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LIITE: Perusopetuksen ops-muutokset, väli- ja lukuvuositodistukset,
Arviointityöryhmän esitys.

kohta a) Luokkien 1-4 arviointivirkkeet – korjaukset merkitty kursiivilla
Todistus 1. vuosiluokka lukuvuositodistus
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli, asteikko 5-portainen
• Osaat ilmaista itseäsi suullisesti. POISTETAAN Osaat toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
• UUSI: Osaat lukea sanoja.
• Osaat lukea virkkeitä.
• Ymmärrät lukemasi POISTETAAN virkkeet.
• UUSI: Osaat kirjoittaa sanoja.
• Osaat kirjoittaa virkkeitä.
Matematiikka, asteikko 5-portainen
• Osaat peruslaskutoimituksia lukualueella 0-20. POISTETAAN Osaat erilaisia laskutoimituksia.
• Osaat soveltaa oppimiasi tietoja ja taitoja. POISTETAAN Osaat käyttää päättely- ja
ongelmanratkaisutaitoja.
• Osaat havainnollistaa matematiikkaa eri tavoin POISTETAAN Osaat tehdä ympäristöstäsi
matemaattisia havaintoja.
Hyväksytysti: Käsityö, Liikunta, Ympäristöoppi, Englanti, Kuvataide, Musiikki,
Uskonto/elämänkatsomustieto
Todistus 2. vuosiluokka lukuvuositodistus
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli, asteikko 5-portainen
• Osaat ilmaista itseäsi suullisesti POISTETAAN Osaat toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
• Osaat lukea sujuvasti POISTETAAN virkkeitä.
• UUSI: Luet erilaisia tekstejä.
• Ymmärrät lukemasi POISTETAAN virkkeet.
• Osaat kirjoittaa virkkeitä.
• Osaat kirjoittaa omia tekstejä. POISTETAAN Luet kirjallisuutta.
Matematiikka, asteikko 5-portainen
• Osaat peruslaskutoimituksia lukualueella 0-100. POISTETAAN Osaat erilaisia laskutoimituksia.
• Osaat havainnollistaa matematiikkaa eri tavoin. POISTETAAN Osaat käyttää päättely- ja
ongelmanratkaisutaitoja.
• Osaat soveltaa oppimiasi tietoja ja taitoja. POISTETAAN Osaat tehdä ympäristöstäsi matemaattisia
havaintoja.
Hyväksytysti: Käsityö, Liikunta, Ympäristöoppi, Kuvataide, Musiikki, Uskonto/elämänkatsomustieto
Todistus 3. vuosiluokka lukuvuositodistus
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli, asteikko 5-portainen
• Osaat ilmaista itseäsi suullisesti POISTETAAN Osaat toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
• Luet sujuvasti erilaisia tekstejä POISTETAAN Osaat lukea tekstejä.
• Ymmärrät lukemasi tekstit POISTETAAN tekstejä.
• Luet kokonaisia kirjoja POISTETAAN Luet monipuolista kirjallisuutta.
• Osaat kirjoittaa omia tekstejä POISTETAAN Osaat tuottaa tekstejä.
• Hallitset oikeinkirjoituksen POISTETAAN Hallitset oikeinkirjoitusta.
Englanti, asteikko 5-portainen
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• Osaat ilmaista itseäsi suullisesti.
• Osaat ilmaista itseäsi kirjallisesti.
Matematiikka, asteikko 5-portainen
• Osaat peruslaskutoimituksia lukualueella 0-1000 POISTETAAN Osaat erilaisia laskutoimituksia.
• Osaat havainnollistaa matematiikkaa eri tavoin POISTETAAN Osaat käyttää päättely- ja
ongelmanratkaisutaitoja.
• Osaat soveltaa oppimiasi tietoja ja taitoja POISTETAAN Osaat tehdä ympäristöstäsi matemaattisia
havaintoja.
Ympäristöoppi, asteikko 5-portainen
Seuraavat arvioidaan Hyväksytty / Hylätty: Käsityö, Liikunta, Kuvataide, Musiikki,
Uskonto/elämänkatsomustieto, Valinnaisaine
Todistus 4. vuosiluokka lukuvuositodistus
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli, asteikko 5-portainen
• Osaat ilmaista itseäsi suullisesti POISTETAAN Osaat toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
• Luet sujuvasti erilaisia tekstejä POISTETAAN Osaat lukea tekstejä.
• Ymmärrät lukemasi tekstit POISTETAAN tekstejä.
• Luet monipuolisesti erilaisia kirjoja POISTETAAN Luet monipuolista kirjallisuutta.
• Osaat kirjoittaa omia tekstejä POISTETAAN Osaat tuottaa tekstejä.
• Hallitset oikeinkirjoituksen POISTETAAN Hallitset oikeinkirjoitusta.
Englanti, asteikko 5-portainen
• Osaat ilmaista itseäsi suullisesti.
• Osaat ilmaista itseäsi kirjallisesti.
Matematiikka, asteikko 5-portainen
• Osaat peruslaskutoimitukset POISTETAAN Osaat erilaisia laskutoimituksia.
• Osaat havainnollistaa matematiikkaa eri tavoin POISTETAAN Osaat käyttää päättely- ja
ongelmanratkaisutaitoja.
• Osaat soveltaa oppimiasi tietoja ja taitoja POISTETAAN Osaat tehdä ympäristöstäsi matemaattisia
havaintoja.
Yhteiskuntaoppi, asteikko 5-portainen
Ympäristöoppi, asteikko 5-portainen
Seuraavat oppiaineet arvioidaan Hyväksytty / Hylätty: Käsityö, Liikunta, Kuvataide, Musiikki,
Uskonto/elämänkatsomustieto, Valinnaisaine
Käyttäytymisen arviointi luokat 1-4, annetaan oppilaalle todistuksen liitteenä
• Yrität parhaasi koulutyössä.
• Noudatat annettuja ohjeita ja sääntöjä.
• Käyttäydyt hyvien tapojen mukaisesti.
• Annat opiskelutilanteissa työrauhan.
• Toimit muiden kanssa tilanteeseen sopivalla tavalla.
• Huolehdit omista ja yhteisistä tavaroista.
Asteikko 5-portainen
A= Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti
B= Olet saavuttanut tavoitteet hyvin.
C= Olet saavuttanut tavoitteet melko hyvin.
D= Olet saavuttanut tavoitteet osittain.
E= Et ole vielä saavuttanut tavoitteita.
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Kohta b) poistetaan 5.-9.luokkien todistuksista vahvuus- ja kehittämiskohteet
– korjaukset merkitty kursiivilla

VUOSILUOKKA 5 ja 6
Väliarviointi
• Väliarviointi koostuu välitodistuksesta ja arviointikeskustelusta.
• Välitodistuksessa oppilaan osaaminen arvioidaan numeroilla eri oppiaineissa. Arvioinnissa
huomioidaan oppiminen ja työskentely. POISTETAAN Lisäksi todistuksessa kuvataan sanallisesti
oppilaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
• Välitodistus annetaan oppilaalle syyslukukauden päätöstilaisuudessa.
• Opettaja, oppilas ja huoltaja käyvät joulu-helmikuun aikana arviointikeskustelun. Erityisen tuen
oppilailla aikaa on tarvittaessa maaliskuun loppuun.
• Todistukseen merkitään, mihin valinnaisiin aineisiin oppilas on osallistunut lukukauden aikana.
Valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty / hylätty. POISTETAAN Lisäksi voidaan kuvata
sanallisesti oppilaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
• Käyttäytyminen arvioidaan numerolla osana välitodistusta.
Itsearviointi
• Itsearviointia toteutetaan monipuolisesti ja säännöllisesti lukukausittain.
Lukuvuositodistus
• Lukuvuositodistuksessa oppilaan osaaminen arvioidaan numeroilla eri oppiaineissa. Lisäksi
todistuksessa kuvataan sanallisesti oppilaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Arvioinnissa
huomioidaan oppiminen ja työskentely.
• Todistukseen merkitään, mihin valinnaisiin aineisiin oppilas on osallistunut lukuvuoden aikana.
Valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti hyväksytty / hylätty. POISTETAAN Lisäksi voidaan kuvata
sanallisesti oppilaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita.
• Käyttäytyminen arvioidaan numerolla osana lukuvuositodistusta.
Kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheeseen liittyvä arviointi ja palaute
• Lukuvuositodistuksessa oppilaalle annetaan ohjaavaa palautetta, jossa
työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittyminen.

huomioidaan

VUOSILUOKAT 7 ja 8
Väliarviointi
• Väliarviointi koostuu joulukuussa annettavasta välitodistuksesta ja joulu-helmikuun aikana
käytävästä arviointikeskustelusta.
• Välitodistuksessa oppilaan osaaminen arvioidaan numeroilla eri oppiaineissa. POISTETAAN Lisäksi
todistuksessa voidaan kuvata sanallisesti lukuaineissa, taide- ja taitoaineissa sekä valinnaisissa
aineissa oppilaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita huomioiden oppilaan oppiminen ja työskentely.
• Valinnaisten aineiden arviointi
o Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin
oppimäärän, arvioidaan numeroin.
o Alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat
kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti hyväksytty / hylätty.
o Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi
opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.
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o Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide-

ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.
Luokanvalvoja, oppilas ja huoltaja käyvät arviointikeskustelun välitodistuksen pohjalta jouluhelmikuun aikana. Erityisen tuen oppilailla aikaa on tarvittaessa maaliskuun loppuun.
• Käyttäytyminen arvioidaan numerolla osana välitodistusta.
Itsearviointi
• Itsearviointia toteutetaan monipuolisesti ja säännöllisesti lukukausittain.
Lukuvuositodistus
• Lukuvuositodistuksessa oppilaan osaaminen arvioidaan numeroilla eri oppiaineissa. POISTETAAN
Lisäksi todistuksessa voidaan kuvata oppilaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita huomioiden
oppilaan oppiminen ja työskentely.
• Valinnaisten aineiden arviointi toteutetaan samoin kuin väliarvioinnissa.
• Käyttäytyminen arvioidaan numerolla osana lukuvuositodistusta.
•

