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Teksti: Hirvensalo Mirja, 
Sääkslahti Arja, Huovinen 
Terhi, Palomäki Sanna, 
Huhtiniemi Mikko

Vaikka monissa kou-
luissa jo tällä het-
kelläkin arvioidaan 
kannustavasti, valta-
kunnallisesti päättöar-
vioinnin yhtenäisyy-
dessä on parantamisen 
varaa. Yhdenmu-
kainen arviointi on 
oppilaiden oikeustur-
van mukaista. Tässä 
artikkelissa esitellään 
liikunnan arvioinnin 
uusia kriteereitä ja 
annetaan muutamia 
käytännön esimerkke-
jä arvioinnista.

Ensi syksynä käyttöön 
otettavissa perusope-
tuksen opetussuunni-

telman perusteissa (OPS2014) 
keskeisiä oppimisen ja työs-
kentelyn tavoitteita ovat oppi-
laan kokonaisvaltainen hyvin-
vointi, liikunnan perustaito-
jen oppiminen ja soveltami-
nen sekä kasvattaminen lii-
kunnan avulla. Näihin ydin-
tavoitteisiin tulisi myös arvi-

oinnin kiteytyä.
Liikunta-oppiaineen tehtä-

vä on määritelty siten, että sii-
nä korostuu sisäisen liikunta-
motivaation synnyttäminen, 
myönteinen kehonkuva ja fyy-
sisesti aktiivinen elämäntapa. 
Urheilulajien lajitekniikoiden 
sijasta koululiikunnassa pyri-
tään opettamaan liikunnal-
lisen elämäntavan omaksu-
mista auttavia perustaitoja ja 
tukemaan jokaisen oppilaan 
valmiuksia huolehtia omasta 
toimintakyvystään sekä naut-
tia liikkumisesta omista lähtö-
kohdistaan. Liikunnan oppi-

lasarviointi on uudessa ope-
tussuunnitelmassa sidottu 
kiinteästi fyysisen, sosiaalisen 
ja psyykkisen toimintakyvyn 
tavoitteisiin. Arvioinnin hen-
ki on kannustava ja palautetta 
annettaessa kiinnitetään huo-
miota oppilaiden onnistumi-
siin ja edistymiseen suhteessa 
aiempaan osaamiseen. 

Arviointi ennen

Liikunnassa on vahva perin-
ne arvioida oppilaan kuntoa, 
taitoja, asennetta ja harrastu-

neisuutta.  Kouluissa on ylei-
sesti käytetty Liito ry:n van-
hoja arviointipainotuksia, jot-
ka jakaantuivat useimmiten 
tasan fyysisen toimintakyvyn 
(1/3), taitojen (1/3) sekä aktii-
visuuden ja yrittämisen (1/3) 
kesken. Myös harrastuneisuus 
ja liikuntaan liittyvät tiedot 
ovat voineet vaikuttaa liikun-
nan arvosanaan.

Suurin osa oppilaista sai 
vuonna 2010 Liikunnan oppi-
mistulosten seuranta -arvioin-
titutkimuksen (Palomäki & 
Heikinaro-Johansson 2011) 
mukaan hyviä arvosanoja lii-

Liikunnan arviointi 
perusopetuksen 
opetussuunnitelmassa

Perusopetuksen liikunnan arviointi perustuu tavoitteiden (OPS2014) mukaiseen oppimiseen ja tunnil-
la työskentelyyn. Fyysisen kunnon tasoa ei arvioida.
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kunnasta: kiitettävien arvosa-
nojen osuus yhdeksännen luo-
kan pojilla oli 44 % ja tytöillä 
40 %, ja kaikkien oppilaiden 
keskiarvo oli 8,3. Tämä osal-
taan kertoo, että arvioinnilla 
halutaan kannustaa ja tukea 
liikunnalliseen elämänta-
paan. Liikunta on myös pidet-
ty oppiaine ja oppilaat yleensä 
yrittävät tunneilla parhaansa. 
Seitsemän tai huonompi arvo-
sana oli noin 20 %:lla oppi-
laista (Palomäki & Heikina-
ro-Johansson 2011). Toden-
näköisesti juuri tämä viiden-
nes oppilaista tarvitsisi eni-
ten kannustavaa arviointia ja 
tukea liikkumiseen. 

Erityisen huolestuttavaa 
on kuitenkin suomalaisten 
yhdeksäsluokkalaisten oppilai-
den liikunnan arvioinnin epä-
tasa-arvoisuus. Sekä Liikun-
nan oppimistulosten seuranta 
-arviointitutkimus (Palomäki 
& Heikinaro-Johansson 2011) 
että arviointiaiheesta tehdyt 
pro gradu -tutkielmat (Ero-
ma & Rautio 2008; Puoskari 
2012; Puoskari ym. 2012) ovat 
osoittaneet, että liikunnan-
opettajien arviointiperusteet ja 
etenkin arvioinnin painotuk-
set vaihtelevat paljon. Suoma-
laisten lasten ja nuorten koulu-
tuksellisen tasa-arvon kannal-
ta ei ole oikein, että osa opet-
tajista käyttää pääasiallisina 
arviointikriteereinä kuntotes-
tien tuloksia ja liikuntataitoja, 
mutta toisille opettajille oppi-
laan kiinnostus ja innostus lii-
kuntaa kohtaan ovat paina-
vimmat kriteerit. Tutkimukset 
ovat osoittaneet, että osa opet-
tajista antaa jopa puolet nume-
rosta kuntotestien perusteel-
la, ja toisilla opettajilla kun-
totestien tulokset eivät vaiku-
ta lainkaan arvosanaan tai jos 
vaikuttavat, niin ainoastaan 
korottavasti. 

Arviointi nyt

Arvioinnin ohjeistusta on 
valtakunnallisessa OPS:ssa sel-
keytetty ja tällä pyritään mm. 
yhdenmukaistamaan oppilai-
den oppimista ja työskentelyä 
koskevaa arviointia. Silti arvi-
oinnin tekeminen on monien 
opettajien mielestä varmaan-
kin edelleen haastavaa. Arvi-
oitavia tavoitteita on useita ja 
ne poikkeavat aikaisempien 
arviointien kriteereistä selvästi. 

Uudessa opetussuunnitel-
massa arvosanasta puolet (50 
%) muodostuu tavoitteiden 
mukaisesta liikunnan taitojen 
ja tietojen oppimisesta ja puo-
let (50 %) työskentelystä tun-
neilla. Aikaisemmasta poike-
ten fyysisten kunto-ominai-
suuksien tasoa (esim. kunto-
testien tai Move! -mittausten 
tuloksia) ei käytetä arvioinnin 
perusteena.

Arviointiohjeet

OPS2014-perusteiden lii-
kunnan arviointia koskevassa 
yleisosassa todetaan: ”Oppi-
laiden kasvamista liikuntaan 
ja liikunnan avulla tuetaan 
monipuolisella, kannustaval-
la ja ohjaavalla palautteella ja 
arvioinnilla. Ne tukevat oppi-
laiden myönteistä käsitystä 
itsestä liikkujana.  Palauttees-
sa ja arvioinnissa otetaan huo-
mioon oppilaiden yksilölliset 
vahvuudet sekä kehittymistar-
peet ja tuetaan niitä. Liikun-
nan opetuksessa ja arvioinnis-
sa tulee ottaa huomioon oppi-
laan terveydentila ja erityis-
tarpeet. ” (ss. 150; 275; 435). 
OPS2014-perusteissa kaik-
kia oppiaineita koskevia ylei-
siä arvioinnin periaatteita on 
määritelty luvussa kuusi. Siel-
lä mm. todetaan, että ”Oppi-
laita ja heidän suorituksiaan ei 
verrata toisiinsa eikä arviointi 

kohdistu oppilaan persoonaan, 
temperamenttiin tai muihin 
henkilökohtaisiin ominai-
suuksiin” (s. 48).

OP S2 014 -p e r u s t e id e n 
mukaan arviointi toteutetaan 
suhteuttamalla oppilaan osaa-
mista vuosiluokkien 1-2 oppi-
misprosessin kannalta keskei-
siin kohtiin, kuudennen vuo-
siluokan päätteeksi hyvän 
osaamisen kriteereihin (tavoi-
tekohtaiset kriteerit T1-T10) 
sekä perusopetuksen päättyes-
sä päättöarvioinnin kriteerei-
hin. Arvioinnissa oppimisen 
kokonaisuus T2-T6 muodos-
tuu puolet oppiaineen arvosa-
nasta. Toinen puoli muodos-
tuu oppilaan työskentelytaito-
jen arvioinnista (tavoitteet T1 
ja T7-T10). (Kuvio 1).

Kunkin kriteerin painoar-
vo arvioinnissa on yhtä suu-
ri eli oppiaineen numeroar-

vosana muodostuu ottamal-
la huomioon kaikki valta-
kunnalliset arviointikriteerit. 
Tavoitteiden arviointiskaala 
on yhtenäinen kaikille tavoit-
teille alkaen numerosta 4 ja 
päättyen numeroon 10: ei osaa 
lainkaan (4 hylätty suoritus), 
osaa hyvin heikosti (5 välttä-
vä), onnistuu joskus (6 kohta-
lainen), onnistuu silloin tällöin 
(7 tyydyttävä), onnistuu yleen-
sä (8 hyvä), onnistuu melkein 
aina (9 kiitettävä) ja onnistuu 
aina (10 erinomainen).

Yläkoulussa tavoitekriteerit 
T11, T12 ja T13, ovat opetuk-
sen tavoitteita, joista annetaan 
oppilaalle palautetta, mutta ne 
eivät vaikuta arvosanan muo-
dostumiseen. 

Oppimisesta eli tavoittei-
den mukaisesta edistymisestä 
muodostuu 50 % arvosanasta. 
Oppimiseen liittyvät kriteerit 

KUVIO 1. Liikunnan arvosanan muodostuminen

Liikunnan taitojen ja tietojen oppiminen 50 % numerosta

Kaikki kriteerit huomioidaan arvioinnissa. Fyysisen kunnon tasoa ei arvioida.

Havainto-
motoriikka 

T2

Fyysisten 
ominaisuuksien 

arviointi-, ylläpito 
ja kehittäminen

T5

Uimataito 
ja vedestä 

pelastautuminen
T6

Tasapaino- ja 
liikkumistaidot 

T3

Välineen-
käsittelytaidot 

T4

Työskentelytaitojen oppiminen 50 % numerosta

Kaikki kriteerit huomioidaan arvioinnissa.

Aktiivisuus ja 
yrittäminen 

T1

Reilu peli 
ja vastuullisuus 

ryhmässä
T9

Itsenäinen 
työskentely ja vastuu 
omasta toiminnasta

T10

Turvallinen ja 
asiallinen toiminta 

T7

Yhteis-
työ- ja vuoro-
vaikutustaidot

T8
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2-6 pitävät sisällään liikunta-
taitoja eli havaintomotoriik-
kaa [T2], tasapaino- ja liikku-
mistaitoja [T3], välineenkäsit-
telytaitoja ja liikkumista moni-
puolisesti eri ympäristöissä eri 
vuodenaikoina [T4] sekä fyy-
sisten ominaisuuksien (voi-
ma, nopeus, kestävyys ja liik-
kuvuus) arviointia, ylläpitoa 
ja kehittämistä [T5]. Uima- ja 
vesipelastustaidot ovat yhtenä 
kriteerialueena [T6].

Työskentelystä liikunta-
tunnilla muodostuu 50 % 
arvosanasta. Työskentelyn kri-
teerit T1 ja T7-T10 sisältävät 
aktiivisen työskentelyn tun-
nilla, mm. erilaisten liikunta-
muotojen kokeilemisen par-
haansa yrittäen [T1], turval-
lisen ja asiallisen toiminnan 
tunnilla [T7], rakentavan vuo-
rovaikutuksen ja yhteistyön [T 
8] sekä vastuullisen toiminnan 
tunnilla [T9, T10].

Arvioinnin 
suorittaminen

Liikuntatunnilla opetta-
ja havainnoi edellä mainittuja 
tavoitteita ja seuraa oppilaan 
edistymistä tavoitteiden suun-
nassa (taulukko 1.) Esimer-
kiksi tavoitteessa T2 apukysy-
myksiä voivat olla: Hahmot-
taako oppilas oman kehon-
sa niin, että pystyy havain-
noimaan ja seuraamaan esim. 

opettajan tai muiden kehon 
asentoja, liikkeitä, liikesuun-
tia? Hahmottaako oppilas 
tilaa? Hahmottaako hän tilaa 
niin, että osaa kulkea sopivia 
reittejä ja löytää oikean paikan 
(esimerkiksi kartalta)? Löytää-
kö oppilas pallopeleissä hyvin 
vapaata tilaa, pelaajan jolle 
syöttää ja tunnistaako oppilas 
liikkeestä tai äänestä/musiikis-
ta rytmin ja pystyykö liikku-
maan sen mukaisesti?

OPPIMINEN (50 %)
OPS:n määrittelemät
tavoitealueet liikunnan 
taidoissa ja tiedoissa

Tunnilla opettaja havainnoi näitä asioita ja 
seuraa oppilaan edistymistä näiden tavoitteiden 
suunnassa:

Oppilaan osaamisen 
tason määrittely 
tavoiteltavissa taidoissa:

Osaaminen on hyvää 
eli 8, kun…

Havaintomotoriikka [T2] -Hahmottaako oppilas oman kehonsa niin, että pystyy 
havainnoimaan ja jäljittelemään kehon asentoja, liikkei-
tä, liikesuuntia?
-Hahmottaako oppilas tilaa, niin ettei törmäile?
-Löytääkö oppilas pallopeleissä hyvin vapaata tilaa, 
pelaajan jolle syöttää ja
-Tunnistaako oppilas liikkeestä tai äänestä/musiikista 
rytmin ja pystyykö liikkumaan sen mukaisesti?

ei osaa lainkaan (4)
osaa hyvin heikosti (5)
onnistuu joskus (6)
onnistuu silloin tällöin (7)
onnistuu yleensä (8)
onnistuu melkein aina (9)
onnistuu aina (10)

Oppilas tekee useimmi-
ten tarkoituksenmukai-
sia ratkaisuja erilaisissa 
liikuntatilanteissa

Tasapaino- ja 
liikkumistaitoja [T3]

-Pystyykö oppilas hallitsemaan kehonsa tasapainon liik-
kuessaan erilaisilla alustoilla (esim. salissa, hiekalla, nur-
mella, jäällä ja lumihangessa)?
-Pystyykö hän hallitsemaan kehonsa liikkuessaan eri-
laisilla välineillä?  
-Osaako oppilas sisä- ja ulkoliikuntamuotoja monipuo-
lisesti?
-Osaako hän erilaisia kesä- ja talviliikuntamuotoja? 

Oppilas osaa käyttää, 
yhdistää ja soveltaa tasa-
paino- ja liikkumistaito-
ja useimmissa opetetuissa 
liikuntamuodoissa

Välineen 
käsittelytaitoja [T4]

-Pystyykö oppilas hallitsemaan erilaisia välineitä liik-
kuessaan erilaisilla alustoilla?
-Pystyykö hän hallitsemaan välineitä liikkuessaan eri-
laisilla välineillä?  
-Osaako oppilas käsitellä välineitä erilaisissa sisä- ja 
ulkoliikuntamuodoissa monipuolisesti?
-Osaako hän käsitellä välineitä erilaisissa kesä- ja talvi-
liikunnassa? 

Oppilas osaa käyttää, 
yhdistää ja soveltaa väli-
ne en k ä s i t t e l y t a i to j a 
useimmissa opetetuissa 
liikuntamuodoissa

Uima- ja vesipelastus-
taitoja [T6]

-Onko oppilas uimataitoinen, osaako hän pelastautua 
vedestä ja osaako pelastaa toisen vedestä?
-Osaako oppilas erilaisia uintitekniikoita ja vaihdella 
niitä luontevasti?
-Osaako hän soveltaa erilaisia taitoja erilaisiin vesilii-
kunnan muotoihin?

Oppilas osaa uida, pelas-
tautua ja pelastaa vedestä

FYYSISET 
OMINAISUUDET:

Voiman, nopeuden, kes-
tävyyden ja liikkuvuuden 
arviointia, ylläpitämistä ja 
kehittämistä [T5]

-Osaako oppilas arvioida omaa toimintakykyään ja fyy-
sisiä ominaisuuksiaan?
-Pystyykö hän arviointipalautteen   perusteella opette-
lemaan ja hankkimaan sellaista tietoa, jolla voi ylläpi-
tää ja kehittää omia ominaisuuksiaan?

Oppilas osaa arvioida 
fyysisiä ominaisuuksiaan 
ja sen pohjalta harjoittaa 
voimaa, nopeutta, liikku-
vuutta ja kestävyyttä

Taulukko 1. Esimerkkejä tavoitteiden saavuttamisen apukysymyksistä oppimisessa
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Esimerkkioppilaiden A, B 
ja C arvosanat voisivat 
muodostua seuraavasti:  
v Oppilas A, jolla tavoitteet 
T2-5 saavutetaan tasolla 8, 
uimataito (T6) on tasolla 5, 
mutta työskentely kaikilta osin 
10 => keskiarvo 8,7 eli nume-
roksi tulee 9 tai
v	 Oppilas B, jolla oppimi-
nen kaikilta osin 10, työsken-
tely 7 (yrittää milloin huvittaa, 
naureskelee toisille, ei tee mitä 
pyydetään, ei halua olla kaik-
kien kanssa samassa ryhmässä 
tms.) => keskiarvo 8,5, nume-
roksi tulee 9 tai
v	Oppilas C, oppiminen eri 
osa-alueilla vaihtelee 7, 7, 8, 
5 ja 8 ja työskentelyssäkin on 
vaihtelua (aktiivisuus ja yrit-
täminen 8, yhteistyö ja vuo-
rovaikutustaidot 8, reilu peli 
8, sen sijaan ajoittain toimin-
ta ei ole asiallista koska oppi-
las ottaa liikaa turvallisuusris-
kejä 7, eikä aina kanna vastuu-
ta omasta toiminnastaan riittä-
västi ja varusteita puuttuu 7)=> 
keskiarvo 7,3, numeroksi 7

Yleistä ja tehostettua tukea 
saavien oppilaiden arvioin-
ti suoritetaan yleisopetuksen 
opetussuunnitelman kriteerei-
tä käyttäen, mutta arvioinnin 
menetelmät valitaan siten, että 
oppilas pystyy osoittamaan 
parasta mahdollista osaamis-
taan. Esimerkiksi oppilas, jol-
la on ADHD tai Aspergerin 
oireyhtymä, saattaa tarvita 
rauhallista tilaa näyttääkseen 
edistymisensä liikuntataidois-
sa. Oppilas, jolla on cp-vam-
ma puolestaan saattaa hyötyä 
sovelletuista välineistä havain-
tomotorista osaamista ja väli-
neen käsittelyä arvioitaessa. 
Erityistä tukea saava oppilas 
arvioidaan HOJKS:ssa mää-
riteltyjen arviointiperusteiden 
mukaisesti. 

Kaikkien tukea saavien oppi- 
laiden osalta on varmistettava, 
että oppilaan terveydentila tai 

Ajan hermolla, ajantasalla, nopeasti

www.urheilukiilunen.fi

erityistarpeet eivät määritä lii-
kunnan arvosanaa. Jos yleis-
ten kriteerien mukainen ope-
tus ja arviointi eivät ole oppi-
laan edun mukaisia, on suosi-
teltavaa harkita erityisen tuen 
mukaista yksilöllistä arvioin-
tia. Tämä edellyttää erityisen 
tuen päätöstä ja yksilöllisen 
oppimäärän mukaista HOJK-
S:ia liikuntaan.

Lopuksi

Toivottavaa olisi, että arvi-
oinnin tulkinnanvaraisuus jäi-
si nykyistä vähemmälle. Oppi-
laat ansaitsevat oikeudenmu-
kaisen kohtelun eri puolil-
la Suomea. Myös vanhemmat 
ovat usein kiinnostuneita arvi-
ointiin vaikuttavista asioista ja 
heilläkin on oikeus saada tie-
tää, mihin arviointi perustuu. 
Arvioinnin tulee olla läpinä-
kyvää eli arvioinnin kriteerit 
tulee olla etukäteen selvillä. 

Opettajalla on pedagogi-
sen vallan avaimet käsissään. 
On tärkeää, että hän kykenee 
käyttämään valtaa taidokkaas-
ti ja tiedostaa omat arviointita-
pansa (Atjonen 2007, 38-39). 
Opettajan on hyvä harrastaa 
eettistä ja kriittistäkin pohdin-
taa. Opettaja voi pohtia omia 
asenteitaan ja tapojaan esi-
merkiksi seuraavien kysymys-
ten avulla: Vertaanko oppilai-
ta toisiinsa? Arvioinko oppi-
laan persoonaa tai tempera-
menttia? Saako ujo tai “liian 
vilkas” oppilas huonomman 
arvosanan kuin ansaitsee? 
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