
  

 

Kuvaus käyttäytymisen arvioinnista  

Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. 

Oppilaan arvosana määräytyy kahden arvosanan välillä sen mukaan, sopiiko kuvaus oppilaan käyttäyty-

miseen hyvin vai osittain. Tason ylittäminen joillakin osa-alueilla voi kompensoida heikompaa suoriutu-

mista muilla osa-alueilla.   

Käyttäytymisen 

osa-alue     

10 – 9     

(erinomainen,    

kiitettävä)     

8       

(hyvä)     

7 – 6  

(tyydyttävä,  

kohtalainen)     

5 – 4   

(välttävä, hylätty)    

tapojen 

sääntöjen ja   

ohjeiden  

noudattami-

nen     

Ymmärrät sääntö-

jen ja ohjeiden 

merkityksen ja 

noudatat niitä.   

Käyttäydyt asialli-

sesti ja vastuun-

tuntoisesti hyviä 

käytöstapoja 

noudattaen. 

Käyttäydyt pää-

sääntöisesti asial-

lisesti vastuuntun-

toisesti. Ymmärrät 

sääntöjen ja oh-

jeiden merkityk-

sen ja pyrit nou-

dattamaan niitä.      

Pyrit käyttäyty-

mään asiallisesti, 

mutta et aina 

muista noudattaa 

hyviä tapoja.   

Käytöstavoissasi 

on parannetta-

vaa.  

Rikot toistuvasti 

sääntöjä etkä aina 

muista     

noudattaa ohjei-

ta.  Käyttäytymi-

seesi joudutaan 

usein puuttu-

maan.      

Et noudata sääntöjä 

ja etkä hyviä käytös-

tapoja. Et korjaa tai 

muuta toimintaasi.   

rehellisyys, 

luotetta-

vuus     

 

Käyttäydyt rehel-

lisesti ja luotetta-

vasti.  Sinulla ei 

ole luvattomia 

poissaoloja kou-

lusta.     

Käyttäydyt pää-

sääntöisesti rehel-

lisesti ja luottavas-

ti. 

Sinulla ei ole lu-

vattomia poissa-

oloja koulusta  

Aina ei voi luot-

taa, että toimit    

rehellisesti.     

Sinulla on muu-

tamia luvattomia 

poissaoloja.      

 

Käyttäydyt epä-

luotettavasti ja epä-

rehellisesti. Sinulla 

on runsaasti luvat-

tomia poissaoloja.    

vuorovaikutus-

taidot ja yhteis-

työ  

 

Osaat kuunnella 

toisia. Tarjoat 

apua ja kannustat 

muita. Käyttäydyt 

ystävällisesti ja 

kohteliaasti. Ar-

vostat muiden 

taitoja ja mielipi-

teitä. 

Osaat kuunnella 

muita ja kunnioi-

tat toisten pu-

heenvuoroja ja 

mielipiteitä. Autat 

ja kannustat mui-

ta.  

Pystyt yhteistyö-

Unohdat kunni-

oittaa toisen pu-

heenvuoroa. Pu-

hut muille louk-

kaavasti.  

Saatat joutua 

usein mukaan 

riitatilanteisiin.  

Et kuuntele, etkä 

kannusta muita. 

Riitelet usein ja olet 

toistuvasti  

mukana kiusaamis- 

tilanteissa.    

Sinulle on erittäin 



Kohtelet muita 

yhdenvertai-

sesti.  

Pystyt yhteistyö-

hön riippumatta 

paristasi/ ryhmäs-

täsi/aiheesta.  

hön.  

 

Yhteistyö ei välillä 

suju tai se onnis-

tuu vain tiettyjen 

oppilaiden kans-

sa.  

 

haastavaa tehdä 

yhteistyötä muiden 

kanssa.  

vastuullisuus 

omasta toi-

minnasta ja 

ympäristös-

tä    

 

Osaat arvioida 

omaa käyttäyty-

mistäsi. Tunnistat 

virheellisen toi-

mintasi ja korjaat 

sen.   

Sinulla on intoa 

ja rohkeutta osal-

listua ja vaikut-

taa.  

Huolehdit omista 

tavaroistasi ja 

kannat vastuuta 

yhteisistä tiloista 

sekä ympäristös-

tä.  

Osaat arvioida 

omaa käyttäyty-

mistäsi.    

Huolehdit omista 

tavaroistasi ja 

kannat vastuuta 

yhteisistä tiloista 

sekä ympäristös-

tä.  

 

Näet helposti 

muut syyllisinä 

kohdatessasi 

hankaluuksia.  

Tarvitset apua 

tunnistaaksesi 

virheellisen toi-

mintasi ja korja-

taksesi sitä.   

Suhtaudut ympä-

ristöösi ja toisiin 

ihmisiin välinpi-

tämättömästi.   

Et korjaa tai muuta 

toimintaasi toimit-

tuasi väärin. Suhtau-

dut ympäristöösi ja 

toisiin ihmisiin välin-

pitämättömäs-

ti.  Aiheutat ympä-

ristöllesi  

vahinkoa.    

 

 


