
Kurssisuorituksen arviointi 
 

Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa 

palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun 

etenemisestä. Kurssin arvioinnin tulee olla monipuolista ja perustua paitsi mahdollisiin 

kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan 

tietojen ja taitojen arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa 

huomioon käyttäen hyväksi muun muassa kurssin arviointikeskusteluja. Arvioinnin 

menetelmistä ja käytänteistä päätetään tarkemmin opetussuunnitelmassa. 

 

”Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti.” (Lukioasetus 

810/1998, 4 § 1 mom) 

 

”Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen 

osallistumatta.” (Lukioasetus 810/1998, 4 § 2 mom) 

 

Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. 

Opetussuunnitelmassa tulee päättää tarkemmin itsenäisesti opiskeltaviksi 

edellytettävistä opinnoista ja niiden suoritusperiaatteista. 

 

Jos opiskelija opiskelee kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan 

soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Kurssin tavoitteiden 

saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin arvioitava riittävän 

laaja-alaisesti.  

 

”Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein 

tietoa opiskelijalle ja hänen huoltajalleen. Tietojen antamisesta määrätään tarkemmin 

opetussuunnitelmassa.” (Lukioasetus 810/1998, 6 § 1 mom) 

 

Jotta oppilaitos voisi varmistaa, että huoltajat saavat asetuksen mukaisen tiedon 

opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä, koulu voi edellyttää huoltajan 

allekirjoitusta tiedotteisiin sellaisilta opiskelijoilta, jotka eivät vielä ole täysi-ikäisiä. 

 

”Edellä 1 momentissa tarkoitettu arvostelu annetaan numeroin tai muulla 

opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4-

10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 

10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. ... ” 

(Lukioasetus 810/1998, 6 § 2 mom) 

 

Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 

valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien sekä 

soveltavien kurssien arviointitapoja voivat olla opetussuunnitelmassa päätettävällä 

tavalla numeroarviointi, suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H = hylätty) tai 

sanallinen arviointi. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti 

arviointikeskustelussa annettu palaute voivat myös täydentää ja täsmentää 

numeroarvosanaa. Kesken olevan kurssisuorituksen merkintätavasta voidaan päättää 

opetussuunnitelmassa. 

 

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja 

kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka 

vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa, siten että 

opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen 

näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan 

kurssiarvosanaa. 



Arvioinnin suorittajat ja arviointiperusteista tiedottaminen 

 

”Opiskelijan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta opiskelijan 

opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät 

rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.” (Lukioasetus 810/1998, 9 § 1 mom) 

 

”Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta 

häneen.” (Lukioasetus 810/1998, 9 § 2 mom) 

 

Arviointiperusteista tiedottaminen parantaa opettajien ja opiskelijoiden oikeusturvaa 

ja motivoi opintoja. Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin 

arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa, jolloin niistä 

keskustellaan opiskelijoiden kanssa. 

 

(Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003) 


