
 

KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINNIN 
KOHTEET JA KRITEERIT 
 
 
KÄYTTÄYTYMINEN 
 
Käyttäytymisen arvioinnissa ei arvioida oppilaan persoonaa, temperamenttia tai luonnetyyppiä, vaan 
käyttäytymistä kouluyhteisön jäsenenä. 
 
Käyttäytymisen arvioinnin kohteet 

● Noudatan hyviä tapoja. 
● Otan toiset huomioon. 
● Noudatan sovittuja sääntöjä ja sopimuksia. 
● Käyttäydyn tilanteen edellyttämällä tavalla eri tilanteissa. 

 
Miten arvot ja numerot vastaavat toisiaan? 

 
harvoin = arvot 1-3 = numero 4-5 
vaihtelevasti = arvot 4-8 = numero 6-7 
melkein aina = arvot 9-13 = numero 8-10 
 
Sekä ala- että yläkoulujen opettajat voivat soveltaa seuraavia kriteereitä oppilaan käyttäytymistä 
arvioidessaan.  
 
Uuden opetussuunnitelman mukaiset käyttäytymisen arvioinnin kriteerit 
 
Arvosana 10 
-Ottaa toiset ihmiset huomioon esimerkillisellä tavalla omassa toiminnassaan. 
-Noudattaa sovittuja sääntöjä ja sopimuksia erinomaisesti ja ymmärtää sääntöjen merkityksen 
-Edistää luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä omalla toiminnallaan esimerkillisellä tavalla. 
-Osaa esimerkillisesti  käyttäytyä tilanteen edellyttämällä tavalla oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa 
sekä noudattaa hyviä tapoja esimerkillisesti. 
-Kielenkäyttö on moitteetonta. 
-Yksittäinen ojentaminen ei ole esteenä arvosanan 10 saamiselle 
  
Arvosana 9 
-Ottaa toiset ihmiset huomioon kiitettävällä tavalla omassa toiminnassaan. 
-Noudattaa sovittuja sääntöjä ja sopimuksia kiitettävästi. 
-Edistää luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä omalla toiminnallaan kiitettävällä tavalla. 
-Osaa käyttäytyä tilanteen edellyttämällä tavalla oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa sekä noudattaa 
hyviä tapoja. 
-Kielenkäyttö on moitteetonta. 
-Yksittäinen ojentaminen ei ole esteenä arvosanan 9 saamiselle 



  
Arvosana 8 
-Ottaa yleensä toiset ihmiset huomioon omassa toiminnassaan. 
-Noudattaa yleensä sovittuja sääntöjä ja sopimuksia . 
-Edistää yleensä  luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä omalla toiminnallaan. 
-Osaa pääsääntöisesti käyttäytyä tilanteen edellyttämällä tavalla oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa. 
Hyvien tapojen noudattamisessa on jonkin verran parantamisen varaa. 
-Kielenkäyttö on pääsääntöisesti moitteetonta. 
-Yksittäinen ojentaminen ei ole esteenä arvosanan 8 saamiselle. 
  
Arvosana 7 
-Ottaa vaihtelevasti toiset ihmiset huomioon omassa toiminnassaan. 
-Noudattaa  vaihtelevasti sovittuja sääntöjä ja sopimuksia 
-Ei yleensä edistä luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä omalla toiminnallaan. 
-Käyttäytyy vaihtelevasti  tilanteen edellyttämällä tavalla oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa.  Hyvien 
tapojen  noudattamisessa on parantamisen varaa. 
-Ei hallitse tilanteenmukaista kielenkäyttöä. 
-Useampia luvattomia poissaoloja ja/tai ojentamisia. 
  
Arvosana 6 
-Vaikeuksia ottaa toiset ihmiset huomioon omassa toiminnassaan. 
-Vaikeuksia noudattaa sovittuja sääntöjä ja sopimuksia. 
-Vaikeuttaa luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä  omalla toiminnallaan. 
-Ei hallitse tilanteen edellyttämää  toimintatapaa oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa.  Hyvien tapojen 
noudattamisessa on huomattavia puutteita. 
-Kielenkäyttö on usein epäasiallista.  
-Luvattomia poissaoloja ja/tai ojentamisia on kertynyt paljon. 
  
Arvosana 5 
-Suuria vaikeuksia ottaa toiset ihmiset huomioon omassa toiminnassaan. 
-Toistuvia vaikeuksia noudattaa sovittuja sääntöjä ja sopimuksia. 
-Vaikeuttaa merkittävällä tavalla luokan työrauhaa ja myönteistä ilmapiiriä. 
 -Ei lainkaan hallitse tilanteen edellyttämää  toimintatapaa oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa.  Ei 
noudata hyviä tapoja. 
-Kielenkäyttö on epäasiallista.  
-Luvattomia poissaoloja ja/tai ojentamisia kertyy jatkuvasti. 
  
Arvosana 4 
Oppilaan käyttäytymisessä on niin suuria vaikeuksia, ettei hän täytä edellä esitettyjä käyttäytymisen 
kriteerejä edes välttävällä tavalla. 
 
 
  



TYÖSKENTELY 
 
Työskentelyn arviointiin sovelletaan edellisen opetussuunnitelman työskentelytaitojen arvioinnin 
kriteereitä. 
 
Työskentelyn arvioinnin kohteet (suluissa edellinen ops, jota sovelletaan) 

● Huolehdin koulutyössä tarvittavista välineistä (= omista opiskeluvälineistä ja kotitehtävistä 
huolehtiminen)  

● Toimin annettujen ohjeiden mukaisesti (= annettujen ohjeiden mukaan toimiminen) 
● Pystyn suunnittelemaan koulutyötäni ja työskentelemään omien suunnitelmieni mukaisesti 

(Katso kriteerit taulukon alta) 
● Työskentelen omatoimisesti (osallistuu aktiivisesti työskentelyyn) 
● Työskentelen toisia kuunnellen ja keskustellen (= keskittyvä kuunteleminen, yhteistyöhön 

kykeneminen) 
● Työskentelen vastuullisesti ja yritän parhaani (= vastuuntuntoisuus ja huolellisuus 

työskentelyssä) 
 
Mitä arvot tarkoittavat?  

 
harvoin = arvot 1-3 = heikko 
vaihtelevasti = arvot 4-8 = kohtalainen 
melkein aina = arvot 9-13 = hyvä/erinomainen 
 
 
Edellisen opetussuunnitelman työskentelytaitojen arvioinnin kriteerit 
 

 
 



Pystyn suunnittelemaan koulutyötäni ja työskentelemään omien suunnitelmieni mukaisesti 
Kriteerit 
  

Harvoin 
Oppilaan on huomattavan vaikeaa suunnitella koulutyötään itsenäisesti ja hän tarvitsee jatkuvaa tukea 
oman toiminnan ohjauksessaan. Oppilaalla on suuria vaikeuksia hahmottaa kyseessä olevan 
työskentelyprosessin eri vaiheet ja toimia tavoitteellisesti, sekä suunnitelmansa mukaisesti. 

  

Vaihtelevasti 
Oppilaan oman työn suunnittelu onnistuu toisinaan hyvin ja toisinaan heikommin. Oppilas osaa 
pääsääntöisesti ohjata omaa toimintaansa tavoitteidensa suunnassa, mutta tarvitsee vielä harjoitusta 
työskentelyprosessin kokonaisuuden hallinnassa, sekä itsenäisessä työskentelyssä. 

  

Melkein aina  
Oppilas pystyy suunnittelemaan työskentelyään itsenäisesti työskentelyn tavoitteet huomioon ottaen. 
Työskentely on itsenäistä, sujuvaa ja johdonmukaista. Oppilas osaa ohjata työskentelyään omat 
vahvuutensa huomioon ottaen. 
 
 
 


