
Arviointitiedote

Vuosiluokat 1-6



• Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, OPS 2016, astui voimaan 1.8.2016. 

• Uuden opetussuunnitelman myötä myös arviointi muuttuu ja kehittyy.

• Puolalan koulun oppilasarviointi pohjautuu valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä 

Turun kaupungin opetussuunnitelmaan. 

• Tässä arviointitiedotteessa kerrotaan tiivistetysti siitä, mitä koulussa arvioidaan ja miksi arvioidaan, sekä miten ja 

milloin arviointia tehdään.

Mitä arvioidaan?



Miksi arvioidaan?

Arvioinnin tavoitteena on

• tukea, ohjata ja kannustaa oppimista ja opiskelua.

• vahvistaa oppilaan käsitystä itsestään oppijana ja ryhmän jäsenenä.

• auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan.

• ohjata oppilasta arvioimaan itse omaa tiedollista ja taidollista edistymistään.

• kehittää oppilaiden itsearviointitaitoja.

• auttaa oppilasta toimimaan itseohjautuvammin. 

Miten arvioidaan?



Milloin arvioidaan?

Puolalan koulussa arviointi on jatkuvaa ja kiinteä osa opetus-, opiskelu- ja oppimisprosessia. Opintojen aikainen 

arviointi ja siihen perustuva palautteen antaminen toteutetaan pääosin lukuvuoden aikana osana päivittäistä 

opetusta ja työskentelyä. Sen avulla ohjataan ja kannustetaan opiskelua ja tuetaan oppimista sekä edistetään itse-

ja vertaisarvioinnin taitoja. Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin jälkeen tehtävää 

oppilaiden osaamisen arviointia, jonka tulokset välitetään oppilaille todistuksissa tai arviointitiedotteissa. 

Turun kaupungin opetussuunnitelman mukaisesti 2. luokan ja 6. luokan keväällä oppilaiden ja heidän huoltajiensa 

kanssa pidetään arviointikeskustelu, joka dokumentoidaan. 

Puolalan koulussa toteutetaan myös kaksi kertaa lukuvuoden aikana kaikille oppilaille yhteinen itsearviointi.

Itsearvioinnin sisältö voi vaihtua vuosittain ja siitä tiedotetaan koteihin erikseen.



Lukuvuositodistus ja välitodistus

Perusopetusasetus velvoittaa antamaan kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle lukuvuositodistuksen, joka sisältää 

sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-

ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen 

arviointi.

Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja 

suoriutumisesta. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään 

luokalle. Turun perusopetuksessa lukuvuoden päätteeksi annettavassa lukuvuositodistuksessa arvioidaan oppilaan 

saavuttamat tavoitteet hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa sanallisesti 

vuosiluokilla 1-4 ja numeerisesti vuosiluokilla 5-6. 

Lukuvuositodistuksen lisäksi oppilaat saavat Puolalan koulussa syyslukukauden päätteeksi välitodistuksen, joka on 

lukuvuositodistuksen tapaan vuosiluokilla 1-4 sanallinen ja vuosiluokilla 5-6 numeerinen kuitenkin siten, että 5. 

luokalla taito- ja taideaineet sekä uutena oppiaineena alkava historia arvioidaan suoritettu-merkinnällä.



Käyttäytymisen arviointi 

Vuosiluokilla 1-4 käyttäytyminen arvioidaan sanallisesti. Arvioitavia osa-alueita ovat

vastuullisesti ja luotettavasti toimiminen, muiden ottaminen huomioon ja myönteisen ilmapiirin luominen omalla 

toiminnalla sekä koulun sääntöjen mukaan toimiminen. Käyttäytymisen arvioinnin tekevät kaikki oppilasta 

opettavat opettajat yhdessä.

Vuosiluokilla 5-6 käyttäytyminen arvioidaan numeerisesti. Hyvän käyttäytymisen (arvosana 8) kriteerit on 

määritelty Turun kaupungin opetussuunnitelmassa seuraavasti:

• oppilas käyttäytyy pääsääntöisesti asiallisesti ja vastuuntuntoisesti sekä toimii rehellisesti ja luotettavasti. 

• oppilas toimii pääsääntöisesti myönteisesti kouluyhteisössä, ottaa huomioon muut ihmiset ja ymmärtää  

vastuunsa ympäristöstä. 

• oppilas ymmärtää pääsääntöisesti sääntöjen ja ohjeiden merkityksen sekä noudattaa niitä ja käy säännöllisesti 

koulua. 



Puolalan koulussa arvosanaa nostavia tekijöitä ovat:

Erinomainen 10 

Hyvän ja kiitettävän käyttäytymisen lisäksi oppilas 

• edistää toiminnallaan hyvää yhteishenkeä. 

• kykenee vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa auttaen, kannustaen ja tukien. 

• toimii oma-aloitteisesti ja yhteistyökykyisesti sekä ottaa vastuuta yhteisten asioiden hoidosta. 

Kiitettävä 9 

Hyvän käyttäytymisen lisäksi oppilas 

• toimii rehellisesti, luotettavasti ja luontevalla tavalla kohteliaasti eri tilanteissa. 

• osoittaa yhteistyöhalua vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. 

• huolehtii oma-aloitteisesti ja vastuullisesti koulunkäynnistään ja oppimisympäristöstään. 



Puolalan koulussa arvosanaa laskevia tekijöitä ovat:

Tyydyttävä 7 

Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan tyydyttäväksi, jos 

• oppilaan käyttäytymisessä tai vuorovaikutustaidoissa on puutteita tai huomautettavaa. 

• oppilas käyttäytyy tilanteisiin sopimattomalla tavalla esimerkiksi häiritsemällä tai käyttämällä asiatonta kieltä. 

• oppilas suhtautuu välinpitämättömästi koulunkäyntiin, oppimisympäristöönsä, annettuihin sääntöihin ja ohjeisiin. 

Kohtalainen 6 

Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan kohtalaiseksi, jos oppilas edellisten arvosanaa laskevien tekijöiden lisäksi 

• on saanut monia käyttäytymiseen liittyviä rangaistuksia. 

• käyttäytyy toisia kohtaan epäkunnioittavasti tai aggressiivisesti ja suhtautuu välinpitämättömästi oppimisympäristöönsä. 

• käy koulua epäsäännöllisesti tai rikkoo annettuja sääntöjä ja ohjeita toistuvasti. 

Välttävä 5 

Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan välttäväksi, jos oppilas edellisten arvosanaa laskevien tekijöiden lisäksi 

• toimii jatkuvasti epärehellisesti. 

• häiritsee kouluyhteisön toimintaa tai syyllistyy toisten jatkuvaan tahalliseen kiusaamiseen. 

• rangaistuksista ja tukitoimenpiteistä huolimatta uhmaa tai rikkoo annettuja sääntöjä ja ohjeita tietoisesti ja toistuvasti.

Hylätty 4 

Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan hylätyksi, jos 

• oppilas ei sopeudu Puolalan kouluyhteisöön.



1. luokka 2. luokka 3. luokka 4. luokka

Käyttäytyminen Toimit vastuullisesti ja

luotettavasti.

Otat muut huomioon ja

luot toiminnallasi

myönteistä ilmapiiriä.

Toimit koulun sääntöjen

mukaan.

Toimit vastuullisesti ja

luotettavasti.

Otat muut huomioon ja

luot toiminnallasi

myönteistä ilmapiiriä.

Toimit koulun sääntöjen

mukaan.

Toimit vastuullisesti ja

luotettavasti.

Otat muut huomioon ja

luot toiminnallasi

myönteistä ilmapiiriä.

Toimit koulun sääntöjen

mukaan.

Toimit vastuullisesti ja

luotettavasti.

Otat muut huomioon ja

luot toiminnallasi

myönteistä ilmapiiriä.

Toimit koulun sääntöjen

mukaan.

Työskentelytaidot Osaat työskennellä

itsenäisesti.

Osaat työskennellä parin ja

ryhmän kanssa.

Huolehdit tehtävistäsi.

Osaat suunnitella ja arvioida omaa 

työskentelyäsi.

Osaat työskennellä

itsenäisesti.

Osaat työskennellä parin ja

ryhmän kanssa.

Huolehdit tehtävistäsi.

Osaat suunnitella ja arvioida

omaa työskentelyäsi.

Suomen kieli ja kirjallisuus Osaat ilmaista omia

mielipiteitäsi ja kertoa

kokemuksistasi.

Osaat kuunnella toisten

mielipiteitä ja kokemuksia.

Osaat lukea sanoja.

Osaat kirjoittaa sanoja.

Osaat ilmaista omia

mielipiteitäsi ja kertoa

kokemuksistasi.

Osaat kuunnella toisten

mielipiteitä ja kokemuksia.

Osaat lukea virkkeitä.

Ymmärrät lukemiasi virkkeitä.

Osaat kirjoittaa virkkeitä.

Osaat ilmaista itseäsi

erilaisissa viestintätilanteissa.

Osaat lukea erilaisia tekstejä.

Ymmärrät lukemiasi tekstejä.

Kirjoitat erilaisia lyhyitä

tekstejä.

Käytät oikeinkirjoituksen

perusasioita omissa

teksteissäsi.

Osaat ilmaista itseäsi

erilaisissa viestintätilanteissa.

Luet monipuolista

kirjallisuutta ja osaat jakaa

lukukokemuksiasi.

Osaat etsiä tietoa eri

tekstiympäristöistä.

Osaat kirjoittaa eri

tekstilajeja.

Käytät oikeinkirjoituksen

perusasioita omissa

teksteissäsi.

.

Sanallinen arviointi vuosiluokilla 1-4 

Osaat: Tuetusti/Vaihtelevaisesti/Hyvin/ Erinomaisesti



1. luokka 2. luokka 3. luokka 4. luokka

Suomi toisena kielenä ja 

kirjallisuus

Osaat ilmaista omista

havainnoistasi ja

kokemuksistasi.

Osaat kuunnella toisten

havaintoja ja kokemuksia.

Osaat lukea sanoja.

Osaat kirjoittaa sanoja.

Osaat ilmaista omista

havainnoistasi ja

kokemuksistasi.

Osaat kuunnella toisten

havaintoja ja kokemuksia.

Osaat lukea virkkeitä.

Ymmärrät lukemiasi virkkeitä.

Osaat kirjoittaa virkkeitä.

Osaat ilmaista itseäsi

erilaisissa

vuorovaikutustilanteissa.

Osaat lukea tekstejä.

Ymmärrät kuulemiasi ja

lukemiasi tekstejä.

Kirjoitat erilaisia lyhyitä

tekstejä.

Käytät oikeinkirjoituksen

perusasioita omissa

teksteissäsi.

Osaat ilmaista itseäsi

erilaisissa

vuorovaikutustilanteissa.

Osaat lukea erilaisia tekstejä

ja keskustella niistä.

Osaat etsiä tietoa eri

tekstiympäristöistä.

Osaat kirjoittaa eri

tekstilajeja.

Käytät oikeinkirjoituksen

perusasioita omissa

teksteissäsi.

A1-kieli (englanti, saksa tai 

venäjä)

Käytät kieltä rohkeasti.

Osallistut aktiivisesti erilaisiin

oppimistilanteisiin.

Selviydyt tutuista

vuorovaikutustilanteista.

Ilmaiset itseäsi suullisesti ja

kirjallisesti.

Ymmärrät puhuttua ja

kirjoitettua kieltä.

A2-kieli (englanti, saksa tai 

ranska)

Selviydyt tutuista

vuorovaikutustilanteista.

Ilmaiset itseäsi suullisesti ja

kirjallisesti.

Ymmärrät puhuttua ja

kirjoitettua kieltä.



1. luokka 2. luokka 3. luokka 4. luokka

Matematiikka Osaat etsiä

säännönmukaisuuksia,

luokitella ja vertailla.

Osaat hahmottaa ja

arvioida lukumääriä

lukualueella 0–20.

Osaat laskea yhteen- ja

vähennyslaskuja

lukualueella

0–20.

Osaat etsiä

säännönmukaisuuksia,

luokitella ja vertailla.

Osaat hahmottaa ja arvioida

lukumääriä lukualueella 0–

100.

Osaat laskea yhteen- ja

vähennyslaskuja lukualueella

0–100.

Ymmärrät kertolaskun

periaatteen.

Ymmärrät

kymmenjärjestelmän

periaatteen.

Osaat laskea

peruslaskutoimituksia.

Pohdit ja ratkaiset

perustellen ongelmia.

Osaat geometrian

perusasioita.

Osaat soveltaa

kymmenjärjestelmää.

Osaat laskea

peruslaskutoimituksia.

Pohdit ja ratkaiset

perustellen ongelmia.

Osaat geometrian

perusasioita.

Ympäristöoppi hyväksytty/hylätty hyväksytty/hylätty Osaat kuvata tapoja toimia

ympäristövastuullisesti ja

turvallisesti.

Osaat kuvata ja selittää

ympäristöäsi ympäristöopin

käsittein.

Osaat suunnitella ja

toteuttaa tutkimustehtäviä

sekä esittää tuloksia.

Osaat kuvata tapoja toimia

ympäristövastuullisesti ja

turvallisesti.

Osaat kuvata ja selittää

ympäristöä ympäristöopin

käsittein.

Osaat suunnitella ja

toteuttaa tutkimustehtäviä

sekä esittää tuloksia.

Uskonto/elämänkatsomustieto hyväksytty/hylätty hyväksytty/hylätty Osallistut yhteiseen

keskusteluun rakentavasti.

Tiedät katsomuksiin liittyviä

käsitteitä.

Osallistut yhteiseen

keskusteluun rakentavasti.

Tiedät katsomuksiin liittyviä

käsitteitä.

Yhteiskuntaoppi Ymmärrät, että

yhteiskunnassa on erilaisia

toimijoita.

Osaat käyttää ja soveltaa

yhteiskunnallista tietoa.



1. luokka 2. luokka 3. luokka 4. luokka

Musiikki hyväksytty/hylätty hyväksytty/hylätty Osallistut yhteismusisointiin.

Ilmaiset itseäsi

monipuolisesti musiikin

keinoin.

Osallistut yhteismusisointiin.

Ilmaiset itseäsi

monipuolisesti musiikin

keinoin.

Kuvataide hyväksytty/hylätty hyväksytty/hylätty Tarkastelet kuvia eri

näkökulmista ja kerrot

havainnoistasi.

Ilmaiset itseäsi

monipuolisten materiaalien

ja tekniikoiden avulla.

Tarkastelet kuvia eri

näkökulmista ja kerrot

havainnoistasi.

Ilmaiset itseäsi

monipuolisten materiaalien

ja tekniikoiden avulla.

Käsityö hyväksytty/hylätty hyväksytty/hylätty Suunnittelet ja valmistat

käsityötuotteita.

Osaat kuvata ja arvioida koko

käsityöprosessiasi.

Suunnittelet ja valmistat

käsityötuotteita.

Osaat kuvata ja arvioida koko

käsityöprosessiasi.

Liikunta hyväksytty/hylätty hyväksytty/hylätty Harjoittelet aktiivisesti eri

liikuntamuotoja ja yrität

parhaasi.

Liikut yhdessä sovittujen

sääntöjen mukaan ja toimit

vastuullisesti.

Harjoittelet aktiivisesti eri

liikuntamuotoja ja yrität

parhaasi.

Liikut yhdessä sovittujen

sääntöjen mukaan ja toimit

vastuullisesti.

Valinnaisaine hyväksytty/hylätty


