
 

1. VUOSILUOKKA, LUKUVUOSIARVIOINTI 

Oppiaine Hyväksytty suoritus Hylätty suoritus 

Suomen kieli ja 
kirjallisuus 

 Oppilas saa selvää 
helpoista sanoista. 

 Oppilas kykenee 
kirjoittamaan lyhyitä sanoja. 

 Oppilas ilmaisee itseään 
suullisesti käyttäen 
tarvittaessa puhetta tukevia 
välineitä. 

 Oppilas ei saa helpoistakaan 
sanoista selvää. 

 Oppilas ei kykene 
kirjoittamaan lyhyitä sanoja. 

 Oppilas ei ilmaise itseään 
suullisesti edes puhetta 
tukevin korvaavin 
apuvälinein. 

 Oppilas kieltäytyy 
työskentelemästä. 

Matematiikka  Oppilas osaa laskea 
helppoja yhteen- ja 
vähennyslaskutoimituksia 
lukualueella 0-20 
tarvittaessa apuvälineitä 
käyttäen. 

 
 Oppilas osaa soveltaa 

lukuja käytännössä ja 
laskea päässälaskuja 
lukualueella 0-20 annetuilla 
tarvittaessa apuvälineitä 
käyttäen. 
 

 Oppilas ei osaa laskea 
helppoja yhteen- ja 
vähennyslaskutoimituksia 
lukualueella 0-20 
apuvälineilläkään. 

 
 Oppilas ei osaa soveltaa 

lukuja käytännössä eikä 
laskea päässälaskuja 
lukualueella 0-20 annetuilla 
apuvälineilläkään. 
 

Ympäristöoppi  Oppilas tutkii, toimii ja 
liikkuu lähiympäristössä. 

 Oppilas tekee yhteistyötä. 

 Oppilas noudattaa 
toiminnassaan annettuja 
turvallisuusohjeita. 

 Oppilas kieltäytyy tutkimasta 
sekä toimimasta ja 
liikkumasta lähiympäristössä. 

 Oppilas kieltäytyy 
yhteistyöstä. 

 Oppilas ei noudata annettuja 
turvallisuusohjeita. 

 

 

 

2. VUOSILUOKKA, LUKUVUOSIARVIOINTI 

Oppiaine Hyväksytty suoritus Hylätty suoritus 

Suomen kieli ja 
kirjallisuus 

 Oppilas osaa lukea lyhyitä 
tekstejä. 

 Oppilas ymmärtää lukemansa. 

 Oppilas osaa kirjoittaa tekstiä 
(virketaso). 

 Oppilas ei osaa lukea lyhyitä 
tekstejä. 

 Oppilas ei ymmärrä lukemansa. 

 Oppilas ei osaa kirjoittaa tekstiä 
(virketaso). 



 Oppilas osaa tuottaa omaa 
tekstiä. 

 Oppilas ilmaisee itseään 
suullisesti. 

 Oppilas osallistuu 
työskentelyyn. 

 Oppilas ei osaa tuottaa omaa 
tekstiä. 

 Oppilas ei ilmaise itseään 
suullisesti edes puhetta tukevin 
ja korvaavin apuvälinein. 

 Oppilas kieltäytyy 
työskentelemästä. 

Matematiikka  Oppilas tunnistaa / osaa nimetä 
luvut 0-1000. 

 Oppilas osaa laskea helppoja 
yhteen- ja 
vähennyslaskutoimituksia 
lukualueella 0-100. 

 Oppilas osaa laskea 
kertolaskuja (0-5 ja 10) 
käyttäen tarvittaessa 
apuvälineitä. 

 Oppilas osaa soveltaa opittuja 
lukuja käytännössä käyttäen 
tarvittaessa apuvälineitä. 

 

 Oppilas ei tunnista / osaa nimetä 
lukuja 0-1000. 

 Oppilas ei osaa laskea helppoja 
yhteen- ja 
vähennyslaskutoimituksia 
lukualueella 0-100 

 Oppilas ei osaa laskea 
kertolaskuja (0-5 ja 10) annetuilla 
apuvälineilläkään 

 Oppilas ei osaa soveltaa opittuja 
lukuja käytännössä annetuilla 
apuvälineilläkään. 

Ympäristöoppi  Oppilas tutkii, toimii ja liikkuu 
lähiympäristössä. 

 Oppilas tekee yhteistyötä. 
 Oppilas noudattaa 

toiminnassaan annettuja 
turvallisuusohjeita. 

 Oppilas kieltäytyy tutkimasta 
sekä toimimasta ja liikkumasta 
lähiympäristössä. 

 Oppilas kieltäytyy yhteistyöstä. 
 Oppilas ei noudata annettuja 

turvallisuusohjeita. 

 

3. VUOSILUOKKA, LUKUVUOSIARVIOINTI 

Oppiaine Hyväksytty suoritus Hylätty suoritus 

Suomen kieli ja 
kirjallisuus 

 Oppilas osaa lukea lyhyitä 
tekstejä. 

 Oppilas ymmärtää lukemansa. 

 Oppilas osaa kirjoittaa tekstiä 
(virketaso). 

 Oppilas osaa tuottaa omaa 
tekstiä. 

 Oppilas ilmaisee itseään 
suullisesti. 

 Oppilas osallistuu 
työskentelyyn. 

 Oppilas ei osaa lukea lyhyitä 
tekstejä. 

 Oppilas ei ymmärrä lukemansa. 

 Oppilas ei osaa kirjoittaa tekstiä 
(virketaso). 

 Oppilas ei osaa tuottaa omaa 
tekstiä. 

 Oppilas ei ilmaise itseään 
suullisesti edes puhetta tukevin 
ja korvaavin apuvälinein. 

 Oppilas kieltäytyy 
työskentelemästä. 

Matematiikka  Oppilas tunnistaa, ymmärtää ja 
osaa käyttää matemaattisia 
käsitteitä (esim. aika, 
geometriset käsitteet, kerto- ja 
jakolaskun vaihdannaisuus, 
murtoluku, allekkain lasku). 

 

 Oppilas ei tunnista, ymmärrä eikä 
osaa käyttää matemaattisia 
käsitteitä (esim. aika, 
geometriset käsitteet, kerto- ja 
jakolaskun vaihdannaisuus, 
murtoluku, allekkain lasku). 



 Oppilas osaa laskea helppoja 
yhteen- ja 
vähennyslaskutoimituksia 
lukualueella 0-1000 käyttäen 
tarvittaessa apuvälineitä. 

 Oppilas osaa laskea 
kertolaskuja lukualueella 0-10 
käyttäen tarvittaessa 
apuvälineitä. 

 Oppilas osaa laskea 
päässälaskuja lukualueella 0-
1000 käyttäen tarvittaessa 
apuvälineitä. 

 Oppilas osallistuu 
työskentelyyn. 

 

 Oppilas ei osaa laskea helppoja 
yhteen- ja vähennyslaskutoimi- 
tuksia lukualueella 0-1000 
annetuilla apuvälineilläkään. 
 

 Oppilas ei osaa laskea 
kertolaskuja lukualueella 0-10 
annetuilla apuvälineilläkään. 
 

 Oppilas ei osaa laskea 
päässälaskuja lukualueella 0-
1000 annetuilla 
apuvälineilläkään. 
 

 Oppilas kieltäytyy 
työskentelemästä. 

 
 

Ympäristöoppi  Oppilas tutkii, toimii ja liikkuu 
lähiympäristössä. 

 Oppilas tekee yhteistyötä. 
 Oppilas noudattaa 

toiminnassaan annettuja 
turvallisuusohjeita. 

 Oppilas kieltäytyy tutkimasta 
sekä toimimasta ja liikkumasta 
lähiympäristössä. 

 Oppilas kieltäytyy yhteistyöstä. 
 Oppilas ei noudata annettuja 

turvallisuusohjeita. 

 

 

 

1.-3. LUOKKA, LUKUVUOSIARVIOINTI 

Oppiaine Hyväksytty suoritus Hylätty suoritus 

Ympäristöoppi  Oppilas tutkii, toimii ja liikkuu 
lähiympäristössä. 

 Oppilas tekee yhteistyötä. 
 Oppilas noudattaa 

toiminnassaan annettuja 
turvallisuusohjeita. 

 Oppilas kieltäytyy 
tutkimasta sekä toimimasta 
ja liikkumasta 
lähiympäristössä. 

 Oppilas kieltäytyy 
yhteistyöstä. 

 Oppilas ei noudata 
annettuja 
turvallisuusohjeita. 

 

Käsityö 
 Oppilas tutustuu erilaisiin 

materiaaleihin ja 
tekniikoihin. 

 

 Oppilas ei suostu 
tutustumaan erilaisiin 
materiaaleihin ja 
tekniikoihin. 

 
 Oppilas ei suostu 

suunnittelemaan ja 



 Oppilas suunnittelee ja 
valmistamaa omia 
tuotoksia. 

 Oppilas noudattaa 
työskentelyssään 
turvallisuusohjeita. 

 

valmistamaan omia 
tuotoksia. 

 Oppilas ei noudata 
turvallisuusohjeita. 

 

Kuvataide 
 Oppilas tutustuu erilaisiin 

materiaaleihin ja 
tekniikoihin. 

 
 Oppilas suunnittelee ja 

valmistamaa omia 
tuotoksia. 

 Oppilas noudattaa 
työskentelyssään 
turvallisuusohjeita. 

 

 Oppilas ei suostu 
tutustumaan erilaisiin 
materiaaleihin ja 
tekniikoihin. 

 Oppilas ei suostu 
suunnittelemaan ja 
valmistamaan omia 
tuotoksia. 

 Oppilas ei noudata 
turvallisuusohjeita. 

 

Musiikki 
 Oppilas osallistuu 

opetukseen ja ilmaisee 
itseään musiikillisin 
keinoin. 

 

 Oppilas ei osallistu 
opetukseen ja kieltäytyy 
ilmaisemasta itseään 
mitenkään musiikillisin 
keinoin. 

 

Liikunta 
 Oppilas osallistuu.  

 
 Oppilas tekee yhteistyötä. 

 Oppilas noudattaa 
työssään 
turvallisuusohjeita. 

 

 Oppilas kieltäytyy 
osallistumasta.  

 
 Oppilas kieltäytyy 

yhteistyöstä. 

 Oppilas ei noudata 
turvallisuusohjeita. 

 

Katsomusaine 
(uskonto tai 

elämänkatsomustieto) 

 Oppilas kuuntelee ja 
harjoittelee ymmärtämään 
toisten mielipiteitä. 

 
 Oppilas työskentelee ja 

osallistuu.  

 

 Oppilas kieltäytyy 
kuuntelemasta ja 
ymmärtämästä toisten 
mielipiteitä. 

 
 Oppilas kieltäytyy 

työskentelemästä ja 
osallistumasta.  

 

1.-2. VUOSILUOKKA, LUKUVUOSIARVIOINTI 



A1-kieli  
 Oppilas tunnistaa ainakin 

joitakin näkemiänsä tai 
kuulemiansa kielen 
ilmaisuja. 

 Oppilas osallistuu 
opetukseen esimerkiksi 
suullisesti, kirjallisesti tai 
mukana leikkien.  

 

 Oppilas ei tunnista yhtään 
näkemäänsä tai 
kuulemaansa kielen 
ilmaisua.  

 Oppilas kieltäytyy 
osallistumasta opetukseen 
kokonaan (suullisesti, 
kirjallisesti tai mukana 
leikkien). 

 

3. VUOSILUOKKA, LUKUVUOSIARVIOINTI 

A1-kieli  Oppilas viestii kielellä 
(suullisesti tai kirjallisesti). 

 Oppilas on 
vuorovaikutuksessa ja 
tekee yhteistyötä. 

 Oppilas ei viesti kielellä 
lainkaan (suullisesti tai 
kirjallisesti) 

 Oppilas kieltäytyy 
vuorovaikutuksesta tai 
yhteistyöstä. 

 

 


