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Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaan arviointi ja todistus
1) Valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan osallistumistodistus
(ks. mallitodistus liitteenä)

• Todistus on kuntakohtainen ja löytyy Primuksen Opiskelijat-rekisterin
tulosteista nimellä 123 Todistus perusopetukseen valmistavaan opetukseen
osallistumisesta 2017->
• Todistuksessa arvioidaan oppilaan edistymistä valmistavan opetussuunnitelman
mukaisesti suomen kielen eri osa-alueilla (puheen ymmärtäminen, puhuminen,
tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen).
• Lisäksi todistuksessa mainitaan oppiaineet, joiden keskeisiin sisältöihin oppilas
on tutustunut.
2) Ohjeistus Primusta varten (koulusihteeri)
• Primuksen Opetussuunnitelmat-rekisterissä on uusi opetussuunnitelma
ULV2017. Opetussuunnitelma valitaan kaikille valmistavassa opetuksessa
oleville oppilaille. Sitä ei voi eikä tarvitse muokata. Opetussuunnitelmassa ei
ole kursseja, opetusta ei ole sidottu mihinkään tiettyyn luokka-asteeseen.
• Oppilaalle tulee merkitä Primuksen Opiskelijat-rekisteriin Tiedot –välilehdelle
valmistavan opetuksen aloitus- ja päättymispäivät (ks. kuva alla).
• Valmistavan opetuksen laajuus 6–10-vuotiaille oppilaille on 24 vvt ja tätä
vanhemmille 26 vvt. Opetuksen laajuutta (24 tai 26 vvt) varten löytyy kenttä
nimeltä numero 20, Opiskelijat -rekisterin Tiedot –välilehdeltä (ks. kuva alla).
Tähän on tilattu oikeaniminen kenttä ja se muutetaan kun saadaan Vismalta.
• Opettaja tarvitsee oman arviointikirjan valmistavan oppilaita arvioidakseen.
Valmistavan opetuksen kurssien lyhenteet ovat _ulv-päätteisiä.
o valmistavien ops-puussa on ns. haamukursseja, toiminnan kannalta
tarpeellisia mutta niistä ei tarvitse välittää
• Valmistavan opetuksen päätyttyä oppilaalle vaihdetaan Opiskelijat-rekisterissä
koulussa käytössä oleva perusopetuksen opetussuunnitelma.
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3) Ohjeistus Wilmaa varten (opettaja)
• Suomi toisena kielenä –oppiaine arvioidaan seuraavasti:
o Arv. –kenttään valitaan S.
o Kielen eri osa-alue -kentissä eli puheen ymmärtäminen, puhuminen,
tekstin ymmärtäminen ja kirjoittaminen löytyy pudotusvalikkona valmis 4portainen skaala:
1) Olet saavuttanut tavoitteet hyvin
2) Olet saavuttanut suurimman osan tavoitteista
3) Olet saavuttanut tavoitteet osittain
4) Tavoitteet ovat saavuttamatta
• Muut oppiaineet arvioidaan arv. –kenttään: ”Olet tutustunut oppiaineen
keskeisiin käsitteisiin”.
• Oppiaine vieras kieli perään voi kirjoittaa käsin, mistä kielestä on ollut kyse TAI
kielen voi kirjoittaa ”Vahvuutesi -aineen” lisätietoja -kenttään: esimerkiksi
seuraavasti ”Vieraana kielenä on ollut englanti.”
• Vahvuutesi -aine arvioidaan seuraavasti:
o Arv. -kenttään valitaan S.
o Sanallinen arviointi -kenttään valitaan lausepankista valmiita lauseita
ryhmästä: ULV Vahvuutesi. Lausepankista valittavien kuvailujen määrää ei
ole rajattu.

OHJE
7.11.2017

4) Kun se on oppilaan edun mukaista, voi oppilas myös suorittaa perusopetuksen
oppiaineita valmistavan opetuksen aikana. Suoritetuista oppiaineista annetaan
erillinen todistus. Valmistavan opetuksen osallistumistodistukseen tulee tällöin
maininta suoritetuista oppiaineista ja niistä annetusta erillisestä todistuksesta.
• Primuksessa oppilaat voivat olla mukana kahdessa eri arviointikirjassa.
• Kuvaus perusopetuksen suoritetuista oppiaineista kirjataan ”Vahvuutesi –
aineen” lisätietoja –kenttään: ”Oppilas on suorittanut erillisellä tutkinnolla xxx
oppiaineen/oppiaineet x. vuosiluokan oppimäärän perusopetuksen
opetussuunnitelman mukaisesti ja siitä on annettu erillinen todistus.”
• Arviointi suoritetuista perusopetuksen oppiaineista tehdään koulun omalle
todistuspohjalle seuraavin ohjein ja muutoksin:
1) Arviointi tehdään koulun oman arviointikäytänteen mukaisesti.
2) Lukuvuositodistus –otsikko muutetaan muotoon Todistus
perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta osittain
3) Alatunnisteesta poistetaan tiedot luokalta siirrosta ja seuraavan
lukuvuoden alkamisesta
4) Alatunnisteen viittaus Opetushallituksen määräyksen mukaisesta
todistuksesta muutetaan muotoon: Opetushallituksen määräyksen
57/011/2015 mukainen todistus.
5) Todistuksesta tulee käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä.
Samaan todistukseen voidaan merkitä useamman oppiaineen
suoritukset.

5) Ennen todistuksen tulostamista, voit esikatsella todistusta.

6) Opinto-ohjelma siirtyy koululta toiselle kaupungin koulujen kesken, koska olemme
ns. yhden kortin mallissa. Mikäli ongelmia siirtymisen kanssa ilmenee, ottakaa yhteyttä
Annukka Hiekkataipaleeseen annukka.hiekkataipale@hel.fi tai Kimmo Lassilaan
kimmo.lassila@hel.fi

