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 Erinomaisesti Hyvin Kohtalaisesti Vähäisiltä osin 

A. Muiden huomioiminen ja ryhmässä toimiminen 

 Oppilas hallitsee kohteliaat 
käytöstavat ja puhuu sekä 
aikuisille että lapsille 
kohteliaasti, kunnioittavasti ja 
huomaavaisesti.  
 
Oppilas tarjoaa apua muille 
oma-aloitteisesti ja luo 
ympärilleen turvallista ja 
ystävällistä ilmapiiriä 
 
Oppilas toimii hyvässä 
yhteistyössä ja sovussa 
kaikkien kanssa. Hän ylläpitää 
ryhmähenkeä ja huomioi 
muiden tunteet. 
 
 
Oppilas antaa kaikille 
vapauden olla oma itsensä 
riippumatta toiminnasta, 
taustasta tai ajatuksista. 

Oppilas hallitsee kohteliaat 
käytöstavat ja puhuu 
useimmiten ystävällisesti 
aikuisille ja lapsille. 
 
 
Oppilas toimii yhteistyössä ja 
sovussa muiden oppilaiden 
kanssa ja on valmis 
auttamaan.  
 
Oppilas tunnistaa oman 
epäasiallisen käytöksensä, 
pystyy pyytämään ja antamaan 
anteeksi ja tarvittaessa 
muuttaa toimintaansa. 
 
 
Oppilas antaa kaikille 
vapauden olla oma itsensä 
riippumatta toiminnasta, 
taustasta tai ajatuksista. 

Oppilas muistaa käytöstavat 
aikuisen muistuttaessa. 
 
 
 
 
Oppilas pystyy tekemään 
yhteistyötä joidenkin 
oppilaiden kanssa.  
 
 
Oppilas tarvitsee välillä 
aikuisen tukea sovussa 
pysymiseen. 
 
 
 
 
Oppilaan on ajoittain vaikea 
puhua ja toimia kohteliaasti 
ja huomaavaisesti. 

Oppilas harjoittelee 
käytöstapoja arjessa. 
 
 
 
 
Oppilaalla on vaikeuksia 
tehdä yhteistyötä. 
 
 
 
Oppilaan on vaikea sopia 
riitoja ja tunnistaa oman 
toimintansa seurauksia. 
 
 
 
 
Oppilaan käytös ja puhe on 
usein piittaamatonta, 
suvaitsematonta ja 
asiatonta. 
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B. Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen 

 Oppilas noudattaa sääntöjä ja 
ohjeita ja pystyy soveltamaan 
niitä eri tilanteissa. 
 
 
Oppilas toimii luotettavasti, 
rehellisesti ja 
oikeudenmukaisesti. 
 
Oppilas huolehtii oma-
aloitteisesti koulun yhteisestä 
omaisuudesta 

Oppilas noudattaa sääntöjä ja 
ohjeita.  
 
 
 
Oppilas toimii luotettavasti, 
rehellisesti ja 
oikeudenmukaisesti. 
 
Oppilas huolehtii koulun 
yhteisestä omaisuudesta 

Oppilas noudattaa yleensä 
sääntöjä ja ohjeita. Aikuisen 
täytyy muistuttaa ohjeiden 
noudattamisesta. 
 
Oppilas käyttäytyy joskus 
vilpillisesti 
 
 
Oppilas käsittelee tuotoksia 
ja tavaroita huolimattomasti. 

Oppilas laiminlyö toistuvasti 
sääntöjen ja ohjeiden 
noudattamisen  
 
 
Oppilas käyttäytyy usein 
vilpillisesti. 
 
 
Oppilas vahingoittaa 
toistuvasti koulun tavaroita 
tai toisten tuotoksia. 

C. Tilannetajuinen käytös 

 Oppilas käyttäytyy muut 
huomioiden erilaisissa 
tilanteissa. 
 
 
 
Oppilas antaa työrauhan 
muille. 
Hän pystyy työskentelemään 
myös poikkeustilanteissa. 

Oppilas käyttäytyy hyvin 
erilaisissa tilanteissa. 
 
 
 
 
Oppilas keskittyy tehtäviinsä ja 
antaa työrauhan muille.  

Oppilas pystyy säätelemään 
omaa toimintaansa 
erilaisissa tilanteissa 
aikuisen tuella. 
 
 
Oppilas häiritsee välillä 
muiden opiskelua. 

Oppilaalla on hankaluuksia 
käyttäytyä erilaisissa 
tilanteissa niiden vaatimalla 
tavalla aikuisen tuesta 
huolimatta. 
 
Oppilas häiritsee usein 
muiden työrauhaa. 
 
 
 
 

 


