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13
Suomenkielisten peruskoulujen vuosiluokkien 1-6 todistuslomak-
keet

HEL 2017-004025 T 12 01 02

Päätösehdotus

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää hyväksyä Helsingin 
kaupungin suomenkielisten peruskoulujen vuosiluokkien 1-6 koulukoh-
taiset todistuslomakkeet (liite 1). 

Esittelijän perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen val-
takunnallisista perusteista, jotka otetaan käyttöön portaittain alkaen 
1.8.2016. Vuosiluokkien 1-6 osalta uusi opetussuunnitelma on otettu 
käyttöön 1.8.2016.

Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen 
osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista. Opetussuunnitel-
man kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomen-
kielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 
1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakun-
nan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57). Nyt jaoston hyväk-
syttäväksi tuodaan koulujen koulukohtaiset todistuslomakkeet.

Koulujen opetussuunnitelmat löytyvät internetistä osoitteessa 
http://ops.edu.hel.fi. Koulujen todistuslomakkeet löytyvät kohdasta liit-
teet. Todistuslomakkeissa on käytetty kuvitteellisia oppilaita.

Koulukohtaisten todistuslomakkeiden laatimisessa on noudatettu ope-
tussuunnitelman perusteiden ja opetussuunnitelman kuntakohtaisen 
osuuden linjauksia. Helsingin kaupungin kouluissa käytetään koulukoh-
taisesti laadittuja todistuslomakkeita välitodistuksina, jaksotodistuksina 
ja lukuvuositodistuksina koulun opetussuunnitelmassa määritellyllä ta-
valla. Välitodistuksiin ja jaksotodistuksiin sovelletaan samoja periaattei-
ta ja linjauksia kuin lukuvuositodistuksiinkin lukuun ottamatta merkintää 
siirtymisestä seuraavalle luokalle tai luokalle jättämisestä.

Lukuvuoden päättyessä oppilas saa lukuvuositodistuksen, joka sisältää 
sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseise-
nä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa 
oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuositodistukseen sisäl-
tyy käyttäytymisen arviointi, ja siinä on myös päätös oppilaan siirtymi-
sestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.
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Vuosiluokkien 1-2 todistuksissa käytetään yksinomaan sanallista ar-
viointia ja arviointi kohdistuu ensisijaisesti oppilaan edistymiseen sekä 
yleisiin opiskelu- ja työskentelytaitoihin. Vuosiluokilla 3-6 arviointi on 
sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää. Vuosiluokilla 3-6 
sanallista arviointia voidaan käyttää tarvittaessa yksittäisen oppilaan 
kohdalla, vaikka kyseisellä vuosiluokalla muutoin käytettäisiin nume-
roarviointia.

Todistuksissa voidaan numeroarvosanaa aina täydentää sanallisilla ar-
vioilla ja näin antaa palautetta sekä osaamisen tasosta että edistymi-
sestä. Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuun otta-
matta niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin suo-
mi.

Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa käytetään sanallista tai nu-
meroarviointia tai niiden yhdistelmää. Arvioinnin muoto voi vaihdella 
oppilaskohtaisesti. Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käy-
tetään sanallista arviointia koko perusopetuksen ajan mukaan lukien 
päättöarviointi.

Numeroarvosana kuvaa oppilaan osaamisen tasoa suhteessa tavoittei-
siin kussakin oppiaineessa tai opintokokonaisuudessa. Sanallista ar-
viointia käyttämällä voidaan antaa monipuolista palautetta oppilaan op-
pimisesta ja suoriutumisesta. Sanallisella arvioinnilla voidaan myös an-
taa numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa palautetta osaamisesta ja 
oppimisen edistymisestä oppiaineen eri osa-alueilla.

Koulujen todistukset noudattavat opetushallituksen 22.12.2014 antamia 
perusteita sekä kuntakohtaisia ohjeita.
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