VUOSILUOKAN KERTAAMINEN
Peruskouluasetuksen 11 §:ssä ja Opetushallituksen ohjeissa (22.3.2013) määritellään oppilaan opinnoissa etenemisestä ja luokalta siirrosta seuraavaa:
”Perusopetusasetuksen (852/1998) 11 §:n mukaan oppilas, joka on saanut
vuosiluokan oppimäärään kuuluvissa oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai sanallisen arvioin, siirtyy seuraavalle
vuosiluokalle.
Oppilaalle, jonka vuosiluokan suoritus jossakin aineessa on hylätty, tulee
varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa
hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuus voidaan antaa lukuvuoden
koulutyön aikana tai koulutyön päätyttyä. Tässä ns. erillisessä kokeessa
oppilaan osaamista voidaan selvittää monipuolisesti erilaisin suullisin ja
kirjallisin sekä tarvittaessa myös muin näytöin, jotta oppilaalla on mahdollisuus osoittaa osaamisensa.
Perusopetusasetuksen mukaan oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos
hän ei ole opintojen aikana eikä erillisessä kokeessa suorittanut vuosiluokan opintoja hyväksytysti. Hylätyistä arvosanoista huolimatta oppilas voi
siis siirtyä seuraavalle luokalle, mikäli näin päätetään. Päätöksen edellytyksenä on, että oppilaan arvioidaan kykenevän selviytymään seuraavan
vuosiluokan opinnoista hyväksytysti.
Oppilas voidaan jättää luokalle, vaikka hänellä ei olisi hylättyjä suorituksia,
jos sitä pidetään oppilaan yleisen koulumenestyksen vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaalla saattaa esimerkiksi olla useista oppiaineista välttäviä arvosanoja ja hänen perustietojaan ja –taitojaan sekä oppimisvalmiuksiaan on syytä vahvistaa ennen ylemmälle luokalle siirtymistä. Huoltajalle
tulee varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.
Oppilaan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen opettaja tai jos heitä on
useampia, opettajat yhdessä. Luokalle jättämisestä päättävät rehtori ja
oppilaan opettajat yhdessä. Opettajan tulee noudattaa perusopetuslakiin
ja -asetukseen, opetussuunnitelman perusteisiin ja paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjattuja oppilaan arvioinnin periaatteita ja menettelyjä.”
Vuosiluokan hyväksytyn suorittamisen ja luokalta siirtymisen periaatteet sekä
luokalle jättämisen periaatteet määräytyvät edellä mainitun perusopetusasetuksen 11§ ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ohjeiden
mukaisesti. Päätöksen tekevät oppilasta opettavat opettajat ja rehtori.
Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, mikäli hänellä on hylättyjä arvosanoja ja
opettajat arvioivat, että hän ei selviä seuraavasta vuosiluokasta. Oppilaan huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuuluksi ennen päätöksen tekemistä.
Oppilas voidaan siirtää vuosiluokalta ehdollisesti. Ehdollisessa päätöksessä
mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen on vuosiluokalta siirtymisen edellytyksenä. Oppilaalla on mahdollisuus erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa asianomaisessa aineessa hyväksyt-
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tävät tiedot ja taidot. Vuosiluokilla 0-6 erillinen koe järjestetään lukuvuoden päätyttyä erikseen ilmoitettuna päivänä. Vuosiluokilla 7-9 oppilaalle varataan kerran
lukuvuoden aikana ja kerran lukuvuoden työn päätyttyä mahdollisuus erillisessä
kokeessa osoittaa hallitsevansa hyväksytyt tiedot ja taidot. Mikäli oppilas osoittaa hallitsevansa ehdollisessa päätöksessä edellytetyt tiedot ja taidot, hän siirtyy seuraavalle vuosiluokalle. Muussa tapauksessa hän jää vuosiluokalle.
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