
ARVIOINTISUUNNITELMA Ylämyllyn koulu 7-9lk  2021–2022 

Milloin  Koulu Opettaja ja oppilas Huoltaja ja oppilas 

ELOKUU  

 

 

Tavoitteet 

Aineenopettajat esittelevät oppilaille 

kurssiensa tavoitteet ja sisällöt aina kurssien 

alkaessa. Koulussa korostetaan arvioinnissa 

jatkuvaa näyttöä ja palautetta. Wilman 

tuntimerkinnät ovat osa jatkuvaa palautetta.  

7.–9.-lk:lle annetaan tavoitelomakkeet 

kotona täytettäviksi. 

Tavoitteita ja sisältöjä mietitään yhdessä opettajan 

kanssa. Oppilaille kerrotaan arviointikäytänteet, 

aineen työmenetelmät, odotukset ja työrauhaa 

koskevat säännöt. Oppilaat osallistuvat 

itsearviointiin ja vertaisarviointiin osana oppimista.    

Oppilaanohjaajan kanssa oppitunneilla käydään 

keskustelua saaduista arvioinneista ja oppilaat 

tekevät itselleen yleiset tavoitteet opon kirjaan. 

Huoltaja ja oppilas seuraavat Wilmaa säännöllisesti. 

Huoltaja kuittaa sähköisesti kokeet ja testit nähdyksi 

Wilmaan.   

Ops:n tavoitteet ja arviointikäytänteet tiedotetaan 

huoltajille Pedanetissä ja lukuvuositiedotteessa. 

Pedanetissä näkyvät myös valtakunnan ja seudun 

opetussuunnitelmat sekä lukuvuosisuunnitelma. 

Oppilas ja huoltaja täyttävät tavoitelomakkeen ja 

lomake palautetaan luokanvalvojalle 

SYYS-LOKAKUU 

Vanhempainilta 

Koulu järjestää luokka- ja/tai ainekohtaiset 
vanhempainillat, jotka ovat osa kodin ja 
koulun yhteistyötä.  

7.–8. luokkien luokanvalvoja osallistuu 

luokkakohtaisen vanhempainiltaan ja tarvittaessa 

pitää luokkakohtaisen osuuden illan päätteeksi. 

9.lk:lla opojen järjestämä ohjauskeskustelu (syys-

tammikuu) 

7.luokan vanhempainilta: Yläkoulun 

toimintakulttuuri 

8.luokan vanhempainilta: Ajankohtaiset asiat 

Huoltajat ovat tervetulleita 9.luokkalaisen 

ohjauskeskusteluun halutessaan 

LOKAKUU 

Oppimissuunnitelma/ 

HOJKS  

 

Hyvinvointikysely 

Syyslomaan mennessä laaditaan tehostetun 

tuen oppimissuunnitelmat ja erityisen tuen 

oppilaiden HOJKSit. 

Oppilaat vastaavat hyvinvointikyselyyn syysloman 

jälkeen 

Huoltaja osallistuu oppilaan kanssa 

oppimissuunnitelmapalaveriin/HOJKS-palaveriin. 

 

Oppilaat osallistuvat hyvinvointikyselyyn sähköisesti. 

Huoltajille tiedotetaan kyselyn tuloksista. 

MARRAS-JOULUKUU 

vanhempainilta 

Tavoitteiden 

itsearviointi 

Tukitoimet 

 

9.luokkalaisten vanhempainilta 

Tavoitesuunnitelmat annetaan koteihin 

tavoitteiden itsearviointia varten. 

Oppimis- eli tavoitekeskustelut 7.–

8.luokkalaisille (kesto 15-30min). Keskustelu 

perustuu oppilaan syksyllä täyttämä 

tavoitesuunnitelma ja ennen tapaamista 

kotona tehty tavoitteiden itsearviointi sekä 

tulevaan väliarviointiin. Samalla myös 

9.lk:n luokanvalvojat osallistuvat vanhempainiltaan  

7.–8.-luokilla oppimiskeskustelussa mukana 

luokanvalvoja ja oppilas. Tarvittaessa mukana 

myös erityisopettaja (tuen oppilaiden) tai opinto-

ohjaaja.  

Tavoitesuunnitelmaan voidaan kirjata 

kevätlukukaudeksi uusi tavoitteita. Jos oppilaalla 

on oppimissuunnitelma tai HOJKS, kirjaukset 

9.luokan vanhempainilta: Toisen asteen koulutus 

Oppilas täyttää yhdessä huoltajan kanssa ennen 

oppimiskeskustelua tavoitesuunnitelman 

itsearviointipuolen. 

 

Huoltaja osallistuu oppilaan kanssa 

oppimiskeskusteluun. Mikäli huoltaja on estynyt 

tulemasta keskusteluun, kirjataan se Wilmaan ja 



 

 

Arviointi 

 

asetetaan tavoitteita alkavalle 

kevätlukukaudelle. 9.luokkalaisille pidetään 

oppilaanohjaajan järjestämän keskustelu 

(syys-tammikuussa). 

 

7.–8.lk sähköinen väliarviointi Wilmassa 

9.lk välitodistus 

tehdään niihin. Samalla tuen oppilaiden ja 

huoltajien kanssa arvioidaan tuen riittävyyttä. 

Opettajat ovat kirjanneet tukitoimien arvioinnin 

Wilmaan yleisessä tuessa toimenpiteisiin, 

tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan ja erityisen 

tuessa HOJKS:iin syyslukukauden loppuun 

mennessä. 

keskustelu pidetään oppilaan kanssa. Lyhyt kooste 

lähetetään huoltajalle Wilmassa. 

Huoltaja ja oppilas kommentoivat ja allekirjoittavat 

kevätlukukaudelle mahdollisesti täydennetyn 

oppilaan tavoitesuunnitelman. 

 

 

MAALISKUU 

Toiminnan arviointi 

Koulun toiminnan arviointikysely oppilaille, 

henkilöstölle ja huoltajille.  

 Huoltajat ja oppilaat osallistuvat sähköiseen 

kouluntoiminnan arviointiin. 

HUHTI – TOUKOKUU 

Varoitus hylätystä 

arvosanasta 

 

 

HOJKSien ja 

oppimissuunnitelmien 

arviointi 

Tukitoimet 

Huoltajia ja oppilaita tiedotetaan, jos 

oppilaalle on tulossa hylätty arvosana. 

Samalla tehdään suunnitelma, millaisilla 

toimenpiteillä oppilas voi saada hyväksytyn 

arvosanan. 

Erityisen tuen oppilaiden HOJKSit ja 

tehostetun tuen oppilaiden 

oppimissuunnitelmat päivitetään ja 

tavoitteiden saavuttamista arvioidaan 

yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. 

Opettajat järjestävät tukiopetusta ja muuta tukea 

oppilaille, jotka ovat saaneet hylätyn arvosanan 

varoituksen. Oppilas toimii ohjeiden mukaisesti, 

että välttää hylätyn arvosanan. 

Opettajat kirjaavat tukitoimien arvioinnin Wilmaan 

yleisessä tuessa toimenpiteisiin, tehostetun tuen 

oppimissuunnitelmaan ja erityisen tuessa HOJKS:iin 

kevätlukukauden loppuun mennessä (ennen 

oppilaan oppimissuunnitelma- tai HOJKS-

palaveria). 

Huoltajat ja oppilas allekirjoittavat varoituspaperin 

hylätyn arvosanan osalta ja palauttavat sen koululle 

ohjeiden mukaisesti. 

 

Huoltaja saapuu koululle oppilaan kanssa HOJKSin / 

oppimissuunnitelman arviointipalaveriin. Palaverissa 

arvioidaan HOJKSiin / oppimissuunnitelmaan 

kirjattujen tavoitteiden saavuttamista. 

 

Ennen kevätlukukauden loppumista oppilaan saamat 

tukitoimet ovat luettavissa Wilmassa ja niiden 

riittävyyttä ja jatkamista on arvioitu. 

TOUKOKUU 

Tavoitesuunnitelmat 

Lukuvuositodistus 

 

 

7.–8. luokat: lukuvuositodistus, jossa 

numeroarviointi 

9.luokat päättötodistus 

Luokanvalvoja käy tavoitesuunnitelmaan 

asetettujen tavoitteiden loppuarvioinnin oppilaan 

kanssa keskustellen koulussa. Luokanvalvoja 

säilyttää oppilaan tavoitesuunnitelman. 

Aineenopettajat käyvät arviointikeskustelut oman 

oppiaineensa oppilaiden kanssa. 

Tavoitesuunnitelma säilytetään koulussa 9.luokan 

loppuun asti, jolloin oppilaat saavat kaikki yläkoulun 

tavoitesuunnitelmat. 

Huoltaja allekirjoittaa lukuvuositodistuksen. 

KESÄKUU 

Erillinen näyttöpäivä  

Koulu järjestää erillisen näyttöpäivän 

(ehdot), jossa oppilas voi antaa riittäviä 

näyttöjä, jos oppilaalla on edelleen hylättyjä 

arvosanoja.  

  

 


