
OPISKELIJAN ARVIOINTIPERUSTEET   
 
"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään 

opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida 

monipuolisesti."  (Lukiolaki 629/1998, muutettu L 1116/2008, 17 § 1 mom.) 

 

1. Kurssisuorituksen arviointi 
 
Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa 
palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun 
etenemisestä. Kurssin arviointi on monipuolista ja perustuu paitsi mahdollisiin kirjallisiin 
kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan tietojen ja taitojen 
arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi voidaan ottaa huomioon käyttäen hyväksi 
muun muassa kurssin arviointikeskusteluja. 
 
1.1. Numeroarvostelu ja suoritusmerkinnät 

 
”Arvostelu annetaan numeroin tai muulla opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. 

Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4-10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 

7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus 

merkitään arvosanalla 4…” (Lukioasetus 810/1998, 6 § 1 mom.) 

 
Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt 
valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien sekä 
soveltavien kurssien arviointitapoja voivat olla numeroarviointi, suoritusmerkintä 
(S=suoritettu), hylätty (H=hylätty) tai sanallinen arviointi. Kirjallisesti annettu sanallinen 
arviointi ja suullisessa arviointikeskustelussa annettu palaute voivat myös täydentää ja 
täsmentää numeroarvosanaa. 
 

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja 
kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat 
osaamisen osoittamista, otetaan huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on 
mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset 
vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa. 
 

1.1.1. Valtakunnallisten suullisten kurssien arviointi 
 

RUB6- sekä ENA8-kurssien arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen 
kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssit 
arvioidaan numeroin, myös kurssiin kuuluva kielitaidon koe arvioidaan numeroin.  
 

1.1.2. Koulukohtaisten soveltavien kurssien arviointi 

 
Koulukohtaiset soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S= suoritettu, H=hylätty). 
Koulukohtaisesta soveltavasta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana, jotta se 
voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään. 
 
1.1.3. Itsenäisesti suoritetun kurssin arviointi 

 
Jos opiskelija opiskelee kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin 
osin edellä mainittuja arviointiperusteita. Kurssin tavoitteiden saavuttamista ja niiden 



suuntaista edistymistä arvioidaan laaja-alaisesti. Itsenäisesti opiskellusta kurssista 
edellytetään hyväksytty arvosana, jotta se voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään. 
 

 

1.2. Kesken oleva suoritus (jaksoarvioinnissa merkintä K) 

 
Kesken olevista suorituksista annetaan jaksoarviointiin merkintä K, jos 

- opiskelija osallistuu kurssikokeeseen, mutta ei jätä arvioitavaksi tarkoitettua 
suoritusta tai 
- opiskelija on hyväksyttävästä syystä (esim. sairaus - ilmoitettava ryhmänohjaajalle 
koeaamuna) poissa kurssikokeesta tai 
- opiskelijalla jää suorittamatta jokin kurssin alussa määritelty kurssin arviointiin 
kuuluva tehtävä 

 
Merkintä säilyy seuraavan jakson uusintakoepäivään asti, jonka jälkeen kurssi ja kaikki 
sen suoritukset mitätöityvät. Viidennessä jaksossa merkinnällä K arvioidut kurssit säilyvät 
seuraavan lukuvuoden ensimmäisen (1.) jakson uusintakoepäivään asti. Mikäli kurssin 
keskeytyminen johtuu opiskelijan sairastumisesta tai muusta poikkeuksellisesta syystä, 
merkintä voi opettajakunnan päätöksellä säilyä pidempään. 
 
2. Kurssisuorituksen arvioimatta jättäminen 
 
Kurssi jätetään arvioimatta, jos opiskelija on poissa opetuksesta ilman hyväksyttävää syytä 
viisi (5) opetuskertaa.  
 
Hyväksytystä syystä kurssilta poissa ollut opiskelija voidaan myös jättää arvioimatta, jos 
opettaja katsoo, että opiskelijan antamat näytöt eivät riitä oikeudenmukaisen arvioinnin 
suorittamiseen.  Riittävän näytön antamiseksi opettaja voi määrätä opiskelijalle 
lisätehtäviä. Tehtävien tarkoitus on varmistaa, että opiskelija ei jää jälkeen opetuksesta 
poissaolojen vuoksi.  
 

2.1. Vilppi 

 
Kurssi voidaan jättää arvioimatta ja kaikki sen suoritukset mitätöidä, mikäli opiskelijan 
todetaan käyttäneen vilppiä. Vilpiksi tulkitaan  
1) lunttaus tai sen yritys koetilanteessa,   
2) toisen tekemän työn (myös internetistä kopioidun) esittäminen omanaan,  
3) oman jo arvostellun työn esittäminen uutena.  
 
Vilpin vuoksi hylätty kurssi voidaan suorittaa uudelleen vasta, kun se on seuraavan kerran 
tarjolla. Vilpistä ilmoitetaan tarvittaessa huoltajalle. 
 
3. Etenemiseste 
 

”Opiskelijan opintojen etenemistä tulee seurata. Menettelystä, kuten esimerkiksi 

mahdollisen etenemisesteen käytöstä, päätetään tarkemmin opetussuunnitelmassa. 

Opintojen etenemisen määrittelyllä ei voida kuitenkaan tiukentaa oppiaineen oppimäärän 

suoritusvaatimusta.” (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, Opinnoissa eteneminen) 

 

Etenemiseste muodostuu seuraavasti: 
 



Pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä 
kursseja oppiaineen oppimäärässä 

Etenemiseste muodostuu, kun hylättyjä 
kursseja 

3-5 kurssia 2 (BI, GE, KE, UE, ET, FI, PS, YH, LI, MU, KU, TT) 

6-8 kurssia 3 (EN, RU, SA, MAB, FY, HI) 

9 kurssia tai enemmän 4 (ÄI,MAA) 

 

Opiskelija voi jatkaa ko. oppiaineen opiskelua vasta suoritettuaan hyväksytysti yhden 
hylätyistä kursseista.  
 
3.1. Kaksi ajallisesti peräkkäistä hylättyä arvosanaa 

 
Jos opiskelija saa jossakin oppiaineessa kaksi ajallisesti peräkkäistä hylättyä arvosanaa, 
hänelle suositellaan tukiopetusta ennen opintojen jatkamista ko. oppiaineessa, vaikka 
hylätyt arvosanat eivät muodostaisikaan etenemisestettä. 
 
4. Hylätyn kurssisuorituksen uusiminen 
 
Opiskelija voi yrittää korottaa hylättyä kurssisuoritusta kahdesti osallistumalla 
uusintakuulusteluun, tai 

- osallistumalla kurssin opetukseen uudelleen ja siihen kuuluvaan kurssikokeeseen 
tai 
- suorittamalla kurssi uudelleen itsenäisesti ja osallistumalla siihen kuuluvaan 
kurssikokeeseen tai 
- erittäin painavasta syystä muulla opettajan kanssa sovittavalla tavalla. 

 
Huom! Kokeeseen ilmoittautuminen katsotaan yrityskerraksi, vaikka opiskelija ei 
jättäisikään arvioitavaksi tarkoitettua suoritusta. 
 



5. Hyväksytyn kurssisuorituksen korottaminen 
 
Opiskelija voi yrittää korottaa myös hyväksyttyä kurssiarvosanaa joko osallistumalla 
kurssin uusintakuulusteluun tai osallistumalla kurssikokeeseen, kun kurssi on myöhemmin 
tarjolla, 
mutta vain kerran tai 

- osallistumalla uudelleen kurssin opetukseen ja siihen kuuluvaan kurssikokeeseen 
tai 
- suorittamalla kurssi uudelleen itsenäisesti ja osallistumalla siihen kuuluvaan 
kurssikokeeseen. 

 
Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee suorituksista parempi. Huom! Kokeeseen 
ilmoittautuminen katsotaan yrityskerraksi, vaikka opiskelija ei jättäisikään arvioitavaksi 
tarkoitettua suoritusta. 
 
6. Opintojen tunnustaminen 
 
”Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä 

vastaavat aikaisemmin suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi 

ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata 

lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja. Opiskelijan 

osaamisen tunnustamisessa noudatetaan mitä 17 ja 17 a §:ssä säädetään opiskelijan 

arvioinnista ja siitä päättämisestä. Tarvittaessa osaaminen on osoitettava koulutuksen 

järjestävän päättämällä tavalla. 

 

Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään sitä erikseen pyydettäessä ennen mainittujen 

opintojen tai hyväksiluettavaa osaamista koskevan opintokokonaisuuden alkamista. ”  

(Lukiolaki 629/1998, muutettu L 1116/2008, 23 § 1 mom). 

 

Opintojen hyväksilukemisella ja muutoin hankitun osaamisen tunnustamisella vältetään 
opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään opiskeluaikaa. 
 

Anomus on jätettävä kansliaan  hyvissä ajoin ennen muualla suoritettavan kurssin alkua. 
Lukiokurssiksi rehtorin hyväksymän kurssin kurssitodistus tulee toimittaa koulusihteerille 
heti kurssin päätyttyä. 

 
 
7. Matematiikan oppimäärän vaihto 
 

”Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa 

pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin 

niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien 

arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän 

mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja 

opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, tulee järjestää 

lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi.” (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, 

Opintojen hyväksilukeminen) 

 

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen pitkässä matematiikassa 
suoritetut kurssit siirtyvät lyhyen matematiikan kursseiksi alla olevan kaavion mukaisesti. 
Tähdellä merkityistä koulukohtaisista soveltavista kursseista edellytetään hyväksytty 
arvosana, jotta ne voidaan lukea mukaan opiskelijan oppimäärään. 



 

MAA15  MAB15*  MAA5  MAB12*  

MAA1  MAB1 MAA6  MAB5 

MAA2 MAB10* MAA7  MAB4 

MAA3  MAB2 MAA8  MAB3 

MAA4 MAB11* MAA12  MAB14* 

MAA11  MAB13* 

 
8. Oppiaineen oppimäärän arviointi ja oikeus erilliseen korotuskuulusteluun  
 
Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
mukaisesti opiskelemista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti 
liittyvistä soveltavista kursseista. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla 
erilaajuiset oppimäärät. Opiskelijan opiskelusuunnitelma tarkentuu lukio-opintojen aikana. 
 
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 arvosanoja enintään 

1–2 kurssia 0 

3–5 kurssia 1 

6–8 kurssia 2 

9 kurssia tai enemmän 3 
 

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja 
opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä 
mitään niistä voi jälkikäteen poistaa.  
 
”Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa 
arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen” (Lukioasetus 
810/199, 8 § 3 mom) 
 

Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen 
hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee 
arvosanaa korottaa. 
 
9. Harkinnanvarainen korotus 
 
Oppiaineen päättöarvosanaa on mahdollista korottaa myös  

- koulukohtaisten soveltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä 
- opettajakunnan harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat 

oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää 
päättöarvosanaa paremmat. 

 



10. Päättötodistuksessa numeroin ja suoritusmerkinnällä arvioitavat oppiaineet   
 
Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden 
oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. 
Mikäli opiskelija pyytää, hän on 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. 
 
11. Lukion oppimäärän suoritus 
 
Opiskelijan on suoritettava hyväksyttävästi kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien 
oppiaineiden oppimäärät (ks. kohta 8. Oppiaineen oppimäärän arviointi). Opinto-
ohjelmassa on oltava vähintään 75 kurssia, joista pakollisia 47 tai 51 ja valtakunnallisia 
syventäviä vähintään 10. Oppilaitoskohtaisista soveltavista kursseista voidaan lukea 
mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit (H-merkintää 
ei lasketa kurssiksi). 
 
Ylioppilastutkintotodistusta ei voi saada, jos lukion oppimäärä ei ole hyväksyttävästi 
suoritettu. 
 


