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Mikä arviointikriteeri on ja mihin sitä käytetään?
• Arviointikriteeri määrittelee osaamisen (tietojen ja taitojen) tason. 

• Arviointikriteeri on eri asia kuin tavoite. 

• Arviointikriteeri johdetaan tavoitteesta. 

• Arviointikriteeri on opettajan/opettajien työväline oppilaan osaamisen arviointia varten.

• Arviointikriteerejä käyttäen arvioidaan, kuinka hyvin oppilas on saavuttanut 
opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. 

• Oppilaan osaaminen arvioidaan arviointikriteerejä käyttäen, ei suhteessa toisiin oppilaisiin.

• Arviointikriteerit määritellään opetussuunnitelmassa. 

• Oppilaitoksen pitää kertoa oppilaille ja myös heidän huoltajilleen arviointikriteereistä.  
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Esimerkki 1  

Opetuksen tavoite on 

• ohjata oppilasta kuuntelemaan ja kehittämään musisointiaan sekä solistina 
että ryhmän jäsenenä

Tavoitetta vastaava arviointikriteeri hyvälle osaamiselle voisi olla

• Oppilas hahmottaa osuutensa musiikillisessa kokonaisuudessa, osaa tehdä 
havaintoja musisoinnistaan ja löytää siitä kehitettäviä asioita. 
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Esimerkki 2  

Opetuksen tavoite on 

• kannustaa oppilasta toteuttamaan teoksissa improvisoituja ja itse sovitettuja 
osuuksia ja säveltämään omaa musiikkia

Tavoitetta vastaava arviointikriteeri hyvälle osaamiselle voisi olla

Oppilas 

• toteuttaa improvisoituja ja itse sovitettuja lyhyitä osuuksia tutuissa ja 
turvallisissa tilanteissa 

• osaa luoda toistettavissa olevan musiikillisen kokonaisuuden. 
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Kriteereitä laadittaessa

• Pohdi, miten oppilaan pitäisi osata tehdä jokin asia suhteessa 
opetussuunnitelmassa asetettuun tavoitteeseen.  

• Kuvaa oppilaalta edellytettävä osaaminen riittävällä tarkkuudella ja samalla 
kuitenkin realistisesti; älä viritä kriteeriä yli!

• Käytä kokemuksen suomaa tieto-taitoasi: mitä oppilaiden voi olettaa 
keskimääräisesti osaavan opintojen loppuvaiheessa? 

• Tutustu aikaisemmin tehtyihin arviointikriteereihin (esimerkiksi edu.Fi-sivuilla 
olevat tpo-kriteerit, perusopetuksen arviointikriteerit, lukiodiplomien ohjeiden 
tai ammatillisen koulutuksen tutkinnon perusteiden kriteerit, muiden 
oppilaitosten jo laatimat arviointikriteerit).

• Tehkää yhteistyötä oppilaitosten kesken siinä määrin kuin se on mahdollista!
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Esimerkki perusopetuksen arviointikriteereistä
Musiikin opetuksen tavoitteena on Sisältöalueet Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa
Arvosanan kahdeksan osaaminen

Osallisuus

T1 kannustaa oppilasta rakentavaan 

toimintaan musisoivan ryhmän ja 

musiikillisten yhteisöjen jäsenenä 

S1-S4 Musiikillisen ryhmän 

jäsenenä toimiminen
Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä, huolehtii 

osuudestaan ja kannustaa toisia.

Musiikilliset taidot ja tiedot sekä luova tuottaminen

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään 

äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä 

kehittämään niitä edelleen musisoivan 

ryhmän jäseninä

S1-S4 Äänenkäyttö ja laulaminen 

musiikkiryhmän jäsenenä 
Oppilas käyttää ääntään musiikillisen ilmaisun välineenä 

ja osallistuu yhteislauluun sovittaen osuutensa osaksi 

kokonaisuutta. 

T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen 

soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, 

rytmi-, melodia- ja sointusoittimin

S1-S4 Soittaminen musiikkiryhmän 

jäsenenä
Oppilas soittaa keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimia 

ja osallistuu yhteissoittoon melko sujuvasti. 
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Musiikin lukiodiplomin kriteerit
Arvosanan 10 (erinomainen) kriteerit
Projektityö tai näytesalkku muodostaa ehyen kokonaisuuden ja osoittaa diplomin suorittajan 
erinomaista musiikillista osaamista, oivaltamista, taiteellista omaperäisyyttä tai tutkijalle ominaista 
kriittisyyttä ja selkeyttä. Ytimekäs pohdinta osoittaa osaamisen syvyyden ja tekijän kypsyyden 
arvioida omaa suoritusta.

Arvosanan 8 (hyvä) kriteerit
Projektityön tai näytesalkun perusidea on havaittavissa ja osoittaa musiikkidiplomin suorittajan 
musiikillisen osaamisen. Ratkaisut ovat pääosin tavanomaisia ja sisältö on melko yksipuolinen. 
Prosessin ja työn pohdinta on suppeaa, mutta osoittaa kuitenkin suorittajan osaamisen.

Arvosanan 6 (kohtalainen) kriteerit
Näytesalkku sisältää kaikki vaaditut osat, mutta se on puutteellisesti toteutettu. Valitut näytteet tai 
näytetyöt eivät tuo esiin lukiodiplomin suorittajan erityistä musiikillista osaamista. Näytesalkun 
sisältö on hyvin yksipuolinen. Prosessin ja työn pohdinta on vaatimatonta. 
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