
 

Arviointi perusopetuksen vuosiluokilla 
7-9 



 

• Kaikille yhteiset oppiaineet arvioidaan numeerisesti arvosanalla 4-10 

• Valinnaiset oppiaineet:  

- Syventävät oppiaineet numeerisesti arvosanoilla 4-10 

- Soveltavat oppiaineet sanallisesti Hyväksytty -merkinnällä 

• Kielet: 

- A1-kieli numeerisesti arvosanalla 4-10 

- A2 -kieli numeerisesti arvosanalla 4-10, huoltajan pyynnöstä sanallisesti Suoritettu -

merkinnällä (paitsi A2 ruotsi) 

- B1 -kieli numeerisesti arvosanalla 4-10 

- B2-kieli numeerisesti arvosanalla 4-10, huoltajan pyynnöstä sanallisesti Suoritettu -

merkinnällä 



 

Jaksoarviointi 

Arviointia ohjaa opetussuunnitelma 

Sen yleiset periaatteet ovat: 

1. Arviointi on yhdenvertaista. 

Jokaisen oppilaan tulee saada tietää, mitä on tarkoitus oppia ja miten oppimista, osaamista, 

työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan 

 

2. Arviointi edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta 

Oppilaan ja huoltajan tulee saada riittävästi tietoa oppilaan oppimisesta, osaamisesta, 

työskentelystä ja käyttäytymisestä.  

On oikeus saada tieto arvioinnin perusteista ja siitä, miten niitä on sovellettu oppilaan arviointiin. 

 

3. Arviointi on suunnitelmallista ja johdonmukaista 

On varmistettava arviontiperiaatteiden yhtenäisyys koulussa. Opettajien yhteistyö on välttämätöntä 

arvioinnin johdonmukaisuuden toteuttamiseksi. 

 

4. Arviointi on monipuolista 

Arviointimenetelmien valinnassa on otettava huomioon, että vain yhden arviointimenetelmän avulla 

ei voida arvioida kaikkia oppiaineelle asetettuja tavoitteita. 



 

5. Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin 

Oppimisen, osaamisen ja työskentelyn arviointi tulee perustua OPS:n perusteissa asetettuihin 

oppiaineiden tavoitteisiin. Kriteerit määrittelevät eri arvosanoihin vaadittavan osaamisen tason 

 

6. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden ikäkausi ja edellytykset 

Arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet siten, että oppilaalla on 

mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa. 

 

************* 

• Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole sairaudesta tai muusta erityisestä 

syystä tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta. 

• Jos oppilas on luvattomasti poissa eikä osallistu opetukseen, kokeisiin eikä muihinkaan 

hänelle tarjottuihin näyttömahdollisuuksiin, hän voi saada oppiaineesta hylätyn arvosanan. 

• Jokaisen jakson jälkeen oppilaat arvioidaan valmiiden kurssien osalta 

• Jokaisella kurssilla on omat arviointiperusteensa 

• Kirjattuna Ainekohtaiseen opetussuunnitelmaan 



Lukuvuosiarviointi 

 

• Vuosiluokilla 7 ja 8 lukuvuoden päätteeksi saa kyseisen vuosiluokan oppiaineen arvosanan 

• Arvioidaan kuluneen lukuvuoden oppiaineen tavoitteiden savuttamista 

- 7 –luokan kurssit 7.-l lukuvuositodistukseen 

- 8. –luokan kurssit 8.-l lukuvuositodistukseen 



- Jos oppiaine päättyy 7 tai 8 luokalla = PÄÄTTÖARVIOINTI 

◦ esim. historia 8.-luokan lukuvuosiarvosana = oppiaineen päättöarvosana 

• Ei ole jaksoarviointien aritmeettinen keskiarvo 

Päättöarviointi 

 



Tehdään osoitetun osaamisen perusteella 

1. suhteessa oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin 

2. käyttäen opetussuunnitelman perusteissa määritettyjä päättöarvioinnin kriteereitä 

Linkki kriteereihin TÄSSÄ 

• Arvioinnin tekee oppilasta opettanut opettaja. 

• Jos opettajia on useita, arvioinnin tekevät opettajat yhdessä. 

• Sijainen tekee päättöarvioinnin yhdessä muiden saman aineen opettajien kanssa 

• Summatiiviseen arviointiin vaikuttavien näyttöjen arviointi tulee dokumentoida.  

• Jos opettaja lähtee pois, arviontidokumentit annetaan rehtorille. 

Otetaan huomioon kaikki oppiaineen oppimäärän tavoitteet ja niihin liittyvät kriteerit riippumatta 

siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. 

Päättöarvosana muodostetaan, kun oppiaineen oppimäärän opetus päättyy. 

Mikäli oppiaineen päättöarviointi ajoittuu vuosiluokille 7 tai 8, kyseinen päättöarvosana kirjataan 

lukuvuositodistukseen ja siirretään 9. vuosiluokan keväällä päättötodistukseen. 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20päättöarvioinnin%20kriteerit%2031.12.2020_0.pdf


Päättöarvosanan korottaminen 

 

Hyväksyttyä päättöarvosanaa ei voi korottaa. 

Paitsi: yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa aineessa (1 vvt) 

osoitetulla osaamisella. Kirjattava paikalliseen opetussuunnitelmaan. 

 

Jos kyseessä on oppiaineen oppimäärän hylätty suoritus, jolloin päättötodistusta ei voida antaa, 

tulee oppilaalle varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta korottaa saamansa hylätty arvosana. 

 



Oikeus arvioinnin uusimiseen (rehtori) ja oikaisuun (AVI) 

 


