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Arviointi ja laaja-alainen osaaminen

Opintojaksoittain myös määritellään, miten laaja-alaisen osaamisen osa-alueet 
toteutuvat ja kuinka näitä arvioidaan. 
→ Kaikkia ei tarvitse käsitellä jokaisessa opintojaksossa, mutta jokaisen 

oppiaineen oppimäärän opiskelussa käsitellään kaikki.
→ Laaja-alainen osaaminen mahdollistaa ajankohtaisten esimerkkien (ilmiöiden, 

teemojen) käsittelyn (motivointia).
→ Laaja-alaisen osaamisen alueet tarjoavat sisältöjä, tavoitteita toiminnalle, 

mahdollisuuksia oppimisympäristöjen, työtapojen tai -menetelmien 
valinnalle.

→ Laaja-alaisen osaamisen alueet tarjoava mahdollisuuksia  oppiaineiden 
yhdistämiselle. 
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Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet muodostavat 
oppiaineiden yhteiset tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen sisältää elämänhallinnan ja 

vastuullisen vaikuttamisen taitoja. Laaja-alaista osaamista 

kehitetään lukion kaikkien opintojaksojen aikana.
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Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet yhdistävät
oppiaineita ja on myös sisällytetty jokaiseen
oppiaineeseen sen luonteen mukaisesti.



Opetushallitus

Laaja-alainen 
osaaminen: 

tiedot, taidot, 
arvot, asenteet 

ja tahto



Opetushallitus

Laaja-alainen osaaminen 
määritellään 

opintojaksoittain 
paikallisessa 

opetussuunnitelmassa –
joten tässä 

moduulikiinnitykset ovat 
vain esimerkkejä.



Opetushallitus

Kirjallisuus laaja-
alaisen osaamisen 

kehittymistä 
tukemassa

Ilmastofiktio
(Itäranta, Isomäki)

Ekokriittinen 
kirjallisuudentutkimusi

Elämäkerrat, 
elämäntaitokirjat,

autofiktio, chick lit, 
ya-kirjallisuus

Dekkari, 
kertomuskriittisyys

Feministinen 
kirjallisuudentutkimus, 

postkolonialismi

Kirjallisuus luomassa siltoja 
oppiaineiden yhteistyölle

Ehdota sopivaa kirjallisuutta:
https://urly.fi/RGY

https://urly.fi/RGY


Arvioinnin apuvälineitä 1/4: Ylioppilaskokeen 
kriteerit
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Miksi kriteeriperusteista arviointia? 
Tutkimuksien mukaan arviointikriteerit voivat esimerkiksi…

• lisätä ”taulukoihin/matriiseihin” yhdistettyinä arvioinnin 
yhdenmukaisuutta

• lisätä läpinäkyvyyttä

• edellyttää opettajilta paljon harjoittelua ja yhteistä keskustelua

• auttaa, elleivät ne ole vaikeaselkoisia ja tulkinnanvaraisia

• tuntua opettajista arviointityötä auttavilta

• johtaa oppilaissa pintaoppimisen tavoitteluun syväoppimisen sijasta

• parantaa oppilaiden suoriutumista ja oppimisluottamista.

Lähde: Päivi Atjonen, Arvioinnin aika – Pyöreän pöydän tilaisuus 8.12.2021, 
Opetushallitus
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Ettei arviointi 
perustu tietyn 
oppijajoukon 
vertailuun….

Tukena voi olla 
myös maamerkki-

suorituksia…



Arvioinnin apuvälineitä 2/4: Puhvi-kokeen 
kriteerit https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/puheviestintataitojen-paattokoe-puhvi-koe
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Arvioinnin apuvälineitä 3/4: Palautteen 
antamisen sähköisiä menetelmiä

Hanna Hovila, Lukiloki-
materiaali

https://www.oph.fi/fi/koulu
tus-ja-
tutkinnot/kirjoittamisen-
lukemisen-ja-kirjallisuuden-
opetuksen-materiaaleja-
lukioon#anchor-palautteen-
antamisen-sahkoisia-
mentelmia

10/11/2022 Opetushallitus 10

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kirjoittamisen-lukemisen-ja-kirjallisuuden-opetuksen-materiaaleja-lukioon#anchor-palautteen-antamisen-sahkoisia-mentelmia


Arvioinnin 
apuvälineitä 3/4:

LOPS2019 
KIELIPROFIILI
Työkalu osaamisen ja 
oppimisen tunnistamiseen

https://kieliprofiili.com/

https://kieliprofiili.com/


Kieliprofiili – myös äidinkieli on kieli!
◦ Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 velvoittavat jokaista opiskelijaa 

laatimaan henkilökohtaisen kieliprofiilin osana lukion vieraiden kielten ja toisen 

kotimaisen kielen opintoja.

◦ Kieliprofiilin laatimisella on kaksi päätavoitetta. Kieliprofiilia laatiessaan opiskelija 

oppii tunnistamaan ja tekemään näkyväksi eri kielten taitojaan.

◦ Kieliprofiiliin opiskelija kerää tiedot kaikista kielistä, joissa hänellä on osaamista. 

Siihen voi myös liittää suppeampia tai laajempia näyttöjä kielitaidosta sekä 

todistuksia kielitaidosta. Kieliprofiiliin myös liittää itsearviointia ja pohdintaa 

kieltenopiskelutaidoistaan ja niiden kehittymisestä.

◦ Esim. ÄI2-moduuliin yhdistäminen kielten 1. moduuliin

◦ Ks. Lisää: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/kieliprofiili
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Kieliprofiili osaksi myös äidinkielen ja 
kirjallisuuden opintojaksoja
Inha, K., Halvari, A. & Kuukka, K. (2021). Lukion opetussuunnitelman monikielinen käänne. Kieli, koulutus ja 

yhteiskunta, 12(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-

2021/lukion-opetussuunnitelman-monikielinen-kaanne
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https://kieliprofiili.com/2020/07/07/tehtava-motivaatiokirje/
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https://kieliprofiili.com/2020/07/07/tehtava-motivaatiokirje/


LOPSin toteuttamista tukevia julkaisuja
Kaikkien koulu(ksi) – kielitietoisuus koulun kehittämisen kulmakivenä. 
ÄOL:n vuosikirja 2020.

Carita Kiili & Leena Laurinen (2018) Monilukutaidon mestariksi. Opettaja 
nettilukemisen ohjaajana. Niilo Mäki Instituutin julkaisuja. Kummi 18 -
sarja.

Monilukutaitoa oppimassa. Opetushallitus 2019. 
https://verkkokauppa.oph.fi

Multilitteracitet. Upptäck och utvecla din kompetens. 
Utbildningsstryrelsen. 
http://www.oph.fi/download/189081_Multilitteracitet.pdf

Yhdessä – Näkökulmia vuorovaikutuksen oppimiseen ja opettamiseen. 
ÄOL:n vuosikirja 2022
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Kiitos!
Suomen kieli ja kirjallisuus
Minna Harmanen, minna.harmanen@oph.fi

mailto:Mikko.hartikainen@oph.fi

