
Arviointiperusteita, 
pisteytystietoja + koetulkki 
ja ohjeet lähteiden merkitsemiseen (Teppo Tervo 6.8.2019/v. 3.01)

Arviointiperusteet: 
A) Tuntiaktiivisuus - oppilaan yritteliäisyys ja olennai-

seen keskittyminen oppitunneilla  
B) Tuntiosaaminen - kuinka paljon oppilas osoittaa taito-

jaan ja tietämystään oppitunneilla 
C) Yksilö-, pari- ja ryhmätöiden tekeminen ja niissä osoi-

tettu taito toimia yksin ja erilaisissa ryhmissä sekä vas-
tuun kantaminen ryhmän työskentelystä 

D) Koearvosanat 
(opettajalta voi tiedustella halutessaan koearvosanoja wilma-viestillä). 

Arvioinnissa käytettäviä osatekijöitä: 
A) Tietopohja* – vastauksen/työn sisältämä olennaisen ja 

oikean tiedon määrä 
B) Asian esittäminen - täsmällisyys, selkeys, oikeellisuus, 

asia esitetty omalla tavalla (lähteitä ei ole kopioitu). 
 havainnollinen esitystapa (asian esittäminen selkeästi 

tekstin, kuvioiden, kaavioiden ja/tai piirustusten avulla) ja 
itse keksitty tehtävänratkaisu ja esitystapa ovat eduksi 

C) Monipuolisuus ja/tai perustelut 
 yksityiskohtien ja esimerkkien käyttö eduksi, asian esittely 

laajemmin lisäansio 
D) Kokonaisuus** – vastaus/työ osoittaa, että asia on ym-

märretty 

Tietopohja (A) ja erityisesti kokonaisuus (D) painottuvat 
yleensä muita enemmän. Osatekijöitä voidaan myös yhdis-
tää. Arvioinnissa voidaan käyttää muitakin osatekijöitä, jos 
tehtävä niin vaatii, mutta tällöin osatekijät merkitään erikseen 
näkyviin. 

U s e i n  k ä y t ö s s ä  o l e v a   
pisteytystaulukko selityksineen: 
0 = olematon/täysin vir-
heellinen 
1 = heikko, merkittäviä 
puutteita ja virheitä 
2 = tyydyttävä, jonkin ver-
ran puutteita, jonkin verran 
virheitä  
3 = hyvä, ei merkittäviä 
puutteita eikä virheitä 

4 = erinomainen, ei puutteita 
eikä virheitä, täydet pisteet ar-
viointitaulukossa 
5 = edellisen lisäksi merkittäviä 
lisäansioita, esimerkiksi syväl-
listä pohdintaa, ainutlaatuinen 
idea, yksityiskohtiin asti vietyä 
kokonaisuuksien hallintaa jne. 

Osassa tehtävistä käytetään pisteytystä, jo-
ka perustuu vaadittavien asioiden määrään. 

Koetulkki eli apua koetulosten tulkintaan: 
 

 

Sarakkeiden selityk-
set: 
A = oppilaan nimi 
B = oppilaan luokka 
C = aine lyhenteenä ja ko-
keen järjestysnumero (UE: 
evankelisluterilainen uskonto; HI: 
historia; YH: yhteiskuntaoppi)  

D= Kokeen järjestysnumero 
E = kokeen / kokonai-
suuden nimi 

F = saavutettu 
kokonaisarvosana 
G= Tietokoneohjelman las-
kema arvosanaehdotus (pis-
tetaulukko yleensä 21%) 

H = oppilaan saavuttamien paino-
tusprosenttien yhteismäärä 
J = kokonaisuuden painotusprosenttien yhteismäärä 
(yleensä 100) 
K1 = kokonaisuuden tai kokeen osan tunnis-
te (alkuosassa yleensä aineen lyhenne) 

K2 = oppilaan tästä osasta saavuttamat 
pisteet 
K3 = osan maksimipisteet 
K4 = oppilaan saavuttama prosenttimäärä 
kokonaispisteistä 
K5 = osan painotusprosentti (eli kokeen osan 
merkitys kokonaisarvosanalle) 
K6 = oppilaan saavuttama painotuspro-
senttimäärä [saadaan, kun kerrotaan oppilaan saavut-
tama prosenttimäärä kokonaispisteistä (K4) kokonaisuuden 
tai kokeen painotusprosentilla (K5)] 

Kokonaisuuden tai kokeen arvosanan määräy-
tyminen: Kun kokonaisuuden tai kokeen kaikki  
K6 –sarakkeet eli oppilaan saavuttamat painotus-
prosentit lasketaan yhteen, saadaan oppilaan arvioi-
tavan kokonaisuuden tai kokeen painotusprosenttien 
yhteismäärä (H), joka määrää arvosanan.  

Jos käytetään 21 % taulukkoa, niin 21 % pisteistä vaaditaan arvosanaan 4,75 (5-). 
55 % pisteistä vaaditaan arvosanaan 7. Myös muita taulukoita voidaan käyttää – 
ensimmäisissä kokeissa on tyypillisesti käytössä 31 % taulukko eli 31 % pisteistä 
vaaditaan arvosanaan 4,75 (5-). 

Ohjeet lähteiden merkitsemiseen: 

Internet-sivut:  
http://www.pääsivu/alasivu/alasivu/teksti.htm(l) (lukupäivämäärä) 
 Internet-osoite on merkittävä kokonaisuudessaan! 

Kirjallisuus: 
Kokonainen teos: Teoksen tekijän sukunimi, Etunimi/-et, Kirjan nimi. 
Monesko painos.  Mahdollinen suomentaja. Painopaikka ja –vuosi, 
käytettyjen sivujen alkusivu - loppusivu. 

Artikkeli: Kirjoittajan sukunimi, Etunimi/et, Artikkelin nimi. –Teoksen / 
Lehden nimi. (Sarjan nimi ja numero/ Lehden numero / vuosikerta). 
Toimittaja/toimittajat, käytettyjen sivujen alkusivu – loppusivu. 

Sanomalehti- tai aikakauslehtiartikkelit: Kirjoittajan sukunimi, Etu-
nimi/et, Artikkelin nimi. -Lehden nimi lehden numero/vuosikerta. Toi-
mittaja/toimittajat, käytettyjen sivujen alkusivu – loppusivu. 


