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Johdanto



Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen 
kehittämishankkeiden konferenssi: 

”Towards Sustainable Research and Pedagogies in 
Teacher Education”

KAARO-verkoston projektipäällikkö Marja Tamm piti konferenssis-
sa hanke-esittelyn. Verkosto oli tavattavissa myös hankkeiden pos-
terinäyttelyssä. KAARO-verkoston ständillä sai tilata uutiskirjeemme 

ja kuulla hankkeen etenemisestä ja seuraavista askelista. Konfe-
renssissa paikalla oli KAARO-verkoston johtaja apulaisprofessori 
Risto Hotulainen ja KAARO Helsinki työryhmän johtaja dosentti 

Inkeri Ruokonen sekä projektipäällikkö Marja Tamm ja 
projektisuunnittelija Lotta Avelin.  

7.2.2019 KAARO Educa-messuilla: 
Opettajankoulutusfoorumi 

opettajien osaamisen asialla 

Hanke-esittely

 
KAARO-verkosto järjesti opettajankoulutuksen 

kehittämishankkeille suunnatun yhteisen 
Arviointiosaaminen kuntoon NYT! -

suunnitteluseminaarin 30.1.-1.2.  

Arviointiosaaminen kuntoon NYT! -suunnitteluseminaari kokosi 
yhteen kaikki KAARO-verkoston osahankkeet ja kutsui mukaan 
myös muita arviointiosaamisen kehittämistä tukevia ja arvioinnin 
kehittämiseen panostavia opettajankoulutuksen kehittämishank-

keita. Seminaarissa pääsimme keskustelemaan ja jakamaan 
ajatuksiamme ja osaamistamme arviointiosaamisen 

kehittämisestä. 

Seminaarissa saavutettiin myös keskeinen tavoite toiminnan 
ohjaamiseksi. Arviointiosaaminen nyt ja tulevaisuudessa-työpa-
ja loi pohjan KAARO-verkoston strategialle. Strategiatyö poh-

jaa yhteisiin arvoihin ja visioon: oikeudenmukaisuuteen, 
läpinäkyvyyteen, tasa-arvoon ja kehittävään työotteeseen. 

25.-26.1.

29.11.2018
Opettajankoulutus-

foorumin juhlaseminaari

KAARO-verkosto mukana 
seminaarin hanketorilla



14.3. ja 3.4. Helsinki 
Arviointiosaamisen ABC yläkoulun opettajille, 2 pvä 
(3 opintopistettä)

27.3. ja 11.4.Helsinki 
Arviointiosaamisen ABC alakoulun opettajille, 2 pvä 
(3 opintopistettä)

29.3. ja 26.4. Helsinki 
Arviointiosaamisen ABC varhaiskasvatuksen ja 
esiopetuksen opettajille, 2 pvä (3 opintopistettä)

14.5.
Arvioidaan yhdessä! 
Arviointi yhteisopettajuudessa-seminaari
Minerva-tori, Helsingin yliopisto

Seminaari kokoaa yhteen yhteisopettajuuden ja arviointiosaamisen 
kehittämisen teemoista kiinnostuneet. Laita päivä kalenteriisi! Lisää tietoa 
seminaarista tulossa maaliskuun aikana. Ilmoittautuminen kaaro.fi verkko-
sivujen kautta.

23.4. Kuopio
Opettajien arviointiosaamisen kehittäminen-
seminaari

Tilaisuudessa kuullaan uunituoreita tuloksia KARVI:n toteuttamasta rapor-
tista ja keskustellaan itäsuomalaisten opettajien arviointikoulutustarpeista.
Tilaisuus on maksuton. 

KOULUTUKSET & TAPAHTUMAT

KAARO-verkosto järjestää kevään 2019 aikana täydennyskoulutusta 
arviointiosaamisesta varhaiskasvatuksen, alakoulujen ja yläkoulujen opet-
tajille. Kuhunkin koulutukseen otetaan 40 henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Koulutukset ovat kaksipäiväisiä ja niiden lisäksi omaan työhön kytkeytyviä har-
joituksia. Koulutukset tarjoavat tukea omien arviointikäytänteiden kehittämiselle 

sekä syventää ja vahvistaa arviointiosaamisen eri osa-alueita. 
Kurssilla avataan arvioinnin käsitteitä ja teorioita monipuolisesti käytän-

nön esimerkkien, tutkimustiedon ja monipuolisten käytännönläheisten 
harjoitteiden kautta. Koulutuksessa jaetaan ajatuksia ja kehitetään käytänteitä 

yhdessä kollegoiden ja kouluttajien kanssa. Tervetuloa mukaan kehittämään 
arviointiosaamista ja -käytänteitä kanssamme.

 Ilmoittautuminen koulutuksiin alkaa kaaro.fi-verkkosivuilla 
koulutukset osiossa 20.2.2019 klo 9:00.

Tulossa keväällä 2019



 

KAARO-verkosto kokoaa yhteen eri yliopistoissa kansallisesti ja 
kansainvälisesti hankittua tutkimustietoa arviointiosaamisesta ja sen 

kehittämisestä sekä selkeyttää vahvuusperusteisen arviointiosaamisen 
tavoitteita ja sisältöjä. MOOC-kurssien ja verkkomateriaalien, 

arviointikoulutusten ja -seminaarien järjestäminen opettajaopiskelijoille 
pedagogisissa opinnoissa (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus), 

opettajankouluttajille,ammatissaan jo toimiville opettajille ja 
tutkijoille.  KAARO-verkosto on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema 

opettajankoulutuksen kehittämishanke. Tutustu alla verkoston hankkeisiin. 
Lisäksi KAARO-verkosto tekee yhteistyötä muiden hankkeiden, 

verkostoiden ja yliopistojen kanssa.

KAARO Aalto 

KAARO Aalto keskittyy yhdessä KAARO Lapin kanssa kuvallisten tuotosten ja pro-
sessien arviointikäytänteiden kehittämiseen osana kuvataideopettajien koulutusta ja 
jatkuvaa oppimista alalla, hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä. Erityisenä 
kehittämiskohteena on kuvataiteen lukiodiplomin arviointiosaamisen ja -perusteiden 
kehittäminen. Hankkeessa mallinnetaan ja tuotetaan erityisesti vertaisoppimista 
tukevia koulutuskokonaisuuksia, jakamisalustoja ja oppimateriaalia.Hanke perustuu 
opettajankouluttajien, alan opiskelijoiden ja kentän opettajien kiinteään yhteis-
työhön ja vuorovaikutukseen suunnittelussa, jakamisessa ja tuotannossa. Samalla 
tuotetaan tutkimustietoa ja tuetaan tutkimuksen perustuvaa arviointiosaamisen kehit-
tämistä alan opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.   

Lisäksi KAARO Aalto osallistuu KAARO hankkeen kaikille yhteisten seminaarien, 
työpajojen ja muiden koulutusten järjestämiseen sekä verkkomateriaalien tuottami-
seen.  
 

KAARO Helsinki
 

KAARO Helsinki rakentaa opettajankouluttajien, opettajaksi opiskelevien ja opet-
tajien arviointiosaamista. Arviointiosaamista lähdetään kehittämään läpäisevästi 
osana opettajan pedagogisia opintoja ja osana elinikäistä oppimista opettajien 
täydennyskoulutuksen kautta. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä eri koulutusohjelmien, 
harjoittelukoulujen ja kenttäkoulujen kanssa ja rakentaa yhteistyönmalleja yhtei-
selle kehittämiselle. KAARO Helsinki mahdollistaa arviointiosaamisen kehittämisen 
yhdessä muiden kanssa ja tukee käytänteiden jakamista ja levittämistä, ajatusten 
herättämistä ja arvioinnin rakentamista uuden opetussuunnitelman oppimiskäsitystä 
tukevaksi. 

KAARO Helsinki työryhmän jäsenet ovat mukana kehittämässä arvioinnin opetusta 
ja täydennyskoulutusta. KAARO Helsinki kokoaa tutkimustietoa ja tukee tutkimuk-
seen perustuvaa arviointiosaamisen kehittämistä Helsingin yliopistossa. Yhtenä 
osana on arvioinnin käyttö oppimisstrategioiden ja oppimaan oppimisen tukena. 

 



KAARO Itä-Suomi 

KAARO Itä-Suomi osallistuu kaikille yhteisen MOO-
Cin ja verkkomateriaalin, seminaarien sekä arvioin-
ti-iltapäivien ja  koulutusten järjestämiseen. Se tekee 
hankkeen viestintää, raportointia ja arviointia osana 
koko verkostoa ja omien osahankkeidensa osalta. 
Meitä kiinnostaa oppilaan itsearviointitaitojen kehit-
täminen eri oppiaineissa tutkimusperustaisesti sekä 
digitaalisten arviointiapuvälineiden kehittäminen 
opetusharjoittelijoiden ja oppilaiden käyttöön. Ha-
luamme edistää oppimisen ja osaamisen vaihtoeh-
toisia arviointitapoja ja selkeyttää niiden perusteita. 
Pidämme tärkeinä formatiivisen arvioinnin perusteita 
ja käytännön keinoja sekä opettajien perus- että 
täydennyskoulutuksessa. 
 

KAARO Oulu 

KAARO Oulun hankesuunnittelu on aloitettu tammi-
kuussa 2019. Ensimmäinen pilottikoulutus pyritään 
käynnistämään tulevana syksynä. KAARO Oulun 
tavoitteena on tarkastella arviointia ja kehittää opet-
tajaopiskelijoiden, opettajan koulutuksen opettajien 
sekä kentällä toimivien opettajien käsityksiä arvioin-
nista ja tarkastella arviointia monipuolisesti.

KAARO Lappi 

KAARO Lappi keskittyy yhdessä KAARO Aallon 
kanssa kuvallisten tuotosten ja prosessien arviointi-
käytänteiden kehittämiseen osana kuvataideopetta-
jien koulutusta ja jatkuvaa oppimista alalla, hyö-
dyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä. Erityisenä 
kehittämiskohteena on kuvataiteen lukiodiplomin 
arviointiosaamisen ja -perusteiden kehittäminen. 
Hankkeessa mallinnetaan ja tuotetaan erityisesti 
vertaisoppimista tukevia koulutuskokonaisuuksia, 
jakamisalustoja ja oppimateriaalia. Hanke perustuu 
opettajankouluttajien, alan opiskelijoiden ja kentän 
opettajien kiinteään yhteistyöhön ja vuorovaikutuk-
seen suunnittelussa, jakamisessa ja tuotannossa. 
Samalla tuotetaan tutkimustietoa ja tuetaan tutkimuk-
sen perustuvaa arviointiosaamisen kehittämistä alan 
opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.  
 

KAARO Åbo 

VOIMA – Vanhemmat arvioinnin voimavarana 

Myönteisen kotoutumisen tueksi hankkeessa kehite-
tään arviointitiedon käytön toimintamalleja kodin ja 
koulun yhteistyötä varten, erityisesti maahanmuutta-
jataustaisten vanhempien näkökulmasta. Arviointida-
tana käytetään Suomen Vanhempainliiton ja För-
bundet Hem och Skola:n vuoden 2018 Vanhempien 
barometria, joka on käännetty 12 yleisimmin puhu-
tulle vieraalle kielelle Suomessa (arabia, somalia, 
kurdi, persia, vietnami, swahili, venäjä, viro, bosnia, 
bulgaria, albania ja englanti). Tulosten kollabora-
tiivisten kokemuksien valossa laaditaan suosituksia 
kodin ja koulun yhteistyölle koulujen ja opettajien 
kehittämistyön tueksi.  

Lisäksi KAARO Åbo tutkii hankkeessaan pedago-
gista johtamista. Tarkastelun keskiössä on koulun 
toimintakulttuurin arviointi ja kehittäminen pedagogi-
sen johtamisen osana.  
 
 



www.kaaro.fi
Seuraa meitä Twitterissä
@KAAROverkosto
#arviointiosaaminen

Tule mukaan!
Keskustele kanssamme 
Facebookissa ja Twitterissä, tule mukaan 
tapahtumiin ja koulutuksiin. Kaikista 
koulutuksista ja tapahtumista löydät lisä-
tietoa verkkosivuiltamme. 

Kehitetään yhdessä suomalaista 
arviointiosaamista!


