviointi voi kohdistua 

yksilöön, opetusohjelmaan tai koko koulutusjärjestelmään. Arviointi jakautuu tieteenfiloso-

fisesti määrälliseen galilein perinteeseen ja laadulliseen aristoteleen perinteeseen. Arviointia 

voidaan lähestyä esimerkiksi eksperimentaalisen, tulkinnallisen, teoriaperusteisen, pragma-

tistisen tai kriittisen lähestymistavan kautta. Oppimisen arvioinnin tulkinnassa on mahdol-

lista hyödyntää osittain edellä mainittuja lähestymistapoja.  

ryhmäarviointi -oppimisprosessia ja op-

pimistuotoksia sekä -tu-
loksia 

-yhteistoiminnallisessa op-

pimisessa käytettävää ryh-
män yhteistä itsearviointia 

-kannustavaa 

-voidaan toteuttaa keskustel-
len tai esimerkiksi ryhmän 

ilmeitä kuvastavien päivä-

kirjamerkintöjen avulla 

-opintojakson aikana ja sen 

päättyessä 

sanallinen arviointi -oppimisen edellytyksiä, 

oppimisprosessia ja oppi-

mistuloksia 
-käyttäytymistä 

 -absoluuttista ja tavoitearvi-

ointia 

-todistuksissa voi arvioida 
sanallisesti vuosiluokilla 1–

7 

-yksilöllistettyjen oppimää-
rien mukaisesti opiskelta-

essa mahdollista arvioida sa-

nallisesti todistuksessa aina 

-jatkuvasti 

-opintojakson päättyessä 

-välitodistuksessa ja lukuvuo-
sitodistuksessa 1.-7. luokilla 

-päättötodistuksessa yksilöl-

listettyjen oppimäärien mu-
kaan opiskeltaessa mahdol-

lista aina 

suhteellinen arviointi -oppimistuloksia -oppimistuloksia verrataan 
muihin arviointituloksiin, 

useimmiten muiden oppilai-

den suoriutumiseen 

-valtakunnallisia kokeita ar-
vosteltaessa 

-koulusaavutustestit 

-koulukypsyystestit 

systemaattinen havainnointi -oppimisen edellytyksiä, 

oppimisprosessia ja oppi-

mistuloksia 
-käyttäytymistä 

-absoluuttista 

-ennalta määritellyt kriteerit 

ja täsmälliset muistiinpanot 
havainnoinnin tukena 

-jatkuvaa havainnointia opin-

tojakson aikana 

tavoitearviointi -oppimisprosessia ja op-

pimistuloksia 
-käyttäytymistä 

-arviointi suhteutetaan hen-

kilökohtaisiin tai yhteisiin 
oppimistavoitteisiin 

-absoluuttista 

-sanallista tai numeerista 

-opintojakson aikana ja sen 

päätyttyä 
-välitodistukseen ja lukuvuo-

sitodistukseen (6. ja 7. lk ni-

velvaiheessa valtakunnalliset 
arviointikriteerit) 

 

 
 

 

testit arviointimenetelmänä -oppijan tietoja, taitoja, 

intressejä tai luonteenpiir-

teitä 

-standardoituja tehtäväsar-

joja, joita voidaan käyttää 

useita vuosia peräkkäin 

-käytetään koulussa harvoin 

-valinta- ja soveltuvuusarvi-

oinnin yhteydessä 

vertaisarviointi -oppilastoverin oppimis-

prosessia ja oppimistuo-
toksia sekä -tuloksia 

-kannustavaa 

-formatiivisesti 
-absoluuttista tai tavoitearvi-

ointia 

-opintojakson osana tai sen 

päätyttyä 
-voi olla osa päättöarviointia-

kin 

välitodistus -oppimisprosessi ja oppi-

mistuotos sisällytettynä 
oppiainearviointiin 

-käyttäytymistä (ei 9. vuo-

siluokalla) 

-absoluuttisesti 

-numeerisesti tai sanallisesti 
vuosiluokilla 1-7 

-käyttäytyminen arvioidaan 

omana osuutenaan 

-lukukauden päättyessä 
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Koulun arviointikulttuuri pohjautuu eettisille periaatteille, oppimisteorioihin perustuville 

oppimiskäsityksille, opetussuunnitelman perusteiden arviointivelvoitteille, koulun opetus-

suunnitelman arviointikäytänteisiin ja opettajien toteuttamiin arviointimenetelmiin. Arvioin-

tikulttuurin osatekijöitä havainnollistin kuviossa 4. 

Oppimisen arviointi on tarpeen erottaa oppilasarvioinnista. Oppimisen arviointi voi olla oh-

jaavaa, kontrolloivaa, valikoivaa, motivoivaa, kehittävää tai jatko-opiskelua ennustavaa. Op-

pimisen arviointimenetelmät perustuvat arviointiteorioihin; suhteelliseen, absoluuttiseen tai 

tavoitearviointiin. Arviointimenetelmiä on useanlaisia. Kuvion 5 avulla voi havaita, miten 

arviointi toimii opetusjakson tukena. Tavallisimpia arviointimenetelmiä voi tarkastella aak-

kosjärjestyksen mukaisesti taulukosta 1. Menetelmä valitaan opetussuunnitelman oppimis-

käsitykseen nojautuen ja sen perusteella, mitä, miten ja milloin arvioidaan. 

Arviointia ja arviointikulttuuria tutkittaessa arviointikäytänteet ja -menetelmät toimivat 

myös avaimina arviointikäytänteiden muutosten ja arviointikulttuurin tarkastelulle. Niiden 

perusteella on myös löydettävissä vastauksia tutkielmani tutkimuskysymyksiin.  
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5 Tutkimuksen metodologia ja tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa käsittelen tutkielmani metodologiaa ja tutkimusprosessin toteuttamista. Lä-

hestymistapoina tutkimuksessani käytän laadullista sisällönanalyysia sekä suppeasti määräl-

listä sisällönerittelyä. Aluksi kuvaan tutkimukseni lähtökohtia ja laadullisen tutkimuksen 

luonnetta. Sen jälkeen havainnollistan, millaisia laadullisen sisällönanalyysin tai laadullisen 

sisällönerittelyn keinoja käytän tutkielmassa analyysin tukena. Lisäksi kuvaan tutkimukseni 

kulkua mahdollisimman selkeästi. Luvun lopussa pohdin lyhyesti tutkimuksen toteutuksen 

eettisyyttä ja luotettavuutta. 

5.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkielmassani analysoin kahden uusimman Perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

den arviointiosuuksia (POPS 2004 & POPS 2014). Tarkastelen, onko vuonna 2014 hyväk-

sytyn opetussuunnitelman perusteen (POPS 2014) arviointikäytänteissä ja -kulttuurissa ha-

vaittavissa muutoksia verrattuna aiemman perusteen arviointiosuuteen (POPS 2004), ja mitä 

arviointikulttuuria uudessa asetuksessa painotetaan. Tutkielmani kuuluu Malisen (1985, s. 

173) jaottelun mukaan opetussuunnitelmatutkimuksen perustutkimukseen. Tutkin niin kut-

suttua ideaaliopetussuunnitelmaa, kuten Lahdes (1986, s. 82) tällaisia etukäteen laadittuja 

opetussuunnitelmia kuvaa. Tavoitteena on tuottaa opetussuunnitelmien arviointiosuuksille 

teoreettisia kehyksiä ja löytää uusia havaintoja aiempien teorioiden pohjalta. 

Pro gradu -tutkielmani tutkimuskysymyksiä ovat: 

1. Muuttuvatko arviointikäytänteet 1.8.2016 käyttöön otettavassa perusteessa (POPS 2014) 

suhteessa aiempaan perusteeseen (POPS 2004)? 

2. Tapahtuuko arviointikulttuurissa muutoksia opetussuunnitelmauudistuksen myötä, ja 

mitä arviointikulttuuria uudessa perusteessa (POPS 2014) painotetaan? 

 

Opetussuunnitelmatutkimus valikoitui aiheeksi tutkielmaani sen ajankohtaisuuden vuoksi. 

Arviointia päädyin tarkastelemaan siitä syystä, että olen havainnut opettajien kokevan epä-

varmuutta arviointia tehdessään. Pyrin tuottamaan analyysissani konkreettista tietoa ja kei-

noja toteuttaa uuden opetussuunnitelman perusteen (POPS 2014) arviointikulttuurin mu-

kaista arviointia. Tutkimukseni lähestymistavaksi valikoitui laadullinen sisällönanalyysi, 

jota havainnollistan seuraavassa alaluvussa. 



36 

 

 

5.2 Laadullinen tutkimus ja laadullinen sisällönanalyysi 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus ei ole luokiteltavissa vain yhdentyyppiseksi tutki-

mustavaksi, vaan sisältää useita erilaisia aineistonkeruumenetelmiä ja lähestymistapoja. 

Olennaisinta laadullisessa tutkimuksessa on elämismaailman tutkiminen ja erilaisten merki-

tysten löytäminen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, s. 5.) Tutkielmassani tarkas-

telen arviointikäytänteiden ja -kulttuurin muutoksia valituissa aineistoissa (POPS 2004 & 

POPS 2014) sekä havainnollistan arviointikulttuurin painotuksia uudessa perusteessa (POPS 

2014). Arviointikäytänteiden ja -kulttuurin tarkastelu vaatii tutkimustapoja, joihin laadulli-

nen tutkimus tarjoaa työvälineitä.  

Laadullisessa tutkimuksessa teoreettinen viitekehys koostuu tutkimusta ohjaavasta metodo-

logiasta (Tuomi & Sarajärvi 2009, s. 18–22). Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2009, s. 

5) selventävät, että deduktio eli teorialähtöisyys liitetään perinteisesti määrälliseen eli kvan-

titatiiviseen tutkimukseen. Vastakkainasettelun mukaisesti induktio eli aineistolähtöisyys 

kuvaisi taasen tyypillisesti laadullista tutkimusta. Laadullinen tutkimus tarvitsee kuitenkin 

teoriaa, jotta sitä voidaan nimittää tutkimukseksi. Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 22) selventä-

vät, että laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan havaintoaineistoa ja argumentoidaan em-

piirisen analyysin mukaisesti. Empiirisessä analyysissa kuvataan aineistonkeruumenetelmää 

luoden tutkimukselle uskottavuutta sekä perustellaan käytettyjä metodeja. 

Tutkielmani teoria koostuu opetussuunnitelmatutkimuksesta, oppimisteoreettisista näkökul-

mista sekä arvioinnin problematiikasta. Tutkimusotteena käytän laadullista sisällönanalyy-

sia. Aineistona tutkielmassani on Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arvioin-

tiosuudet, eli varsinaista aineistonkeruuta tutkielmaani varten en ole tehnyt. Hirsjärvi, Re-

mes ja Sajavaara (2009, s. 186–188) selventävät, että mikäli tietoaines sisältää välitöntä tie-

toa tutkimuskohteesta, sitä kutsutaan primaariaineistoksi.  

Primaariaineistojakin voidaan luokitella sen mukaan, millaista tietoa ne sisältävät. Tutkiel-

mani aineistot sijoittuvat jaottelussa arkistojen materiaaleihin, vaikka pelkästään historian 

tutkimusta tutkielmassa ei sen ajankohtaisuuden vuoksi ole. Rokan (2011, s. 16) tapaan pi-

dän Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita aineistona formaalina asiakirjana. Hirs-

järvi ym. (2009, s. 189–190) havainnollistavat, että kaikkiin valmiina oleviin aineistoihin on 

suhtauduttava kriittisesti lähdekritiikin kautta. Tietoja on yleensä muokattava, jotta niitä voi-

daan vertailla. Valmiit aineistot soveltuvat hyvin muun muassa tutkimuksiin, jossa niiden 

sisältöä kuvaillaan ja selitetään. 
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Laadullisen tutkimuksen luonne 

Töttö (2004, s. 9–20) kuvaa laadullisen tutkimuksen luonnetta seuraavasti: 

1) tutkimus pohjautuu aiempaan aiheesta kerättyyn tutkimustietoon 

2) tutkimus sisältää tekstimuotoista tai tekstimuotoon muutettua aineistoa 

3) tutkimuksessa on tutkijan omaa päättelyä ja analysointia 

Tutkielman alkupuolella havainnollistin ajankohtaisia sekä jo useampi vuosikymmen sitten 

tehtyjä opetussuunnitelmatutkimuksia, oppimisteoreettisia lähtökohtia sekä arvioinnin prob-

lematiikkaa. Tämän tutkielman voi katsoa olevan Tötön (2004, s. 9–20) määritelmiin perus-

tuen laadullinen, koska pyrin nojaamaan tutkielmassani vahvasti aiempaan aiheesta kerät-

tyyn tutkimustietoon. Lisäksi tutkielma on tekstimuodossa oleva aineisto, joka sisältää omaa 

analysointiani. 

Laadullisen tutkimuksen luonteesta huolimatta ei ole tavatonta, että laadulliseen tutkimuk-

seen lisätään tilastoja tai aineistoa analysoidaan määrällisesti. Määrällisen sisällön erittelyn 

tavoitteena on lisätä sisällönanalyysin luotettavuutta. Tässä tutkielmassa käytän suppeaa 

määrällistä sisällönerittelyä tulosten monipuolistamiseksi. Eskola ja Suoranta (1998, s. 186) 

selventävät, että perinteisessä sisällön erittelyssä voidaan esimerkiksi laskea, kuinka monta 

kertaa jostakin asiasta on kirjoitettu. Yksinkertaisemmillaan voidaan puhua frekvenssimit-

tauksesta, joka tarkoittaa yksittäisten sanojen esiintymistiheyden mittaamista. Tässä tutkiel-

massa toteutettavaa määrällistä sisällön erittelyprosessia kuvaan tarkemmin esitellessäni tut-

kimukseni kulkua. 

Tutkimuksessani ei ole varsinaista hypoteesia. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimustulok-

sille ei ole tarkoitus asettaa hypoteesia ja todistaa sitä oikeaksi (Eskola & Suoranta 1998).   

Hirsjärvi ym. (2009, s. 158) selventävät, että laadullisessa tutkimuksessakin on mahdollista 

käyttää ”sivistyneitä arvauksia” eli hypoteeseja, jotka perustuvat aiemmille tutkimuksille. 

Tutkielmassani pyrin lähestymään aineistoa ennakkoluulottomasti – kuitenkin sillä oletta-

muksella, että jotakin muutoksia arviointikäytänteissä on tapahtunut verraten uuden perus-

teen (POPS 2014) arviointiosuuden laajuutta edeltäjäänsä.  

Aineistokoot laadullisessa tutkimuksessa voivat olla suhteellisen pieniä (Eskola & Suoranta 

1998). Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 85) toteavat, että laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei 

ole päästä yleistettäviin tuloksiin. Tässä tutkimuksessakin tarkastelen kahden Perusopetuk-
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sen opetussuunnitelman perusteen arviointiosuuksia syventymättä oppiainekohtaisiin arvi-

ointikriteereihin. Tutkittavan aineiston määrä on suhteellisen pieni, mutta laadulliseen tutki-

mukseen riittävä ja ajankohtainen. Arviointikäytänteisiin alettiin kiinnittää huomiota vasta 

vuoden 1994 opetussuunnitelmassa, mutta muutokset otettiin käytäntöön todellisuudessa 

vasta vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteen myötä (Opetushallitus 2015a). Juuri sen 

vuoksi kyseiset opetussuunnitelman perusteet valikoituivat aineistoksi. 

Laadullinen sisällönanalyysi analyysimenetelmänä 

 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 91) selvittävät, että laadullinen sisällönanalyysi on perusana-

lyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Laadul-

linen sisällönanalyysi voidaan nähdä myös löyhästi kaikkien kirjoitettujen, kuultujen tai näh-

tyjen sisältöjen teoreettisena viitekehyksenä. Tällöin sitä ei voida pitää ainoastaan laadulli-

sen tutkimuksen menetelmänä, vaan se voi toimia myös määrällisen sisällönanalyysin ana-

lyysimenetelmänä.  

Bryder (1985, s. 9) selventää, että sisällönanalyysi on kelpo metodi juuri silloin, kun aineis-

tona käytetään haastatteluja, artikkeleita, kirjoja tai muuta vastaavia tekstejä. Tutkielmani 

aineisto on primaariaineistoa, kahden eri vuosikymmenen Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden arviointiosuudet. Aineisto on tekstimuodossa ja tutkittavissa juuri sellaise-

naan kuin se on julkaistu. Kumpikin aineisto on eheä, arviointia kokoava osuus, ja siksi ver-

tailtavissa. 

Tavoitteena laadullisen sisällönanalyysin tekemiselle on Elon ja Kynkään (2008, s. 108) mu-

kaan muodostaa tutkittavasta ilmiöstä sitä kuvaavia kategorioita tai käsitteitä. Niiden avulla 

voidaan usein muodostaa jokin ilmiötä kuvaileva malli. Tutkielmassani tavoitteena on tutkia, 

tuoko opetussuunnitelmauudistus (POPS 2004 & POPS 2014) muutoksia arviointikäytäntei-

siin ja -kulttuuriin, ja mitä arviointikulttuuria uudessa perusteessa (POPS 2014) painotetaan. 

Analyysin lopussa on tutkimustulosten perusteella tarkoituksena työstää uuden opetussuun-

nitelman perusteen (POPS 2014) arviointikulttuurin mukainen malli, arviointipuu. Analyy-

sin tavoite tuottaa ilmiötä kuvaava kategoria sopii myös tältä osin laadullisen sisällönana-

lyysin lähestymistapaan.  

Pietilä (1976, s. 51–52) kuvaa, että 1950-luvun jälkeen käytiin tiukkaa keskustelua siitä, 

millaista tutkimusta voidaan sanoa sisällön erittelyä käyttäväksi. Sisällön erittelyn voidaan 
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katsoa olevan joukko menettelytapoja, ”[…] joiden avulla dokumenttien sisällöstä tieteelli-

siä pelisääntöjä noudattaen tehdään havaintoja ja kerätään tietoja” (Pietilä 1976, s. 53). Mää-

rällisen sisällönanalyysin tuloksia ilmaistaan määrällisesti. Laadullisen sisällönanalyysin li-

säksi tutkielmassani käytän suppeaa frekvenssimittausta vahvistaakseni laadullisesti havait-

tuja tutkimustuloksia. 

Induktiivista ja deduktiivista analyysia 

 

Laadullisessa sisällönanalyysissa käytetään usein kahtalaista päättelyn logiikkaa, joita ovat 

joko yksittäisestä yleiseen (induktio) tai yleisestä yksittäiseen (deduktio) (Tuomi & Sarajärvi 

2009, s. 95). Elo ja Kyngäs (2008, s. 107) havainnollistavat artikkelissaan, että tutkimuksen 

voidaan katsoa olevan induktiivinen, jos aiheesta ei ole tehty aiempaa tutkimusta tai tähänas-

tiset tutkimustulokset ovat sirpaleisia. Deduktiivinen tutkimus on silloin, kun tavoitteena on 

testata aiemmin tutkittua teoriaa eri olosuhteissa tai tehdä vertailevaa tutkimusta eri ajanjak-

soilla.  

Tutkielmassani pyrin induktiiviseen analyysiin siltä osin, että tutkielmassa tavoitteena on 

saada hypoteesiin sitomattomia tutkimustuloksia. Aineistoa tarkastelen kvalitatiivisen ana-

lyysin luonteen mukaisesti monipuolisesti ja yksityiskohtaisestikin, kuten Hirsjärvi ym. 

(2009, s. 164) kvalitatiivisen tutkimuksen luonnetta kuvaavat. Tutkielmani analyysivai-

heessa pyrin tuomaan havaintoni aineistosta mahdollisimman monipuolisesti tutkittavaksi. 

Kuitenkaan tutkielmani analyysi ei ole puhtaasti induktiivinen, sillä analyysi perustuu suu-

relta osin myös aiemmin tutkittuun teoriaan. 

Analyysin abduktiivinen tutkimusote 

 

Laadulliselle sisällönanalyysille on esitetty myös erilaisia jaotteluita, kuten Eskola (2001, s. 

136) kuvailee teoksessaan; hänen mukaansa tutkija voi työskennellä aineistolähtöisesti, teo-

riasidonnaisesti tai teorialähtöisesti. Aineistolähtöisessä tutkimusotteessa teoriaa rakenne-

taan aineistosta käsin ja luodaan uutta. Teoriasidonnaisen tutkimuksen analyysi sisältää viit-

tauksia aikaisempiin tutkimuksiin, mutta ei täysin perustu teoriaan. Perinteinen tutkimuksen 

työstämismalli on Eskolan (2001, s. 137) mukaan teorialähtöinen, jolloin aloitetaan teoriasta, 

tehdään empiriaa ja palataan teoriaan vielä tämän jälkeen. 

Tutkielmani on teoriasidonnainen. Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 96–97) nimittävät teo-

riasidonnaista analyysimenetelmää teoriaohjaavaksi ja tarkemmin abduktiiviseksi päätte-
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lyksi; tällöin tutkijan työtä ohjaa toisinaan aineistolähtöisyys, toisinaan valmiit mallit. Ab-

duktiivisen tutkimusotteen tuloksena on mahdollista syntyä myös uutta teoriaa. Analyysi-

vaiheessa tarkastelen aineistoa aiempien tutkimusten valossa. Tavoitteena on päästä aineis-

ton havainnoinnin tasolta tulosten tulkitsemiseen. 

5.3 Tutkimuksen kulku ja aineiston analyysi 

Tutkielmani työstäminen alkoi graduohjaajan tapaamisella, jossa hahmottelimme yhdessä 

tutkimuskysymyksiä ja vaihdoimme ajatuksia metodologian valinnasta. Keskustelimme 

myös arvioinnin problematiikasta syvällisesti ja sain hyviä neuvoja lähdekirjallisuuden löy-

tämiseksi. Aloitin tutkielmani teorian kirjoittamisen arvioinnin taustaan ja peruskäsitteistöön 

tutustumalla. Kun arvioinnin juuret löytyivät, oli mielekästä syventyä oppimisen arvioinnin 

teksteihin.  

Oppimisen arvioinnin tutkimuksia lukiessa totesin, että oppimisteoreettiset näkökulmat ovat 

vahvasti arvioinnin taustalla, eikä niitä voisi jättää tässäkään tutkielmassa käsittelemättä. 

Tällä tavoin siirryin arvioinnista oppimisteorioihin. Lopuksi keskityin vielä opetussuunni-

telmatutkimuksesta kirjoitettuun kirjallisuuteen ja sain kehykset myös omalle tutkielmalleni. 

Metodologian kirjoittamisessa suurena tukena on ollut kvalitatiivisen tutkimuksen jatko-

kurssi, jossa testattiin erilaisia vaihtoehtoja työstää aineistoa. Lisäksi prosessin aikana on 

ollut useampia tapaamisia graduohjaajan kanssa. Tapaamisten myötä aihe muutti suuntaa tai 

tarkentui. 

Aineisto tutkielmassani ei ole itseni keräämää, ja opetussuunnitelman perusteet ovat vapaasti 

tulostettavissa Internetistä. Opetussuunnitelman perusteiden arviointiosuuksia olemme käsi-

telleet useilla monialaisten opintojen kursseilla, joten niihin oli helppo paneutua. Sivumää-

rällisesti aineisto ei ole laaja, mutta sisällöllisesti se on monipuolinen.  

Ensimmäistä tutkimuskysymystä lähestyn luetteloimalla opetussuunnitelmien perusteiden 

(POPS 2004 & POPS 2014) arviointiosuuksista mitä, miten ja milloin niissä ohjataan arvi-

oimaan. Käyn aineistoja läpi lause lauseelta ja listaan ylös havainnot, joissa vastataan yllä 

oleviin kysymyksiin. Kokoan kysymyssanojen pohjalta kuviot molempien opetussuunnitel-

mien arviointikäytänteistä, jotta lukijan olisi helppo ja miellyttävä seurata tuloksia.  
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Tarkastelen, tuoko opetussuunnitelmauudistus muutoksia uuden opetussuunnitelman perus-

teen (POPS 2014) arviointikäytänteisiin. Vertailemalla tuloksia näen, onko arviointikäytän-

teissä havaittavissa muutoksia perusteiden välillä. Esille tulleita tuloksia peilaan teoreetti-

seen viitekehykseen. Lopuksi esitän ratkaisuvaihtoehdon toteuttaa uuden asetuksen (POPS 

2014) arviointikäytänteiden mukaista arviointia.  

Toista tutkimuskysymystä lähestyn arviointikulttuuriin vaikuttavien tekijöiden (ks. alaluvut 

4.2 ja 4.3) sekä kuvion 4 pohjalta. Arviointikulttuurin rakennusaineita ovat muun muassa 

koulussa toteutettava arviointi: arviointikäytänteet ja -menetelmät, opetussuunnitelman de-

terminantit, oppimiskäsitys, arvioinnin laadullisuus vs. määrällisyys, arviointiteoriat sekä ar-

vioinnin lähestymistapa. Tutkin arviointikulttuureita tarkastelemalla aineistoja näiden teki-

jöiden pohjalta suhteuttaen havaintoja teoreettisessa viitekehyksessä esitettyyn kirjallisuu-

teen.  

Jaan toista tutkimuskysymystä koskevan analyysiosion aluksi kuuteen alakohtaan. 

Ensimmäiseksi tutkin, mitä arviointikulttuureista voi päätellä aineistojen (POPS 2004 & 

POPS 2014) arviointikäytänteiden perusteella. Toiseksi tarkastelen aineistoja 

opetussuunnitelman determinanttien pohjalta. Kolmanneksi analysoin opetussuunnitelman 

perusteiden oppimiskäsitystä arviointiosuuksien perusteella. Neljäntenä peilaan aineistoja 

arvioinnin laadullisuuden ja määrällisyyden kautta. Viidennessä alakohdassa tutkin, mitä 

aineistojen arviointiohjeistuksista voi päätellä arviointiteorioiden pohjalta. Kuudenneksi 

tarkastelen arvoinnin lähestymistapaa aineistoissa.  

Havainnollistan arviointikulttuurissa tapahtuvia muutoksia vertailemalla tutkimustuloksia 

omassa alaluvussaan. Lisäksi tutkin määrällisen sisällönerittelyn (frekvenssimittauksen) 

avulla aineistoista ilmenevien konstruktivistista oppimiskäsitystä edustavien käsitteiden 

esiintymistiheyksiä. Lasken määrällisesti, kuinka monta kertaa käsitteet, joiden kantasana 

on itsearviointi, arviointipalaute, oppimisprosessi, monipuolinen tai vuorovaikutus esiinty-

vät aineistoissa (POPS 2004 & POPS 2014). Monipuolinen otetaan huomioon silloin, kun 

sillä halutaan kuvata monipuolisia menetelmiä, arviointikäytänteitä tai näyttöjä. Vuorovai-

kutus käsitteenä huomioidaan myös yhdyssanan osana. Tuloksia havainnollistan taulukossa 

2 sekä kuvioissa 8 ja 9. Summaan tuloksia lopuksi myös sanallisesti.  

Analyysiosuuden lopussa havainnollistan uuden perusteen (POPS 2014) arviointikäytäntei-

den ja -kulttuurin painottumista laatimalla arviointikulttuuria mukailevan arviointimallin, 

arviointipuun. Arviointipuu voi toimia opettajan apuna lukuvuoden arviointia suunnitellessa.   



42 

 

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on Eskolan ja Suorannan (1998, s. 211–212) mukaan 

tutkijan avoin subjektiviteetti. Luotettavuus perustuu pitkälti tutkijaan itseensä toisin kuin 

määrällisessä tutkimuksessa, jossa luotettavuus perustuu mittausten tarkkuuteen. Selvennän 

ja pohdin tässä luvussa kvalitatiivisen tutkimusten luotettavuutta yleensä sekä luotettavuutta 

tässä tutkielmassa.  

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus 

Yleisimmin tutkimuksen luotettavuudesta puhuttaessa esillä ovat käsitteet reliaabelius ja va-

lidius. Reliaabelius kertoo mittaustulosten toistettavuudesta ja validius tutkimusmenetelmän 

sopivuudesta suhteutettuna mitattavaan aineistoon. Laadullisen tutkimuksen arvioitavuu-

desta käydyssä keskustelussa on todettu, etteivät käsitteet sellaisenaan sovellu täysin perus-

taksi kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuudelle. Osa tutkijoista on hylännyt termit ja otta-

nut käyttöön mielestään sopivampia käsitteitä (Eskola & Suoranta 1998, s. 212–213). Hirs-

järvi ym. (2009, s. 232) selventävät, että huolimatta epäsopivista termeistä, on tutkimuksen 

luotettavuutta ja pätevyyttä arvioitava. (Hirsjärvi ym. 2009, s. 231–232.) 

Tynjälä (1991, s. 390) mainitsee kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuskäsitteiden edellä-

kävijöiksi Lincolnin ja Guban (ks. Lincoln & Kuba 1985). Tynjälä (1990) suomentaa tutki-

joiden luotettavuuskäsitteitä selkeästi: yleensä tutkimuksessa luotettavuuden ja uskottavuu-

den osatekijöinä pidetään totuusarvoa (trustworthiness), sovellettavuutta, pysyvyyttä ja neut-

raalisuutta. Näitä tarkastellaan sisäisen ja ulkoisen validiteetin sekä reliabiliteetin ja objek-

tiivisuuden keinoin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa uskottavuutta lisäävät samat osatekijät, 

mutta totuusarvoa tarkastellaan vastaavuuden (credibility) kautta. Laadullisessa tutkimuk-

sessa tutkijan on erityisen tärkeää osoittaa, että hänen luomansa rekonstruktiot tutkimusti-

lanteista ovat alkuperäiskonstruktioille uskollisia.  

Tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkijan yksityiskohtainen selostus tutkimuksen toteu-

tuksesta. Haastattelututkimuksissa tulisi käydä ilmi, millaisissa olosuhteissa haastatteluja on 

tehty tai kuinka kauan haastatteluihin on käytetty aikaa. Lisäksi analyysissa käytetyt luokit-

teluperusteet tulee selventää lukijalle sekä tulkinnat ja päätelmät on perusteltava. (Hirsjärvi 

ym. 2009, s. 232.)     

Mäkelä (1990, s. 47) selventää, että selvästi rajatuissa kvalitatiivisissa aineistoissa luotetta-

vuutta voidaan arvioida useampien seikkojen perusteella. Huomiota tulee kiinnittää siihen, 
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onko aineisto merkittävä ja mikä on sen yhteiskunnallinen tai kulttuurinen paikka. Tutkijan 

tulee näin ollen olla valmis perustelemaan, että aineiston analysoiminen on tärkeää. Lisäksi 

primaariaineistoissa on tärkeää muistaa lähdekritiikki. (Mäkelä 1990, s. 48; Hirsjärvi 2009, 

s. 190). 

Olennaista on Mäkelän (1990, s. 52–53) mukaan myös pohtia aineiston riittävyyttä ja katta-

vuutta. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston riittävää kokoa on vaikea ennustaa. Laajat 

aineistot eivät ole suositeltavia, sen sijaan aluksi voi analysoida tarkasti pienen aineiston ja 

jatkaa tulosten testaamista isommassa aineistossa. Kattavuutta Mäkelä (1990) kuvaa siten, 

että kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkoituksena ei ole tehdä tulkintoja satunnaisista poi-

minnoista. Laadullisesti tutkittava aineisto kertoo rajatuista tapauksista (Eskola & Suoranta 

1998, s. 216).   

Kvalitatiivisen aineiston arvioitavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimusta lukeva voi seurata 

tutkijan päättelyä. Arvioitavuus ja toistettavuus ovat osa tutkimuksen luotettavuutta ja huo-

mioitava tutkielmaa työstettäessä. Toistettavuus on luokittelu- ja tulkintasääntöjen yksiselit-

teistä esittämistä ja mahdollistaa myös toisen tutkijan pääsyn niitä soveltamalla samoihin 

tuloksiin. (Mäkelä 1990, s. 53.) 

Tutkimuksen validiutta niin määrällisessä kuin laadullisessakin tutkimuksessa lisää useiden 

tutkimusmenetelmien käyttö. Tutkimusmenetelmien yhteiskäyttöä kutsutaan triangulaati-

oksi. Osa tutkijoista nimittää menettelyä myös termillä mixing methods, monimetodinen lä-

hestymistapa tai kiteyttäminen. Aineistoa voidaan lähestyä esimerkiksi useamman tutkijan 

voimin tai eri teorioiden näkökulmista. (Hirsjärvi ym. 2009, s. 233.) Denzinin (1978, s. 291) 

mukaan triangulaatio laveasti määriteltynä tarkoittaa useamman metodologian yhdistelmää 

tutkittaessa samaa ilmiötä. Triangulaation avulla haetaan vahvistusta tutkimuksen totuuden 

ongelmaan tai tutkittavan ilmiön laajuuden selittämiseksi.  

Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 143–149) havainnollistavat Denziniä (1978) lainaten, että tri-

angulaatio merkitsee erilaisten metodien, teorioiden, tutkijoiden tai tiedonlähteiden yhdistä-

mistä samassa tutkimuksessa. Näiden mukaan triangulaatiosta on erotettavissa neljä pää-

tyyppiä: tutkimusaineistoon, tutkijaan, teoriaan tai metodologiaan liittyvä triangulaatio. Li-

säksi voidaan puhua monitriangulaatiosta, jos tutkimuksessa käytetään kahta tai useampaa 

edellä mainituista päätyypeistä. Triangulaatio on vain yksi keino arvioida tutkimuksen vali-

diteettia. Kritiikkiä laadullisen ja määrällisen metodien yhdistämiseksi on esitetty siitä, että 
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kvantitatiivinen tieto ei ole kykenevä kertomaan samasta ilmiöstä kuin kvalitatiivinen. Näin 

ollen näiden yhdistäminen ei kuvaisi eheämmin tutkittavaa ilmiötä.   

Tutkielman luotettavuutta lisäävät myös arvostetut ja ajankohtaiset lähteet. Tutkielman kir-

joittajan on syytä olla kriittinen lähteitä valitessaan. Tutkittavaa ilmiötä on tarkasteltava use-

asta näkökulmasta. Lähteiden pitäisi olla alkuperäisiä, suhteellisen tuoreita, totuudellisia ja 

uskottavia, sekä niihin tulisi viitata asianmukaisesti. Plagiointi eli tieteellinen varkaus on 

vastoin tieteellisen kirjoittamisen etiikkaa: selvästi toisilta lainatut ideat tai ajatuksenkulut 

on merkittävä lähdeviittein. Tutkielmassa käytetty kieli, lainaustekniikka, sisällysluettelon 

vastaavuus sekä selkeys lisäävät niin ikään tutkielman luotettavuutta. Lähdekritiikki koskee 

myös aineiston valintaa. Primaariaineistoa valitessa on kiinnitettävä huomiota siihen, onko 

se sellaisenaan soveltuva käytettäväksi tutkimuksessa. (Hirsjärvi ym. 2009, 113–122.) 

Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2009, s. 20) havainnollistavat, että tutkimusprosessin 

aikana tutkija joutuu tekemään päätöksiä myös siitä, mihin suuntaan hän tutkimustaan vie. 

Tutkija voi kohdata tutkimusta tehdessään eettisiä kysymyksiä esimerkiksi tutkimusrahoi-

tukseen tai aineistonkeruuseen liittyen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, s. 20–21).  

Luotettavuus tässä tutkielmassa 

Tutkielmani aineistona ovat osiot formaaleista asiakirjoista: aineisto on niin kutsuttua pri-

maariaineistoa. En ole kerännyt tai litteroinut aineistoa lainkaan, vaan se on vapaasti kenen 

tahansa luettavissa ja tulostettavissa Internetissä. Tutkielmassani ei näin ollen ole tarvinnut 

kiinnittää huomiota eettisyyteen tai lupa-asioihin tiedonkeruun aikana. Aineiston hankin-

nassa olen kiinnittänyt huomiota siihen, että asiakirjat ovat hyväksyttyjä. Uusi Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2014) hyväksyttiin joulukuussa 2014. Li-

säksi olen poiminut molemmista aineistoista yhtäläiset kokonaisuudet tutkittaviksi.  

Jo aiemmin tutkimuksen kulkua käsitellessäni selvensin, että kiinnostuin opetussuunnitel-

matutkimuksesta muun muassa sen ajankohtaisuuden vuoksi. Aiheeksi valikoitui arviointi-

käytänteiden ja -kulttuurin mahdolliset muutokset siitä syystä, että arvioinnin osuus opetus-

suunnitelmissa on huomioitu kunnolla vasta viime vuosikymmeninä. Lisäksi aiheen kiinnos-

tavuuteen vaikutti havaintoni työelämästä siitä, että opettajat saattavat kokea epävarmuutta 

arvioidessaan oppilaitaan. 

Aluksi pohdin, ovatko kahden opetussuunnitelman perusteiden arviointiosuudet tarpeeksi 

kattava aineisto. Graduohjaajani ja yliopisto-opettajan kanssa keskustellessa vahvistui, että 
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aineisto kahdesta opetussuunnitelmasta on laadulliselle tutkimukselle riittävä. Tutkielman 

edetessä olen huomannut, että aineisto on sisällöllisesti hyvin rikas vähäisestä sivumäärästä 

huolimatta. Olen jopa joutunut rajaamaan aineistoa tavalla, jota kuvaan myöhemmin.    

Lähteiden hankinnassa olen saanut paljon apua graduohjaajaltani. Vaikka jotkut teokset ovat 

usean vuosikymmenen takaa, niissä on tutkittavan aiheen näkökulmasta oleellista tietoa. In-

ternet -lähteinä olen käyttänyt lähinnä lehtiä, pro gradu -tutkielmia, artikkeleita ja opetushal-

lituksen verkkosivuja. Tutkielmassani eniten olen käyttänyt kustannettua painokirjallisuutta. 

Tutkielmaa työstäessäni olen pyrkinyt tiedostamaan uuden perusteen (POPS 2014) arvioin-

tiohjeistuksia koskevan yleisen keskustelun mahdolliset vaikutukset analyysiini. Analy-

soidessani aineistoa pyrin olemaan objektiivinen ja hakemaan aineistosta vastauksia vain 

tutkimuskysymyksiini. Tutkielmani lähtökohtana on kuitenkin tutkijan avoin subjektivi-

teetti: havainnot ja päätelmät ovat yhden tutkijan näkemys aineistosta. 

Aineiston laadullisen analyysin lisäksi haluan monipuolistaa tuloksia myös määrällisen si-

sällön erittelyn keinoin. Tutkielmassani käytän suppeaa frekvenssimittausta havainnoivan 

tarkastelun lisäksi. Käytän tutkielmassani Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 144) kuvaamaa 

metodologista triangulaatiota. Yhdistän kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen me-

todeja. Laadullisen ja määrällisen metodien yhdistäminen on saanut kritiikkiä siitä, ettei me-

todologisesti näin kaukana toisistaan olevia tutkimuksia ole mahdollista tehdä eheämmäksi 

metodeja sekoittamalla. Frekvenssimittauksella pyrin joka tapauksessa lisäämään tutkielman 

luotettavuutta. On mielenkiintoista nähdä, mitä näkökulmia määrällinen mittaus tuo analyy-

siin. 

Vastaavuutta analyysissa huomioin siten, että aineistoa käsitellessäni poimin aineistosta vain 

tutkimuskysymyksiin vastaavan tiedon mahdollisimman autenttisesti. Analyysissa esille tul-

leita tuloksia pyrin havainnollistamaan siten, että lukijan on helppo seurata tulkintaani. Ai-

neiston sisältörikkauden takia en pysty kaikkia yksityiskohtia analyysiini listaamaan. Kes-

kityn esimerkiksi arviointikäytänteitä ja -kulttuuria analysoidessani yleisopetuksen ohjeis-

tukseen. En myöskään syvenny todistusasetusten muotoseikkoihin tai yksityiskohtiin. Ta-

voitteenani on kuitenkin nostaa esille tärkeimmät seikat, joita mahdollisesti toinenkin sa-

masta aiheesta tutkielmaa tekevä nostaisi. Aineistosta nousevat havainnot ovat kuitenkin 

omaa, subjektiivista tulkintaani. 
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Aineisto on ajankohtainen tutkittava ja sen myötä sen merkittävyys kasvaa. Pro gradu -tut-

kielmani valmistuu ennen uuden perusteen (Opetushallitus 2014) voimaantuloa, ja vastaa 

siinä suhteessa mahdollisesti kentän tarpeeseen uuden opetussuunnitelman arviointia koske-

vissa kysymyksissä.  

 

 

 

.  
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6 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa tarkastelen vuosien 2004 ja 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teiden arviointiosuuksissa asetettuja arviointikäytänteitä ja vallitsevaa arviointikulttuuria. 

Ensimmäisessä luvussa tavoitteena on vastata ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Tutkin 

sisällönanalyysin keinoin arviointikäytänteitä ja vertailen, muuttuvatko arviointikäytänteet 

opetussuunnitelmauudistuksen myötä. Toisessa alaluvussa tutkin arviointikulttuureita vali-

tuissa aineistoissa (POPS 2004 & POPS 2014). Tarkoituksena on vastata toiseen tutkimus-

kysymykseen. Tarkastelen sisällönanalyysin keinoin ja teoreettiseen viitekehykseen peilaten 

aineistojen arviointikulttuureita, vertailen tutkimustuloksia sekä teen suppeaa frekvenssimit-

tausta. Lisäksi havainnollistan arviointikulttuurin painottumista uudessa perusteessa (POPS 

2014) arviointipuun avulla. Lopuksi tiivistän yhteenvedossa tutkimustuloksia.   

6.1 Arviointikäytänteet Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vuosina 2004 

ja 2014 

Tässä alaluvussa tarkastelen arviointikäytänteitä ja -menetelmiä valitussa aineistoissa. Tar-

kastelua teen apukysymysten mitä, miten ja milloin arvioidaan avulla. Ensiksi selvennän 

vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteen arviointikäytänteitä ja -menetelmiä kuvion 6 ja 

lyhyen kuvauksen pohjalta. Sen jälkeen tutkin uuden opetussuunnitelman perusteen (POPS 

2014) arviointikäytänteitä ja -menetelmiä havainnollistavasti kuvion 7 avulla. Lisäksi tiivis-

tän sanallisesti kuviossa esille tulevia seikkoja. 
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Arviointikäytänteet ja -menetelmät Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) 

Vuoden 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteessa ohjataan arvioimaan oppi-

mista kokonaisuutena. Arviointiosuus on otsikoitu kuitenkin Oppilaan arviointi, joka saattaa 

viitata myös oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointiin. Arviointi on jaettu ar-

viointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin.  

 

 

Kuvio 6.  Arviointikäytänteet (POPS 2004) 

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, oppimisen eri osa-alueiden edistymisen, työsken-

telyn ja käyttäytymisen arviointiin. Oppilaan itsearviointitaitojen kehittymistä on myös ar-

vioitava. Arviointia suhteutetaan opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvaukseen oppilaan 

hyvästä osaamisesta. Kuvaukset on laadittu jokaisen oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon 

nivelkohtaan. Oppilaan arviointi -osuus on 8 sivua pitkä ja kattaa n. 2,5 % koko opetussuun-

nitelman perusteesta. 
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Arviointia ohjataan tekemään ohjaavasti ja kannustavasti. Numeerista arviointia on annet-

tava viimeistään 8. luokalla, sanallisesti oppilasta voi arvioida 7. luokalle saakka. Oppiainei-

den lisäksi työskentelyä on arvioitava oppiaineeseen sisällyttäen niiden tavoitteiden mukai-

sesti, jotka on kirjattu oppiaineen työskentelyä koskeviin tavoitteisiin. Käyttäytymistä arvi-

oidaan omana kokonaisuutenaan koulun opetussuunnitelman tarkentamien asetuksen mukai-

sesti. Perusopetuksen aikana käytettäviä todistuksia ovat lukuvuositodistus (pakollinen), vä-

litodistus, erotodistus ja oppivelvollisuuden päätyttyä päättötodistus. Arviointipalautteen 

riittävyys, monipuolisuus ja jatkuvuus sekä arvioinnin vertailukelpoisuus kuvaavat vuoden 

2004 perusteen arviointikäytänteiden luonnetta. 
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Arviointikäytänteet ja -menetelmät Oppimisen arviointi -osuudessa (POPS 2014) 

Vuonna 2014 hyväksytyn Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteen Oppimisen arvi-

ointi -osuus on laaja, yhteensä 14 sivua. Prosentuaalisesti se kattaa noin 3 % koko opetus-

suunnitelman perusteesta. Uudessa perusteessa (POPS 2014) arviointi jaetaan opintojen ai-

kana tapahtuvaan arviointiin ja päättöarviointiin. 

 

Kuvio 7.  Arviointikäytänteet (POPS 2014) 
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Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Oppimisen ar-

viointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä ohjaavan palaut-

teen antamista niistä. Osaamisen tasoa arvioidaan oppilaan osoittaessa osaamistaan eri ta-

voin suhteessa itse tai yhdessä asetettuihin tavoitteisiin (lukuun ottamatta 6. luokan ja 9. 

luokan lopussa tehtävää valtakunnallisiin arvioinnin kriteereihin perustuvaa arviointia). Pai-

nopiste on onnistumisissa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja 

arvosanan muodostumista. Käyttäytymistä arvioidaan oppiaineista erillään joko numeeri-

sesti tai sanallisesti sekä ohjaavan palautteen avulla.  

Opettaja arvioi myös omaa työskentelyään reflektoivasti ja tarvittaessa muuttaa työskente-

lyään suotuisampaan suuntaan. Opettaja kerää työstään myös palautetta oppilailtaan. Oppi-

laiden metakognitiivisia taitoja vahvistetaan itsearviointitaitoja kehittämällä. Vertais- ja ryh-

mäarviointi kuuluvat niin ikään osaksi koulutyöskentelyä. 

Ennakoiva arviointi, huoltajan kanssa tehtävä yhteistyö, monipuolinen näyttö ja monipuoli-

set arviointimenetelmät, oppilaiden osallisuus arviointiin, dokumentointi, kannustavuus ja 

yksilöllisyys kuvaavat uuden perusteen (POPS 2014) arviointikäytänteitä.  

6.1.1 Arviointikäytänteiden ja -menetelmien (POPS 2004 & POPS 2014) vertailevaa tar-

kastelua 

Arviointikäytänteet muuttuvat uudessa opetussuunnitelman perusteessa (POPS 2014) suh-

teessa aiempaan opetussuunnitelman perusteeseen (POPS 2004). Tässä alaluvussa kokoan 

yhteen arviointikäytänteitä koskevan analyysin tuloksia ja tarkastelen arviointikäytänteissä 

tapahtuvia muutoksia. Lopuksi esitän ratkaisuvaihtoehdon toteuttaa muuttuvien käytäntei-

den mukaista arviointia. 

Arviointiosuudet on nimetty opetussuunnitelmien perusteissa eri tavalla: uudessa perus-

teessa (POPS 2014) arviointiosuus on otsikoitu Oppimisen arviointi, aiemmassa (POPS 

2004) Oppilaan arviointi. Otsikointi määrittelee jo hyvin pitkälle arviointikäytänteiden pai-

nopisteen: aiemmin arvioitiin oppimisprosessin rinnalla vahvemmin suorituksia ja oppimis-

tuloksia, kun taas tulevaisuudessa arvioinnin pääkohteena on oppimisprosessi. Nimeäminen 

vastaa hyvin Koppisen ym. (1994, s. 14) teoriaa siitä, että oppimisprosessia arvioitaessa on 

puhuttava oppimisen tai opiskelun arvioinnista, ei oppilasarvostelusta.   



52 

 

 

Arviointiosuus on sivumäärällisesti ja sisällöllisesti laajempi uuden opetussuunnitelman pe-

rusteessa (POPS 2014) kuin vuoden 2004 perusteessa. Oppimisen arviointi -osuus kattaa 

yhteensä 14 sivua (n. 3 % koko opetussuunnitelman perusteesta), kun taas Oppilaan arviointi 

-osuus on 8 sivua pitkä (n. 2,5 % koko opetussuunnitelman perusteista). Kuten Uusikylä ja 

Atjonen (2005, s. 65) ennustavat, opetuksen ja arvioinnin erimuotoinen säätely on lisäänty-

mässä opetussuunnitelmilla ja niihin kytkeytyvillä muilla toimilla. Arviointikäytänteitä on 

haluttu kuvata laajemmin ja yksityiskohtaisemmin uudessa perusteessa.  

Perusopetus jakautuu tällä hetkellä nivelvaiheittain vuosiluokkiin 1–4, 5–6 sekä 7–9 (POPS 

2004). Uudessa perusteessa (POPS 2014) perusopetus jakautuu vuosiluokkien 1–2, 3–6 sekä 

7–9 muodostamiin kokonaisuuksiin. Muutos näkyy arvioinnissa useammalla tavalla, joita 

havainnollistan seuraavissa kappaleissa. 

Vuoden 2004 perusteessa oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä ohjataan ar-

vioimaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Hyvän osaamisen kuvaukset on laa-

dittu jokaisen oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon nivelkohtaan. Arvioinnissa korostuu ab-

soluuttinen arviointi, kuten Kananoja (1999, s. 71) kuvaa tällaista opetussuunnitelman ta-

voitteisiin suhteuttavaa arviointia.  

Uudessa asetuksessa (POPS 2014) opinnoissa edistymistä suhteutetaan oppilaan aiempaan 

osaamiseen sekä yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin. Valtakunnallisiin arviointikriteereihin 

nojaten oppilaiden osaamisen tasoa arvioidaan ainoastaan 6. ja 7. luokan nivelvaiheessa sekä 

päättöarvioinnissa. Perusteessa (POPS 2014) kuitenkin huomautetaan, että hyvää osaamista 

kuvaavat arviointikriteerit eivät ole oppilaalle asetettuja tavoitteita, vaan arvioinnin apuvä-

line opettajalle. Arvioinnissa painottuu pääosin tavoitearviointi, jolloin Kananojan (1999, s. 

71) mukaan oppilaan osaamista suhteutetaan yhteisiin tai yksilöllisiin oppimistavoitteisiin. 

Tutkielman tutkimustulosten perusteella selkeimmin absoluuttiseen arviointiin ohjataan kui-

tenkin valtakunnallisin kriteerein 6. luokan jälkeen ja päättöarvioinnissa.  

Arviointikäytänteisiin nostetaan uudessa perusteessa (POPS 2014) keskeisemmin itsearvi-

ointi kuin aiemmassa perusteessa (POPS 2004). Uudessa perusteessa puhutaan itsearvioin-

nista myös epäsuorasti viitaten metakognitiivisiin taitoihin (ks. POPS 2014, s. 68). Uusina 

menetelminä ohjataan lisäksi toteuttamaan vertaisarviointia, ryhmän yhdessä tekemää arvi-

ointia sekä opettajan tekemää, omaa työskentelyä koskevaa arviointia. Lisäksi opettajaa ke-

hotetaan keräämään arviointipalautetta oppilailtaan ja suuntaamaan opetustaan tarvittavaan 

suuntaan. Arvioinnin vuorovaikutteisuutta korostetaan. Lisäksi uudessa perusteessa (POPS 
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2014) ohjataan arviointitiedon hyödyntämiseen koulutyön suunnittelussa. Koppinen ym. 

(1994, s. 27–29) korostavat, että opettajan tulisi arvioida omaa opetustaan jatkuvasti suh-

teuttaen sitä koulun ja luokan tavoitteisiin. Näyttää siltä, että vihdoinkin asetukseen on kir-

jattu näitä Koppisen ym. (1994, s. 27–29) teoksessa esille tuotuja näkemyksiä.  

Edellä havainnollistetut menetelmät, menetelmien monipuolisuus, vuorovaikutus opettajan 

ja oppilaan välillä sekä jatkuvuus arvioinnissa viittaavat arvioinnin formatiivisuuteen uu-

dessa perusteessa (POPS 2014). Ohjaaminen kohti sanallista arviointia vahvistaa myös for-

matiivisen arvioinnin asemaa. Menetelmien kautta ei ole tärkeintä mitata, kuinka paljon on 

opittu. Ennemminkin menetelmillä saavutetaan tietoa siitä, mitä on opittu vuorovaikuttei-

sesti, monipuolisesti ja itseä reflektoiden. Kuvioon 5 peilaten formatiivisen arvioinnin koh-

teena on oppimisprosessi. Vahervan (1983, s. 47) mukaan tällainen prosessikeskeinen arvi-

ointi ohjaa oppilasta toteuttamaan hyvää oppimista. Summatiivista arviointia annetaan ase-

tuksen (POPS 2014) mukaan lukuvuositodistuksella ja arviointitiedotteilla.  

Myös Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) ohjataan formatiiviseen arviointiin jatku-

van palautteen ja itsearvioinnin kautta. Kuitenkaan se ei näy arviointikäytänteissä yhtä vah-

vasti kuin uudessa perusteessa, jossa todetaan selkeästi: ”Pääosa opintojen aikaisesta arvi-

oinnista on luonteeltaan formatiivista” (POPS 2014, s. 50).  

Molemmissa perusteissa arvioinnin asetusten mukaan huoltajille ja oppilaille on annettava 

etukäteen tietoa arvioinnin perusteista ja arviointikriteereistä sekä tarvittaessa niiden sovel-

tamisesta. Muutoksena aiempaan asetukseen (POPS 2004) uudessa perusteessa (POPS 2014) 

opettajaa opastetaan asettamaan arvioinnin tavoitteita myös yhdessä oppilaiden kanssa ryh-

mänä oppilaiden omien tavoitteiden lisäksi. Näin ollen oppilaiden osallisuus arvioinnin ta-

voitteiden luomisessa kasvaa. Lahdeksen (1986, s. 40) teoriaan opetussuunnitelman deter-

minanteista peilaten oppilaslähtöisyys arviointitavoitteiden laatimisessa vahvistaa oppilaan 

asemaa arviointiosuuden määräävänä tekijänä. 

Muutoksena aiempaan perusteeseen (POPS 2004) on uuden asetuksen (POPS 2014) mukaan 

2. ja 6. luokan lukuvuositodistuksen yhteydessä annettava ohjaavaa palautetta, jonka tavoit-

teena on lisätä opiskelumotivaatiota ja kehittää opinnoissa edistymistä (POPS 2014, s. 52–

53). Perusteen mukaan opetuksen järjestäjä päättää tavan, miten ohjaava palaute liitetään 

osaksi arviointia. Myös 9. luokalla lukuvuoden aikana ennen päättötodistusta oppilaalle ja 

tarpeen mukaan myös huoltajalle on annettava ennakoivaa arviointipalautetta oppilaan suo-

riutumisen senhetkisestä tilasta ja tasosta (POPS 2014, s. 54). Ohjaava palaute ja 9. luokalla 



54 

 

 

annettava ennakoiva arviointipalaute ovat formatiivista arviointia Kananojan (1997, s. 67) 

teoriaan perustaen. Luonteeltaan ne ovat vuorovaikutteisia ja laadullisia niiden yksilöllisyy-

den ja sanallisuuden kautta, kuten Lahdes (1986, s. 183) ja Kananoja (1999, s. 67) laadullista 

arviointia kuvaavat. Menetelmissä korostuu kuviossa 5 formatiivisen arvioinnin luonnetta 

kuvaavat tekijät, kuten opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus sekä tiedoissa ja tai-

doissa ohjaaminen puutteiden korjaamiseksi (ennakointi). 

Arvioinnin tehtävissä on perusteiden ohjeistuksissa nähtävissä myös muutoksia. Vuoden 

2004 perusteen Oppilaan arviointi -osuuden mukaan arvioinnin tehtävänä on ”[…] auttaa 

oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään ja siten tukea 

myös oppilaan persoonallisuuden kasvua” (POPS 2004, s. 262). Sen sijaan Oppimisen arvi-

ointi -osuuden mukaan arvioinnin tehtävä on perusopetuslakiin nojaten ”[…] ohjata ja kan-

nustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin” (POPS 2014, s. 47).  

Arviointi ei näin ollen sisällä uudessa asetuksessa (POPS 2014) enää piirteitä, jolloin oppi-

misen arviointiin saisi vaikuttaa oppilaan persoona, temperamentti tai henkilökohtaiset omi-

naisuudet. Ohjaavan ja kannustavan arvioinnin menetelmiksi esitetään sanallista arviointia, 

itsearviointia, vertais- ja ryhmäarviointia, ohjaavaa palautetta ja arviointipalautetta. Käytän-

teet viittaavat oppimisprosessikeskeisyyteen ja vastaavat hyvin Ihmeen (2009, s. 17) teoriaa 

siitä, että oppimisprosessiin keskittyvässä arvioinnissa arvioinnin keskeisimpänä tehtävänä 

on myönteisellä tavalla tapahtuva opintojen tukeminen ja ohjaaminen. 

Uudessa asetuksessa (POPS 2014) nostetaan aiempaa (POPS 2004) selkeämmin esille arvi-

oinnin dokumentointi. Vaikka aiemmassa asetuksessa selvennetäänkin, että arviointi perus-

tuu monipuoliseen näyttöön ja arvioinnin perusteiden soveltamista on tarvittaessa avattava 

huoltajalle, ohjataan uudessa opetussuunnitelmassa arviointihavaintojen taltiointiin selke-

ästi: ”[l]uotettava arviointi edellyttää […] osa-alueiden monipuolista havainnointia ja doku-

mentointia” (POPS 2014, s. 49). Kananoja (1999, s. 66–67) sekä Vaherva (1983, s. 45–46) 

nostavat monipuolisen arviointitiedon käytön yhdeksi konstruktivistisen oppimiskäsityksen 

tunnuspiirteeksi. Arviointitiedon dokumentoinnin tärkeyteen ei tutkielmassa käytetyssä kir-

jallisuudessa viitattu, mutta uskoisin sen helpottavan monipuolisen arviointitiedon hyödyn-

tämistä. 

Lisäksi aiempaan perusteeseen (POPS 2004) poiketen uuden perusteen (POPS 2014) arvi-

ointiosuudessa annetaan selkeitä ohjeita paikallisen tason opetussuunnitelmalaadintaan: Pai-
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kallisesta opetussuunnitelmasta tulee käydä ilmi, millaista arviointikulttuuria suunnitel-

massa painotetaan, ja miten opintojen aikaisia arviointiperusteita tarkennettuna toteutetaan. 

Paikallisesti päätettäville asioille arviointikäytänteissä on Oppimisen arviointi -osuudessa 

oma lukunsa. (POPS 2014, s. 60.) Vastuuta opetussuunnitelmatyössä on siirretty vuodesta 

1985 lähtien entistä vahvemmin kunta- ja opettajatasolle, kuten Uusikylä ja Atjonen (2005, 

s. 59–61) selventävät. Kehityssuunta jatkuu samanlaisena.  

Käyttäytymisen arvioinnin ohjeistuksissa ei enää mainita, että jokaisen oppilasta opettavan 

on osallistuttava arvosanan antamiseen, kuten vuoden 2004 perusteessa ohjeistetaan. Käyt-

täytymisen arviointikäytänteet siirtyvät vahvemmin paikallisesti päätettäviksi (POPS 2014, 

s. 60). Käyttäytymisen arviointia koskevaa arviointikulttuuria kuvataan uudessa opetussuun-

nitelmassa kuitenkin aiempaa selkeämmin: ”Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on 

huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin hen-

kilökohtaisiin ominaisuuksiin” (POPS 2014, s. 50).  

Uuden perusteen (POPS 2014) mukaan todistuksissa ei enää eritellä, onko oppilas opiskellut 

uskontoa vai elämänkatsomustietoa. Aiemman asetuksen (POPS 2004) tapaan yhtenä koko-

naisuutena arvioitavia oppiaineita ennen päättöarviointia ei enää eritellä, vaan ohjeistetaan 

antamaan oppilaalle lukuvuositodistus sisältäen arviot siitä, ”[…] miten oppilas on kyseisenä 

lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintoko-

konaisuuksissa” (POPS 2014, s. 68). Kuviossa 2 havainnollistettu behavioristinen oppiai-

nekeskeisyys on vähenemässä. Todistuskäytänteissä ei opetussuunnitelmien välillä ole suu-

ria eroja. Kuitenkin, kuten Nissilä (2015, s. 22–23) selventää, uuden perusteen (POPS 2014) 

arvopohjassa tapahtuu muutoksia. Arviointipohja voidaan ymmärtää myös arviointikulttuu-

rina, mitä tarkastelenkin tässä tutkielmassa myöhemmin. 

Vuoden 2004 perusteessa puhutaan opinnoissa etenemisestä oman opinto-ohjelman mukaan, 

mutta sen etua arvioinnin joustavuudelle ei mainita suoraan (POPS 2004, s. 263):  

Perusopetusasetuksen mukaan oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva op-

pilas siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppi-

las voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen peri-

aatteella.  

Uudessa perusteessa (POPS 2014, s. 54) sen sijaan vuosiluokkiin sitomattoman opinto-oh-

jelman edut etenkin ennen päättöarviointia nostetaan esille:  
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Mikäli ennakoidaan, että 9. luokan oppilas ei tukitoimista huolimatta suoriudu 

opinnoistaan ja on vaarassa jäädä luokalle, voidaan oman opinto-ohjelman mu-

kaiseen etenemiseen siirtymisellä ehkäistä oppilaan kaikkien suoritusten rau-

keaminen.    

Lisäksi mainitaan aiemman asetuksen (POPS 2004) mukaisesti, että: ”Oman opinto-ohjel-

man mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulume-

nestyksen perusteella” (POPS 2014, 52). Vuosiluokkiin sitomaton eteneminen vahvistaa op-

pilaan yksilöllisyyden huomioimista ja näin ollen arviointikäytänteiden ja -menetelmien laa-

dullisuutta. Laadullinen arviointi taasen pohjautuu Karttusen (2015b) mukaan kognitiiviseen 

psykologiaan. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen juuret ovat Lehtisen ym. (1989, s. 17) 

mukaan kognitiivisessa tutkimusperinteessä. Yksilöllisyyttä tukevat ratkaisut arviointikäy-

tänteissä pohjautuvat näin ollen konstruktivistiselle oppimiskäsitykselle.    

Päättöarvosanan muodostamiselle annetaan uudessa perusteessa (POPS 2014) aiempiin 

(POPS 2004) verrattuna tarkemmat ohjeet. Esimerkiksi mainitaan, etteivät päättöarvosanat 

muodostu oppiaineen aiempien arvosanojen keskiarvosta, vaan osaamisen tasosta opintojen 

päättyessä (POPS 2014, s. 54). Opettajia ohjeistetaan jälleen pohtimaan monipuolisesti op-

pilaan saavuttamaa osaamisen tasoa. Aiemmassa perusteessa päättöarvioinnilta vaaditaan 

vertailukelpoisuutta ja tasavertaista oppilaiden kohtelua, kun taas uudemmassa perusteessa 

ohjeistetaan, että päättöarvosanojen tulee olla annettu yhdenvertaisin perustein (ks. POPS 

2004, s. 266; POPS 2014, s. 54). Uudessa asetuksessa (POPS 2014) on luovuttu arvioinnin 

vertailukelpoisuuden käsitteestä. Käsite saatettaisiinkin virheellisesti tulkita oppilaiden ver-

tailuksi, joka vastaisi Opetushallituksen (2015a) lähteessä kuvailtua, 1970-luvulla toteutet-

tua suhteellista arviointia. 

Kun aiemmin (POPS 2004) ohjeistettiin arvioimaan oppimista kokonaisuutena opintojen ai-

kana, ohjataan uudessa perusteessa (POPS 2014) arvioimaan oppilaan kokonaistilannetta 

jatkuvasti. Ratkaisuvaihtoehtona uusien käytänteiden mukaiseen arviointiin voisi olla jokai-

selle oppilaalle laadittava oppimissuunnitelma. Suunnitelmaan olisi kirjattuna oppimisen yh-

teiset ja yksilölliset tavoitteet. Suunnitelman laatimisen voisi aloittaa yhdessä oppilaan ja 

vanhempien kanssa ”vanhempainvarteissa” ja sitä täydennettäisiin arviointikeskusteluissa. 

Opettaja kirjaisi samaan suunnitelmaan arviointitietoa jatkuvasti. Suunnitelmassa olisi li-

säksi oppilaalle oma osio itsearviointia, opettajalle annettavaa palautetta ja mahdollisia ver-

taisarviointeja varten. Parhaiten arviointitiedon kerääminen onnistuisi sähköisen työkalun 

avulla, jonne kaikki arviointitieto yhdistyisi kokonaisuudeksi. Vanhemmankin olisi helppo 

seurata yhtä kokonaissuunnitelmaa.  



57 

 

 

6.2 Arviointikulttuuri Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vuosina 2004 

ja 2014 

Tässä alaluvussa tavoitteena on vastata toiseen tutkimuskysymykseen. Tutkin kummankin 

aineiston (POPS 2004 & POPS 2014) arviointikulttuuria omana kokonaisuutenaan. 

Vertailen saatuja tutkimustuloksia sekä teen suppeaa frekvenssimittausta tutkimustulosten 

monipuolistamiseksi. Lisäksi kokoan uuden perusteen (POPS 2014) arviointikäytänteitä ja -

kulttuuria mukailevan arviointimallin, arviointipuun.  

Arviointikulttuuri ilmenee aineistoissa sekä suorasti että epäsuorasti. Tutkin molempien 

aineistojen (POPS 2004 & POPS 2014) arviointikulttuuria teoreettiseen viitekehyksen 

pohjalta. Olen jakanut aineistojen arviointikulttuuria koskevan analyysin kuuteen osaan. 

Ensimmäiseksi tutkin, mitä arviointikulttuureista voi päätellä aineistojen 

arviointikäytänteiden perusteella. Toiseksi tarkastelen aineistoja opetussuunnitelman 

determinanttien pohjalta. Kolmanneksi analysoin opetussuunnitelman perusteiden 

oppimiskäsitystä arviointiosuuksien perusteella. Neljäntenä peilaan aineistoja arvioinnin 

laadullisuuden ja määrällisyyden kautta. Viidennessä alakohdassa tutkin, mitä aineistojen 

arviointiohjeistuksista voi päätellä arviointiteorioiden pohjalta. Kuudenneksi tarkastelen 

arvoinnin lähestymistapaa aineistoissa. Olen nimennyt numeroidut osiot asetusten (POPS 

2004 & POPS 2014) arviointikulttuureita kuvailevasti. Arviointikulttuurien vertailun ja kä-

sitteiden frekvenssimittauksen, arviointipuun sekä tutkimustulosten yhteenvedon käsittelen 

omina alalukuinaan. 

Arviointikulttuuri Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) 

1. Arviointikulttuuri ilmenee epäsuorasti 

Kuten Opetushallituksen (2015a) lähteessä kuvataan, uudistettiin vuonna 1999 oppilaan ar-

vioinnin perusteita. Uudistukset ovat todellisesti nähtävissä vuoden 2004 opetussuunnitel-

man perusteessa. Arviointikulttuurin vahvistuminen näkyy vuoden 2004 perusteessa arvi-

ointikäytänteiden laajenemisena omaksi osuudekseen. Käsitettä arviointikulttuuri ei suoraan 

ilmene Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) kertaakaan, mutta epäsuorasti aineistosta 

on havaittavissa käytänteitä, jotka tukevat perusteen arvopohjaa. 
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Oppilaan arviointi -osuudessa erotettiin ensimmäisen kerran opintojen aikainen arviointi sel-

keästi päättöarvioinnista: ”Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättö-

arviointiin, joilla on erilaiset tehtävät” (POPS 2004, s. 262; Opetushallitus 2015b). Perus-

teessa (POPS 2004, s. 262) havainnollistetaan, että opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä 

on ohjata ja kannustaa sekä kuvata, miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimi-

selle asetetut tavoitteet. Päättöarvioinnin tehtäväksi selvennetään: ”[…] tehtävänä on määri-

tellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut perusopetuksen oppimäärän 

tavoitteet eri oppiaineissa” (POPS 2014, s. 266). Opinnoissa edistymistä, työskentelyä ja 

käyttäytymistä arvioidaan suhteutettuna opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin op-

pilaan hyvästä osaamisesta. Päättöarviointia varten on perusteeseen (POPS 2004) laadittu 

niin ikään kriteerit kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin. Kansallisesti määritellyt tieto- ja taitota-

sot ovat vuoden 2004 perusteen arviointikulttuurin mukaisen arvioinnin pohjana. Arvioinnin 

kohteena on Korpisen (1982, s. 26) teoriaan nojaten vahvimmin oppimistuotosten arviointi. 

Uusikylä ja Atjonen (2005, s. 59–61) kuvaavat paikallisesti tehtävän opetussuunnitelmatyön 

laajentuneen aina vuodesta 1985 lähtien. Perusteessa (POPS 2004, s. 262–264) paikallisesti 

päätettäviä arvioinnin osioita on solutettu tekstin lomaan seuraavalla tavalla:  

Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa 

opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. 

[…] Valinnaisten aineiden arvioinnista päätetään opetussuunnitelmassa. […] 

Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. 

Paikallisesti tehtävät arvioinnin painotukset eivät korostu Oppilaan arviointi -osuudessa 

(POPS 2004) millään tavalla. Kuitenkin niitä mainitaan esimerkin kaltaisesti selkeästi teks-

tin lomassa. 

Perusteen (POPS 2004, s. 262) arvioinnin periaatteissa mainitaan, että arviointi on koko-

naisuus, jossa tulee huomioida myös oppimisprosessi. Arviointiosuus on kuitenkin otsikoitu 

Oppilaan arviointi. Koppinen ym. (1994, s. 14) havainnollistavat, että aina oppimisprosessia 

arvioitaessa on puhuttava opiskelun tai oppimisen arvioinnista. Arviointiosuuden otsikko 

antaa ymmärtää, että myös henkilökohtaisia ominaisuuksia tulisi arvioida. Vaikka perus-

teessa nostetaankin opinnoissa edistymisen kannustava arviointi keskeiseen asemaan, viita-

taan henkilökohtaisen kasvun tukemiseen arvioinnin keinoin seuraavasti: ”Arvioinnin tehtä-

vänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään 

ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kasvua” (POPS 2004, s. 262).  
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Perusteen (POPS 2004) arviointiosuudessa huomioidaan oppilaita Lahdeksen (1986, s. 184) 

teoriaan peilaten suhteellisen samanlaisena joukkona, joiden arviointi perustuu samoille kan-

sallisesti määritetyille tavoitteille. Keskityn aineiston analyysissa yleisopetuksen arvioin-

tiohjeistuksiin. Yleisopetuksen arviointia koskevissa ohjeistuksissa (POPS 2004) on nostettu 

kuitenkin myös oppilaan yksilöllisyyttä huomioivia seikkoja esille. Maahanmuuttajaoppilai-

den oppiaineiden arvioinnissa on muun muassa otettava huomioon tausta ja vähitellen kehit-

tyvä kielitaito. Sanallisesti oppilaita on mahdollista arvioida todistuksissa 7. luokan loppuun 

saakka. Oppilaalla on mahdollisuus opiskella myös oman opinto-ohjelman mukaan. Vaikka 

Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) tuodaan vahvasti esille arvioinnin kansallisia 

tieto- ja taitotasoja arvioinnin perustana, nähdään oppilas kuitenkin Lahdeksen (1986, s. 184) 

teoriaan viitaten myös kehittyvänä persoonana, jonka yksilöllisyyttä tulee huomioida. 

Yhteisiä arviointikäytänteitä luodaan perusteessa (POPS 2004) myös yksityiskohtaisilla to-

distuskäytänteillä, käyttäytymisen ja työskentelyn arvioinnin periaatteilla sekä ohjeistuksilla 

kehittää oppilaan itsearviointia. Lisäksi oppilaille kehotetaan antamaan säännöllistä ja mo-

nipuolista arviointipalautetta. Opettajan tehtävänä on sisäistää paikalliset ja kansalliset tieto- 

ja taitotavoitteet arvioinnin perustana. Arvioinnin ei nähdä kuitenkaan olevan ainoastaan kri-

teeripohjaista, vaan myös spontaania vuorovaikutusta opettajan ja oppilaan välillä. Tässä 

suhteessa vuoden 2004 perusteen arviointikäytänteissä toteutetaan Ihmeen (2009, s. 17) teo-

riaa arviointipalautteen soveltuvuudesta menetelmänä kannustavan arviointiin sekä opetus-

suunnitelman tavoitteita mukailevan kasvun ja itsetunnon vahvistamiseen. 

2. Tiedolliset tavoitteet ja oppilas määräävinä tekijöinä 

Perusteen (POPS 2004) arviointiosuudessa on huomioitu Lahdeksen (1986, s. 40) teorian 

mukaisesti niin yhteiskunnallisia, oppilaslähtöisiä kuin tiedonalapainotteisiakin puolia. Pai-

kallisesti laadittavissa käyttäytymisen tavoitteissa ohjeistetaan huomioimaan koulun kasva-

tukselle asetettuja tavoitteita. Kansallisesti määritellyt tieto- ja taitotason tavoitteet koskevat 

taasen samalla tavalla oppilaita ympäri Suomea. Uusikylän ja Atjosen (2005, s. 50) mukaan 

opetussuunnitelmassa tuodaan esille, millaista yleissivistystä Suomen lapsille ja nuorille on 

tarpeellista antaa. Erilaiset kansalliset tavoitteet ilmentävät, millaisiksi kansalaisiksi perus-

teen (POPS 2004) mukaan oppilaita tulee kasvattaa. Nämä seikat puoltavat arviointiosuuden 

sosialisaation näkökulmaa.   
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Perusteen (POPS 2004) arviointiosuudessa on huomioitu myös oppilaslähtöisyys. Aiemmin 

havainnollistamani yksilölliset ratkaisut arviointikäytänteissä sekä ohjeistus kehittää oppi-

laan itsearviointitaitoja vahvistavat oppilaan asemaa määräävänä tekijänä. Lisäksi kehotus 

selventää arviointiperusteita oppilaille ennen opetusjaksoa huomioi niin ikään oppilaan mer-

kityksellisyyttä arviointiprosessissa. 

Kuitenkin ulkoapäin asetetut kansalliset ja paikalliset tavoitteet leimaavat arviointikäytän-

teitä läpi Oppilaan arviointi -osuuden (POPS 2004). Käyttäytymisen arvioinnille asetetaan 

tavoitteet paikallisessa opetussuunnitelmassa. Jokaisen arvioitavan oppiaineen nivelvaihee-

seen on kirjattu hyvän osaamisen kuvaukset, joita pidetään arvioinnin pohjana. Kuvaukset 

eivät tosin pelkästään koske tiedollisia tavoitteita, vaan myös taidollisia tavoitteita. Oppilaan 

arviointi -osuudessa (POPS 2004) on piirteitä Malisen (1992, s. 11–15) kuvaamasta oppilas-

painotteisesta curriculum -mallista sekä tiedollisia elementtejä korostavasta lehrplan -mal-

lista. Lahdeksen (1986, s. 40) teoriaan peilaten yksikään elementti ei nouse vahvimmin mää-

rääväksi tekijäksi, mutta tiedonalat ja oppilas vaikuttavat näkyvimpinä determinantteina.    

3. Kohti konstruktivistista oppimiskäsitystä 

Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) ei selkeästi hallitse joko behavioristinen tai kon-

struktivistinen oppimiskäsitys. Oppimistulosten arviointia ohjeistetaan tekemään päättöarvi-

oinnin sekä osaamisen tason yhteydessä. Tämä viittaa muun muassa Vahervan (1983, s. 44–

45) kuvailemaan behavioristiseen oppimiskäsitykseen. Myös muita, kuviossa 2 esille tuotuja 

ja behavioristisen oppimiskäsityksen mukaisia piirteitä on havaittavissa Oppilaan arviointi -

osuudessa (POPS 2004). Näitä ovat muun muassa oppiainekeskeisyys, osaamisen tason nu-

meerinen arviointi sekä suoritusten arviointi kriteeripohjaisten lauseiden perusteella.  

Oppiainekeskeisyys on havaittavissa aineistossa siten, että arvioitavat oppiaineet on lueteltu 

sekä opintojen aikaisen arvioinnin että päättöarvioinnin yhteydessä. Numeroarvioinnista 

asetuksessa (POPS 2004, s. 262) todetaan, että: ”Oppiaineet, aineryhmät ja käyttäytyminen 

arvioidaan sanallisesti, numeroarvosteluna tai näiden yhdistelmänä. Numeroarvosana kuvaa 

osaamisen tasoa”. Kvantitatiiviset arviointikäytänteet otetaan näin ollen käyttöön silloin, 

kun halutaan kuvata osaamisen tasoa. Tästä johtuen myös päättöarviointi on yleisopetuk-

sessa lähes täysin numeerista. Arvosteltavat valinnaiset aineet arvioidaan niin ikään kritee-

ripohjaisin sanoin ”välttävä–erinomainen”, ”hyväksytty” tai numeerisesti. Lisäksi beha-

vioristista oppimiskäsitystä ilmentävät paikalliset ja kansalliset tieto- ja taitotavoitteet, joihin 

oppimistuloksia tulee suhteuttaa sekä opintojen aikana että päättöarvioinnissa.  
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Kananojan (1999, s. 66–67) teoriaan nojautuen konstruktivistisen oppimiskäsityksen piir-

teitä Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) puoltavat monipuolinen arviointi, kvalita-

tiiviset arviointimenetelmät, oppimisprosessin huomioiminen osana arviointia, vuorovaikut-

teiset arviointimenetelmät sekä itsearviointi. Seuraavaksi havainnollistan näitä aineistosta 

nousevia seikkoja tarkemmin. 

Asetuksessa (POPS 2004, s. 262) ohjeistetaan, että: ”Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla 

totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön”. Kuitenkaan sitä, mitä monipuoli-

sella näytöllä tarkoitetaan, ei perusteen arviointiosuudessa suoraan avata. Kvalitatiivisten 

arviointimenetelmien käyttöön aineistossa (POPS 2004) ohjataan arviointipalautteen, itsear-

vioinnin sekä sanallisen arvioinnin kautta. Oppilaan itsearviointi on nostettu Oppimisen ar-

viointi -osuudessa (POPS 2004, s. 264) omaksi kappaleeksi. Oppilaan itsearviointitaitoja 

kehotetaan ohjaamaan säännöllisen palautteen avulla. Myös arviointipalautetta yleensä oh-

jeistetaan antamaan säännöllisesti sekä monipuolisesti lukuvuositodistuksen lisäksi.  Hirs-

järvi ja Hurme (1980, s. 14–17) kuvaavatkin tällaisen havainnointiin perustuvan arvioinnin 

sekä arvioitavan osallistamisen arviointiprosessiin vastaavaan laadullisia arviointimenetel-

miä. Juuri laadulliset arviointimenetelmät toimivat aineistossa konstruktivistisen oppimis-

käsityksen välittäjinä Kananojan (1999, s. 66–67) teoriaan peilaten. 

Vaikka tiedolliset ja taidolliset tavoitteet osoittavat perusteen (POPS 2004) arvioinnin koh-

teen keskittyvän oppimistuotoksen arviointiin, ohjeistetaan asetuksessa myös huomioimaan 

oppimisprosessi osana arviointia. Ohjeistus tuo esille Hongiston (2000, s. 89–90) havainnol-

listamaa konstruktivistisen oppimiskäsityksen periaatetta siitä, ettei oppimista tulisi arvioida 

ainoastaan suoritteen näkökulmasta. Lisäksi perusteessa (POPS 2004, s. 262) todetaan, että: 

”Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa tärkeää on opettajan antama jatkuva 

palaute”. Jatkuva palaute mahdollistaa sen, että oppiminen ja arviointi toimivat Hongiston 

(2000) kuvaamalla ja konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen perustuvalla tavalla vuorovai-

kutuksessa oppimisprosessin aikana. 

Vuoden 2004 peruste nojaa vahvasti arvioinnissa behavioristiseen, ulkoisiin tavoitteisiin 

pohjautuvaan arviointiin ja tätä kautta oppimistuotoksen korostamiseen arvioinnin kohteena. 

Kuitenkin perusteessa (POPS 2004) on ohjeistuksia myös oppimisprosessia huomioivista, 

konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjautuvista arviointimenetelmistä. Vuoden 2004 

perusteessa ei Hongiston (2000) teoriaan tukeutuen voi vielä puhua konstruktivistisen oppi-

miskäsityksen juurtumisesta, mutta arvioinnin monimuotoisuus on jo huomattavissa. 
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4. Määrällisen ja laadullisen arvioinnin tasapainottelua 

Aiemmassa kappaleessa havainnollistin, että Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) 

oppilaisiin suhtaudutaan suhteellisen samanlaisena joukkona. Jonkin verran oppilaan yksi-

löllisyyttäkin on pyritty huomioimaan myös yleisopetuksen arvioinnissa, kuten lievät oppi-

mishäiriöt tai maahanmuuttajan kehittyvä kielitaito. Oppilaiden osaamisen tasoa ei suhteu-

teta kuitenkaan yksilöllisiin tavoitteisiin, vaan yhteisiin, paikallisesti sekä kansallisesti mää-

riteltyihin tieto- ja taitotavoitteisiin. Näin ollen Lahdeksen (1986, s. 184) kuvioon 3 suhteut-

taen osaamisen tason arviointi viittaa ennemmin galileiseen (määrälliseen) kuin aristoteeli-

seen (laadulliseen) tieteentraditioon.  

Sanallista arviointia todistuksissa oppilaalle on mahdollista antaa 8. luokalle saakka. Perus-

teessa (POPS 2004, s. 262) selvennetään, että mikäli opettaja arvioi sanallisesti oppilaan 

edistymistä, toimivat tieto- ja taitotason tavoitteet perustana kuvaukselle, miten hyvin oppi-

las on tavoitteet saavuttanut. Sanallinen arviointi, jos se ei perustu kriteeripohjaisiin lausei-

siin, lisää Lahdekseen (1986, s. 183) teoriaan tukeutuen arvioinnin yksilöllisyyttä ja sitä 

kautta laadullisuutta. 

Laadullisessa arvioinnissa arvioitava kohde osallistuu Hirsjärven ja Hurmeen (1980, s.14–

17) mukaan aktiivisesti arviointiprosessiin. Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) tä-

hän kategoriaan kuuluvia arviointimenetelmiä nimetään suoraan kaksi: itsearviointi ja jat-

kuva arviointipalaute. Käyttäytymisen arvioinnin laadullisuutta taasen nostaa mielestäni oh-

jeistus siitä, että oppilaan käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat 

opettajat. Useamman opettajan arviointi vahvistaa monipuolista näyttöä. Kuitenkin käyttäy-

tymisen arviointia peilataan lopulta yhteisiin tavoitteisiin, joka puolestaan taas heikentää ar-

vioinnin yksilöllisyyttä ja laadullisuutta. 

Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) määrällinen ja laadullinen arviointi tasapainot-

televat. Määrällistä arviointia arvostetaan osaamisen tason mittarina. Määrällistä arviointia 

pitää kuitenkin vahvistaa vuorovaikutteisilla, laadullisilla arviointimenetelmillä.  

5. Absoluuttinen arviointi lähtökohtana 

Lahdeksen (1986, s. 184) teoriaan peilaten oppilaat nähdään perusteessa (POPS 2004) suh-

teellisen samanlaisena joukkona, joiden opinnoissa etenemistä ja osaamisen tasoa suhteute-

taan yhteisiin tavoitteisiin. Arviointiperusteena olevista tavoitteista perusteessa (POPS 2004, 

s. 262) todetaan: 
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Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuun-

nitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. […] Kuvaus oppilaan 

hyvästä osaamisesta on laadittu jokaisen oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon nivelkoh-

taan. 

Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) painottuu Kananojan (1999, s. 71) teoriaan pe-

rustaen absoluuttinen arviointi. Tällöin oppimista suhteutetaan yhteisiin opetussuunnitel-

massa määriteltyihin tavoitteisiin.  

Perusteessa (POPS 2004) nostetaan esille yleisopetuksen arvioinnin puolella myös tavoitear-

viointia. Sellaisen oppilaan, jota ei ole otettu tai siirretty erityisopetukseen, lievät oppimis-

vaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Lisäksi maahanmuuttajaoppilaiden 

eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta ja vähitellen kehittyvä kieli-

taito. Kananojan (1999, s. 71) mukaan yksilöllisiä ja yhteisiä oppimistavoitteita arviointipe-

rustana käyttäen voidaan puhua tavoitearvioinnista. Tavoitearviointi koskee kuitenkin yleis-

opetuksessa perusteen (POPS 2004) mukaan edellä kuvattuja poikkeustapauksia. Kaikkia 

oppilaita tavoitearviointi koskee itsearvioinnin kautta: oppilaan on määrä asettaa opiskelulle 

myös itse tavoitteita. Kuitenkin arvioinnissa vahvimmin painottuu absoluuttinen arviointi; 

paikalliset sekä kansalliset tieto- ja taitotavoitteet.  

6. Teoriaperusteista ja tulkinnallista arviointia 

Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) arviointia lähestytään Heinosen (2001, s. 32–

43) teoriaan suhteuttaen teoriaperusteisesti ja tulkinnallisesti. Teoriaperusteisessa arvioin-

nissa arvioitavaa kohdetta lähestytään tavoitteiden kautta pohtien, miten ne saavutetaan. Esi-

merkiksi itsearvioinnin merkityksestä perusteessa (POPS 2004, s. 264) mainitaan, että: ”It-

searviointitaitojen kehittämisen myötä oppilas oppii myös tiedostamaan omaa edistymistään 

ja oppimiselle asetettuja tavoitteita […]”. Itsearvioinnin yhtenä tavoitteena on näin ollen tie-

dostaa yhteisiä tavoitteita ja pohtia, miten ne voisi saavuttaa. Vahvasti esille tuotavat paikal-

liset ja kansalliset tavoitteet arviointiperusteena ja lähtökohtana viittaavat niin ikään teoria-

perusteiseen arviointiin.  

Tulkinnallinen arviointi toteutuu Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) ohjeistuksena 

hyödyntää tietynlaisia arviointimenetelmiä, kuten itsearviointia ja jatkuvaa arviointipa-

lautetta. Tällöin Heinosen (2001, s. 32–43) kuvaamalla tavalla arvioitava ja arvioija liittyvät 

toisiinsa keskeisesti, ja arvioinnin tulokset ovat vuoropuhelun kaltaisen arviointiprosessin 

tuotoksia. Oppilaan arviointi -osuus (POPS 2004) lähestyy arviointia teoriaperusteisesti tul-

kinnallisuutta hyödyntäen. 
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Arviointikulttuuri Oppimisen arviointi -osuudessa (POPS 2014) 

1. Oppimista tukeva arviointikulttuuri 

Kervinen (2005, s. 298) kuvaa, että arvioinnin arjesta irralliseksi kokemisen taustalla ovat 

usein erot arviointikäytänteissä. Uuden opetussuunnitelman perusteen (POPS 2014) arvioin-

tikäytänteiden laajentuneen säätelyn taustalla voi olla tarve vahvistaa arvioinnin yhteyttä ar-

kiseen koulutyöhön sekä luoda yhteistä arviointikulttuuria. Perusteen mukaan oppilaan op-

pimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin monipuolisuus on arviointikulttuurin ke-

hittämisen lähtökohta. Perusteessa (POPS 2014) arviointikulttuurin painopisteen ohjeiste-

taan olevan oppimista edistävässä arvioinnissa. Jotta arviointi on oppimista edistävää, tulee 

sen olla Kananojan (1999, s. 66–67) mukaan myös motivoivaa. Ihme (2009, s. 17) havain-

nollistaa oppimisprosessiin keskittyvän arvioinnin perustuvan myönteisellä tavalla tapahtu-

van opintojen tukemiseen ja ohjaamiseen.  

Uuden asetuksen (POPS 2014, s. 47) mukaan oppimista tukevan arviointikulttuurin tehtä-

vänä on ”oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan edis-

tymisen näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan”. Muun muassa Hongisto (2000, 

s. 88) vahvistaa oppimisprosessin yhteyttä konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Edelli-

nen asetuksesta poimittu virke havainnollistaa oppimisprosessikeskeisyyttä ja näin ollen 

konstruktivistisen oppimiskäsityksen arvopohjaa Oppimisen arviointi -osuudessa (POPS 

2014).  

Yhteisiä arviointikäytänteitä perusteessa (POPS 2014) luodaan muun muassa ohjeistuksilla 

monipuolisten arviointimenetelmien käyttöön, jatkuvaan arviointiin sekä kehottamalla hyö-

dyntämään arviointitietoa koulutyön suunnittelussa. Arviointimenetelminä ohjeistetaan 

käyttämään vuorovaikutteisia menetelmiä: vertaisarviointia, ryhmäarviointia, arviointipa-

lautetta ja ohjausta. Hongiston (2000, s. 89–90) mukaan on tärkeää, että oppiminen ja arvi-

ointi toimivat vuorovaikutuksessa arviointiprosessin aikana. Asetuksessa (POPS 2014) esille 

tulevien arviointimenetelmien kautta on mahdollista toteuttaa Hongiston (2000) kuvaamaa 

arviointia, jolloin oppijat ja arvioijat käyvät jatkuvaa dialogia. Kanaojan (1999, s. 66–67) 

mukaan tällainen monipuolinen arviointitiedon hyödyntäminen ja kvalitatiiviset arviointi-

menetelmät tukevat konstruktivistista oppimiskäsitystä. Uudessa perusteessa (POPS 2014) 

nämä seikat on huomioitu laajasti.   
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Arviointikulttuurin eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden perustana on tasa-arvoisuutta ja yk-

silöllisyyttä korostava ihmisarvo (Opetushallitus 2015c). Opetushallituksen (2015c) mukaan 

suuriksi arviointieettisiksi periaatteiksi tällä vuosituhannella nimetään muun muassa oppi-

laan autonomian kunnioittaminen ja edistäminen sekä oikeudenmukaisuus. Nämä tekijät 

ovat havaittavissa uudessa asetuksessa (POPS 2014) muun muassa oppilaan yksilöllisyyden 

huomioimisella: oppilaiden erilaiset tavat oppia on huomioitava, oppilaita ei verrata toi-

siinsa, oppilailla tulee olla monipuolisesti mahdollisuuksia näyttää osaamistaan, lievät oppi-

misvaikeudet ja maahanmuuttajan kehittyvä kielitaito huomioidaan arvioinnissa sekä oppi-

laita ohjataan yksilönä havainnoimaan oppimistaan. Perusteessa (POPS 2014) ohjeistetaan 

myös rohkaisevaan ja yrittämään kannustavan ilmapiirin luomiseen sekä oppilaslähtöisyy-

teen arvioinnissa. Nämä vahvistavat niin ikään yksilöä kunnioittavaa ihmiskäsitystä.  

Perusteen (POPS 2014, s. 60) asetuksen mukaisesti opetuksen järjestäjä määrittelee ja kuvaa 

paikallisella tasolla omia arviointikulttuurin painopisteitä. Tällä tavoin annetaan kouluille 

mahdollisuus yksilöllistää arviointikäytänteitä omaan kulttuuriin sopivaksi perusteen poh-

jalta. Paikallisesti päätettäviä asioita on nostettu Oppimisen arviointi -osuudessa esille 

omana lukunaan (POPS 2014, s. 60). Uusikylä ja Atjonen (2005, s. 59–61) kuvaavat, että 

vuoden 1985 jälkeen opettajia on sitoutettu koko ajan vahvemmin opetussuunnitelmatyöhön. 

Kehitys etenee samaan tapaan kuin aiemmin. 

Opettaja koulun arviointikulttuurin luojana ja toteuttajana on merkittävässä asemassa. Opet-

tajan rooli on kahtalainen: opettajalla on mahdollisuus vaikuttaa paikallisen arviointikulttuu-

rin painopistesuunnitteluun työryhmässä. Toisaalta opettaja voi aika vapaasti painottaa työs-

sään niitä arviointimenetelmiä, jotka paikallisiin asetukseen on kirjattu. Opettaja voi näin 

ollen seurata paikallista opetussuunnitelmaa löyhästi tai uskollisesti. Tämä vastaa Uusikylän 

ja Atjosen (2005, s. 50) ja Malisen (1987, s. 9–15) selvennystä siitä, että opettajalla on työs-

sään asetuksesta huolimatta myös toimintavapautta. 

2. Oppilas määräävänä tekijänä 

Opetussuunnitelman (POPS 2014) arviointia koskevissa ohjeistuksissa kehotetaan huomioi-

maan oppilaan yksilöllisyyttä, arvioinnin monipuolisuutta, metakognitiivisten taitojen kehit-

tämistä sekä vuorovaikutusta ryhmän sekä opettajan ja oppilaan välillä: ”Oppilaita ohjataan 

havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja 

opettajille” sekä ”[o]ppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida moni-

puolisesti” (POPS 2014, s. 47). Oppilaiden osallisuutta tavoitteiden asettamisessa lisätään. 
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Opetussuunnitelman kuvaukset valtakunnallisista hyvän tason kriteereistä supistuvat koske-

maan vain 6. ja 7. luokan nivelvaihetta sekä päättöarviointia. Oppimistuloksiin kiinnitetään 

arviointikäytänteiden mukaan aiempaa vähemmän huomiota – keskeistä on oppimisprosessi.  

Edellä mainittuja seikkoja Lahdeksen (1986, s. 40) teoriaan peilaten Oppimisen arviointi -

osuudessa (POPS 2014) vahvimmin määräävänä tekijänä on oppilas. Lukuvuositodistuk-

sessa arvioitavia oppiaineita ei enää eritellä, vaan ohjeistetaan arvioimaan kyseisen lukuvuo-

den opinto-ohjelmaan kuuluvat oppiaineet tai opintokokonaisuudet. Valtakunnalliset arvi-

ointikriteerit hyvän osaamisen tason (8) kuvauksineen supistuvat. Näin ollen tiedonalat eli 

tiedollinen kasvatus ei ole enää keskiössä. Oppilaiden edistymistä tulisi pääasiassa arvioida 

suhteuttaen heidän aiempaan osaamiseen ja yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin. Kananoja 

(1999, 71) selventää, että tällöin voidaan puhua tavoitearvioinnista.  

Oppimisen arviointi -osuus (POPS 2014) sisältää kuitenkin arviointikäytänteitä, jotka edis-

tävät oppilaiden sosialisaatiota (esimerkiksi vuorovaikutuksen korostaminen) eikä tiedolli-

seen kasvatukseen viittaavia valtakunnallisia arviointikriteerejäkään ole täysin unohdettu. 

Oppimisen arviointi -osuudessa (POPS 2014) on näin ollen piirteitä niin tiedollisesta kasva-

tuksesta kuin yhteiskunnallisista tekijöistäkin, mutta vahvin determinantti on oppilas. Tämä 

vastaa hyvin Lahdeksen (1986, s. 41) teoriaa siitä, että painottumisesta huolimatta yksipuo-

liset opetussuunnitelmat eivät ole mahdollisia.  

3. Konstruktivistinen oppimiskäsitys painottuu 

Uuden perusteen (POPS 2014) arviointikäytänteiden taustalla vaikuttaa vahvasti konstrukti-

vistinen oppimiskäsitys: ”[o]saamisen kehittyminen nähdään koko perusopetuksen ajan vah-

vistuvana, kumuloituvana prosessina” (POPS 2014, s. 49). Hongisto (2000, s. 88) kuvaa 

juuri tällaista tiedon konstruointia merkkinä konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä. Kui-

tenkin piirteitä myös behavioristisesta oppimiskäsityksestä on havaittavissa. Oppimisen ar-

viointi -osuus (POPS 2014) sisältää Tynjälän (1999, s. 68) havainnollistamaa ulkoista sää-

telyä esimerkiksi osaamisen tason arvioinnin ohjeistuksissa.   

Arvioinnin kehittyessä tavoitearvioinnin suuntaan, vastaa se konstruktivistisen oppimiskäsi-

tyksen arviointikäytänteitä. Tällöin arviointi on laadullista ja yksilöllistä, kuten aiemmissa 

kappaleissa on havainnollistettu. Uudessa asetuksessa (POPS 2014) painotetaan oppimis-

prosessin merkitystä oppimisessa: ”Onnistumisen kokemukset kannustavat oppimaan lisää, 

mutta myös epäonnistumiset tai virheelliset ratkaisut ovat osa oppimisprosessia” (POPS 
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2014, s. 47). Tämä vastaa hyvin Hongiston (2000, s. 88) kuvailemaa konstruointia: tietoa 

tarkennetaan ja muotoillaan oppimisprosessin aikana uudelleen. Sisäisten tavoitteiden löy-

tyessä motivoiviksi tekijöiksi ulkoisten sijaan ollaan lähellä konstruktivistisen oppimiskäsi-

tyksen ydintä.  

Monipuolinen arviointi, itsearviointi, sosiaalinen toiminta arviointimenetelmissä (muun mu-

assa vertais- ja ryhmäarviointi) sekä arvioinnin perustaminen henkilökohtaisiin tavoitteisiin 

toistuvat uuden opetussuunnitelman Oppimisen arviointi -osuuden asetuksessa selkeästi: 

”Oppilaita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä ja antamaan rakentavaa 

palautetta toisilleen ja opettajille” (POPS 2014, s. 47). Hongiston (2000, s. 88) mukaan kon-

struktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti opiskeltaessa oppilaan on itse otettava vastuu 

oppimisprosessistaan hyödyntäen monipuolista sosiaalista vuorovaikutusta oppilastoverei-

den ja opettajan välillä. Tässä suhteessa peruste (POPS 2014) vastaa Hongiston (2000) teo-

riaa hyvin. Kirschner ym. (2006) sen sijaan kritisoivat oppilaan liiallista vastuuttamista kon-

struktivistisessa ongelmanratkaisukeskeisessä oppimisessa, ja pitävät valitettavana, että kon-

struktivismiin pohjautuvat näkemykset toimivat opetuskentän ideologiana.  

Perusteessa (POPS 2014) nostetaan esille muun muassa kvalitatiivisen arviointiaineiston 

käyttökelpoisuus, yhteistyö arvioinnissa kotien kanssa sekä monipuolisen arviointitiedon 

hyödyntämien osana arviointia. Virkkeet ”Yhteistyö kotien kanssa on osa hyvää arviointi-

kulttuuria” sekä ”[o]pettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiset keskustelut edistävät keskinäistä 

luottamusta ja välittävät tietoa oppilaan tilanteesta” (POPS 2014, s. 47) kuvastavat arvioin-

tikeskustelujen merkitystä osana arviointia. Kvalitatiivisen arviointiaineiston käyttökelpoi-

suutta arvioinnissa vahvistaa ohjeistus ”[o]ppimista edistävä palaute on luonteeltaan laadul-

lista ja kuvailevaa, oppimisen solmukohtia analysoivaa ja ratkovaa vuorovaikutusta” (POPS 

2014, s. 50). Kuvion 2 mukaan konstruktivistinen oppimiskäsitys on havaittavissa arviointi-

käytänteissä juuri esimerkiksi arviointikeskustelun ja kvalitatiivisen arviointiaineiston 

kautta.  

Behavioristisista käytänteistä luovutaan osin uudessa perusteessa (POPS 2014). Oppiai-

nekeskeisyydestä siirrytään kohti ilmiöpohjaista, laaja-alaista oppimista. Oppilaiden keski-

näinen vertailu on suorasanaisesti kielletty (ks. POPS 2014, s. 48).  

Kuitenkin behavioristisen oppimiskäsityksen mukaisia arviointikäytänteitä on aineistosta 

myös löydettävissä. Suorituksia arvioidaan edelleen päättöarvioinnissa kvantitatiivisesti kri-

teeripohjaisten lauseiden pohjalta (ks. POPS 2014, s. 53). Vaikka oppimisen edistymisen 



68 

 

 

arvioinnissa tärkeänä pidetäänkin yksilöllisyyttä ja tavoitearviointia, valtakunnallisen ase-

tuksen arviointikriteerit ovat taustalla vahvoina tavoitteina osaamisen tasoa arvioitaessa: 

”[t]iedollisen ja taidollisen osaamisen tason arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisesti 

määriteltyjä arviointikriteerejä” (POPS 2014, s. 49). Konstruktivistisen oppimiskäsityksen 

mukainen yksilöllinen arviointi toteutuu näin ollen paremmin opinnoissa edistymisen arvi-

oinnissa, kun taas behavioristiselle oppimiskäsitykselle ominainen kriteeripohjaisiin lausei-

siin perustuva arviointi korostuu osaamisen tason arvioinnissa. 

4. Laadullista arviointia ja määrällistä arvostelua 

Arviointi uudessa perusteessa (POPS 2014) jaetaan opintojen aikaiseen arviointiin ja päät-

töarviointiin. Opintojen aikaisessa arvioinnissa painottuvat laadulliset arviointimenetelmät. 

Näistä menetelmistä selkeästi nousee esille itsearviointi opettajan oppimista ohjaavan pa-

lautteen lisäksi. Myös vertais- ja ryhmäarviointia ohjataan toteuttamaan, ja opettajaa tarkas-

telemaan työnsä laatua reflektoiden sekä oppilailta saadun arviointipalautteen avulla.  

Oppimisen arviointi -osuudessa (POPS 2014, s. 50) selvennetään, että ”[o]ppimista edistävä 

palaute on luonteeltaan laadullista ja kuvailevaa, oppimisen solmukohtia analysoivaa ja rat-

kovaa vuorovaikutusta”. Jatkuva palaute, itsearviointi ja arvioinnissa oppimisprosessiin kes-

kittyminen oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sijaan vahvistavat arvioinnin laadul-

lista luonnetta. Kun oppilaiden edistymistä arvioidaan pääasiassa laadullisten menetelmien 

kautta, arvioinnin vertailtavuus kuitenkin heikkenee ja tulkinnallisuus sekä yksilöllisyys li-

sääntyvät. Laadullisen arvioinnin kautta pyritäänkin Lahdeksen (1986, s. 183) mukaan ku-

vaamaan toimintaa ja ymmärtämään sitä. Laadulliset menetelmät sopivat näin ollen hyvin 

opinnoissa edistävän palautteen antamiseen. 

Vaikka peruste (POPS 2014) ohjaakin tarkastelemaan opinnoissa edistymistä suhteessa op-

pilaan aiempaan osaamiseen, tiedollisen ja taidollisen arvioinnin osaamisen tasoa ohjeiste-

taan suhteuttamaan kuitenkin muun muassa 6. ja 7. luokan nivelvaiheessa valtakunnallisiin 

kriteereihin. Osaamisen tason arviointi on näin ollen osittain kriteeripohjaista ja ulkoapäin 

asetettujen tavoitteiden alla. Käyttäytymistäkin arvioidaan suhteessa paikallisessa opetus-

suunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin (ks. POPS 2014, s. 50). On hyvä 

kysyä, ohjataanko asetuksen (POPS 2014) arviointikäytänteissä näennäisesti henkilökohtai-

seen arviointiin, mutta lopulta arviointi perustuu ulkoisiin tavoitteisiin?  
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Oppimisen arviointi -osuudessa (POPS 2014) kehotetaan toteuttamaan myös määrällistä ar-

vostelua opintojen aikana. Lukuvuositodistuksen arviointi perustuu paikallisille tavoitteille 

ja on usein numeerista ja näennäisesti tasavälistä, kuten Hirsjärvi ja Hurme (1980, s. 15) 

määrällistä arviointia kuvailevatkin. Perusteessa (POPS 2014) kuitenkin korostetaan sanal-

lisen arvioinnin soveltuvuutta yksilölliseen arviointiin aina 7. luokan loppuun saakka. Sa-

nallinen arviointi lukuvuositodistuksessa lisäisi arvioinnin laadullisuutta, vaikka tavoitteet 

eivät olisikaan ainoastaan yksilöllisiä. 

Päättöarviointi on luonteeltaan määrällistä ja perustuu valtakunnallisiin arviointikriteereihin. 

Päättöarvosanoissa pyritään yhdenvertaisuuteen. Perusteessa (POPS 2014) on laadittu hyvän 

osaamisen kriteerit arvosanalle kahdeksan (8), joita apuna käyttäen opettajan tulee toteuttaa 

päättöarviointia. Sanallista arviointia päättöarviointiin merkitään vain alle kaksi vuosiviik-

kotuntia käsittävien valinnaisten aineiden kohdalla ja siinä tapauksessa, jos oppilas on opis-

kellut yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti. Tarvittaessa päättötodistuksessa voidaan 

antaa lisätietoja erillisellä todistuksella liitteenä. 

5. Kohti tavoitearviointia 

Opetussuunnitelman arviointia koskevat asetukset ovat kehittyneet Uusikylän ja Atjosen 

(2015, s. 65) ennustamaan suuntaan. Arviointia koskevat ohjeistukset (POPS 2014) ovat laa-

jentuneet ja säätely tarkentunut suhteessa aiempaan opetussuunnitelman perusteeseen 

(POPS 2004). Säätely ei ole lisääntynyt tiedollisissa tavoitteissa, vaan ennemminkin osaa-

misen tason valtakunnalliset kriteerit ovat supistuneet aiempaan perusteeseen (POPS 2004) 

nähden.  

Arviointikäytänteitä ja -kulttuuria on sen sijaan tarkennettu. Muun muassa oppilaiden suh-

teellinen arviointi on suorasanaisesti kielletty arvioinnin yleisissä periaatteissa: ”[o]ppilaita 

ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa […]” (POPS 2014, s. 48). Absoluuttiseen arvioin-

tiin ohjataan osaamisen tasoa arvioitaessa. Valtakunnallisistakin kriteereistä perusteessa to-

detaan, että: ”[a]rviointikriteerit on laadittu 6. ja 7. luokan nivelvaiheeseen ja päättöarvioin-

tiin tukemaan opettajien työtä ja yhtenäistämään arviointia” (POPS 2014, s. 48). Vuoden 

1972 opetussuunnitelman suhteellista arviointia suosivasta perusteesta on edetty 1.8.2016 

käyttöön otettavaan perusteeseen, jossa arviointia pyritään suhteuttamaan sekä yksilöllisiin 

että yhteisiin tavoitteisiin. Tämän suuntaista arviointia kutsutaan Kananojan (1999, s. 71) 

mukaan tavoitearvioinniksi.  
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Arvioinnin kohteet arviointi oppimisen aikana ja päättöarviointi säilyvät uudessa opetus-

suunnitelmassa (POPS 2014) ennallaan jo vuodesta 1999. Käyttäytymisen arviointi on ero-

tettu oppiaineen arvioinnista entistä selkeäsanaisemmin. Uudessa perusteessa (POPS 2014) 

ei voida näin ollen puhua enää oppilaan arvioinnista, vaan arviointi on oppimisen arviointia.  

6. Tulkinnallista arviointia 

Oppimisen arviointi -osuuden (POPS 2014) lähestymistapa on lähimpänä tulkinnallista ar-

viointia. Tulkinnallinen arviointi perustuu Heinosen (2001, s. 37–38) mukaan fenomenolo-

gis-hermeneuttiseen filosofiaan ja sitä voidaan pitää pohjana konstruktivistiselle arvioin-

nille. Lahdes (1986, s. 188) kuvaa, että tulkinnallinen tutkimusote johtaa laadulliseen arvi-

ointiin. Näin ollen laadullisten arviointikäytänteiden lisääntyessä uuden perusteen (POPS 

2014) myötä, arvioinnin tulkinnallisuus myös kasvaa. Laadullisten arviointimenetelmien 

käyttöön ohjataan esimerkiksi ohjaavan palautteen, arviointipalautteen, sanallisen arvioinnin 

ja yleensäkin vuorovaikutteisten arviointimenetelmien kautta. 

6.2.2 Arviointikulttuurien (POPS 2004 & POPS 2014) vertailevaa tarkastelua 

Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) arviointikulttuuri ilmenee ainoastaan epäsuo-

rasti, kun taas Oppimisen arviointi -osuudessa (POPS 2014) arviointikulttuuria tuodaan 

esille sekä suorasti että epäsuorasti. Arviointikulttuuri on kehittynyt uuden perusteen (POPS 

2014) myötä rohkaisevampaan, motivoivampaan ja kannustavampaan suuntaan. Arviointi 

jakautuu molempien asetusten (POPS 2004 & POPS 2014) mukaisesti arviointiin opintojen 

aikana ja päättöarviointiin. Käyttäytyminen on haluttu erottaa oppiaineen arvioinnista uu-

dessa perusteessa (POPS 2014) entistä vahvemmin, eikä käyttäytymisen arviointiin saa vai-

kuttaa oppilaan temperamentti tai henkilökohtaiset ominaisuudet.  

Aiemmassa perusteessa (POPS 2004) oppilaat nähdään suhteellisen samanlaisena joukkona, 

vaikka yksilöllisiä lähtökohtiakin arviointiperusteissa on hiukan huomioitu. Uusi peruste 

(POPS 2014) tuo esille voimakkaammin oppilaan yksilöllisiä lähtökohtia oppimistavoit-

teissa ja arvioinnissa. Uudessa perusteessa (POPS 2014) oppilas nähdään vahvemmin Lah-

deksen (1986, s. 184) teoriaan peilaten subjektina ja kehittyvänä persoonana. 

Paikallisesti päätettäviä arvioinnin osa-alueita tuodaan uudessa perusteessa (POPS 2014) 

aiempaan perusteeseen (POPS 2004) verraten selkeämmin esille omana kappaleenaan. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat tämän perusteella ja havaintojeni mukaan 
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kehittymässä suuntaan, jolloin valtakunnallisesti on tarkoituksena asettaa opetussuunnitel-

matyölle ainoastaan raamit. Näin ollen esimerkiksi koulun arviointikulttuurin mukaiset ar-

vioinnin toteutustavat voivat vaihdella paljonkin Suomen koulujen sisällä. 

Uuden perusteen (POPS 2014) arvioinnissa keskitytään aiempaa perustetta (POPS 2004) 

vahvemmin oppimisen arviointiin ja oppimisprosessin merkitystä arvioinnin kohteena ko-

rostetaan. Molempien perusteiden arviointiosuuksista (POPS 2004 & POPS 2014) on ha-

vaittavissa sekä behavioristisen että konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisia piirteitä. 

Kuitenkin uuden perusteen (POPS 2014) arviointikulttuurissa painottuu Tynjälän (1999, s. 

68) teoriaan peilaten konstruktivismin mukaisesti oppilas, ei niinkään behaviorismille omi-

nainen oppiainekeskeisyys. Lisäksi monipuoliset ja vuorovaikutteiset arviointimenetelmät, 

oppilaan yksilöllisyyden huomioiminen sekä oppimisprosessikeskeisyys ilmentävät kon-

struktivistista oppimiskäsitystä muun muassa Hongiston (2000), Vahervan (1983) ja Ka-

nanojan (1999) mukaan. Seikat ilmenevät uudessa perusteessa (POPS 2014) aiempaa perus-

tetta (POPS 2004) laajemmin. 

Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) korostuu arvioinnin määrällinen luonne abso-

luuttisen arvioinnin hallitessa arviointikäytänteitä. Osittain perusteessa (POPS 2004) ohja-

taan toteuttamaan myös tavoitearviointia esimerkiksi itsearvioinnin kautta, mutta yhteiset 

tavoitteet vaikuttavat silloinkin vahvasti taustalla. Uudessa perusteessa (POPS 2014) ohjeis-

tetaan tavoitearviointiin opinnoissa edistymisen arvioinnissa, kun taas osaamisen tason ar-

viointi on absoluuttista. Valtakunnallisiin perusteisiin ollaan tutkielman aineistoihin tutkiel-

man tutkimustuloksiin peilaten siirtämässä tavoitearviointia arviointiteoreettiseksi perus-

taksi. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaista arviointia lähestytään Kananojan 

(1999) ja Hongiston (2000) mukaan silloin, kun arviointiperusteissa huomioidaan yksilölli-

set tavoitteet ja kvalitatiiviset arviointimenetelmät monipuolistuvat. Muutos tähän suuntaan 

on havaittavissa tutkielmani aineistoissa (POPS 2004 & POPS 2014).  

Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) arviointia lähestytään Heinosen (2000) teoriaan 

perustaen tavoitteiden kautta teoriaperusteisesti sekä yksilöllisyyttä huomioiden tulkinnalli-

sesti. Oppimisen arviointi -osuudessa (POPS 2014) arviointi lähentelee selkeämmin tulkin-

nallista arviointia korostaen voimakkaammin arvioinnin laadullisuutta ja yksilöllisyyttä. Uu-

den perusteen (POPS 2014) arvioinnin lähestymistapa vastaa Opetushallituksen (2015c) ku-

vailemia nykyisiä arviointieettisiä periaatteita; oppilaan autonomia kunnioittamista, moni-

naisia arviointimenetelmiä ja oikeudenmukaisuutta.  
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Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisten käsitteiden esiintymistiheyksien määräl-

listä vertailua aineistoissa (POPS 2004 & POPS 2014) 

Kuvioissa 8 ja 9 havainnollistan konstruktivistista oppimiskäsitystä kuvaavien käsitteiden 

esiintymistä perusteissa (POPS 2004 & POPS 2014). Suppean frekvenssimittauksen tarkoi-

tuksena on monipuolistaa perusteista laadullisesti tehtyjä havaintoja. Tarkasteltavana ovat 

käsitteet, joiden kantasanana on arviointikulttuuri, itsearviointi, monipuolinen, oppimispro-

sessi tai vuorovaikutus. Monipuolinen -käsite otetaan huomioon silloin, kun sillä halutaan 

kuvata monipuolisia menetelmiä, arviointikäytänteitä tai näyttöjä. Vuorovaikutus -käsite 

huomioidaan myös yhdyssanan osana. Edellä mainitut käsitteet ovat valikoituneet tarkastel-

taviksi sen perusteella, että niihin viitataan usein teoreettisessa viitekehyksessä konstrukti-

vistisen oppimiskäsityksen mukaista arviointia käsitellessä.  

Sanojen kokonaismäärät arviointiosuuksissa (POPS 2004 & POPS 2014) poikkeavat toisis-

taan huomattavasti. Vuoden 2004 Oppilaan arviointi -osuudessa on sanoja yhteensä 2232 ja 

vuoden 2014 Oppimisen arviointi -osuudessa 4620. Sen vuoksi ei ole mielekästä havainnol-

listaa käsitteiden esiintymistiheyttä ainoastaan frekvenssimittauksena. Tulos antaisi aineis-

tokokoon suhteutettuna vääristävän kuvan. Tämän vuoksi olen kuvannut esiintymistiheyksiä 

myös suhteellisen frekvenssin avulla. 

Seuraavissa kuvioissa havainnollistan käsitteiden frekvenssiä (f) ja suhteellista frekvenssiä 

(f%) valituissa aineistoissa. 
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Kuvio 8. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisten käsitteiden frekvenssi (f) va-

lituissa aineistoissa 

 

Kuvio 9.  Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisten käsitteiden suhteellinen frek-

venssi (f %) valituissa aineistoissa 
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Aineistojen sanojen lukumäärästä voi päätellä, että Oppimisen arviointi -osuus (POPS 2014) 

on huomattavasti Oppilaan arviointi -osuutta (POPS 2004) laajempi kokonaisuus. Aiem-

massa perusteessa (POPS 2004) käsitettä arviointikulttuuri ei ole vielä suoraan käytetty, 

vaan arviointikulttuuri ilmenee muun muassa yhtenäisten arviointikäytänteiden kautta. Uu-

dessa perusteessa (POPS 2014) arviointikulttuurin frekvenssi on kuusi, ja siihen viitataan 

myös epäsuorasti yhteisiä arviointikäytänteitä tarkentamalla. Arviointikulttuuri on haluttu 

tuoda uudessa perusteessa (POPS 2014) esille selkeämmin kuin aiemmin. 

Itsearviointi -käsitteen suhteellinen frekvenssi (0,2 %) Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 

2004) lähes yhtä suuri kuin Oppimisen arviointi -osuudessa (POPS 2014) (0,3 %). Kuitenkin 

uudessa asetuksessa (POPS 2014) puhutaan myös metakognitiivisista taidoista, joka sisältää 

käsitteenä myös itsearviointia, mutta ei näy tämän laskelman tuloksissa. Itsearvioinnin frek-

venssi on yli kaksinkertainen uudessa asetuksessa (POPS 2014) kuin aiemmassa (POPS 

2004), mutta suhteellinen frekvenssi on lähes sama. 

Monipuolinen näyttö, - menetelmä tai - arviointi käsitteinä noudattavat samaa linjaa kuin 

itsearviointi -käsitteen frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi ovat. Käsitteen monipuolinen 

suhteellinen frekvenssi Oppimisen arviointi -osuudessa (POPS 2014) (0,3 %) on yhtä suuri 

kuin Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) (0,3 %). Oppilaan arvioinnin monipuoli-

suuteen on siis asetettu ohjeistuksia runsaasti jo aiemmassa perusteessa (POPS 2004). 

Oppimisprosessi on huomioitu arviointiosuuksissa (POPS 2004 & POPS 2014) käsitteen 

suhteellisen frekvenssin mukaisesti yhtä useasti (0,2 %). Tämän tuloksen perusteella jo vuo-

den 2004 perusteessa on nostettu esille konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisia ar-

voja. Oppimisen arviointi -osuudessa (POPS 2014) konstruktivistisen oppimiskäsityksen 

piirteet kuitenkin laajenevat jo aiemmin tutkielmassa havainnollistamieni tulosten perus-

teella (ks. 6.2). Oppimisprosessi ei ole ainoa seikka, joka nostetaan esille. 

Hongiston (2000, s. 88) mukaan sosiaalinen toiminta arviointimenetelmissä on yksi kon-

struktivistisen oppimiskäsityksen tunnusmerkeistä. Uusi peruste (POPS 2014) painottaa 

muun muassa vuorovaikutusta arvioinnin keinona. Vuorovaikutus käsitteenä (myös yhdys-

sanat huomioituna) esiintyy Oppimisen arviointi -osuudessa (POPS 2014) kahdeksan kertaa, 

ja sen suhteellinen frekvenssi on 0,2 %. Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) käsit-

teen frekvenssi on 0, mitä voi pitää yllättävänä tuloksena. Epäsuorasti vuorovaikutukselli-

seen arviointiin viitataan kuitenkin esimerkiksi ohjeistuksena toteuttaa jatkuvaa arviointipa-
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lautetta lukuvuositodistuksen lisäksi. Edellä mainitut seikat huomioiden vuorovaikutus arvi-

oinnissa on merkittävä osa uuden perusteen (POPS 2014) arviointikulttuurin mukaista arvi-

ointia. 

Tuomi ja Sarajärvi (2009) selventävät, että kvantitatiivisuudella on ristiriitaista tukea kvali-

tatiivista tutkimusta. Kvantitatiivisesti tehty frekvenssimittaus toi tässä tutkielmassa vahvis-

tusta laadullisesti saaduille havainnoille. Frekvenssimittaus auttoi näkemään arviointikult-

tuurin merkityksellisyyden sekä vuorovaikutuksen arviointimenetelmiä havainnollistavana 

elementtinä uudessa perusteessa (POPS 2014). Lisäksi mittaus osoitti, että myös aiemmassa 

perusteessa (POPS 2004) esiintyy suurin osa konstruktivistista oppimiskäsitystä edustavista 

käsitteistä.  

6.2.3 Arviointipuu oppimisen arvioinnin tukena 

Seuraavaksi havainnollistan arviointikäytänteiden ja -kulttuurin painottumista Oppimisen 

arviointi -osuudessa (POPS 2014) arviointimallin avulla. Opettaja voi käyttää arviointipuuta 

hyödykseen lukuvuoden arviointia suunnitellessaan.  

Arviointipuuta lähdetään tarkastelemaan puun juurista käsin. Puun juuret ovat Oppimisen 

arviointi -osuuden (POPS 2014) arviointikulttuuria kuvaavia tekijöitä. Koko puu imee käy-

tänteitä näistä arvoista. 

Puun runkona on oppimisen arviointi. Perusteen (POPS 2014) arviointiosuuden mukaisesti 

arvioinnin tarkastelun kohteena on oppimisen arviointi, ei oppilasarviointi. Oppimisen arvi-

ointi jakautuu kahteen pääoksaan: arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin. 

Vasemmanpuolinen oksa kuvaa arviointia opintojen aikana. Se jakautuu kolmeen haaraan: 

työskentelyn arviointiin (näitä nimitetään myös taidollisiksi tavoitteiksi), opinnoissa edisty-

misen ja osaamisen tason arviontiin (näitä nimitetään myös tiedollisiksi tavoitteiksi) sekä 

käyttäytymisen arviointiin. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arvosanaa ja siinä ha-

vainnoidaan muun muassa vuorovaikutustaitoja, työskentelytaitoja ja metakognitiivisia tai-

toja. Opinnoissa edistymistä arvioidaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja asetettuihin ta-

voitteisiin. Osaamisen tasoa arvioitaessa hyödynnetään paikallista opetussuunnitelmaa ja 

valtakunnallisia arviointikriteerejä: osaamisen tasoa arvioidaan 6. ja 7. luokan nivelvai-
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heessa. Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa määritettyi-

hin tavoitteisiin. Käyttäytyminen ei vaikuta oppiaineen arviointiin, eikä se kohdistu oppilaan 

persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. 

Arvioinnin luonnetta opintojen aikana kuvataan adverbioksilla. Luonteeltaan arviointi on 

opintojen aikana vuorovaikutteista, laadullista, onnistumisia painottavaa, jatkuvaa, moni-

puolista, ennakoivaa, metakognitiivisia taitoja kehittävää, rohkaisevaa ja kannustavaa sekä 

dokumentointiin perustuvaa. 

Ylimmillä oksilla on kuvattu arviointimenetelmiä, joita hyödyntämällä perusteen (POPS 

2014) mukaista oppimisen arviointia mahdollista toteuttaa. Tärkeimpinä näistä mainittakoon 

itsearviointi, ohjaava palaute 2. ja 6. luokkien lopussa, arviointikeskustelu sekä vertais- ja 

ryhmäarviointi. Lukuvuositodistus on asetuksen mukaan ainoa todistus lukuvuoden aikana, 

joka oppilaille pitää antaa. Latvaan on koottu uuden perusteen (POPS 2014) arviointikult-

tuuriin soveltuvia arviointimenetelmiä taulukon 1 pohjalta.  

Oikeanpuoleista oksaa seuratessa voi tarkastella päättöarvioinnin (POPS 2014) arviointikäy-

tänteitä. Päättöarviointi on osaamisen tason arviointia opintojen loppuessa joko 7., 8. tai 9. 

luokan lopulla. Käyttäytymisen arviointi ei kuulu päättöarviointiin. Ennen päättöarviointia 

opettajan on annettava asetuksen mukaisesti oppilaalle ja tarvittaessa huoltajalle ohjaavaa 

arviointipalautetta suoriutumisen nykytasosta. Päättöarviointia tehdään suhteuttamalla oppi-

laiden osaamisen tasoa valtakunnallisesti määriteltyihin hyvän osaamisen tason (8) kritee-

reihin. Asetuksessa korostetaan, että arvosana ei muodostu aiempien numeroiden keskiar-

vosta. Tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on saavuttanut opiskelun lopussa oppi-

aineen oppimäärän tavoitteet (tieto- ja taitotaso). Arviointi on yhdenvertaista ja pääosin nu-

meerista. Arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisia kriteereitä, joihin monipuolisin ja ikä-

tasolle sopivin arviointimenetelmin kerättyä arviointitietoa suhteutetaan.  
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Kuvio 10.  Arviointipuu (POPS 2014) 
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6.3 Yhteenveto 

Tutkimustulosten perusteella uuden perusteen (POPS 2014) arviointikäytänteet muuttuvat 

suhteutettuna aiemman perusteen (POPS 2004) arviointikäytänteisiin. Arviointiosuudet on 

nimetty eri tavalla ja arviointi kohdistuukin entistä vahvemmin oppimisprosessiin. Oppimi-

sen arviointi -osuus (POPS 2014) on myös edeltäjäänsä huomattavasti laajempi. Arviointi-

menetelmien vuorovaikutteisuutta suositaan. 

Arviointi painottuu tulevaisuudessa (POPS 2014) tavoitearviointiin ja on luonteeltaan aiem-

paa formatiivisempaa. Itsearviointia tulee hyödyntää arvioinnin tukena vahvemmin. Uutena 

arviointimenetelmänä perusteesta (POPS 2014) nousevat vuorovaikutteiset arviointimene-

telmät: vertaisarviointi, ryhmäarviointi, ohjaava palaute sekä oppilaiden arviointipalaute 

opettajalle. Opettajan tulee myös tehdä itsearviointia omasta työskentelystään. 

Arviointikulttuuria tuodaan monipuolisemmin esille Oppimisen arviointi -osuudessa (POPS 

2014) kuin Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004). Arviointikulttuurin painotukset ase-

tetaan vahvemmin paikallisesti päätettäviksi uudessa perusteessa (POPS 2014) ja valtakun-

nalliset hyvän osaamisen tason kuvaukset arvioinnin perustana supistuvat. Lisäksi arviointi-

kulttuurin määrääväksi tekijäksi nousee oppilas tiedonalapainotteisuuden vähetessä. Molem-

pien perusteiden (POPS 2004 & POPS 2014) arviointikulttuureissa on piirteitä sekä beha-

vioristisesta että konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä, mutta arvioinnin laadullisuuden ja 

yksilöllisyyden lisääntyessä uudemmassa perusteessa konstruktivistinen oppimiskäsitys voi-

mistuu.  

Kvantitatiivisestikin mitattuna vuorovaikutteisuus on uuden perusteen (POPS 2014) arvioin-

tikulttuurin vahva elementti. Itsearvioinnin asema arviointimenetelmänä ei suhteellisen frek-

venssin mukaan juurikaan kasva, mutta laadullisesti tarkasteltuna sen osuus arvioinnissa voi-

mistuu. Oppimisprosessi sekä arviointikäytänteiden, -menetelmien ja -näyttöjen monipuoli-

suus käsitteinä esiintyvät jo vuoden 2004 perusteen arviointia koskevissa asetuksissa. Kvan-

titatiivisesti saadut tulokset vahvistivat laadullisen sisällönanalyysin tuloksia.  

Arviointikulttuurin painottumista on tutkielmassa havainnollistettu sanallisesti sekä arvioin-

timallin, arviointipuun kautta. Arviointipuun avulla opettaja voi suunnitella uuden perusteen 

(POPS 2014) arviointikäytänteiden ja -kulttuurin mukaista arviointia.  
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7 Pohdinta 

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, muuttuvatko arviointikäytänteet ja -

kulttuuri 1.8.2016 käyttöön otettavassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteessa 

(POPS 2014) suhteessa aiempaan perusteeseen (POPS 2004), ja mitä arviointikulttuuria uu-

dessa perusteessa (POPS 2014) painotetaan. Ajatus tutkia arviointia lähti omasta mielenkiin-

nostani aihetta kohtaan. Useilla kasvatustieteen monialaisten opintojen kursseilla tutus-

tuimme opetussuunnitelmauudistuksen myötä muuttuvaan arviointikulttuuriin. Aihe on 

ajankohtainen juuri nyt, ja tutkimustulosten mahdollinen käyttökelpoisuus tulevina työvuo-

sina lisäsi kiinnostusta tutkia aihetta. 

Tutkielmaa aloittaessani en ollut aivan varma, mitä tutkimuskysymyksiä lähtisin aineistosta 

tarkastelemaan. Aluksi suunnittelin syventyväni oppimiskäsitysten vertailuun valituissa ai-

neistoissa. Aineistoja lukiessani havaitsin kuitenkin, kuinka vahvasti arviointikulttuuria tuo-

daan uudessa perusteessa esille. Aiemmassa perusteessa koko käsitettä ei mainittu suoraan 

kertaakaan. Arviointikäytänteissä oli huomattavissa tämän myötä muutoksia. Aiheen konk-

reettisuus ja hyödyllisyys tempaisivat mukaansa. Kirjallisuuteen tutustuessa on ajatustyötä 

tehty oppimisteoreettisten pohdintojen parissakin, vaikuttaahan oppimiskäsitys laajasti arvi-

ointikulttuuriin ja sen myötä arviointikäytänteisiin. 

Aineistona tutkielmassa hyödynsin Oppilaan arviointi -osuutta (POPS 2004) ja Oppimisen 

arviointi -osuutta (POPS 2014). Aineistoissa oli pro gradu -tutkielmaan juuri sopivasti dataa, 

ja aineistot olivat hyvin vertailtavissa. Toki vielä yksityiskohtaisemman näkökulmankin ai-

neistoon olisi voinut valita. Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden arviointikäy-

tänteiden historiaan syventyessä myös vahvistui, että juuri nämä perusteet toimivat hyvin 

aineistona. Varsinaisesti vuoden 1999 oppilaan arvioinnin uudistustyön jälkeen arviointi-

osuuden asetuksiin on kiinnitetty huomiota. Tämän jälkeen arvioinnin asetukset ovat edel-

leen tarkentuneet, mikä mahdollisti tutkimukselle riittävän ja mielekkään aineiston. 

Laadullisen tutkimuksen ja tämän tutkielman luotettavuuden pohtimisessa auttoi alan kirjal-

lisuus. Lisäksi kvalitatiivisen tutkimuksen jatkokurssilla aihetta tarkasteltiin monesta näkö-

kulmasta. Laadullisessa sisällönanalyysissa koin hankalaksi juuri tutkimuksen validiteetin ja 

reliabiliteetin. Erilaiset teokset tarjosivat onneksi vaihtoehtoja laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuuden pohtimiseen. Löysin mielestäni käyttökelpoisia keinoja pohdintojeni tueksi. 
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Aineiston analysoinnissa auttoi se, että olin tutustunut niihin jo monialaisten opintojen kurs-

seilla. Arviointiosuudet olivat lopulta sisällöiltään sen verran rikkaita, että jouduin rajaa-

maan aineistosta tutkittavia seikkoja. Syvennyin ainoastaan yleisopetuksen ohjeistuksiin. 

Samoin todistusasetusten yksityiskohdat ja muotoseikat jätin pois vertailusta. Oppimisen ar-

viointi -osuus (POPS 2014) on Oppilaan arviointi -osuutta (POPS 2004) huomattavasti laa-

jempi, osittain vaikeaselkoinen ja arvolatautuneempi aineisto. Aineiston työstämiseen, jär-

jestelyyn ja punaisen langan löytämiseen kului aikaa. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tuloksia oli helpompi jäsentää kuin toisen. Vastaukset 

apukysymyksiin, eli mitä, miten ja milloin arvioidaan, löytyivät suhteellisen helposti aineis-

toista. Olen pyrkinyt olemaan aineistolle uskollinen, mutta siltikin jotakin on voinut jäädä 

huomaamatta. Vertaillessa aineistoja arviointikäytänteissä oli havaittavissa selkeitä muutok-

sia, ja tutkimuksen tekeminen tuntui antoisalta. Arviointikulttuurin tarkastelu osoittautui 

aluksi vaikeaksi, kun siihen näytti löytyvän niin paljon vaikuttavia tekijöitä. Vaikuttavia te-

kijöitä ilmeni aineistoissa suorasti ja epäsuorasti.   

Tavoitteenani oli tarkastella, muuttuvatko arviointikäytänteet ja -kulttuuri opetussuunnitel-

mauudistuksen myötä, ja mitä arviointikulttuuria uudessa perusteessa (POPS 2014) painote-

taan. Muuttuvat arviointikäytänteet näyttävät pohjautuvan pitkälti konstruktivistiselle oppi-

miskäsitykselle ja sen mukaiselle arviointikulttuurille. Perusopetuksen jakautuminen vuosi-

luokkiin uudella tavalla tuo muutoksia nivelvaiheiden arviointiin. Arviointimenetelmissä 

painottuu niiden vuorovaikutteisuus. Paikallisesti tehtävän opetussuunnitelmatyön osuus 

kasvaa. Lisäksi oppilaiden osallistaminen arviointiprosessiin lisääntyy. Oppilaan kokonais-

tilannetta on arvioitava ennakoivasti ja jatkuvasti. Arviointikulttuurin säätely näkyy siis tar-

kennuksina arviointikulttuuriin, -käytänteisiin ja -menetelmiin, ei niinkään tiedollisten ta-

voitteiden lisääntymisenä. Hongisto (2000, s. 88) havainnollistaa, että konstruktivistinen op-

pimiskäsitys ei ole vielä vuosituhannen vaihteessa juurtunut suomalaiseen kouluun ja didak-

tiikkaan. Uuden perusteen (Opetushallitus 2014) myötä juurtuminen näyttää väistämättö-

mältä. 

Kuitenkaan yllättävänä tuloksena ei tullut, että arviointikäytänteet ja -kulttuuri sisälsivät 

myös behavioristisen oppimiskäsityksen mukaista ulkoista säätelyä ja määrällisiä arviointi-

menetelmiä. Tutkimustulosten perusteella Oppilaan arviointi -osuudessa (POPS 2004) oh-

jeistetaan pääosin absoluuttiseen arviointiin sekä opintojen aikana että päättöarvioinnissa. 

Oppimisen arviointi -osuudessa (POPS 2014) opinnoissa edistymisen arvioinnissa pyritään 
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laadulliseen, yksilölliseen arviointiin, mutta osaamisen tason arviointi sisältää ulkoista sää-

telyä. Osaamisen tasoa ohjataan arvioimaan valtakunnallisiin kriteereihin tukeutuen jo opin-

tojen aikana, 6. luokan jälkeen. Päättöarviointi on luonteeltaan määrällistä ja valtakunnalli-

siin kriteereihin perustuvaa. 

Arviointikulttuuria päädyin tutkielmassani tarkastelemaan pääasiassa kuvion 4 pohjalta, 

mikä helpotti sen moninaisuuden hahmottamista. Hahmottelin kuvion 4 itse useamman te-

oksen pohjalta, joten arviointikulttuuriin vaikuttavien seikkojen kokoamisprosessiin on voi-

nut vaikuttaa tutkijan subjektiviteetti. Havainnollistamiani tekijöitä oli löydettävissä aineis-

toista hyvin, mutta luonnollisesti ne ovat yhden tutkijan havaintoja. Oppilaan arviointi -

osuuden (POPS 2004) arviointikulttuuri painottaa paikallisia ja kansallisia tavoitteita arvi-

oinnin lähtökohtana. Oppimisen arviointi -osuudessa (POPS 2014) sen arviointikulttuurille 

ja oppimiskäsitykselle ominaisia seikkoja toistetaan lähes joka kappaleessa. Tämä näkyy 

mielestäni tutkimustuloksissa myös toistona. Arviointikulttuurissa painottuu tutkimustulos-

ten mukaan konstruktivistinen oppimiskäsitys, ja sen kautta muun muassa arvioinnin laadul-

lisuus, jatkuvuus, monipuolisuus ja vuorovaikutus.  

Pohdin aineistoa määrällisesti tutkiessa, onko suppealla frekvenssimittauksella mitään hyö-

tyä tutkimuksen tulosten vahvistamisessa. Frekvenssimittaus näytti kuitenkin minulle muu-

taman tärkeän asian; arviointikulttuuri käsitteenä ei esiintynyt kertaakaan aiemmassa perus-

teessa (POPS 2004) ja vuorovaikutus on uuden asetuksen (POPS 2014) ohjeistuksien arvi-

ointimenetelmien mukainen punainen lanka. Suhteellisen frekvenssin avulla huomasin 

myös, että itsearviointi tai oppimisprosessi eivät ole uusia ilmiöitä uudessa opetussuunnitel-

man perusteessa (POPS 2014).  

Ajatus arviointimallista uuden perusteen (POPS 2004) arviointikäytänteiden ja -kulttuurin 

tuloksia selittävänä elementtinä kulki tutkimuskysymysten tarkentumisen jälkeen mukana 

koko ajan. Sen sisältöä, muotoa ja toteutusta suunnitellessa on vietetty useampi tiedostama-

ton tai tiedostettu ajatusleikki. Aluksi hahmottelin arviointikiekkoa, mutta hylkäsin mallin 

sen hankalan luettavuuden vuoksi. Arviointipuu tulosten kiteyttäjänä tuli mieleeni sen ver-

rannollisuuden kautta: juuret kuvastavat arviointikulttuuria, johon koko oppimisen arviointi 

perustuu. Oppimisen arvioinnin jakaantumista ja luonnetta on helppo seurata oksien kasva-

essa.  
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Oppimisen arviointi -osuus (POPS 2014) on laaja kokonaisuus, ja sen tiivistäminen yhdeksi 

malliksi vaati paljon karsimista. Arviointipuuhun on poimittu aineistosta mielestäni tärkeim-

piä tutkimustuloksia. Visuaaliseen hahmotteluun olisi voinut kuluttaa enemmänkin aikaa. 

Arviointipuu on hyödynnettävissä arvioinnin suunnittelun tukena peruskouluissa uuden Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteen (Opetushallitus 2014) voimassaolon ajan. Se 

voi auttaa opettajaa hahmottamaan arvioinnin pohjaa, kohteita, luonnetta ja menetelmiä.  

Vaikka haluankin työskennellä luokanopettajana, ei tutkimustyö sen rinnalla tuntuisi has-

summalta. Arviointi tutkimusaiheena on aina ajankohtainen ja koskettaa kouluyhteisön jä-

seniä opetuksen järjestäjästä oppilaaseen. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista esimer-

kiksi tutkia opettajien kokemuksista uusien, vuorovaikutteisten arviointimenetelmien käyt-

tökelpoisuudesta. Tulevina vuosina uskon kuitenkin keskittyväni opetustyöhön. 

Tutkielmassani tyytyväinen olen siihen, että sain pidettyä aiheen melko konkreettisena. Nyt 

minulla on selkeitä tutkimustuloksia siitä, mitä ohjeistuksia opetussuunnitelman perusteessa 

(POPS 2014) on arviointikäytänteille ja -kulttuurille asetettu. Paikallisesti päätettyihin arvi-

ointikäytänteiden ratkaisuihin ja arviointikulttuurin painotuksiin tutustun tulevassa työpai-

kassani suurella mielenkiinnolla. 
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