
Apua arviointiin -koulutus
Todistusmerkinnät,
yksilöllistäminen ja
poissaolot



Opinnoissa eteneminen



Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain 
(Perusopetusasetus 11 §)
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•jos hän on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään 
välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion. 

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle

•jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista 
hyväksytysti.

Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle 
vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan 

suorituksensa jossakin oppiaineessa 
olisi hylätty

• jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan 
oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on tukitoimista huolimatta hylätty. 

Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle

•jos se katsotaan hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaiseksi

•tällöin oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee varata mahdollisuus tulla kuulluksi 
ennen luokalle jättämisen päätöksen tekemistä. 

Oppilas voidaan myös jättää 
vuosiluokalle, vaikka hänellä ei ole 

hylättyjä suorituksia



Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

• Mikäli oppilaan vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi

• oppilasta ja huoltajaa tulee tiedottaa asiasta lukuvuoden aikana

• toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi tulee sopia.

• Ennen luokalle jättämistä

• oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa 
saavuttaneensa oppiaineessa hyväksyttävät tiedot ja taidot erillisessä näytössä

• mahdollisuuksia erilliseen näyttöön voidaan antaa yksi tai useampia 
lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä paikallisessa 
opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla

• erillinen näyttö voi sisältää monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia tai muita 
suorituksia, joilla oppilas parhaiten kykenee osoittamaan osaamisensa.
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Eteneminen oman opinto-ohjelman 
mukaan
• Oppilas voi edetä opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan vuosiluokkiin 

sitomattomasti oman opinto-ohjelmansa mukaan (VSOP).

• Paikallisessa opetussuunnitelmassa määrätään

• opintokokonaisuuksista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa 
etenemiseen.

• Oppilas

• saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti 
suorittamistaan opinnoista

• siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä opinnoissaan eteenpäin.

• Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen 
heikon koulumenestyksen perusteella.

• Vuosiluokalla 9 oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän on suorittanut 
perusopetuksen koko oppimäärän.
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Todistukset ja 
todistusmerkinnät

- Todistukset

- Sanallinen arvio ja numeroarviointi

- Esimerkit todistusmerkinnöistä



Todistukset

• Lukuvuositodistus

• Välitodistus

• Erotodistus

• Päättötodistus
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Täsmennys koskien kaikkia 
todistuksia
Jos oppilas on opiskellut 
kaksikielisessä opetuksessa, 
todistukseen merkitään 
oppilaan opiskelema kohde- tai 
kielikylpykieli.



Lukuvuositodistus

• annetaan lukuvuoden päättyessä jokaisella vuosiluokalla lukuun ottamatta 
vuosiluokkaa 9, jolloin oppilas saa päättötodistuksen.

• on päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään 
luokalle.

• Lukuvuositodistukseen merkitään oppilaan opinto-ohjelma ja oppiaineittain 
sanallinen arvio tai numeroarvosana siitä, miten oppilas on saavuttanut asetetut 
tavoitteet lukuvuoden aikana.

• Lukuvuositodistukseen merkitään opintojen laajuus vuosiviikkotunteina 
kyseisellä vuosiluokalla paikallisen tuntijaon mukaisesti. 
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Lukuvuositodistukseen ei merkitä

• osasuorituksia tai kesken olevia suorituksia

• oppilaan poissaoloja

• tietoja oppilaan saamasta tuesta

• tietoja oppiaineen opiskelusta vapauttamisesta

• oppilaan tekemää itsearviointia
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Lukuvuositodistuksissa 
ei voi käyttää seuraavia 
merkintöjä

• ”On saanut opetusta”

• ”Suoritettu”



Välitodistus

• Opetuksen järjestäjä päättää mahdollisten välitodistusten antamisesta.

• Annetaan samoin perustein kuin lukuvuositodistus.

• Erillinen välitodistus tulee tarvittaessa antaa 9. luokan oppilaalle jatko-opintoihin 
hakeutumista varten.
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Erotodistus

• Perusopetusasetus 12§: ”Kesken perusopetuksen oppimäärän suorittamista 
koulusta eroavalle oppilaalle annetaan erotodistus.”

• Annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus.

• Ei merkitä käyttäytymisen arviota.  

• Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys 
opetuksen mahdollisista painotuksista.
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Sanalliset arviot ja numeroarvosanat 
todistuksissa
Vuosiluokat 1 ̶ 3

• Vuosiluokilla 1–3 lukuvuositodistuksiin ja mahdollisiin välitodistuksiin 
annetaan sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän 
päätöksen mukaisesti.

• Mikäli annetaan sanallinen arvio, todistuksesta tulee ilmetä, onko oppilaan 
suoritus hyväksytty vai hylätty.

• Sanallinen arvio voi olla myös esim. neliportainen asteikko.

• Hyväksytty tai hylätty -arviota tai asteikollista arviota voidaan myös 
täydentää kuvailevalla sanallisella arviolla, joka annetaan todistuksen 
liitteellä.
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Sanalliset arviot ja numeroarvosanat 
todistuksissa
(Vuosiluokat 4 ̶ 9)

• Vuosiluokkien 4–8 lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa 
annetaan numeroarvosanat.

• Päättötodistuksessa ja mahdollisessa 9. vuosiluokan välitodistuksessa annetaan 
numeroarvosanat.

• Numeroarvosanaa voidaan täydentää kuvailevalla sanallisella arviolla, joka
annetaan todistuksen liitteenä. 
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Sanallinen arvio ja numeroarvosana 
todistuksissa

Oppilaille, joiden 
äidinkieli on muu kuin 
opetuksessa 
käytettävä kieli

• voidaan antaa sanallinen 
arvio

• päättöarvioinnissa 
annetaan 
numeroarvosana

Yksilöllistettyjen 
oppimäärien arviointi

• Sanallinen arvio tai 
numeroarvosana 
opetuksen järjestäjän 
päättämällä tavalla

Toiminta-alueittain 
annettava opetus

• sanallinen arvio koko 
perusopetuksen ajan
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Sanallinen arvio ja numeroarvosana 
todistuksissa, käyttäytyminen:

Vuosiluokat 1 ̶ 3

• Mahdollinen numeroarviointi lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa

• Jos käyttäytymisestä annetaan sanallinen arvio, se tulee antaa todistuksen liitteellä.

• Myös numeroarvosanaa täydentävä sanallinen käyttäytymisen arvio annetaan todistuksen liitteellä.

Vuosiluokat 4 ̶ 8

• numeroarviointi lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa

• Numeroarvosanaa täydentävä sanallinen käyttäytymisen arvio annetaan todistuksen liitteellä.

Vuosiluokat 1̶ 8

• Käyttäytymisen sanallista arviota koskevasta liitteestä merkitään tieto todistuksen lisätietoihin.

Vuosiluokalla 9

• Numeroarviointi oppilaan käyttäytymisestä merkitään mahdolliseen välitodistukseen.

• Jos välitodistus annetaan jatko-opintoja varten, siihen ei merkitä arviota käyttäytymisestä. 

• Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi 
arvio oppilaan käyttäytymisestä. Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen.
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Päättötodistus 
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• annetaan 9. vuosiluokan koulutyön päättyessä oppilaalle, jonka suoriutuminen 
suhteessa oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hänen 
opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa.

• Päättötodistukseen ei merkitä arviota oppilaan käyttäytymisestä. 

• Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä 
sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittäneistä valinnaisista aineista. 

• Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen.



Todistusmerkinnät, päättötodistus
Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelevat

• Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn 
oppimäärän mukaan, myös päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen.

• Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä oppiaineissa myös numeroarviointia.

• Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*).

• Todistuksen lisätietoja-kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä 
(*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

• Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi on 
sanallinen.
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Erityinen tutkinto ja päättötodistus

• Päättötodistukseen merkitään arvosanat niistä erityisessä tutkinnossa 
suoritetuista oppiaineista, jotka on suoritettu ennen päättötodistuksen 
antamista.
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A2- ja B2-kielen arviointi 
päättötodistuksessa
(ei muutosta perusteisiin 2014)

• Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen 
merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta A2- tai B2-
kielestä, arvosana jätetään pois ja päättötodistukseen tulee merkintä 
”hyväksytty”.

• Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja siitä 
annetaan numeroarvosana.
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Hyväksytty-merkintä koskee 
ainoastaan A2- ja B2-kieliä



Taide- ja taitoaineiden sekä 
valinnaisten aineiden 
arviointi
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Tuntijakoasetus 2012
https://minedu.fi/docu
ments/1410845/412306
8/Perusopetuksen-
tuntijako-
Valtioneuvoston-asetus-
28.6.2012.pdf/8c90408
5-afa3-46c0-9edc-
12bc3eef52bf

Tuntijakoasetus 2018
https://www.finlex.fi/fi/
laki/alkup/2018/201807
93

Taide- ja taitoaineiden valinnaiset ja valinnaiset aineet tuntijaossa

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180793
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180793


Taide- ja taitoaineet ja valinnaiset aineet
Luku 12.1 ja 12.2 (POPS 2014)
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Kaikille yhteiset taide- ja taitoaineet 
- musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, 

kotitalous
- Yhteensä vähintään 51 vvt

Taide- ja taitoaineiden oppimäärä perusopetuksessa vuosiluokilla 1 ̶ 9

Taide- ja taitoaineiden 
valinnaiset tunnit+

6 vvt vuosiluokilla 1 ̶ 6

5 vvt vuosiluokilla 7 ̶ 9

Valinnaisten aineiden oppimäärä, vähintään 9 vvt vuosiluokilla 1 ̶ 9

Soveltavat valinnaiset aineet 

- voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai  laaja-alaisen 
osaamisen eri osa-alueista
- nimi esim. Tukioppilastoiminta

Syventävät valinnaiset aineet

- syventävät,  laajentavat yhteisten  oppiaineiden sisältöjä
- nimi esim. Lempeästi leipoen, Turistiruotsia

+
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• Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja 
taitoaineiden oppimäärää ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta

➢ oppilas saa yhden arvosanan kustakin taide- ja taitoaineesta kaikilla niillä vuosiluokilla, 
joilla hän niitä opiskelee eli taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista tarjotuista ja 
suoritetuista opinnoista ei tule erillistä arviota todistuksiin

• Päättöarviointi tehdään siinä vaiheessa vuosiluokilla 7 ̶ 9, kun kunkin taide- ja taitoaineen koko 
oppimäärä, sisältäen myös mahdolliset valinnaiset taide- ja taitoaineiden tunnit, on opiskeltu.

• Päättötodistukseen merkitään oppilaan suorittama vuosiviikkotuntimäärä vuosiluokilla 7 ̶ 9.

Taide- ja taitoaineiden oppimäärien 
arviointi



Valinnaisten aineiden arviointi

• Valinnaiset aineita voivat olla

• oppiaineisiin liittyviä syventäviä valinnaisia aineita

• soveltavia valinnaisia aineita.

• Valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään 2 vuosiviikkotunnin (vvt) 
oppimäärän, arvioidaan numeerisesti.

• Oppimäärältään alle 2 vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet arvioidaan sanallisesti.

• Sanallisesti arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistuksiin vuosiviikkotuntimäärä 
sekä merkintä ”hyväksytty”.

• Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen oppiaineen 
syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa ko. oppiaineen arvosanaa.

• Korottamismahdollisuus tulee kirjata paikalliseen opetussuunnitelmaan, jotta periaatteet ja 
menettelyt ovat yhdenmukaisia.

• Vuosiluokilla 4–9 vähintään 2 vvt:n laajuisista valinnaisista aineista annetaan 

numeroarvosana.
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Valinnaiset aineet päättötodistuksessa

• Numeroin arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistukseen nimi, 
vuosiviikkotuntimäärä ja arvosana.

• Sanallisesti arvioitavista valinnaisista aineista merkitään ”hyväksytty”.

• Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat valinnaiset aineet 
(syventävät valinnaiset aineet) merkitään päättötodistukseen kyseisen oppiaineen 
alle.

• Valinnaiset aineet (soveltavat valinnaiset aineet), jotka eivät liity mihinkään yhteiseen 
oppiaineeseen, merkitään todistukseen otsikon ”Soveltavat valinnaiset aineet” alle.

• Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen, merkitään päättötodistukseen 
kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle numeroarvosana tai ”osallistunut”, ja 
uudesta ”hyväksytty” tai numeroarvosana riippuen vuosiviikkotuntimäärästä.
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Esimerkit 
todistusmerkinnöistä



Liite 1. ESIMERKIT TODISTUSMERKINNÖISTÄ  

 
LUKUVUOSITODISTUS 6. VUOSILUOKKA 
 
Opetuksen järjestäjän ja koulun nimi 
Oppilaan nimi ja syntymäaika 
Todistuksen antamispäivä 
 
Oppilaan opinto-ohjelma   Laajuus  Arvio  
 
Käyttäytyminen      9 
  
Äidinkieli ja kirjallisuus    
 Suomen kieli ja kirjallisuus  x vvt  8 
Toinen kotimainen kieli 
 Ruotsi (B1- oppimäärä)  x vvt  7  
Vieras kieli 
 Englanti (A1-oppimäärä)  x vvt  10  
 Ranska (A2-oppimäärä)  x vvt  8  
Matematiikka    x vvt  7*  
Ympäristöoppi   x vvt  5 
Uskonto/elämänkatsomustieto  x vvt  7 
Historia    x vvt  9 
Yhteiskuntaoppi   x vvt  10  
Musiikki    x vvt  6 
 Bändisoittaminen  1 vvt  hyväksytty  
Kuvataide    x vvt  8 
 Kuvataiteen syventävä valinnainen  2 vvt  7  
Käsityö    x vvt  9 
Liikunta    x vvt  10 

Soveltavat valinnaiset aineet 
 Tieto- ja viestintäteknologia  1 vvt  hyväksytty 
 Draama    1 vvt  hyväksytty 
 
 
 
Lisätietoja:  
Oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. 
Oppilas on opiskellut A-ruotsia kielikylpykielenä kaksikielisessä opetuksessa/Oppilas on opiskellut A-
englantia kohdekielenä kaksikielisessä opetuksessa. 
 
Koulun opetuskieli 
Oppilas siirtyy x vuosiluokalle. 

Arviointiasteikko: 4 hylätty, 5 välttävä, 6 kohtalainen, 7 tyydyttävä, 8 hyvä, 9 kiitettävä, 10 erinomainen 
 
Todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukainen 
 
Opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus 
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valinnaisia aineita 

Taide- ja taitoaineiden vähimmäisvuosiviikkotunnit ja taide- ja 
taitoaineiden valinnaiset tunnit: yhteensä 41 vuosiviikkotuntia 
vuosiluokilla 1-6. 

Kotitalous-oppiaineeseen on opetuksen järjestäjän niin päättäessä mahdollista 
osoittaa paikallisessa tuntijaossa vuosiviikkotunteja taide- ja taitoaineiden 

valinnaisista tunneista (6 vvt vuosiluokilla 1-6). Tuolloin kotitaloudessa tehdään 
vuosiviikkotuntimäärästä riippumatta numeroarviointi 4. vuosiluokasta  alkaen.

Kotitalous 1 vvt 9
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PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖTODISTUS 
 
Opetuksen järjestäjän ja koulun nimi 
Oppilaan koko nimi ja henkilötunnus 
Todistuksen antamispäivä 
 
Oppilaan opinto-ohjelma   Laajuus  Arvio 
  
 
Äidinkieli ja kirjallisuus     
 Suomen kieli ja kirjallisuus  x vvt  9 kiitettävä 
Toinen kotimainen kieli 
 Ruotsi (B1- oppimäärä)  x vvt  8 hyvä 
Vieras kieli 
 Englanti (A1-oppimäärä)  x vvt  10 erinomainen 
 Ranska (A2-oppimäärä)  x vvt  8 hyvä 
Matematiikka    x vvt  9 kiitettävä 
Maantieto    x vvt  5 välttävä 
Biologia    x vvt  6 kohtalainen* 
Fysiikka    x vvt  6 kohtalainen 
Kemia    x vvt  7 tyydyttävä 
Terveystieto    x vvt  9 kiitettävä 
Uskonto/elämänkatsomustieto  x vvt  8 hyvä 
Historia    x vvt  7 tyydyttävä  
Yhteiskuntaoppi   x vvt  8 hyvä 
Musiikki    x vvt  10 erinomainen 
 Bändisoittaminen   1 vvt  hyväksytty  
Kuvataide    x vvt  9 kiitettävä  
 Kuvataiteen syventävä valinnainen  2 vvt  8 hyvä  
Käsityö    x vvt  7 tyydyttävä 
Liikunta    x vvt  10 erinomainen 
Kotitalous    x vvt  9 kiitettävä  
 

Soveltavat valinnaiset aineet 
 Tieto- ja viestintäteknologia   1 vvt  hyväksytty 
 Kestävä kehitys   1 vvt  hyväksytty 
 Draama   1 vvt  osallistunut 
  
 
Oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista. 
 
Lisätietoja:  
Oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. 
Oppilas on opiskellut A-ruotsia kielikylpykielenä kaksikielisessä opetuksessa/Oppilas on opiskellut A-
englantia kohdekielenä kaksikielisessä opetuksessa. 
 
Koulun opetuskieli 

Arviointiasteikko: 5 välttävä, 6 kohtalainen, 7 tyydyttävä, 8 hyvä, 9 kiitettävä, 10 erinomainen 

 
 
Todistus on Opetushallituksen 10.2.2020 hyväksymien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukainen. 
Perusopetuksen oppimäärä sijoittuu tasolle kaksi kansallisessa tutkintojen ja muiden 
osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä ja eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä. 
 

Rehtorin allekirjoitus 
 

 

Kesken jäänyt 
valinnainen aine 

Taide- ja taitoaineiden vähimmäisvuosiviikkotunnit ja taide- ja 
taitoaineiden valinnaiset tunnit: yhteensä 21 vuosiviikkotuntia 
vuosiluokilla 7-9.

Vuosiviikkotunnit koostuvat kaikille yhteisistä käsityön 
vähimmäistunneista ja taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista

Syventävä valinnainen aine, alle 2 vvt, arvioidaan sanallisesti 
– voi korottaa päättöarvosanaa; oltava määräys paikallisessa 
ops:ssa

Syventävä tekstiilityö                          2vvt                                  9 kiitettävä

Hitsaten ja tuunaten                           1vvt                                    hyväksytty

Syventävällä valinnaisella aineella voi olla kuvaava, 
emoaineeseen liittyvä nimi

Soveltava valinnainen aine (esim. kahden oppiaineen yhteinen (ks+bg)

Kalastusta itsetehdyillä vaapuilla       1 vvt hyväksytty

Liikunta                                                                                   xvvt 10 erinomainen
Kotitalous                                                                               xvvt 9 kiitettävä



Päättöarvosanan 
korottaminen sekä 
arvioinnin uusiminen ja 
oikaisu
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Päättöarvosanan korottaminen

Voiko oppilas korotta esimerkiksi 8. vuosiluokalla päättyneen oppiaineen arvosanaa 
ennen päättötodistuksen saamista?

Oppiaineen oppimäärän hyväksyttyä päättöarvosanaa ei voi korottaa, paitsi 
seuraavissa tapauksissa:

• yhteiseen oppiaineeseen liittyvässä sanallisesti arvioitavassa valinnaisessa 
aineessa (1 vvt) osoitetulla osaamisella. Tämä korottamisen periaate tulee kirjata 
paikalliseen opetussuunnitelmaan.

• lisäopetuksessa tai erityisessä tutkinnossa päättötodistuksen saamisen 
jälkeen.

Jos kyseessä on oppiaineen oppimäärän hylätty suoritus, jolloin päättöarviointia ei 
voida suorittaa eikä päättötodistusta voida antaa, tulee oppilaalle varata 
mahdollisuus opetukseen osallistumatta korottaa saamansa hylätty arvosana.
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Arvioinnin uusiminen ja oikaisu
(Perusopetusasetus 19 §)

• Oppilaalla on mahdollisuus myös arvioinnin uusimiseen ja 
oikaisuun. Tämä koskee päättöarviointia sekä opinnoissa etenemistä ja 
vuosiluokalle jättämistä koskevaa päätöstä. 

• Pyyntö arvioinnin uusimisesta osoitetaan koululle kahden kuukauden kuluessa 
tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan 
opettajat yhdessä.

• Pyynnön voi tehdä oppilaan huoltaja tai muu  laillinen edustaja taikka 15 
vuotta täyttänyt oppilas itse (PoL 42c §).
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Todistus lisäopetuksessa
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Todistukset lisäopetuksessa (10. luokka)

• Lisäopetuksessa käytettävät todistukset ovat

• Välitodistus

- antamisesta päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa

• Todistus lisäopetuksen suorittamisesta

- annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki opinnot 
hyväksytysti (vähintään numeroarvosana 5 tai sanallinen arvio 
”hyväksytty”)

• Todistus lisäopetuksessa suoritetuista opinnoista

- annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut vain osan opinnoista 
hyväksytysti tai keskeyttänyt opintonsa.
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Erityistä tukea saavan 
oppilaan oppimäärän 
yksilöllistäminen ja 
arviointi



Oppimisen tuki on oppilaan oikeus

• Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen
oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa
oppiaineissa.

• Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista 
tukea erilaisilla eriyttämisen keinoilla ja perusopetuslaissa säädetyillä 
tukimuodoilla (tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus).
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Opiskelun erityiset painoalueet

• Jos oppilaalle määritellään opiskelun erityiset painoalueet 
jossakin oppiaineessa, hän voi keskittyä opiskelussa tämän oppiaineen 
keskeisiin sisältöihin.

• Tällöin oppilas opiskelee oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden mukaisesti ja 
hänen suorituksensa arvioidaan suhteessa yleiseen oppimäärään.
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Oppimäärän yksilöllistäminen
• Mikäli edes oppiaineen keskeisiin sisältöihin liittyvien 

tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle 
mahdollista, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää.

• Oppimäärän yksilöllistäminen tehdään vasta silloin, kun oppilas ei 
annetusta tuesta huolimatta näytä saavuttavan arvosanan 5 edellyttämää 
osaamisen tasoa.

• Eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen

• kieli- ja kulttuuritausta

• poissaolot

• motivaation puute

• puutteellinen opiskelutekniikka

• käyttäytymisen haasteet
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Oppimäärän yksilöllistäminen

• Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle 
asetettavan tavoitetason määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi.

• Tavoitteiden tulee kuitenkin olla oppilaalle riittävän haasteellisia.

• Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä.

• Pedagoginen selvitys sisältää erilliset perustelut yksilöllistämiselle kussakin 
oppiaineessa.

• Jokaisen oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella 
oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiaineen oppimäärä 
yksilöllistää.

• Jos yksilöllistettyjen oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai 
vähentää, tehdään uusi pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen 
tuen päätös.
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Ennen vapauttamista tulee 
yksilöllistää

• Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan 
vapauttamista oppimäärän suorittamisesta.

• Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt, ja se 
perustuu jokaisen oppilaan kohdalla yksilölliseen harkintaan.

• Vapauttamisesta oppiaineen opiskelusta tehdään hallintopäätös perusopetuslain 
18 §:n perusteella.

• Jos oppilaalla on erityisen tuen päätös, vapauttamisesta päätetään erityisen 
tuen päätöksessä.
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Yksilölliset tavoitteet, yksilöllinen 
arviointi
• Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän 

mukaisesti, hänen suoriutumistaan arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän 
tavoitteisiin.

• Päättöarvioinnissa käytetään päättöarvioinnin kriteereitä.

• Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai 
useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suoriutumista näissä 
oppiaineissa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa 
suunnitelmassa (HOJKS) suhteessa hänelle määriteltyihin, yksilöllisesti 
asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin.

• Päättöarvioinnissa ei päättöarvioinnin kriteereihin, vaan yksilöllisiin 
tavoitteisiin.
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Poissaolot ja arviointi



Poissaolojen vaikutukset arviointiin

• Oppilaan tulee osallistua opetukseen, ellei hänelle ole sairaudesta tai muusta 
erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta.

• Oppilaan opiskelu ja siihen perustuva arviointi voidaan järjestää osittain 
toisin, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.

• Jos oppilas on luvattomasti poissa eikä osallistu opetukseen, kokeisiin eikä 
muihinkaan hänelle tarjottuihin näyttömahdollisuuksiin, eikä hänellä ole 
hyväksyttyjä suorituksia suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa 
määriteltyihin oppiaineiden tavoitteisiin, hän voi saada oppiaineesta hylätyn 
arvosanan lukuvuositodistukseen.
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Oppilaan poissaolojen seuraaminen

• Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus seurata oppilaan poissaoloja ja 
ilmoittaa luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle.

• Poissaoloja ja niiden vaikutuksia tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että toisin 
kuin lukiossa, lainsäädännössä ei ole määritelty perusopetuksen oppimäärää 
tunti- tai kurssimäärinä. Poissaolot eivät siis sinällään johda esimerkiksi 
luokalle jättämiseen tai suorituksen hylkäämiseen.

• Luokalle jättämisen perusteita ovat vain hylätty vuosiluokan suoritus jossakin 
oppiaineessa tai yleinen huono koulumenestys.
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Sairaudesta johtuvat poissaolot ja 
arviointi

• Jos oppilas ei sairauden vuoksi voi osallistua kouluopetukseen, hänen 
opetuksensa voidaan järjestää antamalla hänelle ohjausta, oppimateriaalia ja 
oppimista tukevaa arviointipalautetta kotiin (tai muuhun paikkaan). Yhteistyö 
huoltajan kanssa on tällaisessa tilanteessa erityisen tärkeää.

• Osaamisen selville saamiseksi oppilaille tulee järjestää erilaisia 
näyttötilanteita, jotka on suunniteltava ja järjestettävä monipuolisesti siten, 
että hän pystyy mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa.

• Mikäli jossakin tilanteessa on perustellusti syytä epäillä huoltajien tekemän 
poissaoloilmoituksen totuudenmukaisuutta, on koululla oikeus edellyttää 
oppilaalta tai hänen huoltajiltaan lääkärintodistuksen esittämistä.
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Arviointi oppilaan ollessa estynyt 
osallistumaan opetukseen

• Joskus sairaus voi tilapäisesti estää tai vaikeuttaa oppilaan osallistumista 
opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ainoastaan yksittäisessä 
oppiaineessa, esimerkiksi liikunnassa tai kotitaloudessa.

• Tällöin myös oppiaineen arvioinnissa voidaan menetellä toisin ja antaa 
sanallinen arvio tai arvosanan perustuen niihin näyttöihin, joita oppilas on 
kyennyt antamaan

• Tarvittaessa oppilas voidaan vapauttaa jonkin oppiaineen opiskelusta tietyksi 
ajaksi. Tällöin myös oppiaineen arvioinnissa voidaan menetellä toisin ja jättää 
esimerkiksi todistusarvosana antamatta. Asiasta tehdään hallintopäätös.
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Arviointi oppilaan ollessa estynyt 
osallistumaan opetukseen

• Sairaus saattaa kokonaan estää oppilaan opiskelun kotona tai esimerkiksi 
sairaalakoulussa, jolloin oppilaalle ei kerry opintosuorituksia. Myös erilaisten 
näyttöjen antaminen voi tuolloin olla mahdotonta tai vaikeaa. On esimerkiksi 
tapauksia, joissa oppilas on ollut sairaana suuren osan syyslukukaudesta. 

• Tällöin voidaan pitää kohtuuttomana arvioida oppilasta lukukauden 
päätteeksi samalla tavoin kuin muita oppilaita. Sen seurauksena myös 
oppiaineen arvioinnissa voidaan menetellä toisin ja jättää esimerkiksi 
todistusarvosana antamatta. Asiasta tehdään hallintopäätös. (PoL 18 §)

• Ensisijaisena menettelynä niin lyhytkestoisemmassa kuin pidemmässäkin 
sairaudessa on aina erilaisin järjestelyin turvata oppilaan mahdollisuus 
osallistua opetukseen.
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Luvattomat poissaolot ja arviointi

• Oppilaan arvioinnin kannalta ongelmallisia ovat tilanteet, joissa oppilaalla on 
runsaasti luvattomia poissaoloja eikä opettajalla ole näyttöä hänen 
osaamisestaan.

• Oppilaalle tulee tällaisessakin tilanteessa kuitenkin antaa lukuvuositodistus ja 
myös opetussuunnitelmassa määritellyt välitodistukset sekä muuta ohjaavaa 
palautetta.

• Todistuksiin merkitään arvio tai arvosana kaikista oppilaan opinto-ohjelmaan 
kuuluvista oppiaineista.
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Luvattomat poissaolot ja arviointi

• Luvaton poissaolo sinällään ei aiheuta luokalle jättämistä, mutta jos oppilas 
ei juurikaan osallistu opetukseen, kokeisiin eikä muihinkaan hänelle 
mahdollisesti tarjottuihin näyttömahdollisuuksiin, ei hänelle kerry 
hyväksyttyjä opintosuorituksia suhteessa opetussuunnitelmassa 
määriteltyihin oppiaineen tavoitteisiin. Tällöin hän on varassa saada aineesta 
hylätyn arvosanan todistukseen.

• Oppilaan kokonaistilanne on hyvä ottaa huomioon varsinkin silloin, kun 
kyseessä on perusopetuksen päättövaihe.

• Luvattomiin poissaoloihin tulee aina puuttua myös oppilashuollollisin keinoin 
ja pyrkiä yhteistyössä huoltajan kanssa turvaamaan oppilaan koulunkäynti.
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