
OHJEET ARVIOINTIKESKUSTELUN KÄYMISEEN  

Päivitetty 7.5.2018 kouluilta tulleiden palautteiden pohjalta. / Päivitys 26.6.2020 

 YLEISTÄ  

Arviointikeskustelussa pääroolissa on oppilas. Keskustelu on vuorovaikutteista, avointa, rakentavaa ja 

rehellistä. Opettaja tuo esille oppilaan vahvuuksia kannustavalla, mutta realistisella tavalla. Myös 

kehittämisen kohteista keskusteleminen on tärkeää. Arviointikeskustelun tulee antaa oppilaalle ja 

huoltajille realistinen kuva oppilaan vahvuuksista ja mahdollisista kehittämistarpeista.  

Oppilasta on valmennettava arviointikeskusteluun etukäteen, esimerkiksi keskustelemalla yhdessä luokassa 

arviointikeskustelun kulusta ja tarkoituksesta. Oppilaalle kerrotaan mitä häneltä odotetaan ja miten hänen 

tulisi keskusteluun valmistautua (esimerkiksi oppilaan näytöt). Oppilaalle perustellaan, miksi 

arviointikeskustelu pidetään ja miten sen avulla pyritään tukemaan oppilaan oppimista. 

- Arviointikeskustelut toteutetaan Wilmassa 

- Tällä hetkellä Wilman lomakepohjaa ei voi käyttää ”työstöpohjana” vaan kunkin oppilaan kirjaukset on 

tehtävä yhdellä kertaa Wilma-lomakkeeseen (vrt. lomake ja opettajan kirjaukset näkyvät huoltajille 

koko ajan).  

-  Arviointikeskustelut voidaan aloittaa marraskuun lopussa ja ne käydään helmikuun loppuun mennessä 

- Koulukohtaiset tarkennukset aikataulussa em. välillä mahdollisia ja rehtorin päätettävissä (vrt. esim. 

koulun yhteinen aikataulu tiedonkeruulle)  

- Opettaja määrittelee tarkemman aikataulun itse huoltajien ja oppilaidensa kanssa ja rehtorin 

ohjeistuksen mukaisesti (opastaa oppilaita, informoi huoltajat, määrittelee lomakkeen täyttöajan 

huoltajille, yms.) aikavälillä 1.12.-28.2. 

 

- 1-5 luokkien arviointikeskustelut käydään marras-helmikuussa, keskustelussa on mukana oppilas, 

opettaja ja huoltaja 

- 6-7 luokkien arviointikeskustelut käydään tammi-helmikuussa, keskustelussa on mukana oppilas, 

opettaja ja huoltaja, arviointikeskustelun pohjana on välitodistus 

- 8. luokkien arviointikeskustelut käydään tammi-helmikuussa. Arviointikeskustelu käydään vain 

oppilaan ja opettajan välillä. Huoltaja kutsutaan mukaan tarvittaessa, arviointikeskustelun pohjana on 

välitodistus 

- 9.-luokalla oppilaanohjaajat toteuttavat arviointikeskustelut elo-joulukuun aikana. 

-  

- Huoltajaa pyydetään mukaan arviointikeskusteluun kahdesti. Jos huoltaja ei saavu, tiedotetaan 

huoltajalle arviointikeskustelun kulusta Wilman kautta. Koulu hoitaa arviointikeskustelut joka 

tapauksessa. Huoltajien kommenttien puuttuminen Wilma-pohjasta ei myöskään ole este 

arviointikeskustelun pitämiseen.  

- Keskusteluaika on 30 min.  

- Luokanvalvojan vastuu korostuu 7.-9.-luokilla. Hän kysyy muilta oppilasta opettavilta opettajilta 

kommentteja oppilaan osaamisesta ja edistymisestä  

- HOJKS-oppilaiden tai muiden erityistä huomiota vaativien oppilaiden osalta voidaan 

arviointikeskustelun rakenteesta tarpeen mukaan poiketa. Tällöin arviointikeskustelupohjaan kirjataan 

kohtaan “Muuta huomioitavaa” miltä osin on poikettu. HOJKS-keskustelun ja arviointikeskustelun voi 

myös tarpeen mukaan yhdistää.  

 

 



KESKUSTELUN KULKU JA OHJEET KOHDITTAIN  

Seuraavat ohjeet siirretään Wilmaan arviointikeskustelupohjan “info’-painikkeen taakse kenttäkohtaisesti.  

1. Oppilaan vahvuudet ja näytöt  

Oppilasta pyydetään esittämään esimerkkejä onnistumisistaan (sanallisesti kertoen, työnäytteet, 

dokumentit, yms.). Oppilaan kanssa keskustellaan siitä, missä hän on onnistunut hyvin ja missä olisi ollut 

parannettavaa. Keskustelu on vuorovaikutteista, positiivista ja rakentavaa. Opettaja tuo esille oppilaan 

vahvuuksia kannustavalla, mutta realistisella tavalla. Arviointikeskustelun tulee olla avointa ja rehellistä. 

Huomioidaan huoltajien kommentit ja otetaan heidät mukaan keskusteluun.  

2. Koulutyöskentelyn edistyminen ja laaja-alainen osaaminen  

Koulutyöskentelyn edistyminen  

Keskustellaan oppilaan osaamisen ja oppimisen taitojen kehittymisestä. Huomioidaan oppilaan vahvuudet, 

mutta rakennetaan yhdessä realistinen kuva nykytilanteesta. Peilataan oppilaan oppimisen kehittymistä 

hänen aikaisempaan osaamiseensa. Miten oppimisen taidot ja osaaminen ovat kehittyneet? Miten ne 

suhteutuvat ikäluokan yleiseen osaamistasoon? Millaisia vahvuuksia oppilaalla on? Miten oppilas oppii 

parhaiten hänelle luonnollisella tavalla? Missä on kehitettävää?  

Huomioidaan keskustelussa seuraavat painopistealueet vuosiluokittain arvioitaessa oppilaan 

koulutyöskentelyn edistymistä.  

1.-2.-luokat - koululaiseksi kasvaminen  

Kiinnitetään huomiota seuraaviin: vahvuudet oppijana, edistyminen kielellisissä valmiuksissa, kysymisen ja 

kuuntelemisen taidot, vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin.  

3.-6.-luokat - oppijana kehittyminen  

Kiinnitetään huomiota seuraaviin: oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen, omien opiskelutapojen ja -

taitojen tunnistaminen ja kehittyminen, perustaitojen kehittyminen, oppiainekohtaisten taitojen 

kehittyminen (vrt. myös hyvän osaamisen kuvaukset 6. luokan päättyessä) Myös koululaiseksi kasvamisen 

taidot on huomioitava!  

7.-9.-luokat - yhteisön jäsenenä kasvaminen  

Kiinnitetään huomiota seuraaviin: oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen, oppiainekohtaisten taitojen 

kehittyminen, tavoitteellinen työskentely yksilönä ja ryhmässä, kannustaminen opintojen jatkamiseen (9. 

luokalla erityisesti). Myös koululaiseksi kasvamisen taidot, sekä oppijana kehittyminen on huomioitava!  

Laaja-alainen osaaminen  

Keskustellaan oppilaan laaja-alaisen osaamisen kehittymisestä. Huomioidaan laaja-alaisen osaamisen 

yleiset tavoitteet (ops luku 3.3), sekä vuosiluokkakokonaisuuksien tarkentavat laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteet (ops luvut 13.2, 14.2 ja 15.2). Keskustellaan erityisesti Savonlinnan perusopetuksen laaja-alaisen 

osaamisen jokavuotisesta painotuksesta “Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot”, sekä lukuvuosittain 

vaihtuvasta laaja-alaisen osaamisen painotusalueesta. Miten laaja-alainen osaaminen näkyy oppilaan 

tiedoissa ja taidoissa? Tulisiko johonkin vielä kiinnittää huomiota? Hyödynnetään oppilaan tekemiä 

itsearviointeja tai muuta vastaavaa materiaalia keskustelun tukena. Oppilaantuntemus korostuu laaja-

alaisen osaamisen arvioinnissa. Huomioidaan huoltajien kommentit.  

 



 

3. Työskentely ja käyttäytyminen  

 Käyttäytyminen ja työskentelytaidot arvioidaan osana arviointikeskustelua. Keskustellaan missä oppilas 

on onnistunut hyvin ja missä on parannettavaa. Kerrotaan oppilaalle ja huoltajille, että 

opetussuunnitelmassa työskentelyn arviointi on kiinteä osa oppiaineen arviointia. Keskustelu on 

vuorovaikutteista, avointa ja rehellistä.  

4. Huoltajien esittämät asiat  

Keskustellaan oppilaan koulutyöhön liittyvistä asioista huoltajien esittämien kommenttien pohjalta. 

Opettaja ja huoltajat eivät voi käydä keskustelua vain keskenään, vaan myös oppilas otetaan mukaan 

keskusteluun.  

5. Jatkotavoitteet  

Asetetaan keskustelun pohjalta yksi tai kaksi jatkotavoitetta. Tavoite voi liittyä käyttäytymiseen, 

työskentelyyn, oppimiseen tai johonkin muuhun oppilaan koulutyön kannalta oleellisen teemaan. Tavoite 

asetetaan oppilaan kanssa siten, että se on mahdollista saavuttaa, mutta vaatii kuitenkin oppilaalta 

ponnistelua. Oppilaan tulee ymmärtää mikä tavoite on, miten siihen pyritään ja miksi se on asetettu. 

Sovitaan yhdessä aikataulu tavoitteen toteuttamiselle. Sovitaan, miten tavoitteen toteutumista seurataan.  

6. Muuta huomioitavaa  

Tähän kenttään voidaan kirjata täydentäviä tietoja. 


