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OPS-pohjainen arviointi

•Arviointi suhteessa 
opetussuunnitelman 
tavoitteisiin

•Kuinka hyvin oppilas hallitsee 
ne taidot, jotka 
opetussuunnitelmassa on 
määritetty?

•Oppikirjojen arvioinnit ja 
kokeet

•Usein summatiivista 
osaamisen arviointia

”Yksilöllinen taitopohjainen 
arviointi”

•Arviointi suhteessa taidon 
kehittymiseen

•Missä taidon kehitysvaiheessa 
oppilas on? 

•Mitä keskeisiä valmiuksia ja 
osataitoja oppilas jo hallitsee? 

•Mitä osataitoja on tuettava?

•Yksilöllistä alkuarviointia ja 
formatiivista oppimisen 
aikaista seuranta-arviointia
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Tukivastemallissa keskeistä
• teoreettisena pohjana RTI-malli 

(Fuchs & Fuchs, 2007)

• huolellinen yksilöllinen 
alkuarviointi

• teoria-/tutkimusperustaisuus
• tuen tarkka kohdentaminen
• tuki ja arviointi kulkevat 

rinnakkain
• arvioidaan tuen vaikuttavuutta eli 

hyötyykö oppilas annetusta tuesta
• arvioidaan oppilaan edistymistä 

suhteessa hänen omaan 
lähtötasoonsa

• jokainen lapsi voi oppia 
oikeanlaisella tuella (Grigorenko, 2009)



Erityinen tuki

Tehostettu tuki

Yleinen tuki 

• Tuen 
intensiteetti

• Tiheys
• Yksilöllisyys
• Opettaja-

johtoisuus
• Moniammatil

lisuus

Kevyt tuki

Intensiivinen, 
vahva tuki



Tunnistava arviointi

•Miten oppilaan osaaminen on edennyt suhteessa ikä- tai luokkatasoon?

•Yleisessä tuessa toteutettavat seulonnat ja ryhmäarvioinnit koko perusopetusryhmälle

Yksilöllinen arviointi

•Missä taidon kehitysvaiheessa oppilas on? 

•Mitä osataitoja ja valmiuksia oppilaalla on?

•Missä osataidoissa oppilas tarvitsee tukea?

•Mitkä muut tekijät vaikuttavat oppilaan osaamiseen?

•Mitkä ovat lapsen vahvuudet? Miten niitä voi hyödyntää opetuksessa?

Tuen vaikuttavuuden arviointi

•Miten oppilaan osaaminen edistyy suhteessa hänen omaan lähtötasoonsa?

•Hyötyykö oppilas annetusta tuesta?

•Miten tukea pitäisi muokata vastaamaan paremmin tuen tarvetta?



Tuen kohdentaminen

Jotta oppimisen tuen voi kohdistaa oikein ja 
tehokkaasti, edellyttää se 

• teoriatietoa taidon kehityksestä ja osataidoista

• tutkimustietoa taidon ydinongelmista

• huolellista, yksilöllistä arviointitietoa oppilaan osaamisesta ja 
taidon kehitystasosta – Mietitään, mistä kehityksen kohdasta 
oppilasta lähdetään tukemaan

• tietoa tehokkaista tukikeinoista

• tuen vaikuttavuuden arviointia



Säännöllisellä oppimisen seuranta-arvioinnin avulla voi
(Fuchs ym., 2008; Wolf, 2007)

arvioida, hyötyykö oppilas annetusta tuesta (tuen vaste)

tehdä oppimisen näkyväksi

motivoida oppilasta

kehittää ja muokata tukea

vähentää virhearviointien mahdollisuutta ts. kuva oppilaan 
taidoista tarkentuu



Oppimisen seuranta-arviointi käytännössä

 Edellyttää huolellista alkuarviointia – Arviointi suhteessa oppilaan lähtötasoon

 Suunnitellaan etukäteen, miten ja kuinka usein taidon edistymistä seurataan

 Arvioidaan säännöllisesti ja kohdennetusti niitä osataitoja, joita on tuen aikana 

harjoitetaan

 Voidaan käyttää itsekehittämiä rinnakkaisia arviointimateriaaleja

 Yksinkertaisia, nopeasti toteutettavia mittareita

 Voidaan arvioida osataidon hallintaa (osaa/ei osaa esim. kirjainten 

tunnistaminen) tai taidon sujuvoitumista (esim.minuuttiluku)

 Verrataan edistymistä aiempiin mittaustuloksiin

 Vuorovaikutteisuus oppilaan kanssa



Tuen vaikuttavuuden seuranta - Oppiminen näkyväksi

 Oppilaalla, joka joutuu tekemään paljon töitä oppiakseen on usein kielteisiä kokemuksia 

kyvykkyydestään

 Taidot saadaan nähdään muuttumattomina, mihin liittyy ajatus, ettei harjoittelu kannata.

 Opittu avuttomuus, sitkeyden puute, tehtävien välttäminen, kielteinen noidankehä 

 Konkreetilla mittarilla esiin tuodulla muutoksella lisätään hallinnan tunnetta ja kokemusta 

siitä, että oppimiseen voi vaikuttaa

Harjoittelu kannattaa!

Hidaskin edistyminen näkyväksi



Tuen vaikuttavuuden arviointi perustuu seuranta-
arviointitietoon 

Oppilaan taidot 
edistyvät, mutta 
tavoitetta ei ole 
vielä saavutettu 

Jatketaan 
tukea

Tavoite 
saavutettu

Lopetetaan 
tuki

Oppilas ei edisty 
odotetulla 

tavalla

Muokataan tuen 
painopistettä, kestoa 

tai tiheyttä 

Kehitetään tukea 
vastaamaan 

paremmin tuen 
tarvetta

Hyötyykö oppilas 
annetusta tuesta? 

Onko tavoite 
saavutettu?



Tuen muokkaaminen

Arvioidaan ja muokataan

• Tuen kohdentamista
• Opetuskäytänteitä
• Palautteen antoa
• Tuen toteutusta, määrää 

ja tiheyttä
• Oppilaan motivoitumista
• Oppimisympäristöä



 Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen yksilöllinen arviointi -lomake

 Kohdennetun tuen suunnitelma ja tuen vaikuttavuuden arviointi -lomake

 Oppimisen tuen muokkaaminen –lomake

https://doi.org/10.17011/jyx/dataset/75249
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