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Kevät 2020 on ollut poikkeuksellinen ja muuttanut opetusta, oppimista ja arviointia ehkä enemmän kuin 
vielä uskallamme arvatakaan. Olemme toimineet etäopetuksen ja etäyhteyksien kautta ja pyrkineet 
toteuttamaan opetusta ja tukemaan oppimista etänä. Tämä poikkeusaika on pakottanut kaikki opettajat 
ja oppilaat verkkoon, mikä on tuottanut erilaisia haasteita ja samalla myös niihin löydettyjä ratkaisuja. 
Myös KAARO-verkoston toiminta on siirtynyt verkkoon, etäopetukseen ja etäsuunnitteluun yhdessä eri 
tahojen kesken. Isoimmat tapahtumat siirrettiin syksyyn ja ensi vuoden kevääseen ja syksyn suunnittelua 
tehdään nyt sekä lähikontakteihin että etäoppimiseen ja työskentelyyn varautuen.

Ensi syksynä käyttöönotettava perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistettu arviointiluku 
täsmentää arvioinnin ohjeistusta ja linjaa selkeästi arvioinnissa keskeiset periaatteet, joiden mukaan 
arvioinnin suunnittelu ja toteutus tulee jatkossa tehdä. Arvioinnin kehittämisen tueksi KAARO-
verkosto tarjoaa ensi syksynä Opetushallituksen tukemia Kehitetään arviointia yhdessä! -arviointitiimit 
arviointikäytänteiden kehittämisen tukena -kursseja eri puolilla Suomea ja kevään 2021 aikana sama 
kurssi toteutetaan vielä MOOC-kurssina verkossa. Kutsumme mukaan lähtevistä kouluista 2-4 opettajaa 
mukaan kurssille ja kehitämään arviointia koko kouluyhteisön kanssa yhdessä. Kurssi tarjoaa tukea OPS:n 
mukaisen arvioinnin toteuttamiseen ja yhteiseen kehittämiseen jokaisen omassa koulussa. Keväällä 2021 
järjestämme kurssit oppiaineikohtaisten arviointikriteereiden käyttöönoton tueksi. Toivomme, että kurssit ja 
niihin laadittu materiaali tavoittavat mahdollisimman monta koulua ja opettajaa.

Otetaan yhdessä arviointi ensi vuoden keskeiseksi teemaksi ja kehitetään aviointia yhdessä!
 
Ja jos energiaa etäopetuksen jälkeen riittää vielä kesäkuussakin, niin kurssimme Arviointi pedagogisena 
työvälineenä on auki 30.6.2020 saakka osoitteessa mooc.helsinki.fi. Tervetuloa mukaan ja aurinkoista 
kesää kaikille!

Marja Tamm
projektipäällikkö, KAARO-verkosto
 

Muutosten vuosi 2020 – aika kehittää myös arviointia



Tammikuussa Educa-messut täytti 
25-vuotta. KAARO-verkosto oli 
mukana juhlimassa messujen 
kaksikymmentäviisivuotista taivalta. 
Vuoden 2020 Educan pääteema on 
Hyvinvointia opinpoluille, työhön 
ja elämään. KAARO:n messuständillä 
Taito-lavan tuntumassa kävi vilkas 
kuhina, kun pääsimme keskustelemaan 
arvioinnista ja opettajien 
arviointiosaamisen kehittämisestä 
messukävijoiden kanssa. Ständillä 
pääsi tilaamaan KAARO uutiskirjeen 
ja sai napata mukaansa KAARO:n 
kirjanmerkin ja heijastimen. Tehdään 
yhdessä arviointi näkyväksi!

EDUCA-MESSUT 
24.-25.1.2020



Voiko kuvista edes 
arvioida? 
Educa-paneeli 24.1.

Millaiset kuviksen arvioinnin tavat tekevät 
oppijan kuvallista oppimista näkyväksi? Paneelissa 
syvennyttiin kuvataiteen arviointiin. Kuvataiteen 
opetuksessa tarkastellaan laajenevan visuaalisen 
kulttuurin teoksia, tuotteita ja ilmiöitä. Miten siis 
kuviksen opetuksessa voidaan arvioida oppijoiden 
kuvallisia prosesseja ja tuotoksia? Paneelin lopuksi 
jaettiin Kuvis Ry:n vuosittainen Myötätuulta 
kuvataiteesta. Palkinto meni Oulunkylän 
yhteiskoulun katutaideprojektille Suomen luonnon 
puolesta. 

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan lukioiden 
kuvataideopettajat kokoontuivat yhteen KAARO 
Aallon järjestämässä lukiodiplomitapaamisessa Aalto 
yliopiston Väre- rakennuksessa 28.1. 

KAARO Aalto: 
Lukiodiplomitapaaminen
28.1.

Arviointi 
kasvunajattelumallin 
rakentajana, 
Educa 24.1.

Arvioinnille on asetettu opetussuunnitelman mukaan 
velvoitteet tukea, kannustaa ja edistää oppilaan 
oppimista. Mutta miten arviointi vaikuttaa siihen, mitä 
oppilas ajattelee oppimisestaan tai vahvuuksistaan? 
Miten arvioinnilla voidaan tukea kasvunajattelumallin 
vahvistumista oppilailla ja miten päästään eroon 
muuttumattomasta ajattelumallista? Näihin 
kysymyksiin vastauksia pohdittiin KAARO-verkoston 
projektipäällikön Marja Tammin puheenvuorossa. 

Opettajan 
arviointiosaamisen 
kehittäminen, Osa 1, 
KAARO Itä-Suomi, 17.1.

Koulutuspäivän aikana kerrattiin arvioinnin keskeisiä 
käsitteitä, paneuduttiin tavoitteiden ja kriteerien 
merkitykseen arvioinnissa ja perehdyttiin opettajan 
arviointiosaamiseen ja sen keskeisiin edellytyksiin. 
Koulutus on osa KAARO Itä-Suomen neliosaista 
täydennuskoulutuskokonaisuutta. 

KEVÄÄN 2020 KUULUMISIA



Arvioinnin haasteet 
ja mahdollisuudet, 
webinaari, Sool ry 21.4.

KAARO oli mukana SOOL ry:n järjestämässä 
arviointia käsittelevässä webinaarissa. Webinaarissa 
arvioitia tarkasteltiin varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen nökökulmista. Arviointi on 
opettajaksi opiskelevia kiinnostava aihe, sillä 
webinaari keräsi noin kaksisataa katsojaa. 
Webinaarissa paneuduttiin siihen, miten arviointi 
voi tukea oppimista ja osaamisen tunnistamista ja 
kuinka arvioinnilla voi antaa tietoa, jota oppilas 
pystyy hyödyntämään oppimisensa tukena. 
Webinaarin lopussa keskusteltiin arvioinnin 
eettisyydestä. Tutustu tallenteeseen ja materiaaliin 
KAAROn verkkosivuilla. 

Itse-ja vertaisarvioinnin 
virtuaalitori, KAARO 
Oulu 6.5. 

KAARO Oulun vuorovaikutteinen webinaari itse- 
ja vertaisarvioinnista peruskoulussa järjestettiin 
toukokuussa. Webinaarissa oli asiantuntija-
alustuksia sekä vertaiskeskustelua. Webinaari 
tarjosi peruskouluopettajille sytykkeitä oman 
arviointiosaamisen kehittämiseen ja konkreettisia 
ideoita itse- ja vertaisarvioinnin toteuttamiseen. 
Materiaaliin voit tutustua sivustolla kaaro.fi

Siirtyneitä tapahtumia keväältä 2020:
• Arviointi ja vuorovaikutus opetuksessa ja oppimisessa -seminaari
• Taito-ja taideaineiden osaaminen näkyväksi - Lukiodiplomin tulevaisuus 2.0 -  
 seminaari

Kevään poikkeusolot ja kokoontumisrajoitukset vaikuttivat verkoston tapahtumakalenteriin. Kaksi seminaaria siirtyi tulevaan 
syksyyn ja kevääseen 2021. Seminaarien uudet ajankohdat on valittu ja löydät ne tästä uutiskirjeestä. Kaikille seminaareihin jo 

ilmoittautuneille on ilmoitettu tapahtuman siirtymisestä. 
Tervetuloa mukaan kehittämisseminaareihimme! 



ARVIOINTI PEDAGOGISENA 
TYÖVÄLINEENÄ MOOC, 
perusopetuksen ja lukion opettajille 
kevät 2020

Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC 
-kurssin Kick Offia vietettiin Espoossa 
Otaniemen lukiolla 30.1. Otasalissa 
kokoonnuttiin sankoin joukoin iltapäivällä 
tärkeän arvioinnin kehittämistyön äärelle. 
Tilaisuuden avasi Espoon suomenkielisen 
opetuksen opetuspäällikkö Eeva-Kaisa 
Ikonen. Kouluttamassa Marja Tamm ja Lotta 
Avelin KAARO-verkostosta.

MOOC-kurssi on auki 30.6.2020 asti! Lue 
lisää kurssista ja tule mukaan. Kurssin ehtii 
mukavasti vielä suorittaa touko-kesäkuun aikan. 

KURSSISIVULLE

Kuvat: Lotta Avelin

http://kaaro.fi/mooc
https://www.kaaro.fi/mooc 
https://www.kaaro.fi/mooc 
http://kaaro.fi/mooc


ARVIOINTI PEDAGOGISENA TYÖVÄLINEENÄ (5 op), MOOC

VIELÄ EHDIT MUKAAN! 
Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC-
kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan 
ja kehittämään omaa arviointiosaamista ja 
-käytänteitä. Kurssilla tutustutaan arviointia ja 
oppimista määritteleviin teorioihin ja opitaan 
yhdessä soveltamaan teorioita omaan 
opetustyöhön. Teorian ja konkreettisten 
mallien avulla tarkastellaan ja kehitetään omia 
arviointikäytänteitä. Kurssilla rakennetaan 
arviointiosaamisen kehittämissuunnitelmaa 
ja käydään useita vertaisverkkokeskusteluja, 
joissa arviointikäytänteitä tarkastellaan 
yhdessä.

KURSSIN TAVOITTEENA:
• antaa teoria ja tutkimuspohjaa opettajien 

arviointikäytänteiden kehittämiselle
• tukea arvioinnin monipuolisia käytänteitä ja 

arviointikäytänteiden kehittämistä
• tarjota vertaisoppimiselle aikaa opettajien yhteisen 

arviointikeskustelun alustana

Kurssin keskeisinä sisältöinä: johdatus arvioinnin teorioihin, kasvun 
ajattelumalli arvioinnissa, oppimaan oppiminen ja arviointi, 
ajattelutaitojen ja oppimisstrategioiden tukeminen arvioinnilla, 
arviointi oppimisen tukena, itse- ja vertaisarviointi, portfoliot 
arvioinnissa ja yhdenvertaisuus arvioinnissa.

Kurssi aukesi 30.1.2020 ja sen 
suoritusaikaa on jatkettu 
poikkeusolojen vuoksi 30.6.2020 asti.
mooc.helsinki.fi

Kurssi on verkossa tapahtuvaa 
oppimista, joka tarjoaa tukea omien 
arviointikäytänteiden kehittämiselle.

http://mooc.helsinki.fi
https://www.kaaro.fi/mooc


   

Opetushallitus käynnisti vuonna 2018 oppilaan 
perusopetuksen arvioinnin yhdenvertaisuutta 
vahvistavan työn, johon sisältyy tarkempien 
päättöarvioinnin kriteerien laatiminen sekä 
opetussuunnitelmaan kuuluvien arvioinnin 
periaatteiden täsmennys.

Uudet valtakunnalliset arvioinnin periaatteet 
astuvat voimaan elokuussa. Tavoitteena on 
oppilaiden yhdenvertaisuuden parantaminen. 
Arvioinnin uudistamisen aikataulun ja keskeiset 
sisällöt löydät sivustolta kaaro.fi.

KAARO-verkoston Kehitetään arviointia 
yhdessä! -hanke on mukana uuden 
arviointiluvun tavoitteiden jalkauttamistyössä. 

HANKESIVULLE

KEHITETÄÄN ARVIOINTIA YHDESSÄ! 
PERUSOPETUKSEN ARVIOINNIN UUDISTAMINEN

https://www.kaaro.fi/kehitetaanarviointia


   

TULOSSA! KAARO-verkosto kouluttaa: Arvioinnin linjausten 
selkiyttäminen ja päättöarvioinnin kriteerit perusopetuksessa

Kehitetään arviointia yhdessä! -
Arviointitiimit pedagogisen kehittämisen tukena 
(5 op)

Järjestämme valtakunnallisesti arviointitiimien koulutuksia syksyllä 
2020 eri puolilla Suomea. Koulutuspaikkakuntina esimerkiksi 
Helsinki, Espoo, Turku, Rauma, Vaasa, Tampere, 
Jyväskylä, Rovaniemi, Oulu, Joensuu, Kuopio, Mikkeli, 
Sodankylä ja Inari.

Katso paikkakunnat tarkemmin elokuun aikana julkaistavasta 
koulutuskalenteristamme. Tarvittaessa järjestämme koulutukset 
osin etänä.

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet,- OPS:n 
uusien oppiainekohtaisten kriteereiden käyttö 
perusopetuksessa -kurssi (5 op) ja Arviointi ja 
arviointikriteerit taito- ja taideaineissa- kurssi 
5op

Järjestämme koulutuksia keväällä 2021 eri puolilla Suomea 
ja pyrimme saapumaan samoille paikkakunnille kuin syksyllä 
2020, jotta samat osallistujat voisivat jatkaa myös tälle kurssille. 
Katso paikkakunnat tarkemmin joulukuun aikana julkaistavasta 
koulutuskalenteristamme.

MOOC-kurssit keväällä 2021:

Kehitetään arviointia yhdessä! -
arviointitiimit pedagogisen kehittämisen tukena 
(5 op)

KEHITETÄÄN 
ARVIOINTIA YHDESSÄ!



Helsingin yliopisto

Uusi päivämäärä - Save the Date!
KAARO-verkosto järjestää lukiodiplomin kehittämisseminaarin 

marraskuussa 2020. Oletko kiinnostunut taito-ja taideaineiden arvioinnin 
sekä lukiodiplomin kehittämisestä? Laita päivämäärä jo nyt kalenteriisi, 

tiedotamme ilmoittautumisen uudelleen aukeamisesta lisää elokuun 2020 
aikana. 

TUTUSTU OHJELMAAN kaaro.fi

TAITO -JA TAIDEAINEIDEN 
OSAAMINEN NÄKYVÄKSI

LUKIODIPLOMIN TULEVAISUUS 2.0 -SEMINAARI

17.12.2020

Rahoittaa:



ARVIOINTI JA VUOROVAIKUTUS 
OPETUKSESSA JA OPPIMISESSA

KAARO-verkosto, OPA-hanke ja 
Liikuntaa ja terveystietoa opettavien 

opettajien arviointiosaamisen 
kehittäminen -hanke järjestävät 

yhteistyössä.  

UUSI AJANKOHTA!

Arviointi ja vuorovaikutus 
opetuksessa ja oppimisessa

-tapahtuman opettajankouluttajille, 
tutkijoille ja asiasta kiinnostuneille.

28.– 29. huhtikuuta 2021
Jyväskylän yliopisto

LISÄTIETOA: kaaro.fi/koulutukset-ja-tapahtumat

http:// kaaro.fi/koulutukset-ja-tapahtumat


KAARO-verkoston materiaalikirjasto on nyt auki!

Materiaalit Videot Arviointi mediassa Koulutusmateriaalit Linkit ja vinkit

KAARO:n MATERIAALIKIRJASTO
Tutustu monipuolisiin arviointiaiheisiin materiaaleihin 
verkkosivuillamme kaaro.fi/materiaalit

Materiaalit- sivulta 
löydät kootusti 

linkkejä videoihimme, 
seminaaritallenteisiin, 

koulutusmateriaaleihin, 
juttuja arvioinnista 

mediassa ja linkkejä 
ja vinkkejä muille 

arvioinnista kertoville 
sivustoille. Jaa meille 

ideasi ja linkkisi ja tule 
mukaan kehittämään 
arviointia. Vinkata voit 

verkkosivuillamme!

KAARO-verkosto 
tuottaa videoita 

arvioinnin 
ja arviointiosaamisen 

kehittämisen 
tueksi. Tutustu 

opetusvideoihimme ja 
arvioinnin keskeisistä 
käsitteistä kertoviin 
videoihin. Kaikki 

videomme löytyvät 
myös KAARO 

verkoston YouTube-
kanavalta ja ovat 

vapaasti jaettavissa ja 
käytettävissä.

Arvioinnista 
kirjoitetaan paljon 
eri medialähteissä. 
Lue ajankohtaiset 
arviointiuutiset ja 

osallistu keskusteluun. 
KAARO-verkoston 
Arviointi mediassa- 

sivulta löydät tuoreet 
arviointiuutiset 
keskistetysti. 

KAARO - verkosto 
järjestää koulutusta 

ja seminaareja 
arviointiosaamisen 
ja arviointikulttuurin 

kehittämisestä. 
 

Tutustu koulutus- ja 
seminaarimateriaaleihin 
tällä sivulla. Materiaalit  

käytettävissä 
arviointiosaamisen 
kehittämisen tueksi.

Linkit ja vinkit- sivulle 
on koottu arviointiin 
liittyviä linkkejä ja 

vinkkejä. Materiaalit 
tarjoavat tukea omien 
arviointikäytänteiden 

kehittämiseen ja 
arviointiosaamisen 

syventämiseen. 
Onko sinulla omassa 
työssäsi jokin toimiva 
arviointikäytänne? 
Jaa se kanssamme. 

Kehitetään ja jaetaan 
arviointiosaamista 

yhdessä!



Seuraa meitä
@KAAROverkosto
#arviointiosaaminen

www.kaaro.fi

Tule mukaan! 
Kehitetään 

arviointiosaamista 
yhdessä!


