
6.5 Käyttäytymisen arviointi  

 

Raunistulan koulun kuvaus käyttäytymisen arvioinnista:  
 

Koulun tavoitteena on kasvattaa oppilaita, jotka osaavat käyttäytyä luontevasti ja asiallisesti, muut huomioiden, 
erilaisissa elämän tilanteissa. Heillä on kyky yhteistyöhön, halu oppimiseen ja muiden auttamiseen. He arvostavat 
luotettavuutta ja rehellisyyttä. He tuntevat koulun säännöt ja noudattavat niitä. He arvostavat omaa ja toisten työtä.  

 

Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat.  

 

 

Käyttäytymisen 
arvosana  

Muiden ihmisten huomioon 
ottaminen (hyvät tavat ja 
vuorovaikutus)  

Ympäristön huomioon 
ottaminen (työrauha, 
oppimisympäristöstä 
huolehtiminen)   

Sääntöjen 
noudattaminen                   

(koulun ja luokan)  
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Toimit aina esimerkillisesti ja 
auttavaisesti. 

Kohtelet muita yhdenvertaisesti ja 
osaat tehdä yhteistyötä kaikkien 
kanssa. 

Tervehdit oppilastovereita ja koulun 
aikuisia oma-aloitteisesti.  

Osaat esittää omia mielipiteitäsi 
asiallisesti ja ystävällisesti.  

Toimit kiusaamisen vastaisesti. 

Toimit aina myönteisesti 
kouluyhteisössä, ymmärrät 
vastuusi ympäristöstä ja luot 
toiminnallasi hyvää yhteishenkeä. 

Huolehdit yhteisistä tavaroista ja 
oppimisympäristöstä oma-
aloitteisesti.  

Autat ja kannustat luokka-
kavereita oma-aloitteisesti.  

Luot yhteishenkeä ja 
ymmärrät, miksi sääntöjä ja 
ohjeita pitää noudattaa.  

Kannustat omalla 
esimerkilläsi muita 
noudattamaan sääntöjä.  

Noudatat koulun 
järjestyssääntöjä ja 
käytänteitä. 
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Käyttäydyt asiallisesti ja 
vastuuntuntoisesti sekä toimit 
kohteliaasti ja luotettavasti.  

Käyttäydyt ystävällisesti 
ja kannustat omalla esimerkilläsi 
muita hyvään käytökseen.  

Tervehdit oppilastovereita ja koulun 
aikuisia oma-aloitteisesti.  

Osaat esittää oman mielipiteesi 
asiallisesti ja ystävällisesti.  

Toimit kouluyhteisössä 
kiitettävästi ja otat oma-
aloitteisesti huomioon muut 
ihmiset sekä ymmärrät vastuusi 
ympäristöstä.  

Huolehdit yhteisistä tavaroista ja 
oppimisympäristöstä hyvin.  

Toimit suvaitsevaisesti ja 
kannustavasti ja omaat rohkeutta 
ja intoa vaikuttaa asioihin. 

Toimintasi edistää luokan 
työrauhaa. 

Ymmärrät sääntöjen ja 
ohjeiden merkityksen ja 
noudatat niitä kiitettävästi.  

Käyt koulua säännöllisesti, 
sinulla ei ole luvattomia 
poissaoloja. 
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Käyttäydyt pääsääntöisesti 
asiallisesti ja vastuuntuntoisesti 
sekä toimit rehellisesti ja 
luotettavasti.  

Käyttäydyt muita kohtaan 
pääsääntöisesti ystävällisesti. 

Toimit myönteisesti 
kouluyhteisössä ja otat huomioon 
muut ihmiset sekä ymmärrät 
vastuusi ympäristöstä.  

Ymmärrät sääntöjen ja 
ohjeiden merkityksen 
sekä pääsääntöisesti 
noudatat niitä.  



Tervehdit oppilastovereita ja koulun 
aikuisia.  

Käytät asiallista kieltä.  

Et ole osallisena kiusaamisessa. 

Huolehdit yhteisistä tavaroista ja 
oppimisympäristöstä   
pääsääntöisesti hyvin.  

Toimintasi oppitunnilla ei 
heikennä luokan työrauhaa.  

Käyt säännöllisesti 
koulua. Sinulla ei ole 
luvattomia poissaoloja. 
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Käyttäydyt toisinaan epäasiallisesti. 

Toimit joskus epärehellisesti               
tai epäluotettavasti.  

Puhut ja puhuttelet aikuisia ja/tai 
oppilastovereita joskus epä-
kohteliaasti.  

Toimit toisinaan kielteisesti 
kouluyhteisössä.  

Et aina ota huomioon muita 
ihmisiä, etkä ymmärrä vastuutasi 
ympäristöstä.  

Suhtaudut toisinaan välin-
pitämättömästi koulun tai 
oppilastovereiden omaisuutta 
kohtaan.   

Et aina ymmärrä yhteistyön 
merkitystä.  

Tuntityöskentelysi ei aina ole 
luokan työrauhaa edistävää.  

Ymmärrät 
vaihtelevasti sääntöjen ja 
ohjeiden merkityksen etkä 
aina noudata niitä.   

Käyt ajoittain 
epäsäännöllisesti koulua.  

Olet tietoinen säännöistä, 
mutta sinua pitää välillä 
muistuttaa niistä. 
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Käyttäydyt usein epäasiallisesti tai 
vastuuntunnottomasti.  

Toimit usein epärehellisesti tai 
epäluotettavasti.  

Puhut usein epäkohteliaasti.  

Sinua joudutaan 
usein huomauttamaan 
toiminnastasi.  

Jätät usein huomioimatta toisten 
pyynnöt, toiveet ja mielipiteet. 

Toimit usein kielteisesti 
kouluyhteisössä.  

Et ota huomioon muita 
ihmisiä, etkä ymmärrä vastuutasi 
ympäristöstä.  

Olet vahingoittanut koulun tai 
oppilastoverin omaisuutta 
tahallisesti. 

 

Et ymmärrä sääntöjen ja 
ohjeiden merkityksiä 
etkä noudata niitä.   

Käyt koulua epäsäännöllisesti 
ja sinulla on luvattomia 
poissaoloja.  

Sinulla on useita häiritsevään 
käyttäytymiseen liittyviä 
merkintöjä tai 
kasvatuskeskusteluja / jälki-
istuntoja.  

Olet tuonut sääntöjen 
vastaisia esineitä tai aineita 
kouluun.   
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Käyttäytymisesi on lähes 
aina epäasiallista ja 
vastuuntunnotonta.   

Toimit lähes aina epärehellisesti ja 
epäluotettavasti.  

Puhut ja keskustelet 
epäkohteliaasti.  

Sinua huomautetaan jatkuvasti 
toiminnastasi.  

Toimit toisten pyyntöjen, toiveiden 
ja mielipiteiden vastaisesti.  

Toimit 
kielteisesti kouluyhteisössä.  

Et osaa huomioida muita ihmisiä.  

Olet vahingoittanut koulun tai 
oppilastoverin omaisuutta 
tahallisesti ja suhtaudut asiaan 
välinpitämättömästi.  

Et ymmärrä vastuuta 
ympäristöstäsi.  

 

 

Et ymmärrä sääntöjen ja 
ohjeiden merkityksiä ja rikot 
niitä jatkuvasti.   

Käyt koulua epäsäännöllisesti 
ja sinulla on paljon 
luvattomia poissaoloja. 

Sinulla on paljon 
häiritsevään käyttäytymiseen 
liittyviä merkintöjä 
tai kasvatuskeskusteluja / 
jälki-istuntoja.  

Suhtaudut annettuihin 
ohjeisiin 
välinpitämättömästi.  



Tuot toistuvasti sääntöjen 
vastaisia esineitä tai aineita 
kouluun.   
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Käyttäytymisesi on epäasiallista ja 
vastuuntunnotonta.   

Toimit epärehellisesti ja 
epäluotettavasti.  

Puhut ja keskustelet 
epäkohteliaasti.  

Sinua huomautetaan 
jatkuvasti käytöksestä ja sääntöjen 
vastaisesta toiminnasta.  

Toimit toisten pyyntöjen, toiveiden 
ja mielipiteiden vastaisesti.  

Toimit kielteisesti koulu-
yhteisössä.  

Et osaa huomioida muita ihmisiä.  

Olet vahingoittanut koulun tai 
oppilastoverin omaisuutta 
tahallisesti ja suhtaudut asiaan 
välinpitämättömästi.  

Et ymmärrä vastuuta 
ympäristöstäsi. 

 

Et ymmärrä sääntöjen ja 
ohjeiden merkityksiä ja 
rikot niitä jatkuvasti.   

Käyt koulua 
epäsäännöllisesti.   

Sinulla on paljon        
häiritsevään käyttäytymiseen 
liittyviä merkintöjä tai 
kasvatuskeskusteluja / jälki-
istuntoja.  

Suhtaudut annettuihin 
ohjeisiin 
välinpitämättömästi.  

Tuot toistuvasti sääntöjen 
vastaisia esineitä tai aineita 
kouluun.  

 


