
13.15   sanallisen arvioinnin todistuspohjat:       
ainekohtaiset avaukset ja käytännön 
kysymyksiä

14.30   kahvitauko

15.00   ed. jatkuu,                                 
arviointikeskustelupohjat: esittelyä ja 
keskustelua

16.00   tilaisuuden päättäminen



VÄLIARVIOINTI LUKUVUOSIARVIONTI

1. lk Todistuspohja
Arviointikeskustelupohja

Todistuspohja

2. lk Todistuspohja
Arviointikeskustelupohja

Todistuspohja

3. lk Todistuspohja
Arviointikeskustelupohja

Todistuspohja

4. lk Todistuspohja
Arviointikeskustelupohja

Todistuspohja



Onko kaupungin yhteistä työkalua 5. 
luokan sanalliseen väliarviointiin?

Ei. Jos koulussa on päätetty antaa 
väliarviointipalaute sanallisesti, 

työkalu tulee laatia itse.



Entä toisen luokan keväällä käytävän 
arviointi- ja kehityskeskustelun 

dokumentointi?
Turun OPS: ”Arviointi- ja kehityskeskustelusta 

oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään 
merkintä oppilaan Wilman tuki-lehdelle. 

Mikäli oppilaalla on voimassaoleva 
oppimissuunnitelma tai HOJKS, kirjataan 

opetuksen järjestämisen kannalta olennainen 
tieto asiakirjan seurantaosioon.”



Toisen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi

• Oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa 
palautetta opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla.  (Oppilaan 2. luokan 
opettaja käy kevään aikana arviointi- ja kehityskeskustelun yhdessä oppilaan ja 
huoltajan kanssa.)

• Tavoitteena on tuoda esille oppilaan vahvuuksia oppijana ja vahvistaa 
itsetuntoa ja oppimismotivaatiota. Usein on tarpeen arvioida ja suunnitella 
yhdessä myös oppilaan tarvitsemaa ohjausta ja tukea. 

• Oppilaan oppimisprosessin kannalta keskeisiä, laaja-alaisen osaamisen 
tavoitteisiin perustuvia näkökulmia, joihin opettaja kiinnittää huomiota 
arvioidessaan oppilaan edistymistä ja antaessaan siitä palautetta oppilaalle ja 
huoltajalle ovat:

• edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesti
• kysymisen ja kuuntelemisen taidot
• vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin

• edistyminen työskentelytaidoissa, erityisesti
• taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä

• edistyminen taidossa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä



Onko muuhun formatiiviseen 
arviointiin yhteistä työkalua?

Eräässä Turun koulussa aletaan 
tuottaa sisältöä formatiivisen 

arvioinnin Wilma-työkaluun ja sitä 
pilotoidaan.



Voiko todistuspohjiin tehdä vielä 
muutoksia?

Ei. OPS-ohjausryhmä on hyväksynyt 
ne, ja niiden Wilma-toteutus on 

valmis. 



Voiko todistukseen merkitä rastin 
sijasta arvion kirjaimin?

Ei. On päätetty pitäytyä rasteissa. 
Todistukseen voi lisätä sanallisia 

liitteitä. 



Voivatko koulut käyttää omaa 
välitodistuspohjaansa?

Ei.



Voiko väliarvioinnissa jättää joitakin 
todistuksen sisältämiä asioita 

arvioimatta?

Kyllä.



Voivatko koulut käyttää omia 
arviointikeskustelupohjiaan?

Kyllä. 



Miten arviontikeskustelu 
arkistoidaan?

Paperiversio koulun arkistoon. 
Kun Wilma-toteutus saadaan 
käyttöön, siitä annetaan oma 

ohjeistuksensa.



VÄLIARVIOINTI LUKUVUOSIARVIONTI

1. lk Todistuspohja*
Arviointikeskustelupohja

Todistuspohja

2. lk Todistuspohja*
Arviointikeskustelupohja

Todistuspohja

3. lk Todistuspohja*
Arviointikeskustelupohja

Todistuspohja

4. lk Todistuspohja*
Arviointikeskustelupohja

Todistuspohja

*voi jättää pois joitakin arviointilauseita


