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SAATESANAT
Arvioinnin suunnittelu- ja muistikirja on uudenlainen apuväline perus-
koulun ja lukion opettajille. Kirja auttaa suunnittelemaan arviointia ja 
arvioimaan monipuolisesti. Teos kulkee helposti mukana koulutyön eri 
tilanteissa ja auttaa kirjaamaan arviointiin liittyviä tapahtumia. 

Kirjassa on osat oppimista tukevan ja edistävän (formatiivisen) ar-
vioinnin sekä osaamisen (summatiivisen) arvioinnin suunnittelulle, to-
teutukselle ja dokumentoinnille. Tietolaatikoissa tiivistetään keskeiset 
arvioinnin periaatteet ja toimintatavat. Muistiinpanoaukeamien apuky-
symykset ohjaavat pohtimaan muun muassa arvioinnin kohteita, tapoja 
ja ajoitusta.

Suunnittelu- ja muistikirja toimii myös opettajien yhteissuunnit-
telun tukena ja koulun arviointikulttuurin kehittämisen työvälineenä. 
Suosittelemme käyttämään tämän suunnittelu- ja muistikirjan rinnalla 
Arvioinnin työvälinettä (PS-kustannus), joka koostuu korteista ja suun-
nittelupohjista. Se on tarkoitettu sekä opettajien että eri-ikäisten oppi-
laiden käyttöön.

Tässä kirjassa käytetään tekstin sujuvuuden vuoksi sanaa oppilas 
niin perusopetuksen kuin lukiokoulutuksenkin oppijoista. Vaikka tämä 
suunnittelu- ja muistikirja on tarkoitettu muistiinpanojen tekemiseen 
eikä siten ole julkisuuslain (621/1999) mukainen asiakirja, ole erityisen 
huolellinen tehdessäsi listoja omista opetusryhmistäsi.

Najat Ouakrim-Soivio ja Anne Rongas

Auta meitä kehittämään Arvioinnin suunnittelu- ja muistikirjaa! 
Anna palautetta: www.ps-kustannus.fi/kysely/arviointi

NAJAT OUAKRIM-SOIVIO – ANNE RONGAS: ARVIOINNIN SUUNNITTELU- JA MUISTIKIRJA 2020-2021
NÄYTESIVUT KIRJASTA © PS-KUSTANNUS & TEKIJÄT



Laaja-alainen 
 osaaminen  

perusopetuksessa

2. Kulttuurinen  
osaaminen,  
vuorovaikutus 
ja ilmaisu

3. Itsestä  
huolehtiminen 
ja arjen taidot

4. Monilukutaito

5. Tieto- ja  
viestintä- 
teknologinen  
osaaminen

6. Työelämätaidot  
ja yrittäjyys

7. Osallistuminen,  
vaikuttaminen  
ja kestävän  
tulevaisuuden  
rakentaminen

1.  Ajattelu ja  
oppimaan  
oppiminen

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN PERUSOPETUKSESSA
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Hyvä, tasa- Hyvä, tasa- 
painoinen painoinen 

ja  ja  
sivistynyt  sivistynyt  
ihminenihminen

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN LUKIOSSA

Tavoitteina
• hyvä yleissivistys
• kestävän tulevaisuu- 

den rakentaminen
• vahvat jatko-opinto-,  

työelämä- ja kansain- 
välisyysvalmiudet

Hyvinvointiosaaminen
• huolenpito itsestä ja muista
• omien vahvuuksien  

tunnistaminen ja käyttäminen 
sekä identiteetin rakentaminen

• sinnikkyys muutosten ja  
yllätysten maailmassa

Globaali- ja kulttuuriosaaminen
• kansainvälisyysvalmiudet ja 

maailmankansalaisen asenne
• suomalaisen, eurooppalaisen ja  

globaalin kulttuuriperinnön  
tuntemus sekä kulttuurisen  
moninaisuuden ymmärtäminen

• eettinen toimijuus globaalissa  
media- ja teknologiamaailmassa

Vuorovaikutusosaaminen
• tunne- ja empatiataidot
• sosiaaliset taidot, yhteistyökyky 

ja yhdessä oppimisen taidot
• kielitietoisuus ja rakentavan  

viestinnän taito

Monitieteinen ja luova  
osaaminen
• uteliaisuus ja motivaatio oppia  

sekä etsiä merkityksiä ja  
yhdistellä asioita uudenlaisilla 
tavoilla

• oppimisen säätely, lähdekriitti-
syys ja jatkuva oppimistaitojen 
kehittäminen

• monilukutaito digiajassa

Eettisyys ja  ympäristö- 
osaaminen
• arvolähtöinen ja eettinen 

toiminta yhteiseksi hyväksi
• luonnon monimuotoisuuden  

arvostaminen ja tutkimus- 
tietoon perustuva ilmasto- 
osaaminen

• kiertotalouden ymmärtäminen  
ja kestävä kuluttajuus

Yhteiskunnallinen osaaminen
• demokratiataidot, vaikuttami-

nen turvallisen, oikeudenmukai-
sen ja kestävän tulevaisuuden 
puolesta

• osaamisen käyttäminen sekä  
omaksi että yhteiskunnan  
hyväksi

• uudistumiskyky, työelämäval-
miudet ja yrittäjämäinen asenne
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KOULUN YHTEISEN ARVIOINTITYÖN 
SUUNNITTELU JA OPETTAJAN OMAN 
ARVIOINTITYÖN SUUNNITTELU

Joulukuu

Kesäkuu

Maaliskuu

Syyskuu

Marraskuu

Toukokuu

Helmikuu

Elokuu

Lokakuu

Huhtikuu

Tammikuu

Heinäkuu

Arvioinnin  
vuosikello 
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