
Savonlinnan kaupunki 
KÄYTTÄYTYMISEN ARVIOINTIKRITEERIT  1.- 6. LK  
2008 

 Sovittujen sääntöjen 
noudattaminen 

Työrauhan antaminen Hyvien tapojen 
noudattaminen 

Kaikkien kunnioittava 
kohteleminen 

erinomainen On sisäistänyt säännöt, toimii 
niiden mukaan ja vaikuttaa 
omalla esimerkillään toistenkin 
käyttäytymiseen. 

Ottaa vastuuta luokan 
työrauhasta kaikissa tilanteissa 
ja edistää sitä omalla 
toiminnallaan.  

Tervehtii luontevasti, hallitsee 
peruskäyttäytymissäännöt 
(kiitos, anteeksi, ole hyvä jne.) 
ja hyvät ruokailutavat. Käytös 
on esimerkillistä ja luontevaa. 

On huomaavainen ja 
auttavainen, osaa ottaa toiset 
ihmiset huomioon 
ratkaisuissaan. Toimii 
rakentavasti eri tilanteissa. Ei 
kiusaa toisia millään tavalla. 
Arvostaa omaa ja toisten 
tekemää työtä ja työskentelyä. 

hyvä Noudattaa sääntöjä ja 
aikuishenkilöstön ohjeita 
useimmiten. Sääntöjä 
rikottuaan osaa ottaa 
palautteesta opikseen. 

Osaa yleensä ottaa toiset 
huomioon työskennellessään ja 
antaa työrauhan toisille. 

Noudattaa yleensä hyviä 
käytöstapoja. 

On yleensä huomaavainen, 
auttavainen ja rehellinen. 
Käyttäytyy asiallisesti. 

kohtalainen Noudattaa sääntöjä 
vaihtelevasti. Käyttäytymiseen 
joudutaan puuttumaan aika 
ajoin. 

Oppilaan työrauhan 
noudattamisessa on joskus 
huomautettavaa. 

Oppilas tarvitsee aika ajoin 
ohjausta hyvien käytöstapojen 
noudattamisessa. 

Oppilaan sosiaalisissa taidoissa 
on puutteita. Oppilas joutuu  
hankaluuksiin, mistä syystä 
tarvitsee  ohjausta.  

heikko Toimii usein sääntöjen 
vastaisesti. Käyttäytymiseen 
joudutaan puuttumaan 
jatkuvasti. Uhmaa tietoisesti 
järjestyssääntöjä. 

Oppilas toimii jatkuvasti luokan 
työrauhaa heikentävällä tavalla. 
Asiaan joudutaan puuttumaan 
jatkuvasti. 

Oppilas suhtautuu hyviin 
tapoihin välinpitämättömästi. 
Oppilaalla on erittäin paljon 
opittavaa hyvissä tavoissa. 

Oppilaalla on erittäin paljon 
opittavaa sosiaalisissa taidoissa. 
Ei ota huomioon toisia ja 
ympäristöä. 

 

 

 

 

 

 



 

Savonlinnan kaupunki 
KOULUTYÖSKENTELYN ARVIOINTIKRITEERIT  1.-6. LK 
2008 

 Keskittyvä kuunteleminen Huolellisuuden 
noudattaminen 
työskentelyssä 

Työskentelyyn 
osallistuminen ja 
viittaaminen 

Yhteistyöhön 
kykeneminen 

Annettujen ohjeiden 
mukaan toimiminen 

Vastuun ottaminen 
koulutyöskentelystä 

erinomainen Kuuntelee ja keskittyy kaikissa 
oppimistilanteissa 
esimerkillisesti kyseessä 
olevaan asiaan. 

Työn jälki 
erinomaista ja siistiä. 
Huolehtii oma-
aloitteisesti 
työympäristöstä ja 
yhteisistä 
työvälineistä. 

Osallistuu oma-
aloitteisesti ja 
rakentavasti 
oppimistilanteisiin. 
Viittaa, kyselee, 
esittää mielipiteitään 
ja perustelee niitä.  

Oppilas pystyy 
työskentelemään 
kaikkien kanssa. Osaa 
neuvotella 
yhteistyötä 
edistävistä 
ratkaisuista toisten 
kanssa. 

Ymmärtää kirjallisesti 
tai suullisesti saamansa 
ohjeen helposti ja toimii 
ohjeen mukaan 
viivyttelemättä. Osaa 
siirtyä itsenäisesti 
työvaiheesta toiseen. 

Hoitaa läksyt ja tehtävät 
itsenäisesti ja 
esimerkillisesti. Muistaa 
koulutarvikkeet ja kaikki 
tarvittavat välineet  
päivittäin. On 
täsmällinen. 

hyvä Keskittyy ja kuuntelee, mutta 
taidoissa jonkin verran 
huomautettavaa. 

Työn jälki yleensä 
hyvää ja siistiä. 
Huolehtii 
pyydettäessä 
työympäristöstä ja – 
välineistä. 

Toimii yleensä 
ohjeiden mukaan ja 
osallistuu 
oppimistilanteisiin. 

Pystyy yleensä 
työskentelemään 
kaikkien kanssa.  

Ymmärtää yleensä 
saamansa ohjeen ja 
toimii sen mukaan. 
Tarvitsee 
työskentelyynsä joskus 
lisäohjeita. 

Hoitaa useimmiten 
läksyt ja annetut 
tehtävät. Pyrkii 
täsmällisyyteen 
koulutyöskentelyssään.  

kohtalainen Keskittymisessä ja 
kuuntelemisessa usein 
huomautettavaa. 
Oppimistilanteisiin 
kuulumatonta oheistoimintaa 
voi esiintyä tai oppilas on 
omissa ajatuksissaan. 

Työn jälki vaihtelee 
paljon. Tarvitsee 
jatkuvaa ohjausta. 

Osallistuminen 
oppimistilanteisiin 
vaihtelevaa. Viittaa 
harvakseltaan. 

Ei työskentele 
mielellään toisten 
kanssa. 
Yhteistyötaidoissa 
vielä opittavaa. 

Tarvitsee ohjeen 
toistamista tai 
selittämistä 
ymmärtääkseen sen. 
Tarvitsee työskentelyn 
aikana lisäohjeistusta 
usein. 

Annettuja läksyjä ja 
tehtäviä jää tekemättä. 
Koulutarvikkeet ja 
tarvittavat välineet 
unohtuvat usein. 
Vastuunottamisessa 
esiintyy suurta vaihtelua. 

heikko Keskittyvä kuunteleminen 
vaikeaa. Oppimistilanteita 
häiritsevää oheistoimintaa 
esiintyy jatkuvasti. 

Työn jälki epäsiistiä. 
Ei huolehdi 
työympäristöstä eikä 
välineistä. 

Osallistuu vain vähän 
oppimistilanteisiin. Ei 
viittaa oma-
aloitteisesti. 

Ryhmän jäsenenä 
toimiminen on 
vaikeaa. 

Ei pysty aloittamaan 
työskentelyä yhteisesti 
annettujen ohjeiden 
mukaan. 
Työskennellessään 
tarvitsee jatkuvaa 
ohjausta. 

 Tehtävät ja läksyt jäävät 
usein kesken tai 
kokonaan tekemättä. 
Oppilas on kykenemätön 
tai haluton ottamaan 
vastuuta omista 
tehtävistään. 

 


