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Päättöarviointi



Päättöarvioinnin tehtävä
• Määrittää kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppiaineille 
asetetut tavoitteet perusopetuksen päättyessä.

• Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, joka 
on saavuttanut perusopetuksen koko oppimäärän tavoitteet 
vähintään arvosanan 5 edellyttämän osaamisen mukaisesti.



Arvosanan muodostaminen

• Päättöarvosana on oppiaineen tavoitteiden ja kriteerien perusteella 
muodostettu kokonaisarviointi.

• Päättöarviointi ajoittuu oppiaineesta ja koulun tuntijaosta riippuen 
vuosiluokille 7, 8 tai 9. 

• Taivis:

- 7. luokalla taito- ja taideaineet: KS, KO, KU. 
- Huom. poikkeus, jos oppilas on valinnut jonkun näistä taito- ja taideainevalinnaiseksi 8. ja 9. 
luokalle, arvioidaan vasta 9. luokan keväällä. 

- 8. luokalla historia, musiikki

- 9. luokalla loput aineet 



Miten tiedotetaan?

• Päättöarvioinnin lähestyessä opettajien tehtävänä on lukuvuoden 
vielä ollessa käynnissä antaa oppilaille paitsi tietoa suoriutumisen 
nykytilasta ja –tasosta, myös oppimista eteenpäin ohjaavaa 
arviointipalautetta.

• Samoin tulee huolehtia siitä, että oppilaat ja huoltajat ovat tietoisia 
tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. 
Palautteen ja ohjauksen tulee olla riittävän yksityiskohtaista ja 
yksilöllistä.



Mitä arvioidaan?

Arvioinnin 
kohteet

Osaaminen

Työskentely

Käyttäytyminen

Osaamisen taso 
suhteessa oppiaineen 

tavoitteisiin ja 
kriteereihin.

Osana oppiaineen 
arvosanaa.

Perustuu oppiaineen 
työskentelyn tavoitteisiin.

Erillisenä, ei vaikuta 
oppiaineesta saatavaan 

arvosanaan.

Oppiminen

Opintojen edistyminen 
suhteessa annettuihin 

tavoitteisiin, palautteen 
anto, itsearviointi, 

vertaisarviointi.



Päättöarvioinnin kriteerit oppiaineittain
• Päättöarvioinnin kriteerit astuivat voimaan 1.8.2021. Nykyisen 

arvosanan 8 kriteerien lisäksi on määritelty kriteerit myös arvosanoille 
5,7 ja 9.

https://urly.fi/1UXZ

Päättöarviointi.pptx


Erityisen tuen oppilaan arviointi

• Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen 
oppimäärän mukaisesti, oppilaan suoriutumista arvioidaan suhteessa 
yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja arvioinnissa käytetään 
päättöarvioinnin kriteerejä. 

• Yksilöllistetyissä oppiaineissa arvioidaan Hojksiin asetettujen 
tavoitteiden pohjalta. 

• Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa 
voidaan käyttää numeroarvioinnin sijasta sanallista arviota myös 
päättöarvioinnissa.



Taito- ja taideaineiden sekä valinnaisten 
arviointi
• Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen 

vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista taide- ja taitoaineiden 
valinnaisista tunneista. Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit arvioidaan 
osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden 
oppimääriä, eikä niistä anneta erillistä päättöarvosanaa.

• Ne valinnaiset aineet (syventäviä tai soveltavia), jotka muodostavat 
yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan 
numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät 
valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet 
arvioidaan sanallisesti.

• Päättötodistuksessa valinnaiset näkyvät uudella tavalla.





Päättöarvosanan korottaminen

• Ainoastaan hylätystä vuosiluokan suorituksesta on 
perusopetusasetuksessa säännös, jonka mukaan oppilaalle tulee 
antaa mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa 
saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot.

• Kun oppilas on vielä koulussa, koulu voi järjestää mahdollisuuksia 
antaa erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttöjä, joiden avulla 
oppilaat voivat osoittaa parantunutta osaamistaan. Mahdollisuuksia 
voidaan antaa normaalin opetuksen yhteydessä sekä erillisissä 
näyttötilaisuuksissa.

• Selvitystä annetusta päättöarvioinnin arvosanasta on pyydettävä 
kahden kuukauden kuluessa sen antamisesta. 



KIITOS


