
Työpajassa tarkastellaan vuorovaikutuksen merkitystä formatiiviselle arvioinnille tutustumalla Vuorovaikutus osana opettajan 

arviointiosaamista (VOPA) -toimintamallin pääperiaatteisiin. VOPA on tutkimusperustainen ja tiiviisti käytäntöön yhdistyvä 

toimintamalli, jota niin opettajaksi opiskelevat kuin jo työelämässä eri koulutusasteilla olevat opettajat voivat hyödyntää 

ammatillisen kehittymisen välineenä. VOPA-toimintamallin taustalla on ymmärrys siitä, että laadukas vuorovaikutus edistää 

oppijoiden oppimista sekä toimii pohjana opettajan toteuttamalle formatiiviselle arvioinnille. VOPA-toimintamallissa keskitytään 

neljään opetusvuorovaikutukselle keskeiseen teemaan 1) Opettajan sensitiivisyys ja myönteinen ilmapiiri, 2) Ryhmän ohjaaminen

ja motivointi, 3) Palaute ja 4) Dialogisuus. Työpajassa luodaan yleiskatsaus VOPA-toimintamallin sisältöihin ja käytänteisiin. Sen 

lisäksi keskitymme yhteen VOPA-toimintamallin neljästä teemasta tarkemmin yhteisen keskustelun ja käytännönharjoitusten 

välityksellä.
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Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA)



Työpajassa tarkastellaan vuorovaikutuksen merkitystä formatiiviselle arvioinnille tutustumalla Vuorovaikutus osana opettajan 

arviointiosaamista (VOPA) -toimintamallin pääperiaatteisiin.

 VOPA-toimintamallin taustaa

– Formatiivinen arviointi edellyttää vuorovaikutusta

– Opetusvuorovaikutus on merkittävää oppijalle

– Vuorovaikutuksen avulla oppimisen viitekehys (Teaching Trough Interaction framework, TTI)

 VOPA-toimintamallin sisältöjen ja käytänteiden esittely

 Kokemuksia VOPA-toimintamallin käyttämisestä

 VOPA: Dialogisuus –teeman käsittely ja käytännönharjoitukset

 Keskustelua vuorovaikutuksesta osana opettajan arviointiosaamista



 Formatiivisella arvioinnilla tarkoitetaan oppimista tukevaa ja ohjaavaa monipuolista palautetta, joka auttaa 

oppijaa ymmärtämään omaa edistymistään suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sekä tarjoaa ymmärrystä siihen, 

kuinka voi edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan (Black & William, 2018; Hattie & Timperley, 2007). 

 Vuorovaikutus mahdollistaa, että

– opettaja saa tietoa siitä, millaista oppimista tukevaa ja ohjaavaa palautetta oppija tarvitsee kehittyäkseen 

(Black ym., 2011).

– oppija voi osallistua häntä koskeviin arviointiprosesseihin (Black & William, 2018).

– saavutetaan luonteva tila formatiivisen arvioinnin toteuttamiselle (Black ym. 2011).

 Panostamalla opetusvuorovaikutuksen laatuun, voidaan näin ollen edistää mahdollisuuksia oppijan oppimista 

edistävän formatiivisen arvioinnin toteuttamiseen.



 Laadukkaan opetusvuorovaikutuksen tärkeyttä voidaan perustella useista teoreettisista 

lähtökohdista käsin.

– Ekologinen systeemiteoria (Bronfenbrenner, 1992; Bronfenbrenner & Morris, 2006), jossa päivittäinen vuorovaikutus ja 

toimivat ohjauskäytänteet nähdään oppimisen ja kehityksen perustana.

– Kiintymyssuhdeteoria (Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 1982), jossa oppimisen nähdään mahdollistuvan turvallisten 

ihmissuhteiden myötä.

– Itsemääräämisteoria (Connell & Wellborn, 1991; Deci & Ryan, 2000), jossa korostetaan yksilön perustarpeita kokea 

sosiaalista yhteenkuuluvuutta, autonomiaa ja pätevyyttä.

 Kattava tutkimusnäyttö on osoittanut, että laadukas opetusvuorovaikutus edistää oppijan oppimista ja 

motivaatiota (mm. Muhonen ym., 2018; Pakarinen ym., 2014; Pöysä ym., 2019; Salminen ym., 2017).



 TTI viitekehys on vahvasti tutkimukseen pohjautuva, mutta läheisesti käytäntöön liittyvä tapa hahmottaa 

opetusvuorovaikutuksen piirteitä.

 Lähestyy opetusvuorovaikutusta kolmen osa-alueen näkökulmasta:

– Tunnetuki (emotional support) kohdistaa huomion opettajan ja oppijoiden välisten vuorovaikutussuhteiden 

lämpimyyteen, ryhmän ilmapiirin myönteisyyteen sekä opettajan herkkyyteen kohdata oppijoiden tarpeet.

– Toiminnan organisointi (classroom organization) tarkastelee esimerkiksi opetuksen tehokkuutta sekä sitä, 

kuinka ryhmää ohjataan ennakoivasti ja myönteiseen huomiota kiinnittäen sekä oppijan kiinnostusta ja 

motivaatiota tukien.

– Ohjauksellinen tuki (instructional support) kohdistaa huomion ohjauksen ja opetuksen laatuun huomioiden 

muun muassa oppijan ymmärtämistä, oppimiseen kohdistuvaa palautetta sekä opetusdialogien edistämistä.



 VOPA-toimintamalli on vahvasti tutkimusperustainen ammatillisen kehittymisen työkalu, joka on kehitetty 

Opettajien arviointiosaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA) –hankkeen 

yhteydessä. 

– Perustana toimii TTI-viitekehys ja tutkimustieto laadukkaan opetusvuorovaikutuksen osatekijöistä sekä 

niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle. 

 VOPA-toimintamallin keskeisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä sellaisista opetusvuorovaikutuksen 

elementeistä, jotka edistävät oppilaan oppimista ja tukevat opettajaa oppimisprosessin aikaisessa 

formatiivisessa arvioinnissa. 

 VOPA-toimintamallin mukaisella työskentelyllä voidaan lähestyä neljää opetusvuorovaikutukselle keskeistä 

teemaa:

1. Opettajan sensitiivisyys ja myönteinen ilmapiiri

2. Ryhmän ohjaaminen ja motivointi

3. Palaute

4. Dialogisuus



1. Opettajan sensitiivisyys ja myönteinen ilmapiiri

Opettaja on tietoinen oppilaiden tarpeista ja kiinnostuksen kohteista sekä vastaa niihin. Myönteinen ilmapiiri 

rakentuu luokan ihmissuhteista ja turvallisuuden tunteesta.

Tavoitteena, että VOPA-toimintamalli tarjoaa työkaluja sellaisen ilmapiirin luomiseksi, jossa oppilaat rohkenevat 

tuoda tarpeitaan esiin ja opettaja pyrkii sensitiivisesti havaitsemaan näitä tarpeita, minkä voi nähdä tukevan 

opettajaa formatiivisen arvioinnin toteuttamisessa (vrt. Black ym., 2011).

2. Ryhmän ohjaaminen ja motivointi

Ryhmän ohjaaminen ja motivointi edistää oppimista kohdistuen oppimisen ja työskentelyn tavoitteisiin sekä 

toivotun käyttäytymisen vahvistamiseen. 

Ryhmän ohjaamisen ja motivoinnin teema nähdään keskeiseksi formatiivisen arvioinnin toteuttamisen kannalta, 

koska sujuva ryhmän organisointi selkiyttää oppilaille oppimisen tavoitteita ja luo edellytyksiä oppimiseen 

keskittymiseen (Hamre ym., 2013). Tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn kiinnittyneen oppilaan arviointi antaa 

puolestaan opettajalle tietoa siitä, mihin oppilas sillä hetkellä parhaimmillaan pystyy.



3. Palaute

Palaute ohjaa oppimista, edistää ymmärrystä ja itseohjautuvuutta sekä aktivoi oppilaita.

VOPA-toimintamallin kautta pyritään edistämään opettajan ymmärrystä siitä, että palaute on yksi formatiivisen 

arvioinnin muoto ja koska palaute on osa opetusvuorovaikutusta, on oppijalla myös itsellään aktiivinen rooli 

palautteen saajana (Black ym., 2011; Hamre ym., 2013). Tavoitteena on myös ohjata opettajaa keskittymään siihen, mihin 

palautetta kohdennetaan ja millaisia oppimisen taitoja palaute tukee (Hattie & Timperley, 2007). 

4. Dialogisuus

Dialogisuuden periaatteita (Alexander, 2006) ovat opetuksen kumulatiivisuus, tarkoituksenmukaisuus, 

kollektiivisuus, vastavuoroisuus ja kannustavuus. Dialogiset periaatteet ja strategiat ohjaavat opetusta ja 

oppimista kohti dialogisempaa oppimisvuorovaikutusta. 

Tavoitteena lisätä ymmärrystä siitä, kuinka keskustelevan vuorovaikutuksen nähdään tarjoavan tilaa ja 

mahdollisuuksia formatiivisen arvioinnin toteuttamiselle sekä luovan tilaa dialogisesti etenevälle opetukselle 

(Alexander, 2006; Black ym., 2011).



 Keskeisenä työvälineenä VOPA-

toimintamallissa on kullekin teemalle 

taulukkomuotoon laaditut VOPA-

toimintamallin vaiheittaiset kuvaukset 

 Taulukossa ohjataan kiinnittämään huomio 

keskeisesti kyseistä teemaa määrittäviin 

opetusvuorovaikutuksen elementteihin 

(pystyrivi).

 Vaiheittaiset kuvaukset (vaakarivit) 

nostavat esille myös esimerkkejä siitä, 

miten opetusvuorovaikutus voi kehittyä 

orastavasta tasosta (vaihe 1) osaavaan 

tasoon (vaihe 3).



 VOPA-toimintamallin käytänteet koostuvat kolmesta osasta: 1. Alustus, 2. Toteutus, 3. Yhteinen reflektio

– Käytänteiden taustalla aiempi tutkimusnäyttö ammatillisen kehittymisen edistämisen toimintatavoista 

(mm. Allen ym., 2015; Baecher ym., 2013; Kang & van Es, 2019) 

 Käytänteet samat kaikkiin VOPA-toimintamallin teemoihin.

Käytänteet kokoava kuvio on poistettu tästä verkkoon julkaistusta diasarjasta. 
Kuvion näkee kesäkuussa 2021 ilmestyvästä NMI Bulletinin erikoisnumerosta.



 Pilotoitu käyttöön lukuvuonna 2019-2020 Jyväskylän ja Turun opettajankoulutuslaitoksilla. 

– Kevään 2021 päättyessä käyttäjiä ollut noin 350-400 opettajaopiskelijaa sekä kaksi työelämässä olevien 

opettajien täydennyskoulutusryhmää.

 Opiskelijoiden kokemuksista kerättyjen aineistojen mukaan:

– VOPA-toimintamallin käytänteisiin liittyvä oman opetuksen videointi on jännittävää, mutta opettavaista.

– Yhteisessä reflektiossa käydyt keskustelut koettiin oman opettajuuden näkökulmasta tärkeäksi.

– Opiskelijat kokivat oman opettajuuden jäsentyneen ja kypsyneen VOPA-toimintamalliin liittyvän 

työskentelyn myötä.

Sekä Jyväskylän että Turun yliopistoissa pyrkimys on siihen, että vähitellen kaikki luokanopettajaopiskelijat 

hyödyntävät VOPA-toimintamallia. Kiinnostusta toimintamallia kohtaan on ollut myös muualla.



Kysyttävää tässä kohtaa?

Kesällä tullaan julkaisemaan OPA-hankkeen tuloksia koostava 
teemanumero NMI Bulletiniin.

Teemanumerossa tulee olemaan myös VOPA-toimintamallia 
kuvaava artikkeli ”VOPA-toimintamalli opettajan 
vuorovaikutusosaamisen ja arvioinnin tukena”

Artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi ja mikäli haluat final draft –
version luettavaksi, pyydä sitä sähköpostitse sanni.poysa@jyu.fi



 Yksi dia teoreettisesta taustasta

 Tutustutaan Dialogisuus –teeman 

VOPA-vaiheittaiset kuvaukset –

taulukkoon.

 Katsotaan videonäyte 8. luokan 

matematiikan tunnilta (kesto 5,5 min) 

 Jakaudutaan ryhmiin ja keskustelette 

siitä, kuinka tietyn vaakarivin aiheet 

näkyivät näytteessä (huom. vain 5 

min).

 Käydään läpi vaakarivit yhteisesti.

 Keskustellaan toimintamallista.



 Tämän teeman tavoitteena on lisätä opettajien ja opettajaksi opiskelevien näkökulmia siitä, kuinka yhteistä 

ymmärrystä edistävien opetusdialogien syntymistä voidaan edistää päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa.

 Taustalla vaikuttavat niin tutkimusnäyttö opetusdialogien merkityksestä oppilaan oppimiselle (Muhonen ym., 2018) 

kuin ymmärrys dialogisuutta määrittävistä kumulatiivisuuden, tarkoituksenmukaisuuden, kollektiivisuuden, 

vastavuoroisuuden ja kannustavuuden periaatteista (ks. Alexander, 2006). 

 Huomattavaa kuitenkin myös, että luokkahuonevuorovaikutuksen ei tarvitse olla “täysin dialogista”, vaan 

tavoitteena voi olla esimerkiksi avointen keskustelujen lisääminen ja oppilaiden ajatusten huomioiminen osana 

opetusta (Wegerif ym., 2009).



 Katsotaan videonäyte 8. luokan matematiikan tunnilta (kesto 5,5 min) 

 Videonäytteen jälkeen jakaudutaan ryhmiin (5 min). Ryhmissä keskustellaan siitä, kuinka tietty vaakarivi 

näyttäytyi juuri katsotussa videossa. Mikäli aikaa on, voi luonnollisesti keskustella myös muista vaakariveistä.

– Ensimmäinen vaakarivi (Kumulatiivisuus ja tarkoituksenmukaisuus), RYHMÄT 1 ja 2

– Toinen vaakarivi (Kollektiivisuus ja vastavuoroisuus), RYHMÄT 3 ja 4

– Kolmas vaakarivi (Kannustaminen ja tukeminen), RYHMÄT 5 ja 6

– Neljäs vaakarivi (Strategiat ja indikaattorit), RYHMÄT 7 ja 8

 Käydään läpi vaakarivit yhteisesti.

 Keskustellaan toimintamallista.
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