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PERUSOPETUKSEN ARVIOINTI UUDISTUU 

Opetushallitus on julkaissut uuden perusopetuksen opetussuun-
nitelman arviointiluvun ja se tulee voimaan kuntakohtaisin 
tarkennuksin 1.8. 2020. Uudistuksen tarkoituksena on yhtenäistää 
arviointikäytäntöjä. Yleisinä periaatteina arvioinnin uudistuksesta 
voi todeta:

• Yhdenvertaisuus
• Avoimuus, yhteistyö, osallisuus. Yhteistyötä niin koulussa kuin 

kotien kanssa. (Huom! Ei kuitenkaan mainintaa arvioin-
tikeskusteluista)

• Suunnitelmallisuus ja johdonmukaisuus
• Monipuolisuus. Perustuu eri menetelmin kerättyihin näyttöi-

hin.  
Huom! Opettaja valitsee arviointimenetelmät.

• Perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin mm. linjaus yksilöl-
listämisestä

• Ikäkauden ja edellytysten huomioiminen 
• Formatiivista arviointia ei tarvitse dokumentoida

Opetushallituksen antamaan arviointilukuun pitää tehdä kun-
takohtaisia tarkennuksia mm. käyttäytymisen arvioinnin osalta. 
HOAY:n edustajat ovat olleet yhteydessä sekä virkamiehiin että 
poliitikkoihin ja tuoneet vahvasti esille opettajien näkökannan 
arviointiuudistukseen liittyen.

MIKÄ MUUTTUU? 

Uudet arviointikriteerit otetaan käyttöön 1.8.2020. Tule 
keskustelemaan arvioinnin muutoksesta ja vaikuttamaan opetus- 
ja kasvatuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätökseen ope-
tussuunnitelman muutoksesta 7.5.2020 klo 18.00. Ilmoittaudu 
HOAYn järjestelmän kautta. Linkki koulutus- ja keskusteluti-
laisuuteen lähetetään kaikille osallistujille ennen koulutusta. 

Aihe on ajankohtainen myös lukioiden opettajille, koska lukion 
opetussuunnitelman perusteiden sisältö vastaa nyt perusopetuk-
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TAPAHTUMIA 

• Flow –festivaali 
14-16.8.2020, Tulossa 

• Rajaton kevät 23.8.2020 
Savoy-teatteri, LM 

• Päiväni murmelina la 
12.9.2020 Helsingin 
kaupunginteatteri 

• Venäläisiä säveltäjiä la 
19.9.2020 Musiikkitalo, 
Tulossa 

• Tallinnan kylpylämatka 
25.-27.9.2020, LM 

• Rikinkeltainen taivas, Kansal-
listeatteri 7.10. LM 

• Menopaussi 21.10.2020 
Kulttuuritalo, Tulossa 

KOULUTUKSIA 

• Arviointi uudistuu - etä-
koulutus 7.5. 2020 klo18.00 

• Syksyn 2020 yhteysopetta-
jakoulutus 24.10.2020  

• Kevään 2021 yhteysopetta-
jakoulutus 5.-7.3.2021 

• Syksyn koulutuskalenteri 
ilmestyy toukokuussa.
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sessa hylättyä sisältöä. Miten lukiossa vältetään perusopetuksessa toteutuneet ja nyt korjatut karikot. 

Aiheina ovat muun muassa 

• Kuka päättää, miten opettaja dokumentoi formatiivista ja summatiivista arviointia?

• Mitä eroa on oppimisen ja osaamisen arvioinnilla?

• Miten otetaan huomioon oppilaan terveydentila arvosanaa annettaessa?

Koulutusosuuden vetää kehittämispäällikkö Jaakko Salo OAJ:n toimistosta ja keskustelun HOAYn 
puheenjohtaja Timo Saavalainen.

KOULUTUSTA TARJOLLA TEKIJÄNOIKEUKSISTA 

Kopiosto järjestää maksuttoman Tekijänoikeudet etäopetuksessa -webinaarin keskiviikkona 29.4.2020 
klo 15:00-16:00. Verkkokoulutus on ensisijaisesti tarkoitettu opettajille. Koulutuksen pitää Kopioston 
kouluttaja ja lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela.

Ilmoittaudu koulutukseen 28.4.2020 mennessä alla olevan linkin kautta. Toimi nopeasti – paikkoja on 
rajoitetusti! Ilmoittautuminen tästä.

LUKIOIDEN JAKSOJÄRJESTELMÄ 

Lukioissa pohditaan jaksojärjestelmän uudistamista. Vaihtoehtoina ovat nykyisessä viisijaksojär-
jestelmässä pysyminen tai siirtyminen nelijaksojärjestelmään. HOAY tiedustelee lukioiden opettajien 
mielipidettä asiasta tämän viikon aikana.

hoay.fi

http://hoay.fi
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/bbfcbda1-9f9f-457c-b7a3-c88ae0c37249?displayId=Fin1985874

	TAPAHTUMIA
	KOULUTUKSIA

