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4.6. Opintojen aikaisen arvioinnin yhteisiä periaatteita ja käytäntöjä 

4.6.4. Valinnaiset aineet ja arviointi  

Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai 
useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. Myös taide- ja taitoaineiden opetusta voidaan 
tarjota valinnaisena aineena. Nurmijärvellä koulut päättävät itse omat valinnaisaineensa. Valinnaisaineet 
kirjataan vuosittain lukuvuosisuunnitelmaan ja määritetään kullekin valinnaisaineelle tavoitteet ja sisällöt 
vuosiluokittain, sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset 
erityispiirteet. 
 
Jokainen valinnaisaine muodostaa oppimäärän, joka arvioidaan omana oppiaineenaan. Ne valinnaiset 
oppiaineet, jotka muodostavat yhtenäisen, yli vähintään kahden vuosiviikkotunnin (yli 2 vvt tai enemmän) 
oppimäärän arvioidaan numeroin. Yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat valinnaiset aineet 
merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle. Ne valinnaiset oppiaineet, joiden 
oppimäärä on alle kaksi vuosiviikkotuntia (alle 2 vvt) arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu 
valinnainen aine on jonkin yhteisen aineen syventäviä opintoja, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen 
arvosanaa.  

4.9. Perusopetuksen päättöarviointi 

Päättöarvioinnissa määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän 
tavoitteet.  Arvioinnin tuloksena annettava numeroarvosana tai sanallinen arvio kuvaa oppilaan 
suoriutumisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. 
Oppimäärän tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit on kuvattu kunkin oppiaineen osalta perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa (2014) sekä Nurmijärven paikallisen opetussuunnitelman luvussa Opetus eri 
vuosiluokilla.  

Päättöarviointi ajoittuu oppiaineesta riippuen vuosiluokille 7, 8 tai 9. Päättöarvioinnin lähestyessä opettaja 
antaa oppilaalle yksilöllistä palautetta ja ohjausta oppilaan suoriutumisen nykytilasta ja -tasosta sekä siitä, 
miten suunnata omaa oppimistaan kohti päättöarvioinnissa arvioitavan oppiaineen tavoitteita. On tärkeää, 
että oppilaat ja huoltajat ovat hyvissä ajoin ennen päättöarviointia tietoisia arvioinnin tavoitteista, 
perusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä.  

Jos 9. vuosiluokan oppilas ei tukitoimista huolimatta näytä suoriutuvan opinnoistaan ja on vaarassa jäädä 
luokalle, voidaan oman opinto-ohjelman mukaiseen etenemiseen siirtymisellä ehkäistä oppilaan kaikkien 
suoritusten raukeaminen.  Oman opinto-ohjelman mukaan etenevä, vuosiluokkiin sitomatonta opiskelu on 
kuvattu luvussa Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu. 

4.9.1. Päättöarvosanan muodostaminen periaatteet 

Päättöarvosanan muodostamisen periaatteet on kuvattu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
(2014) luvussa 6.5.1 ja kuvaus on valtakunnallisiin perusteisiin sisältyvän ohjeen mukaisesti siirretty 
sellaisenaan Nurmijärven paikalliseen opetussuunnitelmaan.  

”Perusopetuksen päättöarvosanojen tulee olla annettu yhdenvertaisin perustein. 
Päättöarvosanan muodostamista varten on näissä opetussuunnitelman perusteissa 



määritelty kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin sekä vapaaehtoisen kielen A-oppimäärään 
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvosanan muodostamisen 
periaatteet.   

Perusopetuksessa oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan 
aiempien kurssi-, jakso- tai lukuvuovuositodistusten 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 kussakin 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 jossakin määrin oppiaineelle 
asetettujen tavoitteiden mukaista osaamista. Tällöin oppilas on suorittanut yleisen 
oppimäärän ko. oppiaineessa hyväksytysti. Arvosanan muodostaminen perustuu 
myös tässä tapauksessa oppilaan osoittamaan keskimääräiseen osaamiseen, eli 
välttävän tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida hylätyn (4) 
suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.  

Perusopetuksen päättöarvioinnissa numeroin arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat 
äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, 
kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, 
yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. Äidinkielessä ja 
kirjallisuudessa oppilas on voinut opiskella kahta tähän oppiaineeseen näissä 
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä oppimäärää. Tällöin arvioidaan 
molemmat oppilaan suorittamat äidinkieli ja kirjallisuus- oppiaineen oppimäärät. 

Mikäli oppilas on perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä vapautettu 
kokonaan jonkin perusopetuksen oppimäärään kuuluvan oppiaineen opiskelusta, ei 
tätä oppiainetta arvioida. 

Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen vähimmäistuntimäärästä 
ja mahdollisista taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista. Taide- ja taitoaineiden 
valinnaiset tunnit arvioidaan osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja 
taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillistä päättöarvosanaa. Päättöarviointi 
kussakin taide- ja taitoaineessa tehdään siinä vaiheessa, kun oppiaineen koko 
oppimäärä on opiskeltu. Taide- ja taitoaineiden päättöarvosanoja muodostettaessa 
käytetään näihin oppiaineisiin määriteltyjä valtakunnallisia päättöarvioinnin 
kriteereitä. 

Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai vieraiden 
kielten oppimäärää, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi 
opiskellut. Samoin menetellään, jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta tai sen 
oppimäärästä toiseen. 

Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden 
vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. 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. 

Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, 



oppilaan suoriutumista arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja 
arvioinnissa käytetään päättöarvioinnin kriteerejä.  Jos erityisen tuen päätöksessä 
päätetään, että oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai 
useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suoriutumista näissä oppiaineissa 
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) 
hänelle määriteltyihin, yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin perustuen. 
Silloin arviointia ei tehdä suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin 
päättöarvioinnin kriteereihin. 

Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää 
numeroarvioinnin sijasta sanallista arviota myös päättöarvioinnissa.  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan päättöarviointi perustuu 
perusopetuksen yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen mukaan 
mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa päätöksessä on päätetty. Jos pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas opiskelee opintokokonaisuuksia, annetaan 
arviointi todistuksessa kuitenkin oppiaineittain. 

Jos oppilaan opiskelu on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu 
oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa 
asetettuihin tavoitteisiin ja arviointi annetaan sanallisena.” (Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 54–55) 

4.9.2. Päättötodistus 

Perusopetuksen päättötodistuksen antamisen ja laatimisen periaatteet on kuvattu perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden (2014) luvussa 6.6 (s. 58–59) kuvaus on valtakunnallisiin perusteisiin 
sisältyvän ohjeen mukaisesti siirretty sellaisenaan Nurmijärven paikalliseen opetussuunnitelmaan.   

”Perusopetuksen päättötodistus annetaan oppilaalle, jonka suoriutuminen suhteessa 
oppiaineiden oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hänen opinto-
ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa. Numeroarvosanoja käytettäessä tämä 
merkitsee vähintään todistusarvosanaa viisi (5) ja sanallisesti arvioitavissa 
oppiaineissa arviota ”hyväksytty”.  

Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen vähimmäistuntimäärästä 
ja mahdollisista taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista. Taide- ja taitoaineiden 
valinnaiset tunnit arvioidaan osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja 
taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä päättöarvosanoja. 

Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin muihin perusopetuksen aikana 
käytettäviin todistuksiin seuraavin täsmennyksin:  

 oppilaan koko nimi ja henkilötunnus  

 rehtorin allekirjoitus 

 yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvioitavien valinnaisten aineiden arviointi 
numeroin (5-10) ja sanoin (välttävä – erinomainen) 

 oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen 
kotimainen kieli ja vieraat kielet) merkitään suoritettu oppimäärä tai oppimäärät 

 maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja 
työelämään tutustumista.  

Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. 

Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25 % on opetettu muulla 
kuin koulun opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita käytetty kieli. 

Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden 
vuosiviikkotunnin oppimäärän, merkitään todistukseen numeroarvosana. Numeroin 



arvioitavista valinnaisista aineista merkitään todistukseen nimi, 
vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät 
oppilaan suorittamat valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi 
kyseisen oppiaineen alle.  

Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja 
tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin 
sanallinen arvio. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee 
merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien yhteen yhteiseen aineeseen 
liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä 
merkintä ”hyväksytty”.  

Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity 
mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut 
valinnaiset aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen 
oppimäärä sekä arvio joko numeroin tai merkinnällä ”hyväksytty”.  

Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko omassa koulussaan tai koulun 
vaihdon yhteydessä, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden 
nimet. Kesken jäänyt valinnaisaine arvioidaan numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt 
suorittaa kyseisestä aineesta vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuisen osuuden. 
Mikäli osuus on alle kaksi vuosiviikkotuntia, kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle 
tulee merkintä ”osallistunut”. Kesken jääneestä valinnaisesta aineesta merkitään 
todistukseen myös oppilaan suorittama tuntimäärä. Uudesta valinnaisesta aineesta 
tulee todistukseen joko numeroarvosana tai sanallinen arvio ”hyväksytty” riippuen 
siitä, minkä laajuiseksi kyseinen valinnainen aine on koulun opetussuunnitelmassa 
määritelty sekä merkintä opetussuunnitelman mukaisesta tuntimäärästä. 

Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen 
merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana 
jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä 
opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja se arvioidaan numeroin.  

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvosana merkitään päättötodistukseen 
muodossa ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta 
oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä 
päättötodistukseen. Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio 
merkitään päättötodistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän 
antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua 
arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen.  

Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn 
oppimäärän mukaan, myös päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. 
Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä oppiaineissa myös numeroarvostelua. 
Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*). Todistuksen 
lisätietoja -kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä (*) 
merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Oppilaan, jonka opetus on 
järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi on sanallinen. 

Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja 
työskentelystä sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä 
valinnaisista aineista. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä oppilaan tunnistetiedot. 
Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen.” (Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 58–59) 

 


