
TAULUKKO: Käyttäytymisen numeerisen ja sanallisen arvioinnin kriteerit

Vuosiluokilla 4-9 numeerinen 

arviointi ja vuosiluokilla 1-3 

sanallinen arviointi

Noudattaa sovittuja 

toimintatapoja ja sääntöjä 

kouluaikana

 Toimii muut ihmiset ja 

kouluympäristön huomioon 

ottaen 

Käyttäytyy asiallisesti ja 

tilannetietoisesti hyviä tapoja 

noudattaen

10                                               

Taito                                     

erinomainen

Oppilas noudattaa sääntöjä 

aina ilman laiminlyöntiä tai 

rikkomuksia. Oppilas on 

vastuuntuntoinen ja toimii 

esimerkkinä muille.

Oppilas toimii aina 

kannustavasti ja kouluyhteisöä 

rakentavalla tavalla. Oppilas 

auttaa oma-aloitteisesti muita 

ja huolehtii kouluympäristöstä 

toimien esimerkkinä muille.

Oppilas käyttäytyy aina 

asiallisesti ja tilannetietoisesti 

ja hyviä tapoja noudattaen. 

9                                                                                            

Taito                               

kiitettävä

Oppilas noudattaa sääntöjä 

lähes aina ja pyrkii olemaan 

esimerkkinä muille.

Oppilas toimii lähes aina muut 

ja kouluympäristön huomioon 

ottaen. Oppilas auttaa muita ja 

huolehtii kouluympäristöstä.

Oppilas käyttäytyy lähes aina 

asiallisesti ja tilannetietoisesti 

hyviä tapoja noudattaen.

8                                                                       

Taito                                                           

hyvä 

Oppilas noudattaa sääntöjä 

yleensä ja pyrkii korjaamaan 

toimintaansa. 

Oppilas toimii yleensä muut ja 

kouluympäristön huomioon 

ottaen. Oppilas pyydettäessä 

auttaa muita ja huolehtii 

kouluympäristöstä. 

Oppilas käyttäytyy yleensä 

asiallisesti ja tilannetietoisesti 

hyviä tapoja noudataten. 

7                                                               

Taito                                       

tyydyttävä 

Oppilaalla on toisinaan 

vaikeuksia noudattaa sääntöjä.  

Oppilas aiheuttaa toistuvasti 

häiriöitä. 

Oppilas toimii toisinaan 

välinpitämättömästi ja 

epäasiallisesti toisia ja 

ympäristöä kohtaan. 

Oppilas käyttäytyy toisinaan 

epäasiallisesti eikä noudata  

hyviä tapoja. 

6                                                              

Taito                                              

kohtalainen

Oppilaalla on toistuvasti 

vaikeuksia noudattaa koulun 

sääntöjä. Häneen on 

kohdistettu toistuvasti 

kurinpidollisia toimenpiteitä.

Oppilas toimii toistuvasti 

välinpitämättömästi ja 

epäasiallisesti toisia ja 

kouluympäristöä kohtaan. 

Oppilas häiritsee toistuvasti 

toisten työskentelyä. 

Oppilas käyttäytyy toistuvasti 

epäasiallisesti eikä toistuvasti 

noudata hyviä tapoja. Oppilaan 

käyttäytyminen häiritsee 

toistuvasti koulutyötä.

5                                                                        

Taito                                        

välttävä

Oppilaalla on usein vaikeuksia  

noudattaa sääntöjä. Häneen on 

usein kohdistettu kurinpidollisia 

toimenpiteitä.

Oppilas toimii usein 

vahingollisesti toisia ja/tai 

ympäristöä kohtaan. Oppilas 

häiritsee usein toisten 

työskentelyä.

Oppilas käyttäytyy usein 

epäasiallisesti eikä noudata 

juurikaan hyviä tapoja. 

Oppilaan käyttäytyminen 

häiritsee usein koulutyötä. 



4                                                                                                                          

Hylätty 

Oppilaalla on jatkuvasti 

vaikeuksia noudattaa sääntöjä. 

Häneen kohdistetaan jatkuvasti 

kurinpidollisia toimenpiteitä.

Oppilas toimii jatkuvasti  toisia 

ja kouluympäristöä 

vahingoittaen. Oppilas häiritsee 

jatkuvasti toisten työskentelyä.

Oppilas käyttäytyy jatkuvasti 

epäasiallisesti eikä noudata 

hyviä tapoja. Oppilaan 

käyttäytyminen häiritsee 

jatkuvasti koulutyötä.

13.11.2018


