
Ohjelma

• 1 – 3. lk sanallinen arviointi kaikissa oppiaineissa

• 4. lk alkaen numeroarviointi kaikissa oppiaineissa

• 6. lk hyvän osaamisen kuvaus arvosanalle 8 

• 9. lk uudet päättöarvioinnin kriteerit

• käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

• arvioinnin vuosikello
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Arvioinnin yleiset periaatteet 

• Arviointi on yhdenvertaista

• Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista 

• Arviointi on monipuolista 

• Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin

• Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset



Arvioinnin uudistus

• Arvioinnin uudistuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa oppilaiden yhdenvertaisuutta 

arvioinnissa.

• Perusopetuksen arvioinnilla on kaksi tehtävää, jotka tukevat toisiaan. Yksi tehtävä on 

kannustaa ja ohjata oppilaan opiskelua. Toinen on arvioida oppilaan osaamista

suhteessa tavoitteisiin. 

• Koulussa tulee olla yhtenäiset arvioinnin periaatteet ja käytänteet, joiden pohjalta 

rakentuu yhtenäinen arviointikulttuuri. 

• Opettajien yhteistyö kouluyhteisössä on keskeistä, jotta arviointi on johdonmukaista.

• Oppiainekohtaisiin tavoitteisiin sisältyvät myös laaja-alaiset oppimisen ja työskentelyn 

tavoitteet. 
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• Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.

• Jokaisen oppilaan tulee saada käsitys siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten

hänen suoriutumistaan arvioidaan.

• Palautteen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään oppiaineen tavoitteet ja hahmottamaan 

oma edistymisensä sekä se, miten hän voi parantaa suoriutumistaan.  

• Huoltajan tulee saada riittävästi arviointipalautetta oppilaan oppimisesta ja 

edistymisestä koko lukuvuoden ajan.

• Säännöllisen palautteen avulla huoltaja voi paremmin tukea lapsensa tavoitteellista 

oppimista ja koulunkäyntiä.

• Uudet perusteet astuivat voimaan 1.8.2020 
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Yhteistyö huoltajien kanssa

• Huoltajille kerrotaan opiskelun tavoitteista sekä arvioinnin periaatteista ja 

käytänteistä vähintään jokaisen lukuvuoden alussa.  

• Oppilaan huoltajat kutsutaan vähintään kerran lukuvuodessa käytävään oppilasta 

koskevaan oppimiskeskusteluun. 

• Lisäksi huoltajat saavat muuta arviointipalautetta oppilaan oppimisesta ja 

edistymisestä lukuvuoden aikana. 
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Arvioinnin uudistus todistuksissa

• Helsingissä vuosiluokkien 1–3 todistuksissa käytetään yksinomaan 

sanallista arviointia. Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, edistymiseen 

sekä yleisiin opiskelu- ja työskentelytaitoihin. Vuosiluokilla 1-3 käyttäytymisen 

arviointi annetaan sanallisena arvioina todistuksen liitteenä.

• Vuosiluokkien 4-9 todistukset annettaan numeroarvosanoina. 

Vuosiluokilla 4-7 oppilas saa vähintään lukuvuoden päätteeksi 

lukuvuositodistuksen numeroarviona. Muista todistuksista ja arvioinneista 

päätetään koulun opetussuunnitelmassa. Vuosiluokilla 8-9 

lukuvuositodistuksen lisäksi annettaan vähintään yksi välitodistus 

numeroarviona. Perusopetuksen päättävä oppilas saa päättötodistuksen.

• Arvioinnissa käytetään kaupungin yhteisiä todistuspohjia. 

29.4.2021



Lukuvuositodistus vuosiluokilla 1-3 

Jokainen oppiaine arvioidaan lukuvuositodistuksessa yhdellä sanallisella arviointilauseella. Esimerkiksi 

äidinkielessä ja kirjallisuudessa tai matematiikassa ei ole arvioitavana pilkottuja osa-alueita.

Vuosiluokilla 1-3 lukuvuositodistuksessa käytettävä arviointiskaala:

Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti

Olet saavuttanut tavoitteet hyvin

Olet saavuttanut tavoitteet tyydyttävästi

Olet saavuttanut tavoitteet hyväksytysti

Et ole saavuttanut tavoitteita hyväksytysti

Käyttäytyminen arvioidaan samalla skaalalla todistuksen liitteenä. Koulu voi halutessaan antaa arviointia 

myös käyttäytymisen osa-alueista.
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Lukuvuositodistus vuosiluokilla 4-6

Jokainen oppiaine arvioidaan lukuvuositodistuksessa yhdellä 

numeroarvosanalla. Esimerkiksi äidinkielessä ja kirjallisuudessa tai matematiikassa ei ole 

arvioitavana pilkottuja osa-alueita.

Vuosiluokilla 4-6 lukuvuositodistuksessa käytettävä arviointiskaalan numerot 4-10

Käyttäytyminen arvioidaan yhdellä numeroarvosanalla.
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Todistusmalleja

29.4.2021



6. luokan arviointi: 
Hyvän osaamisen kuvaus

* 6. luokan lopussa eri oppiaineiden arviointi perustuu hyvän osaamisen

(arvosana 8) kuvaukseen.

* Hyvän osaamisen kuvauksessa otetaan laajasti huomioon ko.oppiaineen tavoitteet.

* Hyvän osaamisen kuvaukset löytyvät koulun opetussuunnitelmasta,

oppiaineen 6. luokan luvun lopusta.

Opetussuunnitelma – oppiaineet – 6.luokka - Hyvän osaamisen kriteerit

* Esimerkiksi:

https://ops.edu.hel.fi/wp-content/uploads/2016/02/6.luokka-suomen-kieli-ja-kirjallisuus.pdf
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Taide-ja taitoaineiden valinnaiset ja valinnaiset aineet

• Taide- ja taitoaineiden valinnaiset

musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous

1-6 –luokilla yhteensä 6vvt

7-9 –luokilla yhteensä 5vvt

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä 

oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden 

oppimääriä, jolloin oppilas saa yhden sanallisen arvion tai 

arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta. Taide- ja 

taitoaineiden valinnaisina tunteina tarjotuista ja 

suoritetuista opinnoista ei anneta todistuksiin erillistä 

sanallista arviota tai arvosanaa. 

Päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa, kun kunkin taide- ja 

taitoaineen koko oppimäärä, sisältäen myös mahdolliset 

valinnaiset taide- ja taitoaineiden tunnit, on opiskeltu. Kunkin 

taide- ja taitoaineen osalta päättötodistukseen merkitään 

oppilaan opiskeleman oppimäärän laajuus. 

• Valinnaiset aineet

3-6 lkt yhteensä 3vvt

7-9 lkt yhteensä 6vvt

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään 

kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. 

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät 

valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat 

kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti hyväksytty-

merkinnällä. 

Sanallisesti arvioitava (alle 2vvt) valinnainen aine voi korottaa 

yhteisen oppiaineen päättöarvosanaa, jos oppilas on osoittanut 

erityistä osaamista valinnaisen aineen opiskelussa suhteessa 

oppiaineen tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.

Koulun opetussuunnitelmassa määritellään, mitkä valinnaiset 

aineet voivat vaikuttaa korottavasti yhteisen aineen 

päättöarvosanaan. 

Näissä valinnaisissa aineissa voi olla myös musiikkia, 

kuvataidetta ym., mutta tällöin arviointi kuten yllä kuvattu.
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Päättöarviointi

• Uudet päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 

vaadittavan osaamisen tason kussakin oppiaineessa. 

• Kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2021

• Keväällä 2022 päättöarvioinnissa käytetään uusia kriteereitä

• Keväällä 2021 päättöarvioinnissa käytetään vielä nykyisiä kriteereitä (määrittää 

numeroarvosanaan 8 vaadittavan osaamisen tason kussakin oppiaineessa)
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Esimerkki matematiikan arvioinnista
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Lähde: OPH



Esimerkki biologian arvioinnista
Päättöarvosanan muodostaminen ja oppiaineen tavoitteiden ja 

sisältöjen vuosiluokkaistamisesta

• Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritellyt oppiaineen 

oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta 

siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa 

opetussuunnitelmassa.

• Niiden oppiaineiden tavoitteiden, joiden osalta osaaminen on osoitettu 

vuosiluokilla 7 ja 8 arviointi otetaan huomioon päättöarviointia tehdessä. 

Näihin tavoitteisiin perustuva osaamisen taso tulee arvioida käyttäen 

päättöarvioinnin kriteereitä.
26/03/2021 Opetushallitus
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Esimerkki maantiedon arvioinnista

Esimerkkejä maantiedon kriteereissä käytetyistä verbeistä

Arvosanan 5 oppilas osaa…
Erottaa, toimia, osallistua, luetella, nimetä, tunnistaa, kertoa, kuvailla, osaa 
(ilmansuunnat), antaa esimerkkejä

Arvosanan 9 oppilas osaa…
Osaa käyttää, soveltaa, selittää, perustella, vertailla, esittää kysymyksiä, ymmärtää, 
tehdä johtopäätöksiä, toteuttaa, havainnollistaa, esittää, arvioida, suunnitella

26/03/2021 Opetushallitus

26/03/2021 Opetushallitus
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Erityistä tukea saavan oppilaan päättöarviointi 

• Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, hänen 

suoriutumistaan arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin käyttäen päättöarvioinnin kriteereitä.  

• Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, 

arvioidaan oppilaan suoriutumista näissä oppiaineissa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä 

koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) suhteessa hänelle määriteltyihin, yksilöllisesti asetettuihin 

tavoitteisiin ja sisältöihin, ei päättöarvioinnin kriteereihin. 

• Yleisen oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden yksilöllisten oppimäärien päättöarvioinnissa 

käytetään numeroarviointia, jota voidaan täydentää sanallisella arvioinnilla.

• Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan yksilöllisten oppimäärien päättöarvioinnissa 

käytetään joko sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää. Arviointimuoto voi vaihdella 

oppilaskohtaisesti. Jos päättötodistuksessa käytetään numeroarviointia, tulee numeroarviointia käyttää 

viimeistään seitsemänneltä vuosiluokalta alkaen. Arviointimuodosta (sanallinen, numero tai näiden 

yhdistelmä) päätetään oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa 

(HOJKS). Arvioinnissa käytetään yhteistä päättöarvioinnin todistuspohjaa.
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Käyttäytymisen arviointi

• Järjestyssäännöt

> Käyttäytymisen arvioinnin 

kriteerit

• 1-3. lk

• 4-9. lk
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• Käyttäydymme ystävällisesti ja 

huomaavaisesti.

• Emme kiusaa emmekä osallistu 

kiusaamiseen.

• Noudatamme aikuisten antamia ohjeita ja 

aikatauluja.

• Huolehdimme yhteisistä työvälineistä ja -

ympäristöstä.

• Annamme työrauhan kaikille.

• Toimimme turvallisesti välitunneilla.

• Koulun alueelta poistutaan vain aikuisen 

luvalla.

• Käytämme mobiililaitteita asiallisesti ja 

häiritsemättä.

• Ruokailemme rauhallisesti, siististi ja 

terveellisesti.

• Vaalimme oppimisen iloa ja hyvää ilmapiiriä.



1-3 –luokat: Käyttäytymisen arviointi
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4.-9. luokat: Käyttäytymisen arviointi
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Arvioinnin vuosikello

• Toimintasuunnitelman liite

• Perehdytys henkilöstölle

• Oppilaiden kanssa läpi syyslukukauden alussa

• Huoltajille info

• Päivitys tarvittaessa
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