
OHJEITA OPETTAJALLE KÄYTTÄYTYMISEN JA 

TYÖSKENTELYN ARVIOINTIIN  

  

  

Miten opetussuunnitelma meitä ohjeistaa?  
  

Työskentely arvioinnin kohteena  

Oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen on yksi perusopetuksen keskeisistä tavoitteista. 

Opetuksessa tuetaan oppilaiden itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taitoja. Työskentelytaitoihin 

sisältyvät myös taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään, taito toimia vastuullisesti ja 

parhaansa yrittäen sekä taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa.  

Työskentelytaitoja harjoitellaan eri oppiaineissa, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja 

koulun muussa toiminnassa. Opettajat ohjaavat oppilaita sekä yksilöinä että ryhmänä 

suunnittelemaan työtään ja käyttämään oppimista edistäviä työskentelytapoja. Oppilaita ohjataan 

myös tarkastelemaan suunnitelmien toteutumista sekä arvioimaan työskentelyn onnistumista ja 

siihen vaikuttaneita tekijöitä.  

Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. 

Arviointi perustuu oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden sisältämiin 

työskentelyn tavoitteisiin. Työskentelyä koskeva monipuolinen palaute kaikissa 

opiskelutilanteissa edistää oppilaiden mahdollisuuksia tarkastella omaa työskentelyään ja 

kehittyä työskentelytaidoissa.  

  

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena  

Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa 

koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä 

noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Heille opetetaan koulun erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja.  

Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa 

paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Käyttäytymien 

tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin 

linjauksiin ja järjestyssääntöihin. Oppilailla ja huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun 



kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita koskevaan keskusteluun ja 

tavoitteiden määrittelyyn.  

  

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan 

persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen 

arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan 

arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä.  

 

Vuosiluokilla 1-6 käyttäytymisen arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Luokilla 

7-9 arviointiin osallistuvat ne opettajat, jotka opettavat oppilasta juuri arviointihetkellä, vähintään 5 

opettajaa. (OPS: 6.4.2: “oppilasta opettavat opettajat osallistuvat arviointiin”)  

Arvioinnissa käytetään yhteisesti sovittuja kriteereitä (ks. liite). 

  

  

Käytännön ohjeita opettajalle  
  

1.-2.-luokat   

- Käyttäytymisen arvioinnin liite Primuksessa, arvioinnin kohteet ja neliportainen 

asteikko. 

- Lomaketta voi hyödyntää väliarvioinnissa arviointikeskustelun pohjana, mutta sitä ei 

anneta siinä yhteydessä kotiin. 

- Opettajan velvollisuus on avata arvioinnin kohteet oppilaalle.   

- Keväällä arviointi annetaan Wilman kautta ja tulostetaan lukuvuositodistuksen 

liitteeksi. 

- Arviointilomake arkistoidaan arkistointisäännösten mukaisesti  

  

  

3.-9.-luokat   

- Numeroarviointi lukuvuositodistukseen. 

- Päättötodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä. 

- Opettajan velvollisuus on avata arvioinnin kohteet oppilaalle.   

- Käyttäytymisen numeroarviointia voidaan halutessa täydentää sanallisesti. 

Sanallinen arviointi annetaan aina todistuksen liitteenä, todistukseen laitetaan tällöin 

merkintä liitteestä. Mahdollinen liite arkistoidaan arkistointisäännösten mukaisesti. 

- Opettajan velvollisuus on avata arvioinnin kohteet oppilaalle.   

 

  


