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Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistettu arviointiluku astui voimaan 1.8.2020 alkaen ja keväällä 
julkistetaan ensi syksynä voimaan astuvat päättöarvioinnin kriteerit, joiden mukaiset arvioinnit annetaan 
jo keväällä 2022. Syksyllä 2021 alkaa myös kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteereiden 
laatiminen perusopetuksen nivelvaiheeseen. Opetushallitus on avannut päättöarvioinnin kriteereiden 
kommentointikierroksen tänään. Kannustamme tutustumaan luonnokseen ja jättämään kommentteja 
Opetushallituksen verkkosivuilla 28.8.–25.9.2020 välisenä aikana.

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO järjestää perusopetuksen opettajille kurssin 
arviointiluvun paikallisen käyttöönoton tueksi. Kehitetään arviointia yhdessä! – arviointitiimit arvioinnin 
kehittämisen tukena -kurssi toteutetaan verkko- ja lähitapaamisten ja omassa arjessa toteutettavien 
välitehtävien sekä vertaisverkkokeskustelujen avulla. Kurssilaiset tapaavat kouluttajat ja muiden koulujen 
opettajia tänä syksynä enimmäkseen verkkotapaamisissa, joissa jakaannutaan välillä pienempiin ryhmiin 
ja koostetaan ajatuksia verkkoseinille. Verkkotyöskentely mahdollistaa yhteisöllisen kehittämisen ja 
ajatusten vaihdon helposti myös eri koulujen välillä.  

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen, perusopetuksen sekä lukion opettajille suunnattu Arviointiosaaminen 
pedagogisena työvälineenä -kurssi toteutetaan taas keväällä 2021 MOOC-kurssina. 

Tervetuloa mukaan kursseillemme, oppimaan ja ajattelemaan yhdessä! 

Marja Tamm  

projektipäällikkö 

KAARO-verkosto 

Arvioinnin kehittäminen ja keskustelu arvioinnista ovat koko kouluyhteisön asioita 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/perusopetuksen-arvioinnin-uudistaminen-etenee-arvosanoille-maariteltyja


VERKOSTON KOULUTUKSET 2020-2021

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO järjestää arvioinnin ja 
arviointiosaamisen kehittämisen tueksi opettajien perus- ja täydennyskoulutuskursseja.

Järjestämme opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Arviointi pedagogisena työvälineenä 
MOOC-kurssit varhaiskasvatuksen, esiopetuksen perusopetuksen ja lukion opettajille ja 
opettajaksi opiskeleville. Opetushallituksen tukemassa Kehitetään arviointia yhdessä!- 
hankkeessa järjestämme täydennyskoulutusta perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
arviointiluvun ja oppiainekohtaisten arviointikriteereiden käyttöönoton tueksi. 

Tutustu kurssiohjelmaamme tässä uutiskirjeessä ja ilmoittaudu mukaan kaaro.fi. 
Koulutussivullamme näet kootusti kurssiemme tavoitteet ja keskeiset sisällöt ja kurssisivulta pääset 
tarkemmin tutustumaan kurssien suoritustapoihin ja mukaan kurssille ilmoittautumislinkkien kautta. 
Ilmoittautumislinkit ovat nyt avoinna syksyn koulutuksiin!

Katso paikkakunnat tarkemmin koulutuskalenteristamme. Tarvittaessa järjestämme koulutukset 
osin tai kokonaan etänä ja huomioimme COVID-19-tilanteen Suomessa. 

https://www.kaaro.fi/koulutukset-2020-2021


Kehitetään arviointia yhdessä! -Arviointitiimit pedagogisen kehittämisen 
tukena (5 op), lähikoulutus: syksy 2020 ja MOOC-kurssi kevät 2021
Kehitetään arviointia yhdessä! – arviointitiimit arvioinnin kehittämisen tukena MOOC -kurssi johdattaa 
opettajat tarkastelemaan ja kehittämään arviointia omassa työyhteisössään. Kurssilla tutustutaan 
perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun keskeisiin periaatteisiin ja niiden vaikutukseen arvioinnin 
kehittämisessä. Tutustu koulutussisältöihin ja ilmoittaudu mukaan! 

Syksyn koulutukset toteutetaan saman sisältöisinä valtakunnallisesti verkossa tai lähitapaamisina. 

SYKSYN KOLMESTA OSIOSTA KOOSTUVAT PAIKALLISET KOULUTUKSET:

Etelä-ja Lounais-Suomen AVI-alue: toteutus verkossa ja DigiCampuksella. Katso verkkotapaamisten 
ajat täältä.

Joensuu: ti 15.9., ke 28.10. ja to 19.11. 
Kuopio: ke 16.9., ti 27.10. ja pe 20.11. 
Mikkeli: ke 23.9., to 29.10. ja ke 25.11. 
Jyväskylä: ti 22.9., pe 30.10. ja ti 24.11. 
Oulu ke 30.9., ma 2.11., ke 25.11. 
Rovaniemi ke 23.9., ti 3.11. to 26.11. 
Sodankylä ti 22.9., ke 4.11., ma 30.11 
Inari ma 21.9., ke 4.11., ti 1.12.

SYKSY 2020

https://www.kaaro.fi/kay-kurssi
https://www.kaaro.fi/kay-kurssi


Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet
(5 op), kevät 2021
Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet MOOC -kurssi johdattaa opettajat tarkastelemaan ja kehittämään 
arviointiaan oppimistavoitteiden ja oppiainekohtaisten arviointikriteereiden kautta. Kurssi antaa tietoa 
arvioinnin yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen liittyvistä seikoista ja tukee kriteeriperustaisen arvioinnin 
toteuttamista perusopetuksen arjessa. Lisää tietoa tammikuussa 2021.

Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet taito-ja taideaineissa (5 op) 
kevät 2021
Arviointikriteerit ja oppimisen tavoitteet taito- ja taideaineissa MOOC -kurssi johdattaa opettajat 
tarkastelemaan ja kehittämään arviointiaan oppimistavoitteiden ja oppiainekohtaisten arviointikriteereiden 
kautta. Kurssi antaa tietoa arvioinnin yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen liittyvistä seikoista ja tukee 
kriteeriperustaisen arvioinnin toteuttamista perusopetuksen arjessa. Lisää tietoa tammikuussa 2021.

KEVÄT 2021



Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC (5 op)
kevät 2021
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. Kurssi aukeaa verkossa 1.2.2021. 

Arviointi pedagogisena työvälineenä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 
MOOC (5 op), kevät 2021
Arviointi pedagogisena työvälineenä MOOC -kurssi johdattaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 
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.

Rahoittaa:



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:

https://www.kaaro.fi/


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!


