
Käytös ja sääntöjen 
noudattaminen 

Yhteistyö Vastuu Toisten huomioon 
ottaminen 

Erinomainen 10    

 

- käyttäytyy esimerkillisen      

  ystävällisesti ja kohteliaasti 

- on aktiivinen ja oma-aloitteinen 

- noudattaa aina koulun sääntöjä 

- toimii rehellisesti ja luotettavasti 

- suhtautuu myönteisesti  

  koulutyöhön ja tekee aina hyvin   

  tehtävänsä 

- tarvittavat opiskeluvälineet ovat  

  aina mukana 

 

 

- luo ja edistää luokan  

  myönteistä ilmapiiriä 

- tekee hyvää yhteistyötä  

  jokaisen kanssa 

- osaa edistää luokan  

  työrauhaa 

 

- kantaa aina vastuuta  

  itsestään, muista ja  

  ympäristöstä 

- ilman rangaistuksia 

- käy säännöllisesti koulua 

 

- auttaa, kannustaa ja tukee  

  muita 

- on empaattinen muita  

  kohtaan 

- hyväksyy erilaisuutta 

Kiitettävä 9    

 

- on ystävällinen ja kohtelias 

- on oma-aloitteinen 

- noudattaa koulun sääntöjä 

- toimii rehellisesti ja luotettavasti 

- suhtautuu myönteisesti  

  koulutyöhön ja tekee  

  hyvin tehtävänsä 

- tarvittavat opiskeluvälineet ovat  

  mukana 

 

 

- on yhteistyöhaluinen ja  

  yhteistyökykyinen 

- osaa edistää luokan  

  työrauhaa 

 

 

- kantaa useimmiten  

  vastuuta itsestään,  

  muista ja ympäristöstä 

- suoriutuu   

  koulunkäynnistä ilman   

  kurinpitotoimia 

- käy säännöllisesti koulua 

 

- auttaa, kannustaa ja tukee  

  muita 

- ottaa toiset huomioon 

- hyväksyy erilaisuutta 

 

Hyvä 8    



 

- käyttäytyy asiallisesti  

- noudattaa koulun sääntöjä 

- toimii rehellisesti ja luotettavasti 

- suhtautuu myönteisesti  

  koulutyöhön ja tekee  

  pääsääntöisesti hyvin    

  tehtävänsä 

- tarvittavat opiskeluvälineet ovat  

  pääsääntöisesti mukana 

 

 

- pystyy yhteistyöhön  

  useimpien oppilaiden  

  kanssa 

- on yhteistyötaitoinen 

- kykenee omalta osaltaan  

  antamaan työrauhan  

  ryhmälle 

 

 

- kantaa vastuuta  

  itsestään, muista ja    

  ympäristöstä 

- on ojennettavissa  

  huomautuksin, ei  

  kurinpitotoimia 

- käy säännöllisesti koulua 

 

- auttaa muita 

- hyväksyy erilaisuutta 

 

Tyydyttävä 7    

 

- käyttäytyy toisinaan  

  epäasiallisesti ja häiritsevästi 

- rikkoo toisinaan koulun sääntöjä  

- käyttää toisinaan sopimatonta  

  kieltä 

- suhtautuu välillä    

  välinpitämättömästi koulutyöhön  

  ja tehtävien tunnollisessa  

  suorittamisessa puutteita 

- tarvittavat opiskeluvälineet  

  puuttuvat silloin tällöin 

 

 

 

- yhteistyössä on välillä  

  ongelmia muiden  

  oppilaiden kanssa 

- häiritsee välillä koko  

  ryhmän oppimista 

 

- kantaa useimmiten  

  vastuuta itsestään,  

  muista ja ympäristöstä 

- huomautusten lisäksi  

  muutamia kurinpitotoimia 

- käy säännöllisesti koulua 

 

- puuttuu toisten työhön   

- sotkeutuu toisten asioihin 

- on mukana  

  kiusaamistapauksissa 

- tönii, nahistelee 

Kohtalainen 6    

 

- käyttäytyy epäasiallisesti ja  

  häiritsevästi 

- rikkoo usein koulun sääntöjä  

- käyttää sopimatonta kieltä  

- suhtautuu usein kielteisesti  

  koulutyöhön 

 

- yhteistyö muiden  

  oppilaiden kanssa usein   

  hankalaa 

- häiritsee usein koko  

  ryhmän oppimista 

 

- kantaa vähän vastuuta  

  tekemisistään 

- on huolehtimatta  

   tehtävistään 

- tarvitsee paljon ohjausta 

- paljon rangaistuksia 

 

- usein kielteinen asenne  

  koulutovereita kohtaan 

- vaikea sietää erilaisuutta 

- on mukana  

  kiusaamistapauksissa  

  kiusaajana 



 

- suhtautuu koulutyöhön   

   kielteisesti 

 

- poissaolot lisääntyneet - toistuvasti saa ohjeita  

  käyttäytymiseen 

Välttävä 5    

 

- on noudattamatta sääntöjä ja  

  käyttäytyy omavaltaisesti 

- käyttää usein törkeää kieltä 

- koulunkäynti vaatii opetuksen 

  erityisjärjestelyjä  

  ennalta arvaamattoman  

  käytöksen vuoksi 

 

- ei kykene tai on  

  suostumatta yhteistyöhön  

- häiritsee toistuvasti koko  

  ryhmän oppimista  

 

 

- on piittaamatta  

  koulutyöstä ja -tehtävistä 

- rangaistuksia ja  

  luvattomia poissaoloja  

  on erityisen paljon 

 

- on muille oppilaille  

  aggressiivinen ja ilkeä 

- vaikeuksia tulla toimeen  

  muiden kanssa 

- toistuvasti saa ohjeita  

  käyttäytymiseen 

 

Hylätty 4    

 

- oppilas ei sovellu  yleisopetukseen  

   


