
Arviointi 

Opiskelijan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen 
edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. 
Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen suorittamisessa. 
Opiskelijaa ohjataan myös jatkuvaan itsearviointiin. 

Arvostelu, arvosanan antaminen, on yksi arvioinnin tulos. Arvostelu perustuu opetus-
suunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. 

KURSSIN ARVIOINTI 

Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin opettanut tahi sitä 
koskevan suorituksen tai kuulustelun vastaanottanut opettaja arvioi opiskelijan tiedot ja 
taidot kurssin tavoitteiden saavuttamisesta numeroarvosanoilla 10 (erinomainen), 9 
(kiitettävä),  8 (hyvä), 7 (tyydyttävä),  6 (kohtalainen),  5 (välttävä),  4 (hylätty)  tai 
merkinnällä S (hyväksytysti suoritettu), taikka merkitsee osallistumismerkinnän O 
(osallistunut, muttei näyttöä suoritustasosta / kurssi kesken). 

Suoritusmerkinnällä S arvioidaan opinto-ohjaus ja soveltavat kurssit. 

Arviointi voidaan suorittaa vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin 
pohjana on oltava riittävästi opiskelijan antamia erilaisia näyttöjä oppimisestaan ja 
osaamisestaan. 

Jos opiskelija on ilmoittautunut kurssin suorittamiseen opetukseen osallistumalla, 
hänen on osallistuttava opetukseen ja annettava riittävä näyttö osaamisestaan 
arvioinnin edellytysten täyttymiseksi. Myös arvosana 4 edellyttää aina, että arvioinnin 
edellytykset täyttyvät. 

Arvioinnin edellytyksiä ovat mm.: 
• läsnäolo oppitunnilla ja osallistuminen opetukseen 

• kurssiin liittyvien tehtävien suorittaminen 

• osallistuminen kurssikokeeseen, mikäli se liittyy kurssin suorittamiseen. 

Ellei opiskelijan osaamista keskeneräisten opinnäyttöjen vuoksi voida luotettavasti 
kurssin opetuksen päättyessä arvioida, kurssi merkitään osallistumismerkinnällä O. 
Mikäli opiskelijalta puuttuu vain koesuoritus, kurssi merkitään merkinnällä O. 
Merkinnällä O arvioitua kurssia ei lasketa opiskelijan kokonaiskurssi-määrään. 
Osallistumismerkinnällä merkitty kurssi arvioidaan arvosanoin, mikäli keskeneräiset 
opintotyöt suoritetaan viimeistään seuraavan lukukauden ensimmäisessä 
uusintakuulustelussa; muutoin kurssin osasuoritus vanhentuneena mitätöidään. Kevään 



ylioppilaskokelaiden pakollisten kurssien O-merkinnät poistetaan tammikuun lopussa. 
Kevään ylioppilaiden O-merkinnät poistetaan huhtikuun lopussa. 

OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI / PÄÄTTÖARVOSTELU 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja 
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien 
kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla 
saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: 

OPISKELUSUUNNITELMAN MUKAISESTI 
OPISKELTUJA PAKOLLISIA JA 
OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEISSA 
MÄÄRITELTYJÄ 
VALTAKUNNALLISIA SYVENTÄVIÄ KURSSEJA 

JOISTA VOI OLLA HYLÄTTYJÄ KURSSI-
ARVOSANOJA ENINTÄÄN 

1 - 2 kurssia 0 

3 - 5 kurssia 1 

6 - 8 kurssia 2 

9 kurssia tai enemmän 3 

Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten 
oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan 
suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, on hän oikeutettu saamaan 
suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama 
oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli 
opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. 
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