
	  

ARVIOINTI	  ELOMAAN	  KOULULLA	  
	  
	  
ARVIOINNIN	  TEHTÄVÄ	  
	  
Opintojen	  aikaisen	  arvioinnin	  tehtävänä	  on	  ohjata	  ja	  kannustaa	  opiskelua	  sekä	  kuvata,	  miten	  hyvin	  oppilas	  on	  
saavuttanut	  kasvulle	  ja	  oppimiselle	  asetetut	  tavoitteet.	  Arvioinnin	  tehtävänä	  on	  auttaa	  oppilasta	  muodosta-‐
maan	  realistinen	  kuva	  oppimisestaan	  ja	  kehittymisestään	  ja	  siten	  tukea	  myös	  oppilaan	  persoonallisuuden	  
kasvua.	  	  
	  
ARVIOINNIN	  PERIAATTEET	  
	  
Opintojen	  aikaisen	  arvioinnin	  tulee	  olla	  totuudenmukaista	  ja	  perustua	  monipuoliseen	  näyttöön.	  Arvioinnin	  
tulee	  kohdistua	  oppilaan	  oppimiseen	  ja	  edistymiseen	  oppimisen	  eri	  osa-‐alueilla.	  Arvioinnissa	  otetaan	  
huomioon	  sen	  merkitys	  oppimisprosessissa.	  Oppilaan	  arviointi	  muodostaa	  kokonaisuuden,	  jossa	  on	  tärkeää	  
opettajan	  antama	  jatkuva	  palaute.	  Arvioinnin	  avulla	  opettaja	  ohjaa	  oppilasta	  tiedostamaan	  omaa	  
ajatteluaan	  ja	  toimintaansa	  sekä	  auttaa	  oppilasta	  ymmärtämään	  oppimistaan.	  Oppilaan	  edistymistä,	  
työskentelyä	  ja	  käyttäytymistä	  arvioidaan	  suhteessa	  opetussuunnitelman	  tavoitteisiin	  ja	  kuvauksiin	  
oppilaan	  hyvästä	  osaamisesta.	  Kuvaus	  oppilaan	  hyvästä	  osaamisesta	  sekä	  päättöarvioinnin	  kriteerit	  
määrittelevät	  kansallisesti	  sen	  tieto-‐	  ja	  taitotason,	  joka	  on	  oppilaan	  arvioinnin	  pohjana.	  Numeroarvostelua	  
käytettäessä	  hyvän	  osaamisen	  kuvaus	  määrittelee	  tason	  arvosanalle	  kahdeksan	  (8).	  Sanallisessa	  
arvioinnissa	  kuvaus	  oppilaan	  hyvästä	  osaamisesta	  tukee	  opettajaa	  hänen	  arvioidessaan	  oppilaan	  
edistymistä,	  ja	  se	  on	  arvioinnin	  perusta	  kuvattaessa,	  miten	  oppilas	  on	  saavuttanut	  tavoitteet.	  Kuvaus	  
oppilaan	  hyvästä	  osaamisesta	  on	  laadittu	  jokaisen	  oppiaineen	  osion	  päätteeksi	  tuntijaon	  nivelkohtaan.	  
Oppilaalle	  annetaan	  lukuvuoden	  aikana	  kaksi	  todistusta;	  sekä	  syyslukukauden,	  että	  kevätlukukauden	  
päättyessä.	  Numeroarviointia	  käytetään	  kaikkien	  oppiaineiden	  osalta	  kolmannen	  vuosiluokan	  
kevätlukukaudesta	  lähtien.	  	  Kaikki	  vähintään	  kahden	  vuosiviikkotunnin	  laajuiset	  opinnot	  arvioidaan	  
todistukseen	  numeroin.	  Lisäksi	  tarvittaessa	  voidaan	  käyttää	  sanallista	  tiedotetta.	  Valinnaiset	  lyhytkurssit	  
arvioidaan	  erilliseen	  opintokirjaan	  sanallisin	  arvioin.	  Oppilaan	  käyttäytymistä	  arvioidaan	  todistuksessa	  
numeroin.	  Työskentelyn	  arviointi	  sisältyy	  oppiaineiden	  arvosanoihin.	  
	  
OPINNOISSA	  ETENEMINEN	  VUOSILUOKITTAIN	  
	  
Mikäli	  oppilas	  on	  joko	  koe-‐	  tai	  tuntityöskentelyn	  avulla	  osoittanut	  hallitsevansa	  eri	  oppiaineiden	  sisällöt	  ja	  
näin	  suoriutunut	  hyväksytysti	  vuosiluokkansa	  opinnoista,	  siirtyy	  hän	  seuraavalle	  vuosiluokalle.	  Oppilas	  voi	  
siirtyä	  seuraavalle	  vuosiluokalle	  myös	  vaikka	  hänellä	  on	  hylättyjä	  suorituksia,	  jos	  arvioidaan,	  että	  hänellä	  on	  
edellytyksiä	  suoriutua	  seuraavan	  vuosiluokan	  opinnoista	  hyväksyttävästi.	  Arvioinnin	  tässä	  tapauksessa	  
tekevät	  rehtori	  ja	  oppiaineen	  opettaja	  yhdessä.	  Oppilaalla	  on	  mahdollisuus	  hylätyn	  suorituksen	  uusintaan	  
lukuvuoden	  aikana	  tai	  kesällä.	  Suoritettavasta	  koealueesta	  ja	  kokeen	  järjestämisestä	  päättävät	  rehtori	  ja	  
oppiaineen	  opettaja	  yhdessä.	  Jos	  suoritus	  hyväksytään,	  oppilas	  siirtyy	  seuraavalle	  vuosiluokalle.	  
Vuosiluokalle	  jäämisestä	  päättää	  rehtori	  yhdessä	  oppiaineen	  opettajan	  kanssa	  huoltajaa	  kuultuaan.	  
Vuosiluokalle	  jäämisen	  syynä	  voivat	  olla	  yksi	  tai	  useampi	  hylätty	  suoritus,	  uusittujen	  suoritusten	  
hylkääminen,	  yleisen	  opintomenestyksen	  heikkous	  tai	  huoltajan	  pyyntö	  luokalle	  jättämisestä.	  Arvion	  
yleisen	  opintomenestyksen	  heikkoudesta	  suorittavat	  opettajat	  ja	  rehtori	  yhdessä	  huoltajaa	  kuultuaan.	  
Vuosiluokalle	  jääneen	  oppilaan	  suoritukset	  raukeavat	  
	  
ARVIOITAVAT	  OPPIAINEET	  	  
	  
Perusopetuksen	  kaikki	  oppiaineet	  arvioidaan	  ympäristö-‐	  ja	  luonnontieto	  -‐aineryhmää	  lukuun	  ottamatta	  
erillisinä.	  Vuosiluokilla	  1−4	  arvioidaan	  yhtenä	  kokonaisuutena	  ympäristö-‐	  ja	  luonnontieto.	  Vuosiluokilla	  5−6	  



biologia	  ja	  maantieto	  arvioidaan	  yhtenä	  kokonaisuutena,	  samoin	  fysiikka	  ja	  kemia.	  Vuosiluokilla	  7−9	  
arvioidaan	  biologia,	  maantieto,	  fysiikka,	  kemia	  ja	  terveystieto	  jokainen	  erikseen.	  	  
	  
TYÖSKENTELYN	  ARVIOINTI	  
	  
Työskentelyn	  arviointi	  on	  osa	  oppilaan	  oppimistaitojen	  arviointia.	  Työskentelyn	  arvioinnin	  pohjana	  ovat	  
työskentelylle	  eri	  oppiaineissa	  asetetut	  tavoitteet.	  Työskentelyn	  arviointi	  kohdistuu	  oppilaan	  taitoon	  
suunnitella,	  säädellä,	  toteuttaa	  ja	  arvioida	  omaa	  työtään.	  Arvioinnissa	  otetaan	  huomioon	  myös,	  miten	  
vastuullisesti	  oppilas	  työskentelee	  ja	  miten	  hän	  toimii	  yhteistyössä	  toisten	  kanssa.	  Työskentelyn	  arviointi	  on	  
osa	  oppiaineen	  arviointia.	  	  
	  
KÄYTTÄYTYMISEN	  ARVIOINTI	  
	  
Käyttäytymisen	  arviointi	  kohdistuu	  siihen,	  miten	  oppilas	  ottaa	  huomioon	  muut	  ihmiset	  ja	  ympäristön	  sekä	  
noudattaa	  sääntöjä.	  Oppilaan	  käyttäytymistä	  arvioivat	  kaikki	  oppilasta	  opettavat	  opettajat.	  Käyttäytymisen	  
arviointi	  perustuu	  seuraaviin	  arviointikriteereihin.	  	  
	  
10	  
Käytös	  erinomaista,	  ottaa	  huomioon	  muut	  ihmiset,	  auttaa	  ja	  kunnioittaa	  heitä	  kaikissa	  tilanteissa.	  Arvostaa	  
kaikkien	  työskentelyä,	  on	  vastuullinen	  
ja	  yhteishenkeä	  rakentava.	  On	  sisäistänyt	  koulun	  säännöt	  ja	  noudattaa	  niitä	  aina.	  
9	  
Käytös	  lähes	  moitteetonta,	  on	  kohtelias	  ja	  yhteistyökykyinen.	  Arvostaa	  omaa	  ja	  toisten	  työskentelyä.	  
Ylläpitää	  työrauhaa.	  Noudattaa	  annettuja	  ohjeita	  käyttäytyen	  toisinaan	  hieman	  passiivisesti.	  
8	  
Osaa	  hyvät	  käytöstavat,	  mutta	  ei	  toteuta	  niitä	  aina.	  On	  yhteistyökykyinen	  
Arvostaa	  useimmiten	  omaa	  ja	  toisten	  työskentelyä.	  Antaa	  työrauhan.	  Käyttäytyy	  yleensä	  koulun	  sääntöjen	  
mukaan.	  
7	  
Käytös	  tyydyttävää,	  yhteistyö	  muiden	  kanssa	  vaihtelevaa.	  Arvostaa	  vaihtelevasti	  omaa	  ja	  toisten	  
työskentelyä,	  antaa	  useimmiten	  työrauhan.	  Asenteissa	  parantamisen	  varaa.	  Sääntöjen	  ymmärtämisessä	  ja	  
noudattamisessa	  vaikeuksia.	  Ilman	  valvontaa	  säännöt	  unohtuvat.	  
6	  
Käytös	  kohtalaista,	  yhteistyö	  toisten	  kanssa	  vaikeaa.	  Suhtautuminen	  kouluyhteisöön	  ajoittain	  kielteistä.	  
Suhtautuu	  välinpitämättömästi	  omaan	  ja	  muiden	  työskentelyyn.	  Häiritsee	  usein	  työrauhaa.	  Ei	  kanna	  
vastuuta	  tekemisistään.	  Suhtautuu	  välinpitämättömästi	  sääntöihin,	  rikkoo	  niitä	  usein	  jopa	  
tarkoituksellisesti,	  aiheuttaen	  epäsopua.	  
5	  
Sortuu	  jatkuvasti	  epäasialliseen	  käyttäytymiseen.	  Suhtautuminen	  	  kouluyhteisöön	  pääsääntöisesti	  
kielteistä.	  Suhtautuu	  piittaamattomasti	  omaan	  ja	  muiden	  työskentelyyn.	  Häiritsee	  jatkuvasti	  työrauhaa.	  Ei	  
kanna	  vastuuta	  tekemisistään.	  Suhtautuu	  erittäin	  välinpitämättömästi	  sääntöihin,	  rikkoo	  niitä	  usein,	  
tarkoituksellisestikin.	  
4	  
Oppilaan	  käyttäytyminen	  on	  kontrolloimatonta	  ja	  hän	  ei	  hallitse	  itseään.	  	  	  
Oppilas	  vaatii	  välittömiä	  oppilashuollollisia	  toimenpiteitä	  ja	  niiden	  seurantaa.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Oppilas	  ei	  kykene	  noudattamaan	  annettuja	  ohjeita	  ja	  sääntöjä,	  jolloin	  käyttäytyminen	  ei	  edellytä	  
vuosiluokalta	  siirtymistä.	  
	  
Päättöarviointi	  
	  
ARVIOINNIN	  TEHTÄVÄ	  
	  



Päättöarvioinnin	  tehtävänä	  on	  määritellä,	  miten	  hyvin	  oppilas	  on	  opiskelun	  päättyessä	  saavuttanut	  
perusopetuksen	  oppimäärän	  tavoitteet	  eri	  oppiaineissa.	  	  
	  
ARVIOINNIN	  PERIAATTEET	  
	  
Päättöarvioinnin	  tulee	  olla	  valtakunnallisesti	  vertailukelpoista	  ja	  kohdella	  oppilaita	  tasavertaisesti.	  
Päättöarvosanan	  tulee	  kussakin	  yhteisessä	  oppiaineessa	  perustua	  oppilaan	  osaamiseen	  perusopetuksen	  
päättövaiheessa	  vuosiluokilla	  8−9.	  Päättöarviointia	  varten	  on	  laadittu	  perusopetuksen	  päättöarvioinnin	  
kriteerit	  kaikkiin	  yhteisiin	  oppiaineisiin.	  Oppilaan	  osaaminen	  arvioidaan	  perusopetuksen	  päättöarvioinnin	  
kriteereiden	  pohjalta,	  monipuoliseen	  näyttöön	  perustuen.	  	  
	  
Jos	  yhteisen	  oppiaineen	  opiskelu	  päättyy	  ennen	  perusopetuksen	  päättövaihetta,	  oppilaan	  osaaminen	  
arvioidaan	  kyseiseen	  oppiaineeseen	  laadittujen	  perusopetuksen	  päättöarvioinnin	  kriteereiden	  mukaan.	  
Päättöarvioinnin	  kriteerit	  määrittelevät	  tieto-‐	  ja	  taitotason	  arvosanalle	  kahdeksan	  (8).	  Päättöarvioinnin	  
kriteerit	  on	  laadittu	  siten,	  että	  oppilas	  saa	  arvosanan	  kahdeksan	  (8),	  mikäli	  hän	  osoittaa	  keskimäärin	  
oppiaineen	  kriteereiden	  edellyttämää	  osaamista.	  Joidenkin	  kriteerien	  saavuttamatta	  jäämisen	  voi	  
kompensoida	  muiden	  kriteerien	  tason	  ylittäminen.	  Oppilas	  on	  saavuttanut	  perusopetuksessa	  vaadittavat	  
tiedot	  ja	  taidot	  välttävästi	  (5),	  mikäli	  hän	  pystyy	  osoittamaan	  jossakin	  määrin	  kriteerien	  edellyttämää	  
osaamista.	  Päättöarvioinnissa	  työskentelyn	  arviointi	  sisältyy	  oppiaineen	  arvosanaan.	  Jos	  henkilökohtaisessa	  
opetuksen	  järjestämistä	  koskevassa	  suunnitelmassa	  on	  päätetty,	  että	  oppilas	  opiskelee	  yksilöllisen	  
oppimäärän	  mukaan	  yhdessä	  tai	  useammassa	  oppiaineessa,	  arvioidaan	  oppilaan	  suorituksia	  
henkilökohtaisessa	  opetuksen	  järjestämistä	  koskevassa	  suunnitelmassa	  määriteltyihin	  hänelle	  yksilöllisesti	  
asetettuihin	  tavoitteisiin	  perustuen.	  Silloin	  oppilaan	  osaamista	  ei	  arvioida	  suhteessa	  opetussuunnitelman	  
perusteissa	  määriteltyihin	  hyvän	  osaamisen	  kuvauksiin	  ja	  päättöarvioinnin	  kriteereihin.	  Oppilaan,	  jonka	  
opetus	  on	  järjestetty	  toiminta-‐alueittain,	  päättöarviointi	  perustuu	  oppilaan	  henkilökohtaisessa	  opetuksen	  
järjestämistä	  koskevassa	  suunnitelmassa	  asetettuihin	  tavoitteisiin.	  
	  
ARVIOITAVAT	  OPPIAINEET	  
	  
Perusopetuksen	  päättövaiheessa	  numeroin	  arvosteltavat	  yhteiset	  oppiaineet	  ovat	  äidinkieli	  ja	  kirjallisuus,	  
toinen	  kotimainen	  kieli,	  ensimmäinen	  vieras	  kieli,	  matematiikka,	  fysiikka,	  kemia,	  biologia,	  maantieto,	  
terveystieto,	  uskonto	  tai	  elämänkatsomustieto,	  historia,	  yhteiskuntaoppi,	  musiikki,	  kuvataide,	  käsityö,	  
liikunta	  sekä	  kotitalous.	  Ne	  valinnaiset	  aineet,	  jotka	  muodostavat	  yhtenäisen,	  vähintään	  kahden	  
vuosiviikkotunnin	  oppimäärän,	  arvioidaan	  numeroin.	  Oppimäärältään	  alle	  kaksi	  vuosiviikkotuntia	  käsittävät	  
valinnaiset	  aineet	  ja	  tällaisista	  oppimääristä	  koostuvat	  kokonaisuudet	  arvioidaan	  sanallisesti.	  Mikäli	  
sanallisesti	  arvioitu	  valinnainen	  aine	  katsotaan	  jonkin	  yhteisen	  aineen	  syventäviksi	  opinnoiksi,	  sen	  suoritus	  
voi	  korottaa	  kyseisen	  oppiaineen	  arvosanaa.	  	  
 


