
Työpaja: Arvioinnin kehittäminen ryhmätyöt

NAU!-projektiryhmä: Merja Drake, Päivi-Katriina Juutilainen, Liisa Vanhanen-Nuutinen, Pirjo Aura



1. Tarkista ja päivitä nimesi

2. Tervehditään – tarkastetaan samalla, että äänesi
kuuluu ja kuvasi näkyy!

3. Kun äänesi kuuluu, voit mykistää mikrofonin.

4. Pidät mikrofonisi kiinni (mute), kun et puhu.

5. Kamera mahdollistaa vuorovaikutuksen – pidä se
päällä!

6. Olethan läsnä 100 %:sti?

7. Ota mukaan  digikärsivällisyyttä ja hyvää
meininkiä!

Tekninen check in



Turvallisemman 
tilan periaatteet

• Kunnioita jokaisen identiteettiä, taustaa ja psyykkistä tilaa. Älä 
pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, 
käytökselläsi tai teoillasi. 

• Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee 
oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, 
kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, 
sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä

• Anna sosiaalista tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on 
mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kunnioita myös toisten 
yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.

• Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat 
ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja 
tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

• Pidä lähtökohtana, että ihmiset tarkoittavat hyvää. Jos kuitenkin 
tilaasi tai identiteettiäsi on loukattu, ota asia rakentavasti puheeksi, 
mutta älä oleta, että tarkoituksena oli tuottaa harmia.  Pyydä 
anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.



Positiivinen juoruilu

• Mieti hyvä kokemus tai tiedossasi oleva hyvä
käytänne arvioinnista oppilaitoksessanne.

• Juoruile tämä käytäntö breakoutroomissa
osallistujakollegalle.

• Breakoutroomit 5 min.

• Kirjaa 1-3 mielestäsi tärkeää asiaa
sanana/sanaparina yhteiseen chattiin. Julkaise
vasta, kun saat luvan.



Työpajan tavoitteet

- Tiedostaa paremmin eriarvoisuutta 

purkavia, tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta edistäviä 

toimintatapoja 

opintojaksojen arvioinnissa

- Jakaa hyviä käytänteitä ja kehittää 

suuntaviivoja tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuustietoiseen arviointiin



Nostoja oman 
oppilaitoksen tasa-
arvosuunnitelmasta

• Millaisia tavoitteita arvioinnille 
on asetettu

• Miten opintojaksojen arviointia 
ylipäätään tehdään

• Millaista tietoa 
opintojaksopalautteista on saatu



Työpajan aikatauluesimerkki

13.30 Virittäytyminen työskentelyyn, tavoitteet ja 

13.50 Arvioinnin monet näkökulmat ja ryhmätöiden 
arvioinnin kehittäminen

14.45 Tauko

15.00 Yhteistoiminnallista työskentelyä ryhmissä 

15.30
15.50

Ryhmätöiden purku 
Työpajan reflektointi, seuraavat askeleet ja 
yhteinen päätös



Miksi arviointi?

• Opiskelijoiden epäoikeudenmukaisuuden
kokemuksia liittyi erityisesti ryhmätöiden
arviointiin. Ryhmätöiden tekeminen ja esittely
on etenkin esiintymistä jännittävien
opiskelijoiden mielestä pelottavaa,

• Epäoikeudenmukaisena pidetään myös
ryhmätyötehtävien epätasa-arvoista
jakautumista, jolloin opiskelija voi saada
huonon arvosanan, mikäli joku ryhmästä ei
tee omaa osuuttaan.



7. Sisältö ja  
oppimis-
resurssit

6. Oppimis-
ympäristöt ja -

aktiviteetit

5. Arviointi-
aktiviteetit

3. Osaamis-
tavoitteet

1. Määrittele toimintaympäristö

2. Ymmärrä opiskelijaasi

4. OPS/tutkinnon perusteet, pedagogiset lähestymistavat ja –mallit…

Merja Alanko-Turunen 2021

Opintojakson pedagogiset elementit



Arvioinnin osa-alueet



Aktiviteetti



TAUKO 15 
MINUUTTIA



13

Tarkastellaan nelikentän ohjaamana, miten 

anonyymiä arviointia voidaan käytännössä 

toteuttaa ja millä opintojaksoilla

Pohdintoja varten pohja tarvitaan työskentelyalusta, 

linkki voidaan jakaa chatissa

Aikaa ryhmissä työskentelylle 20 min.

www.unsplash.com

Aktiviteetti: Anonyymi arviointi



Työpajan
ensireaktio

Jatka lausetta chatissa ja lähetä, kun saat 

luvan. 

Seuraavaksi aion edistää opintojakson 

arviointia ………

Osallistujille kiitos!


