
 

 

1.luokan lukuvuositodistuksessa arvioidaan: 

Arviointiasteikolla  

• Tavoitteet saavutettu kiitettävästi 
• Tavoitteet saavutettu hyvin 
• Tavoitteet saavutettu tyydyttävästi 
• Tavoitteet saavutettu välttävästi 
• Tavoitteet saavuttamatta 

Seuraavat oppiaineet: 

Suomen kieli ja kirjallisuus 

• Lukemisen sujuvuus 
• Tekstien ymmärtäminen 
• Kirjainmuotojen kirjoittaminen 
• Oikeinkirjoitus 
• Ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot 

Matematiikka 

• Peruslaskutoimitukset 
• Soveltavat tehtävät 

Arviointiasteikolla 

• Hyväksytty 
• Hylätty 

Seuraavat oppiaineet: 

A1 kieli Englanti 

Ympäristöoppi 

Uskonto/ Elämänkatsomustieto 

Musiikki 

Kuvataide 

Käsityö 

Liikunta 

 

  



 

 

2.luokan lukuvuositodistuksessa arvioidaan: 

Arviointiasteikolla  

• Tavoitteet saavutettu kiitettävästi 
• Tavoitteet saavutettu hyvin 
• Tavoitteet saavutettu tyydyttävästi 
• Tavoitteet saavutettu välttävästi 
• Tavoitteet saavuttamatta 

Seuraavat oppiaineet: 

Suomen kieli ja kirjallisuus 

• Lukemisen sujuvuus 
• Tekstien ymmärtäminen 
• Tekstien tuottaminen 
• Oikeinkirjoitus 
• Ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot 

Matematiikka 

• Peruslaskutoimitukset 
• Soveltavat tehtävät 

Arviointiasteikolla 

• Hyväksytty 
• Hylätty 

Seuraavat oppiaineet: 

A1 kieli Englanti 

Ympäristöoppi 

Uskonto/ Elämänkatsomustieto 

Musiikki 

Kuvataide 

Käsityö 

Liikunta 

 

  



 

 

3.luokan lukuvuositodistuksessa arvioidaan: 

Arviointiasteikolla  

• Tavoitteet saavutettu kiitettävästi 
• Tavoitteet saavutettu hyvin 
• Tavoitteet saavutettu tyydyttävästi 
• Tavoitteet saavutettu välttävästi 
• Tavoitteet saavuttamatta 

Seuraavat oppiaineet: 

Suomen kieli ja kirjallisuus 

• Lukemisen sujuvuus 
• Tekstien ymmärtäminen ja tulkitseminen 
• Tekstien tuottaminen ja oikeinkirjoitus 
• Ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot 
• Tutustuminen kieleen ja kirjallisuuteen 

Matematiikka 

• Peruslaskutoimitukset 
• Soveltavat tehtävät 

 

A1 kieli Englanti 

Ympäristöoppi 

Uskonto/ Elämänkatsomustieto 

Musiikki 

Kuvataide 

Käsityö 

Liikunta 

 

4. -6.luokilla kaikki oppiaineet arvioidaan yhdellä numeroarvosanalla 

 

  



 

 

Käyttäytymisen arviointi Oriveden alakouluissa vuosiluokilla 1-6 

• Käyttäytymisestä annetaan vuosiluokilla 1–3 sanallinen arvio, se annetaan todistuksen 
liitteellä. 

• Käyttäytymisestä annetaan yksi numeroarvosana lukuvuositodistukseen vuosiluokilla 4–6. 
Vuosiluokilla 4-6 ei anneta käytösarvioinnin liitettä. 

• Käytösarvioinnin pohjana käytetään Oriveden paikallisesti määriteltyjä arviointikriteerejä. 
Arviointikriteerit löytyvät tämän ohjeen lopusta sekä:  

 https://peda.net/orivesi/opetussuunnitelmat/ol6p:file/download/1fc6d0e18e01590c93b70f6a
35455c062afabf74/OPS-perusopetuksen-arviointi-luku6-Orivesi.pdf 

1-3-luokkien arvioinnin liitteessä arvioidaan arviointiasteikolla 

• Tavoitteet saavutettu kiitettävästi 
• Tavoitteet saavutettu hyvin 
• Tavoitteet saavutettu tyydyttävästi 
• Tavoitteet saavutettu välttävästi 
• Tavoitteet saavuttamatta 

SOVITTUJEN OHJEIDEN JA SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN 

• Oppilas noudattaa sovittuja ohjeita ja sääntöjä. 
• Oppilaalla on työskentelyssä tarvittavat välineet mukana. 

TYÖRAUHAN EDISTÄMINEN JA YLLÄPITÄMINEN 

• Oppilas työskentelee muita häiritsemättä. 
• Oppilas edistää omalla toiminnallaan työrauhaa. 

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSSA 

• Oppilas huomioi toisten mielipiteet. 
• Oppilaan kielenkäyttö ja toiminta on asiallista ja toista kunnioittavaa. 
• Oppilas kertoo rakentavasti omat ajatuksensa. 
• Oppilas osaa antaa kannustavaa ja/ tai rakentavaa palautetta toisille. 
• Oppilas toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä. 

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN 

• Oppilas huolehtii yhteisestä omaisuudesta. 
• Oppilas pitää oman lähiympäristönsä siistinä. 
• Oppilas toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 
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