
 

 

Perusopetuksen päättöarviointi  

Päättöarviointi ajoittuu oppiaineesta ja paikallisesta opetussuunnitelmaratkaisusta riippuen vuosiluokille 7, 8 

tai 9. Turussa koulut ovat voineet päättää tuntijaon yläkoulun aikana (löytyy koulujen opetussuunnitelmasta 

kohdasta Tuntijako) ts. joissakin kouluissa saatetaan opettaa esim. kaikki terveystiedon kurssit jo 7. ja 8. 

luokalla, jossakin opetus on jaettu taas 7., 8. ja 9. luokalle.  

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä 

saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa. Päättöarvioinnin tulee olla valtakun-

nallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti. 

Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan osaamiseen 

perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8–9. Päättöarviointia varten on laadittu 

perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin. Oppilaan 

osaaminen arvioidaan perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta, 

monipuoliseen näyttöön perustuen. Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy 

oppiaineen arvosanaan. 

Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli 

ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, 

kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, 

yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. Ne valinnaiset 

aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin 

oppimäärän, arvioidaan numeroin. Valinnainen B2-kieli voidaan huoltajan pyynnöstä 

arvioida numeroarvosanan sijaan merkinnällä ”hyväksytty”. Oppiaineissa, joissa 

oppimäärä on yksilöllistetty, voidaan käyttää sanallista arviointia myös 

päättötodistuksessa. 

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista 

oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu 

valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi 

korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa."  

Perusopetuksessa oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien kurssi-, jakso- tai lu-

kuvuovuositodistusten arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella. Koska osaamisen kehittyminen on 

aina kumuloituvaa, päättöarvosanan muodostamisen tulee perustua oppilaan opintojen päättyessä 

osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.  

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanaan kahdeksan (8) vaadittavan tieto- ja taitotason kus-

sakin oppiaineessa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen eri 

kriteerien kuvaamaa osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi 

kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Oppilas on saavuttanut 

perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet oppiaineessa välttävästi (5) mikäli hän osoittaa jos-

sakin määrin oppiaineelle asetettujen tavoitteiden mukaista osaamista. Tällöin oppilas on suorittanut yleisen 

oppimäärän ko. oppiaineessa hyväksytysti. Arvosanan muodostaminen perustuu myös tässä tapauksessa op-

pilaan osoittamaan keskimääräiseen osaamiseen, eli välttävän tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta 

voi kompensoida hylätyn (4) suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 


