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ALKUSANAT
Tämä arviointiopas toimii työkaluna opettajille ja rehtoreille sekä tietopakettina kodeille ja huoltajille siitä, millaista oppilaan arviointi keravalaisissa peruskouluissa tänä päivänä on. Arviointiopas on valmistunut yhteistyössä keravalaisten peruskoulun opettajien ja rehtoreiden kanssa.
Oppaassa kuvataan Keravan perusopetuksen yhtenäisiä arviointikäytänteitä. Arviointia ohjaavat valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä siihen pohjautuva Keravan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma.
Oppilaiden arviointi ei ole sattumanvaraista, vaan arvioinnin periaatteiden tulee toteutua kaikkien oppilaiden kohdalla
oikeudenmukaisesti.
Yhtenäisillä arviointikäytänteillä varmistamme arvioinnin periaatteiden mukaisen arvioinnin sekä sen, että keravalaisten 9.
luokan oppilaiden päättöarvosanat ovat keskenään vertailukelpoisia toisen asteen oppilaitoksiin pyrittäessä.

3

Arvioinnin tehtävä ja periaatteet

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilaan oppimista sekä kuvata miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineiden tavoitteet.
Arvioinnin tulee rakentaa oppilaan vahvaa minäkuvaa ja kokemusta itsestä oppijana.

 Minulle avataan oppiaineiden tavoitteita ja arviointikriteereitä.
 Saan oppimistani tukevaa ja ohjaavaa palautetta.
 Harjoittelen itsearviointia ja vertaispalautteen antamista.

 Tiedän, mitä minun on tarkoitus oppia.

 Saan tietoa opintojeni edistymisestä, työskentelystä ja
käyttäytymisestä.

 Tiedän, miten osaamistani arvioidaan.
 Tiedän, miten opin parhaiten.
 Tunnistan vahvuuteni.
 Osaan asettaa itselleni oppimistavoitteita, hahmotan
edistymistäni ja tiedän miten voin parantaa suoritustani.
 Osaan arvioida omaa oppimistani.

ARVIOINTI KOHDISTUU OPPILAAN OPPIMISEEN,
OSAAMISEEN, TYÖSKENTELYYN JA KÄYTTÄYTYMISEEN
Oppimisen arviointia on oppilaalle annettava ohjaus ja palaute erilaisten oppimistilanteiden aikana ja niiden jälkeen. Koulussa harjoitellaan erilaisia tapoja oppia, sillä jokaisella oppilaalla on oma paras tapansa oppia. Oppimisen arvioinnin tarkoituksena onkin ohjata ja kannustaa opiskelua
ja kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Opettajan antama ohjaava palaute auttaa oppilasta tunnistamaan omat vahvuutensa oppijana.
Osaamisen arviointia on oppilaan tietojen ja taitojen arviointi opetussuunnitelman oppiaineiden tavoitteisiin nähden. Osaamisen arviointia ohjaa
eri oppiaineiden arviointikriteerit, jotka on määritelty opetussuunnitelmassa.
Työskentelyn arviointi on osa oppiaineiden osaamisen arviointia. Työskentelytaidot painottuvat eri oppiaineissa eri tavoin, mutta yleisesti niillä
tarkoitetaan taitoja, joita tarvitaan itsenäisessä työskentelyssä, pari- ja ryhmätyössä, sekä oman työn suunnittelussa ja arvioinnissa (vuorovaikutus, vastuullisuus, parhaansa yrittäminen).
Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa erikseen, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.
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Käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Kuten osaamisen, myös käyttäytymisen arviointi
perustuu opetussuunnitelman tavoitteisiin ja arviointikriteereihin sekä Keravan kaupungin perusopetuksen koulujen yhteisiin järjestyssääntöihin.
Käyttäytymistä arvioitaessa opettaja huomioi oppilaan käyttäytymisen kokonaisuutta ja ikätason. Käyttäytymisen arvioinnissa ei arvioida oppilaiden persoonaa, temperamenttia tai muita henkilökohtaisia ominaisuuksia. Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet kirjataan tarvittaessa
oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS).
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Arvioinnin tehtävä ja periaatteet
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ARVIOINNISSA NOUDATETAAN SAMOJA PERIAATTEITA
KAIKKIEN OPPILAIDEN KOHDALLA
YHDENVERTAISUUS
Arviointi perustuu aina opetussuunnitelman tavoitteisiin ja on yhdenvertaista kaikille. Opettaja varmistaa, että oppilaat ymmärtävät, mitä heidän
on tarkoitus oppia ja miten heidän oppimistaan, osaamistaan, työskentelyään ja käyttäytymistään tullaan arvioimaan.
AVOIMUUS, YHTEISTYÖ JA OSALLISUUS
Koska arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta hahmottamaan opintojensa etenemistä, edellyttää se vuorovaikutusta opettajan ja oppilaan välillä sekä palautteen antamista tavoitteiden saavuttamiseksi. Opettaja antaa oppilaille ja huoltajille lukuvuoden aikana tietoa oppilaan oppimisesta,
osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Olennainen osa arviointia on myös oppilaiden osallisuuden mahdollistaminen, kannustaminen
ja rohkaiseminen sekä yhteistyö opettajien kesken.
SUUNNITELMALLISUUS JA JOHDONMUKAISUUS
Arviointi suunnitellaan aina johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Rehtorin johdolla jokainen koulu varmistaa arviointiperiaatteiden yhtenäisyyden
koulun sisällä. Opettaja antaa arviointia osaamisen näyttöihin perustuen lukuvuoden aikana ja sen päättyessä. Arviointi ei kohdistu oppilaiden
persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.
MONIPUOLISUUS
Arviointi on monipuolista, kun se perustuu erilaisilla menetelmillä kerättyihin näyttöihin. Opettajan antama arviointi ei perustu vain koenumeroihin. Opettaja antaa oppilaille mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan ja osaamistaan erilaisin ja oppiaineelle sopivin tavoin.
TAVOITTEISIIN JA KRITEEREIHIN PERUSTUVAA
Opetussuunnitelmassa on määritelty tavoitteet jokaiselle oppiaineelle eri vuosiluokille. Käyttäytymiselle on myös määritelty tavoitteet, jotka ovat
samat kaikilla vuosiluokilla. Arviointi tehdään näistä tavoitteista määriteltyjen arviointikriteerien pohjalta. Poikkeuksena ne erityisen tuen oppilaat, joiden jokin oppiaine on yksilöllistetty tai jotka opiskelevat toiminta-alueittain. Tällöin tavoitteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).
OPPILAIDEN IKÄKAUDEN JA EDELLYTYKSET HUOMIOIVAA
Arviointia antaessaan opettaja huomioi oppilaiden iän, edellytykset, terveydentilan, erityistarpeet, sekä oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä. Opettaja huolehtii siitä, että osaamisen näyttämiselle ei ole esteitä. Oppimisen tuen tarpeet ja muut osaamisen näyttämistä vaikeuttavat syyt huomioidaan siten, että oppilailla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin näyttää osaamistaan. Tällaisia erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi pidennetty koeaika, suulliset kokeet tai vaikkapa kokeen korvaaminen oppimispäiväkirjalla.
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Arvioinnin vuosikello

Opettaja tarkastelee säännöllisesti oppilaan koulunkäynnin kokonaistilannetta koko lukuvuoden ajan.
Pääosa oppimisen arvioinnista ja palautteen antamisesta toteutetaan osana päivittäistä opetusta ja
työskentelyä.
Lisäksi oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, työskentelystä ja käyttäytymisestä. Keravan kaupungin peruskouluissa yhteisinä arviointitiedon antamisen käytänteinä ovat:
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•

kaikilla vuosiluokilla oppilaan, huoltajan ja opettajan kesken käytävä oppimiskeskustelu

•

syyslukukauden päättyessä 4.-9. luokkien oppilaille Wilmassa annettava väliarviointi

•

lukuvuoden päätteeksi 1.- 8. luokkien oppilaille annettava lukuvuositodistus

•

9. luokan päätteeksi annettava päättötodistus

•

yleisen, tehostetun ja erityisen tuen pedagogiset asiakirjat tukea tarvitsevien oppilaiden osalta.
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Formatiivinen arviointi
(OPPIMISTA TUKEVA JA EDISTÄVÄ ARVIOINTI)

Formatiivisen arvioinnin tarkoituksena on tukea ja ohjata oppilaiden oppimista ja antaa siitä palautetta. Sen avulla opettaja auttaa oppilasta tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa opettaja saa tärkeää tietoa oppilaiden
oppimisesta ja oppimiskokemuksista. Tämän tiedon avulla opettajan on helpompi suunnitella opetusta oppilaiden tarpeiden mukaan.
Formatiivinen arviointi ei tarkoita arvosanojen antamista, eikä se myöskään vaikuta oppiaineista saataviin arvosanoihin tai sanalliseen
arvioon. Formatiivinen arviointi ei edellytä dokumentointia.
Oppilaan itselleen ja muille antama palaute on yksi formatiivisen arvioinnin muoto. Itsearvioinnin ja vertaispalautteen taitoja harjoitellaan koko perusopetuksen ajan osana kaikkia oppimistilanteita. Itsearviointi ja vertaispalaute ovat tärkeitä, koska niiden avulla oppilaat
muun muassa:
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•

oppivat arvioimaan omaa oppimistaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

•

tulevat kuulluiksi omista oppimiskokemuksistaan

•

rakentavat näkemystä itsestä oppijana

•

oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan

•

kehittävät vuorovaikutustaitojaan

•

saavat osallisuuden kokemuksia ja opiskelun motivaatio kasvaa.

OPPIMISKESKUSTELUT
Oppimiskeskustelut ovat osa formatiivista arviointia. Oppimiskeskusteluun
osallistuvat oppilas, huoltaja ja luokanopettaja/-valvoja. Luokilla 8-9 oppimiskeskustelu voidaan tarvittaessa käydä myös ilman huoltajaa. Oppimiskeskusteluiden tarkoituksena on käydä kannustavaa vuoropuhelua oppilaan
oppimisesta, kuvata oppilaan vahvuuksia ja kehittämisen kohteita, sekä asettaa tavoitteita koulutyölle. Oppimiskeskustelulle varataan aikaa puoli tuntia.
Keskustelun yhteydessä voidaan myös päivittää oppilaan mahdollinen pedagoginen asiakirja, jolloin keskustelulle varataan enemmän aikaa.
Yhteisten oppimiskeskusteluiden ajankohdat ja tavoitteet on määritelty vuosiluokkakohtaisesti. Oppimiskeskusteluissa on hyvä huomioida vuosiluokkien
erityispiirteet ja perusopetuksen nivelvaiheet. Koulut voivat tarkentaa oppimiskeskusteluiden ajankohtaa ja täsmentää ne vuosisuunnitelmissaan.
1.–3. LUOKILLA oppimiskeskustelu on keskeinen tapa tiedottaa arvioinnista,
sillä kyseisillä vuosiluokilla ei anneta väliarviointia. Tämän vuoksi oppimiskeskusteluiden painopisteenä näillä vuosiluokilla on edistyminen eri oppiaineissa, oppilaan vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä omat tavoitteet koulutyössä. Oppimiskeskustelut käydään syyslukukauden aikana.
4.–8. LUOKILLA oppimiskeskustelun painopisteenä on oppilaan vahvuudet
ja kehittämiskohteet sekä omat tavoitteet koulutyössä. Oppimiskeskustelut
käydään syyslukukauden aikana.
9. LUOKALLA oppimiskeskustelu keskittyy erityisesti päättöarviointiin sekä jatko-opintoihin hakeutumiseen. Oppimiskeskustelut käydään
loka-tammikuussa.
Oppimiskeskustelut eivät ole samanlaisia jokaisen oppilaan kohdalla, vaan
keskusteluissa keskitytään niihin teemoihin, joita kukin oppilas perheineen
sekä luokanopettaja/valvoja painottaa kyseisen oppilaan kohdalla. Opettaja
kirjaa keskustelussa käsitellyt asiat Wilman oppimiskeskustelulomakkeeseen.
Keskustelulomake on nähtävissä oppilaan Wilmassa. Oppimiskeskustelulomaketta ei tarvitse täyttää etukäteen, mutta opettaja voi keskustelukutsussa
pyytää oppilaita yhdessä huoltajien kanssa etukäteen pohtimaan keskusteluun liittyviä teemoja tai kysymyksiä.
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Summatiivinen arviointi
(OSAAMISEN ARVIOINTI)

Summatiivinen arviointi on yhteenveto siitä, kuinka hyvin oppilas on saavuttanut opetussuunnitelman tavoitteet eri oppiaineissa. Opettaja dokumentoi lukuvuoden aikana oppilaiden antamia erilaisia osaamisen näyttöjä ja antaa summatiivisen arvioinnin näiden näyttöjen perusteella.
Summatiivinen arviointi annetaan lukukauden tai lukuvuoden päättyessä joko sanallisesti tai numeroarvosanalla, riippuen oppilaan vuosiluokasta. Summatiivisen arvioinnin tekee oppilasta opettanut opettaja tai jos opettajia on useita, niin opettajat yhdessä.
Summatiivinen arviointi edellyttää, että oppilailla on käsitys siitä, mitä heidän on tarkoitus oppia ja miten heidän suoriutumistaan arvioidaan.
Opettajat tiedottavat oppilaille ja huoltajille opettamiensa oppiaineiden tavoitteet sekä arvioinnin periaatteet aina uuden oppimiskokonaisuuden
alussa. Koulun lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan tarkemmin millä tavoin arvioinnista tiedotetaan oppilaita ja huoltajia.
VÄLIARVIOINTI
Keravan kaupungin perusopetuksessa ei anneta välitodistuksia. Sen
sijaan 4.-9. luokilla annetaan summatiivinen väliarviointi oppilaan ja
huoltajan nähtäväksi sähköisesti Wilmassa syyslukukauden viimeisenä
koulupäivänä. Vuosiluokilla 4-6 väliarviointi toteutuu kuvatulla tavalla
lukuvuodesta 2021-2022 alkaen. Erillinen välitodistus annetaan tarvittaessa 9. luokan oppilaalle jatko-opintoihin hakeutumista varten.

LUKUVUOSIARVIOINTI
Lukuvuositodistus on summatiivinen arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut opetussuunnitelmassa vuosiluokalle asetetut oppiainekohtaiset tavoitteet sekä käyttäytymisen tavoitteet. Se on myös päätös
oppilaan siirtymisestä seuraavalle vuosiluokalle tai hänen jäämisestään luokalle.
Keravan kaupungin perusopetuksessa käytetään vuosiluokittain yhteisiä todistuspohjia. Lukuvuositodistus on vuosiluokilla 1-3 sanallinen
ja vuosiluokilla 4-8 numeerinen. Peruskoulun päättyessä oppilas saa
päättötodistuksen.
Yksilöllistetyistä oppimääristä ja toiminta-alueittain annettavasta opetuksesta annetaan lukuvuositodistuksiin sanallinen arvio asteikolla
hyväksytty/ei hyväksytty. Lisäksi oppilaan yksilöllistettyjen oppimäärien tavoitteiden saavuttamista ja oppimisen edistymistä kuvataan
todistuksen sanallisella liitteellä. Sanallista arviota voidaan käyttää
päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.
Monikielisille lapsille tarkoitettuun perusopetusta täydentävään oman
äidinkielen opetukseen osallistuneet oppilaat saavat tästä arvioinnin
lukuvuositodistuksen liitteenä.
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PÄÄTTÖARVIOINTI
Jos oppilas on suorittanut kaikki hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvat
oppiaineet vähintään arvosanalla 5, hän saa perusopetuksen päättötodistuksen 9. luokan päättyessä. Päättöarviointi tehdään 7.-9.
luokkien aikana osoitetun osaamisen perusteella. Päättötodistuksen
numeroarvosana kuvaa oppilaan osaamisen tasoa suhteessa kunkin
oppiaineen tavoitteisiin ja niihin liittyviin valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Oppilaan käyttäytymistä ei arvioida päättötodistukseen.
Päättöarvosanaa antaessa opettaja ottaa huomioon kaikki oppiaineen tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle (7, 8 tai 9) yksittäinen tavoite on asetettu Keravan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa.
Päättöarvosana on oppiaineen oppimäärän tavoitteiden ja kriteerien
perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Paremman osaamisen
tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta.
Oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta aiempien väliarviointien
tai lukuvuovuositodistusten arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella.
Jos oppiaineen päättöarviointi ajoittuu vuosiluokille 7 tai 8 (tai 9. vuosiluokan syksyyn), kyseinen päättöarvosana kirjataan lukuvuositodistukseen ja mahdollisesti annettavaan välitodistukseen. Arvosanat
siirretään 9. vuosiluokan keväällä annettavaan päättötodistukseen.
Päättötodistukseen merkitään myös opintojen laajuus vuosiluokilla
7–9 vuosiviikkotunteina.
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä. Oppilas
saa yhden arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta päättötodistukseen. Taide- ja taitoaineiden valinnaisina tunteina tarjotuista ja
suoritetuista opinnoista ei anneta päättötodistukseen erillistä arvosanaa. Päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa, kun kunkin taide- ja
taitoaineen koko oppimäärä, sisältäen myös mahdolliset valinnaiset
taide- ja taitoaineiden tunnit,on opiskeltu. Näin ollen oppilaat voivat
saada taito- ja taideaineista päättöarvioinnin eri aikaan riippuen heidän valitsemistaan valinnaisaineista.

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa oppilas on voinut opiskella kahta tähän
oppiaineeseen määriteltyä eri kielen oppimäärää. Tällöin arvioidaan
molemmat oppilaan suorittamat äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen
oppimäärät. Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden,
toisen kotimaisen tai vieraiden kielten oppimäärää, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. Samoin
menetellään, jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta tai sen oppimäärästä toiseen.
Huoltajalla on mahdollisuus pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena
opiskeltavasta A2- tai B2- kielestä. Tällöin päättötodistukseen tulee
merkintä ”Hyväksytty”. Lukuvuositodistukseen arviointi merkitään
numeerisesti.
Yksilöllistettyä oppimäärää opiskelevan oppilaan oppiaineessa suoriutumista ei arvioida päättöarvioinnin kriteereiden mukaan vaan
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyjen yksilöllisten tavoitteiden mukaan. Tällöin päättöarviointi tässä oppiaineessa on sanallinen, ja se merkitään
päättötodistukseen Hyväksytty* -merkinnällä. Todistuksen lisätietoja kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä
(*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Lisäksi
oppilaan yksilöllistettyjen oppimäärien tavoitteiden saavuttamista
ja oppimisen edistymistä kuvataan päättötodistuksen sanallisella liitteellä.
Jos oppilaan opiskelu on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä
koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) asetettuihin tavoitteisiin ja päättöarviointi annetaan sanallisena Hyväksytty -merkinnällä.
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Arviointimerkinnät todistuksissa

Keravan kaupungin perusopetuksen 1.-3. luokilla lukuvuosiarviointi
ja käyttäytymisen arviointi on sanallinen. Käyttäytymisestä annettava
sanallinen arvio annetaan todistuksen liitteellä. Sekä lukuvuositodistuksen oppiaineet että käyttäytyminen arvioidaan viisiportaisella asteikolla:
•

Olet saavuttanut tavoitteet erinomaisesti

•

Olet saavuttanut tavoitteet hyvin

•

Olet saavuttanut tavoitteet kohtalaisesti

•

Olet saavuttanut tavoitteet heikosti

•

Et ole saavuttanut tavoitteita hyväksytysti.

Vuosiluokilla 4-9 väliarviointi, lukuvuosiarviointi ja käyttäytymisen
arviointi on numeerinen. Arviointi annetaan perusopetusasetuksen
mukaisella asteikolla:
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•

10 (erinomainen)

•

9 (kiitettävä)

•

8 (hyvä)

•

7 (tyydyttävä)

•

6 (kohtalainen)

•

5 (välttävä)

•

4 (hylätty)

Tämän lisäksi erityisen tuen oppilaiden yksilöllistettyjen oppiaineiden
arviointi ja toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden arviointi on
aina sanallista. Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia
lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Näissä kaikissa tapauksissa arviointimerkinnät väliarvioinnissa ja lukuvuositodistuksessa ovat seuraavat:
•

Hyväksytty = S

•

Ei hyväksytty = H

Niiden oppilaiden, joiden jokin oppimäärä on yksilöllistetty tai äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, väliarvioinnissa tai lukuvuositodistuksessa voi olla sekä numeroarvosanoja että sanallisen arvioinnin
merkintöjä. Mikäli oppilasta on arvioitu sanallisesti, tulee numeerisesta arvioinnista ja päättöarvioinnin kriteereistä antaa tietoa oppilaalle
ja tämän huoltajille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Monialaisista oppimiskokonaisuuksista (MOK) ja laaja-alaisen osaamisen taidoista ei tule todistuksiin erillistä merkintää. Ne arvioidaan
osana oppiaineiden arviointia.

VALINNAISAINEIDEN ARVIOINTIMERKINNÄT
Vuosiluokilla 3-6 taide- ja taitoaineiden valinnaisista aineista todistukseen tulee merkintä osallistumisesta, ja ne arvioidaan osana oppiaineen arviointia. Poikkeuksena tästä on kotitalouden valinnaisaine, joka
arvoidaan vuosiluokilla 3-6 omana oppiaineenaan. Vuosiluokalla 4 alkava vapaaehtoinen A2-kieli arvioidaan numeerisesti. Vuosiluokalla 5
valittava matematiikan tai äidinkielen valinnainen aine arvioidaan sanallisesti merkinnällä hyväksytty tai ei hyväksytty.
Vuosiluokalla 7 ei opiskella valinnaisaineita. Vuosiluokilla 8-9 taide- ja
taitoaineiden valinnaiset aineet arvioidaan osana kyseisen oppiaineen
arviointia. Muut valinnaiset aineet arvioidaan numeerisesti tai sanallisesti niiden laajuuden mukaan:
•

Pitkät valinnaiset aineet (2 vuosiviikkotuntia) arvioidaan numeerisesti.

•

Lyhyet valinnaiset (alle 2 vuosiviikkotuntia) arvioidaan sanallisesti,
jotka merkitään todistuksiin Hyväksytty = S tai Ei hyväksytty = H.

•

Mikäli oppilas on vaihtanut valinnaista ainetta omassa koulussa
tai koulun vaihdon yhteydessä ja opintoja on ehtinyt kertyä alle 2
vuosiviikkotuntia ennen vaihtoa, todistukseen merkitään kesken
jääneen valinnaisaineen nimi, suoritettu tuntimäärä ja merkintä
Osallistunut = O. Uudesta valinnaisaineesta tulee todistukseen
numeerinen tai sanallinen arvio vuosiviikkotuntimäärän mukaan.

Muiden valinnaisten aineiden koulukohtaisessa tarjonnassa oppilas
voi valita myös taide- ja taitoaineita. Tällöin valinnainen aine arvioidaan itsenäisenä oppiaineena joko numeerisesti tai sanallisesti riippuen laajuudesta. Tarkka valinnaisainetarjonta sekä niiden arviointitavat
käyvät ilmi vuosittain julkaistavista koulukohtaisista valinnaisaineoppaista. Oppaat ovat nähtävillä koulujen verkkosivuilla.
Painotetussa opetuksessa opiskelevat oppilaat opiskelevat 7. luokalla yhden lisävuosiviikkotunnin painotuksen mukaista oppiainetta.
Painotusaine arvioidaan sanallisesti merkinnöillä hyväksytty (S) tai ei
hyväksytty (H). Vuosiluokilla 8-9 painotusaine arvioidaan joko osana
oppiaineen arviointia tai erillisenä aineena riippuen painotusaineesta.
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Seuraavassa kuvataan erilaisia erityistilanteita, joilla on vaikutusta oppilaalle annettavaan arviointiin tai jo annetun arvioinnin muuttamiseen.
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POISSAOLOJEN VAIKUTUS ARVIOINTIIN
Oppilaan on osallistuttava opetukseen, ellei hänelle ole sairaudesta tai
muusta erityisestä syystä myönnetty tilapäistä vapautusta. Opettajalla
on velvollisuus seurata oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvattomista
poissaoloista oppilaan huoltajalle. Luvattomiin poissaoloihin puututaan aina myös oppilashuollollisin keinoin ja koulu pyrkii yhteistyössä huoltajan kanssa turvaamaan oppilaan koulunkäynnin. Poissaolot
eivät yksistään johda suorituksen hylkäämiseen, mutta jos oppilas on
luvattomasti poissa opetuksesta, eikä osallistu kokeisiin tai muihin hänelle tarjottuihin osaamisen näyttömahdollisuuksiin, eikä hänellä ole
riittävästi hyväksyttyjä suorituksia, hän voi saada oppiaineesta hylätyn
arvosanan lukuvuositodistukseen.

HYLÄTTY ARVOSANA: ET OLE SAAVUTTANUT TAVOITTEITA
HYVÄKSYTYSTI / 4
Opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että
oppilaalla on monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Jos
oppilaan jonkin oppiaineen suoritus on vaarassa tulla hylätyksi, opettaja tiedottaa tästä hyvissä ajoin lukuvuoden aikana oppilasta ja huoltajia. Tämän jälkeen sovitaan toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi
ja lisäksi opettaja kertoo oppilaalle ja huoltajalle erilaisista näyttö- tai
suoritustavoista, joilla oppilas voi saavuttaa oppiaineen hyväksytyn arvosanan. Erillinen näyttö voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia,
kirjallisia tai muita suorituksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.

Joskus oppilaan poissaolot voivat johtua sairaudesta.

Jos oppilas saa yhdestä tai useasta oppiaineesta hylätyn arvosanan,
käydään oppilaan ja huoltajan kanssa keskustelu erilaisista vaihtoehdoista oppiaineen/oppiaineiden suorittamiseen hyväksytysti. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi ehtolaiskuulustelu, vuosiluokkiin sitomaton
opetus, vuosiluokan kertaaminen ja vuosiluokalta seuraavalle siirtyminen hylätystä arvosanasta huolimatta. Huoltajan ja oppilaan kanssa
sovittu ratkaisu käsitellään koulun monialaisen pedagogisen tuen ryhmässä, jonka jälkeen asiasta tehdään tarvittaessa toimivallan mukainen hallintopäätös.

•

Jos oppilas ei asiantuntijan lausunnon perusteella voi osallistua
kouluopetukseen, hänen opetuksensa järjestetään antamalla ohjausta, oppimateriaalia ja oppimista tukevaa arviointipalautetta
kotiin tai muuhun paikkaan. Tällöin osaamisen selville saamiseksi opettaja järjestää oppilaalle erilaisia näyttötilanteita, jotka on
suunniteltu monipuolisiksi siten, että oppilas pystyy mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.

•

Joskus sairaus voi tilapäisesti estää tai vaikeuttaa oppilaan osallistumista opetukseen ainoastaan yksittäisessä oppiaineessa, esimerkiksi liikunnassa. Tällöin opettaja voi antaa sanallisen arvion
tai arvosanan perustuen niihin näyttöihin, joita oppilas on kyennyt antamaan. Tarvittaessa rehtori voi myös vapauttaa oppilaan
ko. oppiaineen opiskelusta tietyksi ajaksi. Erillisellä rehtorin päätöksellä voidaan todistusarvosana jättää tällöin myös antamatta.

•

Joskus sairaus saattaa estää oppilaan opiskelun kokonaan ja erilaisten osaamisen näyttöjen antaminen voi olla mahdotonta tai
vaikeaa. Esimerkiksi oppilas voi olla ollut sairaana suuren osan
syyslukukaudesta. Tällöin oppilaan väliarviointia syyslukukauden
päätteeksi voidaan pitää kohtuuttomana, jonka vuoksi väliarviointi voidaan jättää antamatta. Tällöin rehtori tekee asiasta hallintopäätöksen.

VUOSILUOKKIIN SITOMATON OPETUS (VSOP)
Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa (VSOP) edetään vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oppilaan oman opinto-ohjelman
mukaisesti. VSOPta voidaan käyttää yksittäisten oppilaiden opiskelun
järjestämisessä, kuten tukea tarvitsevan oppilaan opetuksessa, lahjakkuutta tukevana ratkaisuna, opintojen keskeyttämistä ehkäisevänä toimintatapana, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksen järjestämisessä perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen
tai paluumuuttajaoppilaiden opetukseen. Oman opinto-ohjelman
mukaisella vuosiluokattomalla etenemisellä voidaan tarvittaessa
välttää luokalle jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kuluneelta lukuvuodelta raukeaisivat.
Vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen siirtymisestä tehdään hallintopäätös, ja tämän jälkeen oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjel-
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ma, jonka tavoitteiden ja aikataulun mukaan oppilaan opetus toteutetaan. VSOP -oppilaan tavoitteet ja arviointikriteerit eri oppiaineissa
pysyvät edelleen samoina, kuin mitä opetussuunnitelmassa on määrätty, ellei jokin oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvista oppiaineista
ole yksilöllistetty. Sen sijaan VSOP-mallissa opetukseen ja oppimiseen
käytettävä aika voi olla vuosiluokkaa nopeampi tai hitaampi. Lukuvuoden päätteeksi VSOP-oppilas saa lukuvuositodistuksen sinä vuonna
hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden päätyttyä opinnoissaan eteenpäin.
ERITYINEN TUTKINTO
Perusopetuksen koko oppimäärä tai sen osa on mahdollista suorittaa
erityisessä tutkinnossa. Keravan kaupungin peruskouluissa erityisen
tutkinnon voi suorittaa tarvittaessa, sopimalla asiasta koulun rehtorin
kanssa. Erityinen tutkinto on mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana
sovitusti, lukuun ottamatta koulujen loma-aikoja.

Erityisen tutkinnon käyttömahdollisuuksia ovat esimerkiksi seuraavat:
•

Perusopetuksen oppilas suorittaa erityisessä tutkinnossa sellaisen
oppiaineen oppimäärän, jota oppilaan omassa koulussa ei opeteta tai jonka opetukseen oppilas ei osallistu. Esimerkiksi oppilas ei
ole valinnut itselleen A2-kieltä, mutta on oppinut A2-kielenä Keravalla opetettavan kielen (ranska, saksa, venäjä) muutoin. Tällöin
erityiseen tutkintoon osallistumalla oppilas voi saada erityisen
tutkinnon todistuksen sekä arvosanan päättötodistukseen ko. kielen oppimäärän suorittamisesta.

•

Suomeen peruskoulun viimeisillä luokilla (paluu)muuttanut nuori
on entisessä kotimaassaan opiskellut jotakin oppiainetta, jonka
opetusta ei 9. luokalla enää järjestetä. Esimerkiksi oppilas on opiskellut kotitaloutta vastaavaa oppiainetta ulkomailla ja erityiseen
tutkintoon osallistumalla oppilas voi saada erityisen tutkinnon
todistuksen sekä arvosanan päättötodistukseen kotitalouden oppimäärän suorittamisesta.

Erityisen tutkinnon suorittamiseksi oppilaalle määritellään tutkinnon
vastaanottava opettaja sekä sovitaan monipuolisista ja tavoitteiden
kannalta tarkoituksenmukaisista osaamisen osoittamisen tavoista. Erityiseen tutkintoon osallistuvan tulee osoittaa, että hänen tietonsa ja
taitonsa vastaavat perusopetuksen eri oppiaineiden tavoitteiden mukaisia tietoja ja taitoja. Erityisen tutkinnon hyväksytysti suoritettuaan
oppilaan on mahdollista saada jokin seuraavista todistuksista, riippuen
tutkinnon laajuudesta:
•

todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä
(kyseisen vuosiluokan tavoitteet)

•

todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta
(päättöarvioinnin kriteerit)

•

todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta
(päättöarvioinnin kriteerit)

Oppilaan päättötodistukseen merkitään arvosanat niistä erityisessä
tutkinnossa suoritetuista oppiaineista, jotka on suoritettu ennen päättötodistuksen antamista.

18

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN OPPILAIDEN OPETUS
JA ARVIOINTI
Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri
sekä maassaoloaika. Maahanmuuttajaoppilaan oppimista ja osaamista arvioidaan pääsääntöisesti kuten muidenkin oppilaiden, mutta
arvioinnissa tulee huomioida oppilaan kielitaidon taso koulun opetuskielessä sekä lisäksi arvioinnin kohteena olevan oppiaineen tiedonalan kielessä.
Jos arviointi on kohtuutonta oppilaan puutteellisen kielitaidon vuoksi,
osaaminen voidaan arvioida väliarvioinnissa ja lukuvuositodistuksessa sanallisesti (hyväksytty / ei hyväksytty). Hyväksytyn voi antaa, jos
osaaminen vastaa vähintään arvosanan 5 tasoa. Väliarvioinnissa ja lukuvuositodistuksessa osa oppiaineista voidaan arvioida numeerisesti
ja osa sanallisesti. Päättöarvioinnissa käytetään aina numeerista arviointia. Oppilaan oman äidinkielen opetuksesta mahdollisesti saatua
sanallista arviota tai numeroarvosanaa ei merkitä päättötodistukseen.
Jos oppilas on siirtynyt valmistavasta opetuksesta perusopetukseen
vähän ennen arviointiajankohtaa ja arviointi on oppilaan kannalta
kohtuutonta, voidaan harkita oppilaan siirtämistä vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen (katso s. 16). Tällöin oppilas saa lisäaikaa
oppiaineiden suorittamiselle ja erityisesti päättöarviointiin. Vuosiluokkiin sitomattomassa opetuksessa oppiaineen arviointi tehdään, kun
oppilas on saanut oman opinto-ohjelmansa mukaisen hyväksytyn suorituksen kyseisestä oppiaineesta. Yleisopetuksessa olevan oppilaan
osaaminen voidaan tarvittaessa jättää arvioimatta perusopetuslain
kohtuuttomuuspykälää (18§, 2 mom.) soveltaen. Tällaisessa tilanteessa kuullaan huoltajaa ja rehtori tekee asiasta hallintopäätöksen. Päätöksen jälkeen oppilaalle ja huoltajalle annetaan arviointipalautetta
muulla tavoin kuin todistuksen avulla.

ARVIOINNIN UUSIMINEN JA OIKAISU
Oppilaan huoltaja tai 15 vuotta täyttänyt oppilas itse voi pyytää rehtorilta vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin
uusimista. Arvioinnin uusimisen pyyntö ei siis koske lukuvuosiarviointia, ellei kyseessä ole päättöarvosana. Pyyntö päättöarvioinnin tai
vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen uusimisesta osoitetaan
rehtorille ja huoltajan on tehtävä se kahden kuukauden kuluessa päättötodistuksen tai vuosiluokalle jättämisen päätöksen saamisesta. Uudesta päättöarvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat
yhdessä. Rehtori ei voi muuttaa opettajan tekemää arviointia.
Oppilaan arviointia koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Sen sijaan, jos oppilaan huoltaja tai 15
vuotta täyttänyt oppilas on tyytymätön pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, he voivat pyytää arvioinnin oikaisua aluehallintovirastolta.
Mikäli arvosanan merkitsemisessä epäillään virhettä, voi pyytää virheen oikaisua. Tällöin rehtori selvittää, onko kyse vahingossa virheellisesti merkitystä arvosanasta.
PÄÄTTÖARVOSANAN KOROTTAMINEN
Oppiaineen oppimäärän hyväksyttyä päättöarvosanaa ei voi korottaa,
paitsi seuraavissa tapauksissa:
1. yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa (1 vvt) osoitettu osaaminen voi korottaa oppiaineen
päättöarvosanaa
2. lisäopetuksessa tai erityisessä tutkinnossa päättötodistuksen saamisen jälkeen.
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Oppilaaksiotto

Koulukuljetusasiat

Asiointipiste
Kultasepänkatu 7
04200 Kerava
opetus@kerava.fi

Kasvatuksen ja opetuksen
asiantuntija
p. 040 318 2825

Taloussihteeri
p. 040 318 4092

Toimialajohtaja
p. 040 318 2160

Erityinen tuki,
erityisluokkapaikat

Perusopetusjohtaja

Kasvun ja oppimisen tuen johtaja
p. 040 318 4022

p. 040 318 2183

Kasvatuksen ja opetuksen
asiantuntija
p. 040 318 2247

KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TOIMIALA

Löydä meidät facebookista:
www.facebook.com/Keravankaupunki

Löydä meidät instagramista:
@cityofkerava

kerava.fi
oppilaitokset.kerava.fi
wilma.edu.kerava.fi
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