
OPPILASARVIOINTI	  UUDISTUU	  
	  
Perusopetuksen	  uusi	  opetussuunnitelma	  otettiin	  1-‐6	  luokilla	  käyttöön	  1.8.2016.	  Yläkoulun	  
luokilla	  uusi	  suunnitelma	  otetaan	  käyttöön	  1.8.2017.	  Uusi	  opetussuunnitelma	  muuttaa	  
monien	  muiden	  asioiden	  lisäksi	  myös	  oppilasarvioinnin	  käytäntöjä.	  Alla	  lyhyesti	  tietoa	  
uuden	  opetussuunnitelman	  mukaisista	  arviointikäytännöistä.	  
	  
1.	  Opintojen	  aikainen	  formatiivinen	  arviointi	  
	  
Oppilas	  saa	  jatkuvaa	  ohjaavaa	  ja	  kannustavaa	  palautetta	  ja	  arviointia.	  Sitä	  annetaan	  kuten	  aikaisemminkin	  
suullisesti	  oppituntien	  yhteydessä	  sekä	  Wilmalla	  oppiainekohtaisin	  tuntimerkinnöin	  ja	  kun	  siihen	  on	  erityinen	  
syy	  arviointikeskusteluin,	  jolloin	  huoltaja	  paikalla.	  Uutena	  formatiivisen	  arvioinnin	  muotona	  on	  kaikkia	  
oppilaita	  koskeva	  Wilmassa	  suoritettava	  formatiivinen	  arviointi,	  jossa	  oppilas	  arvioi	  ensin	  omaa	  toimintaansa	  
ja	  sen	  jälkeen	  opettaja	  arvioi	  oppilaan	  toimintaa.	  Arviointikriteerejä	  on	  oppiaineesta	  /	  opintokokonaisuudesta	  
riippuen	  2-‐5	  kpl.	  Koottu	  formatiivinen	  arviointi	  suoritetaan	  opintokokonaisuuden	  päättyessä	  ennen	  kuin	  
siirrytään	  uuteen	  opintokokonaisuuteen.	  Arviointia	  voidaan	  suorittaa	  myös	  useammin	  ja	  joissain	  oppiaineissa	  
arviointia	  voidaan	  tehdä	  jopa	  jokaisen	  oppitunnin	  jälkeen.	  Suoritettu	  formatiivinen	  arviointi	  on	  
reaaliaikaisesti	  sekä	  oppilaan,	  että	  opettajan	  nähtävissä	  Wilmassa.	  Opintojen	  aikaisen	  formatiivisen	  
arvioinnin	  tehtävänä	  on	  ohjata	  ja	  kannustaa	  oppilasta	  oppimisen	  ja	  opiskelumenetelmien	  kehittämisessä.	  

	  
2.	  Väliarviointi	  

	  
Väliarviointiin	  eli	  syyslukukauden	  päätteeksi	  tehtävään	  arviointiin	  tulee	  suurimmat	  muutokset.	  0-‐4	  
vuosiluokilla	  arviointikeskustelut	  korvaavat	  todistusarvioinnin.	  Arviointikeskustelun	  prosessi	  käynnistyy	  niin	  
oppilaan	  kuin	  oppilaan	  huoltajakin	  suorittamalla	  oppilaan	  koulunkäyntiin	  liittyvällä	  arvioinnilla.	  Tämä	  arviointi	  
toimii	  itse	  arviointikeskustelun	  pohjana.	  0-‐2	  luokilla	  arviointi	  tehdään	  perinteiseen	  tapaan	  paperilla	  ja	  3-‐4	  
luokilla	  Wilmassa	  olevalla	  sähköisellä	  arviointilomakkeella.	  Arviointikeskustelussa	  ovat	  läsnä	  oppilas,	  oppilaan	  
huoltaja	  ja	  opettaja.	  Arviointikeskustelut	  vuosiluokilla	  0-‐4	  käydään	  marraskuun	  ja	  helmikuun	  välisellä	  
ajanjaksolla.	  5-‐9	  luokilla	  oppilaat	  saavat	  perinteisen	  välitodistuksen,	  jossa	  kaikki	  oppiaineet	  arvioidaan	  
numeroin.	  

	  
3.	  Lukuvuoden	  päätteeksi	  tehtävä	  arviointi	  

	  
Lukuvuoden	  päätteeksi	  eli	  keväällä	  tehtävä	  arviointi	  tapahtuu	  todistusarviointina	  seuraavasti:	  
1-‐2	  lk	  kaikki	  oppiaineet;	  sanallinen	  arviointi	  
3	  lk	  numeroarviointi;	  äidinkieli	  ja	  matematiikka;	  muut	  oppiaineet	  sanallisesti	  
4	  lk	  numeroarviointi;	  äidinkieli,	  matematiikka	  ja	  englanti;	  muut	  oppiaineet	  sanallisesti	  
5-‐9	  lk	  kaikki	  oppiaineet;	  numeroarviointi	  

	  
4.	  Muu	  arvointi	  

Koulussa	  suoritetaan	  myös	  itsearivointia	  ja	  vertaisarviointia.	  Tavoitteena	  on	  kehittää	  oppilaan	  kykyä	  oman	  
toiminnan	  arviointiin,	  mahdollisuutta	  oman	  ja	  toisten	  oppilaiden	  osaamisen	  arvostamiseen	  ja	  itsetunnon	  
kehittymiseen.	  Itse-‐	  ja	  vertaisarviointia	  toteutetaan	  pienissä	  kokonaisuuksissa	  lukuvuoden	  aikana	  mm.	  
itsearviointitehtävin	  ja	  -‐keskusteluin	  sekä	  Wilmalla	  suoritettavin	  kyselyin.	  

Toisen	  ja	  kolmannen	  vuosiluokan	  sekä	  luokanopetuksesta	  aineenopetukseen	  siirryttäessä	  olevissa	  
nivelvaiheissa	  kevätlukukauden	  aikana	  järjestetään	  arviointikeskustelu.	  Arviointikeskustelussa	  ovat	  mukana	  
luokanopettaja,	  jatkava	  luokanopettaja	  /	  -‐valvoja,	  huoltaja	  sekä	  oppilas.	  	  

Tarkempaa	  lisätietoa	  arvioinnista	  ja	  siinä	  tapahtuvista	  muutoksista	  saat	  omalta	  opettajaltasi	  

	  

Petteri	  Lahdelma,	  rehtori	  


