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Arvioinnin kehityssuuntia (1)Arvioinnin kehityssuuntia (1)

n Arvioinnin tarkoitus ja tehtävä
» arvostelusta ja kontrolloinnista ohjaamiseen ja 

kehittämiseen
» summatiivisesta arvioinnista diagnostiseen ja

formatiiviseen arviointiin

n Arvioinnin tekijä
» ulkopuolisen arvioinnista itse-, vertais- ja 

yhteisarviointiin



Arvioinnin kehityssuuntia (2)Arvioinnin kehityssuuntia (2)

n Arvioinnin kohde
» opettajan toiminnan  arvioinnista oppimisen 

arviointiin
» yhden vaiheen arvioinnista luonnolliseksi osaksi 

prosessia
» sisältöjen arvioinnista oppimistaitojen arviointiin
» välittömästä arvioinnista viivästettyyn arviointiin



Arvioinnin kehityssuuntia (3)Arvioinnin kehityssuuntia (3)

n Arvioinnin menetelmät
» määrällisistä menetelmistä laadullisiin 

menetelmiin
» keinotekoisista tilanteista autenttiseen 

arviointiin
» vaikutelmista systematisointiin



PortfolioPortfolio

n portare “kantaa” folia “lehti”
n suom. ansiokansio, kasvun kansio, 

oppimissalkku...
n dokumentti omasta osaamisesta ja sen 

kehittymisestä koulutuksen kuluessa



Miksi Miksi portfoliotyötäportfoliotyötä??

nOman osaamisen ja työyhteisön
reflektiivinen ja kriittinen tarkastelu on 
yksilön ammattitaidon ja koko yhteisön
asiantuntijuuden kehittymisen perusta



PortfolioPortfolio
PORTFOLIOTYÖ
§oman toiminnan 

pohtiminen
§kirjoittaminen
§osaamisen monipuoli-

nen arviointi  ja palaut-
teen hankkiminen
§ toiminnan ja osaamisen 

dokumentointi
§näytteiden valikointi
§osaamisen ja tuotosten 

julkistaminen

TEHDÄÄN
§ itselle oman kehityksen ja

asiantuntijuuden dokumen-
toinniksi, tiedostamiseksi ja 
reflektoinniksi
§ asiantuntijuuden jakamiseksi,   

keskusteluyhteyden 
luomiseksi ja yhteisen jaetun 
asiantuntijuuden
laajentamiseksi
§muille oman osaamisen 

osoittamiseksi (esim. 
työnhaku, koulutus) tai 
omaan työhön liittyvien 
sidosryhmien valistamiseksi

PERUSPORTFOLIO
yksityinen ja muodoltaan säätelemätön 

työkansio/materiaalivaranto, joka sisältää kaiken 
omasta kehittymisestä ja osaamisesta

kertovan dokumenttiaineiston - myös luonnokset

NÄYTEPORTFOLIO
julkistettavaksi tarkoitettu tuotos, jossa tekijä 

kertoo osaamisestaan, oppimisestaan, 
kehittymisestään, erityispiirteistään, 

ansioistaan... Se tehdään tiettyä tilannetta 
varten, tilanteen vaatimukset huomioon ottaen

REFLEKTIIVISEN ITSEARVIOINNIN KEHITTYMINEN
JATKO-OPISKELU- JA TÄYDENNYSKOULUTUSSIINNITELMIEN SELKIYTYMINEN

OMAN OSAAMISEN JA TYÖTEHTÄVIEN YHTEENSOVITTAMINEN
OPPIMISEN SEURAAMINEN JA NÄKEMYKSEN SYVENTÄMINEN

OMIEN VAHVUUKSIEN JA OMAN TOIMINNAN TIEDOSTAMINEN
TYÖN JA OPINTOJEN KOKONAISUUDEN HAHMOTTAMINEN

AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKEMINEN
MERITOITUMINEN
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(Karjalainen - Tenhula - Vanhala 1999)



PerusportfolioPerusportfolio

NäyteportfolioNäyteportfolio

Lähiseminaarit

Kehittämis-
hanke Taitokurssit

Verkkojaksot

Juonne- ja 
vertaisryhmä-
työskentely

Kirjallisuuteen
perehtyminen ja
reaktiopaperit



Oman 
koulutusnäkemyksen 

kuvausta sekä 
teoreettisia ja 

pedagogisia perusteluja 
tehdyille valinnoille 

kirjallisuuteen 
perustuen

Omaan 
kehittämishankkeeseen 

liittyvää palautetta ja sen 
analysointia

Itsearviointia omista 
vahvuuksista ja 

kehittämisalueista

Näkemyksiä tieto- ja 
viestintätekniikan 

opetuskäytön 
kehittämisestä 
organisaation 
näkökulmasta

Oman 
kehittämis-
hankkeen 
prosessin 

kuvausta ja 
näytteitä 

tuotetusta 
materiaalista

Oman oppimisen 
pohdintaa 

verkkojaksoihin, 
juonne- ja 

vertaisryhmä-
työskentelyyn, 

tekniikkatyöpajoihin ja 
seminaareihin peilaten

Juonne- ja vertaisryhmä-
työskentelyn reflektointia ja 

arviointia

Prosessi-

Palautetta 
koulutuskokonaisuudesta

portfolio



Mihin Mihin näyteportfolioidennäyteportfolioiden arvioinnissa arvioinnissa 
kiinnitetään huomiota?kiinnitetään huomiota?

n Kattavuus – käsitelty kaikkia osa-alueita
n Reflektiivinen, kriittinen ote
n Omiin kokemuksiin peilaaminen
n Osoituksia osaamisesta ja omien taitojen 

arviointia 
n Suositeltava laajuus n. 10 sivua


