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• Oppimiskeskustelut

• Valinnaisten tuntien ja valinnaisaineiden arviointi

• Arviointi eri vuosiluokilla
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ARVIOINNIN YLEISET PERIAATTEET

Arvioinnilla on kuusi yleistä periaatetta, jotka on määritelty valtakunnallisissa 
opetussuunnitelman perusteissa.

• Arviointi on yhdenvertaista

• Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta

• Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista

• Arviointi on monipuolista

• Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin

• Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan ikäkausi ja edellytykset.
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MIHIN ARVIOINTI PERUSTUU?

• Arviointi perustuu opetussuunnitelmaan 
ja siihen kirjattuihin oppimisen 
tavoitteisiin ja kriteereihin.

• Jokaisella vuosiluokalla on omat 
oppimisen tavoitteensa. Arviointi 
tehdään suhteessa näihin tavoitteisiin. 

• Arvosanojen kriteerit eli osaamisen 
kuvaukset on määritelty 
päättöarviointiin sekä 6. luokan 
päätteeksi.
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MITÄ ARVIOIDAAN?

• Arvioinnin kohteet ovat oppiminen, osaaminen, työskentely ja 
käyttäytyminen

• Oppilas saa lukuvuoden aikana opettajalta palautetta omasta 
oppimisestaan. Palautteen tarkoitus on ohjata oppilasta ymmärtämään 
omaa oppimistaan, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä kehittämään 
työskentelyään.

• Osaaminen ja työskentely arvioidaan osana oppiaineen arvosanaa.

• Käyttäytymisestä annetaan oma arvosanansa, joka perustuu käyttäytymisen 
kriteereihin.
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MITEN ARVIOIDAAN?
• Lukuvuosiarviointi perustuu näyttöihin, joita oppilas antaa osaamisestaan.

• Arvioinnissa käytetään erilaisia arviointimenetelmiä, joita voivat olla esimerkiksi

➢Portfoliot

➢Suulliset ja kirjalliset kokeet ja tehtävät

➢Esseet ja kirjoitelmat

➢Esitelmät ja esitykset

➢Ryhmätyöt

➢Oppimispäiväkirjat

• Arviointi on monipuolista – osaamista arvioidaan lukuvuoden aikana monta 
kertaa monella eri tavalla.

• Opettaja ohjaa oppimista esimerkiksi keskustelemalla oppilaan kanssa sekä 
antamalla kirjallista palautetta.
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OPPIMISKESKUSTELUT

• Oppimiskeskustelut ovat tärkeä osa kotien kanssa tehtävää yhteistyötä sekä 
arvioinnista tiedottamista.

• Keskusteluun osallistuvat luokanopettaja tai –ohjaaja, huoltaja sekä oppilas.

• Oppimiskeskustelut pohjautuvat oppilaan tekemään itsearviointiin.

• Oppimiskeskusteluissa käsitellään oppilaan koulunkäyntiin, oppimiseen ja 
osaamiseen liittyviä asioita.

• Oppimiskeskustelut pidetään kaikille 1.-7. luokan oppilaille, 8. luokan 
oppilaille niitä tarjotaan.

• Oppimiskeskustelujen ajankohta on tavallisesti marras-helmikuussa.
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TAITO- JA TAIDEAINEIDEN 
ARVIOINTI

• Taito- ja taideaineita ovat liikunta, kuvataide, musiikki, käsityö ja kotitalous.

• 4.-9. luokilla oppilaat valitsevat taito- ja taideaineisiin sidottuja valinnaisia 
tunteja, joiden määrä riippuu kunnan tuntijaosta ja koulusta.

• Näistä valinnaisista tunneista ei tulee omaa arvosanaa, vaan ne sisältyvät 
taito- ja taideaineen arviointiin.

• Taito- ja taideaineiden päättöarvosana annetaan sinä vuonna, kun aineen 
opiskelu päättyy.

• Oppilaan valinnoista riippuen päättöarvosana voidaan antaa vuosiluokalla 
7, 8 tai 9.

• Taito- ja taideaineiden arvioinnista tiedotetaan siinä vaiheessa, kun valinnat 
tehdään.
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VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTI

• Vuosiluokilla 4-9 oppilaiden opinto-ohjelmaan sisältyy valinnaisia aineita.

• Koulu päättää, mitä valinnaisaineita se tarjoaa.

• Valinnaisaineet voivat olla syventäviä tai soveltavia
➢Syventävät valinnaisaineet liittyvät yhteen oppiaineeseen

➢Soveltavat valinnaisaineet yhdistävät usean eri oppiaineen sisältöjä ja tavoitteita

• Valinnaisaineista annetaan joko numeroarvosana tai se arvioidaan 
hyväksytty/hylätty. Arvioinnin muoto riippuu valinnaisaineen laajuudesta. Jos 
valinnaisainetta on alle kaksi vuosiviikkotuntia*, se arvioidaan sanallisesti. Jos 
valinnaisainetta on kaksi vuosiviikkotuntia tai enemmän, annetaan siitä 
numeroarvosana.

• Sanallisesti arvioitava syventävä valinnaisaine voi korottaa oppiaineen 
arvosanaa. 

• Valinnaisaineista ja niiden arvioinnista tiedotetaan siinä vaiheessa, kun 
valintoja tehdään

*vuosiviikkotunti (vvt): tuntimäärä, jota oppiainetta opetetaan viikossa lukuvuoden ajan Leena Muona 2021



ARVIOINTI ERI VUOSILUOKILLA

1. – 2 lk
• Oppimiskeskustelu 

• Sanallinen lukuvuositodistus
➢Äidinkieli ja matematiikka 

arvioidaan 5-portaisesti

➢Muut oppiaineet arvioidaan 
hyväksytty/hylätty

➢ Käyttäytyminen arvioidaan 
sanallisesti omalla liitteellään

• Arviointi- ja lukuvuositiedotteet, 
vanhempainillat ja muu koulun 
antama arviointipalaute

3. lk
• Oppimiskeskustelu

• Sanallinen lukuvuositodistus*
➢ Kaikki oppiaineet arvioidaan 5-

portaisesti

➢ Käyttäytyminen arvioidaan 
sanallisesti omalla liitteellään

• Valinnaisista taito- ja taideaineiden 
tunneista, valinnaisaineista ja niiden 
arvioinnista tiedotetaan valintojen 
yhteydessä

• Arviointi- ja lukuvuositiedotteet, 
vanhempainillat ja muu koulun 
antama arviointipalaute

*Ilomantsi: Numeerinen lukuvuositodistus, käyttäytymisen 
arvosana merkitään todistukseenLeena Muona 2021



ARVIOINTI ERI VUOSILUOKILLA

4.-6. lk

• Oppimiskeskustelut

• Numeerinen lukuvuositodistus

• Valinnaisista taito- ja taideaineiden tunneista, 
valinnaisaineista ja niiden arvioinnista 
tiedotetaan valintojen yhteydessä

• Arviointi- ja lukuvuositiedotteet, 
vanhempainillat ja muu koulun antama 
arviointipalaute

7.-8. lk

• Oppimiskeskustelut

➢ 7. lk oppimiskeskustelut pidetään kaikille

➢ 8. lk oppimiskeskusteluja tarjotaan 
pidettäväksi

• Väliarviointi*

➢ Numeerinen arviointi Wilma-järjestelmään

• Päättöarvioinnit osassa oppiaineita, ajankohta 
riippuu oppilaan valitsemista aineista ja 
tuntijaosta

• Päättöarvioinnista sekä valinnaisten taito- ja 
taideaineiden sekä valinnaisaineiden arvioinnista 
tiedotetaan valintojen yhteydessä 

• Arviointi- ja lukuvuositiedotteet, vanhempainillat 
ja muu koulun antama arviointipalaute

*Juuka: välitodistusLeena Muona 2021



ARVIOINTI ERI VUOSILUOKILLA

9. lk

• Välitodistus

• Päättötodistus

• Käyttäytymisen arvioinnin liite*

• Päättöarviointi niissä oppiaineissa, jotka 
päättyvät 9. luokalla

• Päättöarvioinnista ja päättöarvosanan 
muodostamisen perusteista tiedotetaan 
oppiainekohtaisesti sekä opinto-
ohjaajan kanssa käytävissä 
ohjauskeskusteluissa.
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LINKIT OPETUSSUUNNITELMAAN

• Arviointi Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

• Perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluku

• Päättöarvioinnin kriteerit (1.8.2021 alkaen)
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https://peda.net/opetussuunnitelma/ops2016/opetussuunnitelmat/jspo/l6oajs
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen-arviointiluku-10-2-2020_2.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%B6arvioinnin%20kriteerit%2031.12.2020_1.pdf

