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Toimitukselta
Tässä erikoisnumerossa esitellään arviointia koskevan hallituksen kärkihankkeen Opettajien arviointi-
osaaminen oppimisen, osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä (OPA, 2018-2021) antia. OPA-han-
ke on suunnattu kaikille opettajille varhaiskasvatuksesta korkeakouluopetukseen. Siinä kehitetyt mallit 
ja välineet tukevat päiväkotien ja koulujen arviointi- ja vuorovaikutuskulttuuria sekä opettajien ja opet-
tajaksi opiskelevien arviointiosaamista. Hankkeessa mukana olevien yliopistojen (Jyväskylän yliopisto, 
Turun yliopisto, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto sekä Koulutuksen tutkimuslaitos) yhteistyö-
nä on kehitetty osallistavia arviointiprosesseja. Inklusiivisuutta on edistetty kehittämällä monialaisen 
yhteistyön taitoja, sekä taitoja oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarjoamisessa ja siihen tiiviisti liittyvis-
sä arviointitaidoissa. Lisäksi hankkeessa on pyritty kehittämään opettajaopiskelijoiden taitoa arvioida 
tuen vaikuttavuutta. OPA-hanke on kokonaisuutena vahvistanut opettajankoulutuksen tutkimusperustai-
suutta, johon laadukas kasvatus ja opetus pohjaavat maassamme jatkossakin.

Tutkimusartikkeleita tässä erikoisnumerossa on neljä. OPA-hankkeen kanssa läheistä yhteistyötä 
tekevän KAARO-hankkeen vetäjä, professori Päivi Atjonen avaa tutkimusosuuden artikkelillaan Opetta-
jien arviointiosaamisen tietoperusta, arviointikäsitykset ja arviointikäytäntöjä haastavat kompromissit. 
Artikkelissa esitellään perusteellisesti opettajan arviointiosaamisen viitekehystä, mikä rakentaa va-
kaan pohjan erikoisnumerolle. Kohdennetummin erityisopettajaksi opiskelevien käsityksiä arvioinnin 
tehtävistä raportoivat Minna Kyttälä, Milla Rantamäki ja Piia Björn artikkelissa Erityisopettajaksi opis-
kelevien käsityksiä arvioinnin tehtävistä. 

Ristiriitoja ja reflektiota – opettajien näkemyksiä vuorovaikutuksessa tapahtuvasta arvioinnista 
avaavat Laura Ketonen, Sami Lehesvuori, Sanni Pöysä ja Marja-Kristiina Lerkkanen. Haasteista huoli-
matta opettajat pitivät formatiivista, vuorovaikutteista arviointia tärkeänä.

Tutkimusartikkeliosuuden päättää Sami Lehesvuoren, Markus Hähkiöniemen, Laura Ketosen, 
Sanni Pöysän ja Marja-Kristiina Lerkkasen artikkeli Luokkahuonevuorovaikutus matematiikan aineen-
opettajaopiskelijoiden tunneilla – oppilaslähtöisyys ja dialogisuus. Artikkeli tarjoaa yksityiskohtaista 
tietoa oppilaslähtöisyyden ja dialogisuuden ilmenemismuodoista matematiikan opetuskeskusteluissa.

Kokeilut ja käytänteet -osio alkaa Sanni Pöysän, Eija Pakarisen, Anu Kajamiehen ja Marja-Kristiina 
Lerkkasen kirjoituksella VOPA-toimintamalli opettajan vuorovaikutusosaamisen ja arvioinnin tukena. 
Tapio Toivanen, Anu Pyykkö ja Vilma Berggren jatkavat vuorovaikutusteemalla ja esittelevät opetta-
jaopiskelijoiden vuorovaikutusosaamisen ohjaamiseen kehitellyn mallin artikkelissaan KEHU – Vuoro-
vaikutusosaamisen tarkastelu osana opetusharjoittelun ohjaamista. Tukivastemallilla selkeyttä ja vai-
kuttavuutta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen tuovat Anne-Mari Kinnunen, Mikko Aro, Vesa Närhi ja 
Hannu Savolainen ja sitä opetusharjoitteluun vievät Piia Björn, Pirjo Savolainen, Laura Heimo, Hanna 
Mäntynen ja Minna Kyttälä artikkelissa Oppimisen ja koulunkäynnin tuki opetusharjoittelussa. Arviointi-
osaamisen kehittäminen digitaalisessa oppimisympäristössä on keskiössä Johanna Kainulaisen, Mirja 
Tarnasen ja Jyrki Vihriälän artikkelissa. 

Erikoisnumeron päättää tutkimusprofessori Juhani Rautopuron puheenvuoro Perusopetuksen ar-
viointi uudistuu – arvosanoille kriteerit. 

Toivotamme lukijoille ajatuksia herättäviä ja inspiroivia lukuhetkiä!

Lisätietoa OPA-hankkeesta ja sen toimijoista löydät täältä: www.jyu.fi/opa

     Antoisia lukuhetkiä toivottaen
Piia Björn, Laura Ketonen, Sami Lehesvuori ja Marja-Kristiina Lerkkanen


