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TIIVISTELMÄ
Opetushallitus arvioi keväällä 2011 matematiikan oppimistuloksia peruskoulun päät-
tövaiheessa. Tiedot kerättiin otoksella, joka edusti kattavasti eri alueita ja kuntaryh-
miä koko Suomessa. Mukana oli sekä suomen- että ruotsinkielisiä kouluja. Arvioin-
tiin osallistui kaiken kaikkiaan 4 929 oppilasta 113 koulusta. Kouluista 15 ja oppilaista 
615 oli ruotsinkielisiä. Ensimmäistä kertaa arvioinnissa oli mukana myös matematiik-
kaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelevia oppilaita. 

Tiedot kerättiin sekä oppilaiden tekemillä matematiikan tehtävillä että oppilas-,     
opettaja- ja rehtorikyselyillä. Matematiikan tehtävät sisälsivät kolme eri tehtävätyyp-
piä: päässälasku-, monivalinta- ja ongelmanratkaisutehtäviä. Taustakyselyssä oppi-
lailta kerättiin tietoa muun muassa työtavoista matematiikan tunneilla ja asenteista 
matematiikkaa kohtaan. Opetukseen liittyviä taustatietoja kerättiin opettaja- ja reh-
torikyselyillä.

Arvioinnin keskimääräinen ratkaisuosuus oli 54 % tehtävien enimmäispistemäärästä, 
päässälaskuissa 60 %, monivalintatehtävissä 61 % ja ongelmanratkaisutehtävissä 49 %. 
Koko arvioinnissa ei poikien ja tyttöjen välillä ollut eroa. Tehtävätyypeittäin tarkas-
tellen pojat menestyivät tilastollisesti erittäin merkitsevästi paremmin kuin tytöt sekä 
päässälasku- että monivalintatehtävissä. Ongelmanratkaisutehtävissä tyttöjen menes-
tys oli erittäin merkitsevästi parempaa kuin poikien. 

Keskimäärin osaamisen taso koko arvioinnissa oli tyydyttävää tasoa. Monivalintateh-
tävissä saavutettu ratkaisuosuus oli juuri hyvän tason alarajalla, päässälaskuissa jäätiin 
juuri tyydyttävän tason ylärajalle ja ongelmanratkaisutehtävissä keskimääräinen rat-
kaisuosuus jäi tyydyttävälle tasolle. Kolme oppilasta sai täydet 80 pistettä. Viisi pro-
senttia kaikista oppilaista jäi hyväksytyn rajan (15 pistettä) alapuolelle, matematiikan 
yleisen oppimäärän mukaan opiskelevista oppilaista vajaa 3 %. 

Matematiikan osa-alueista parhaiten hallittiin luvut ja laskutoimitukset (65 %), hei-
koimmin geometriaan (42 %) liittyvät tehtävät. Myös prosenttilaskut, joihin kuului 
tehtäviä niin algebran, lukujen ja laskutoimitusten kuin tilastot ja todennäköisyys osa-
alueelta, osattiin keskimääräistä heikommin. Prosenttilaskujen ratkaisuosuus oli 42 %.  

Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden ratkaisuosuus arvioinnissa oli 56 % ja suomen-
kielisten koulujen oppilaiden 54 %, ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Alueelliset 
erot olivat pieniä. Eri kuntaryhmissä asuvien oppilaiden välillä oli eroja. Kaupun-
kimaisissa kunnissa asuvat oppilaat (56 %) menestyivät tilastollisesti merkitsevästi 
paremmin kuin taajaan asuttujen kuntien oppilaat (53 %) ja erittäin merkitsevästi 
paremmin kuin maaseutumaisissa kunnissa asuvat oppilaat (52 %). Koulujen keski-
määräiset ratkaisuosuudet vaihtelivat 34 ja 70 prosentin välillä.
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Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelevia oppilaita oli otoksessa 188 eli vajaa 
4 % koko otoksen oppilasmäärästä. Heidän keskimääräinen ratkaisuosuutensa koko 
arvioinnissa oli 18 %; päässälaskuissa 28 %, monivalintatehtävissä 26 % ja ongelman-
ratkaisutehtävissä 11 %.

Erot asenteissa matematiikkaa kohtaan olivat poikien ja tyttöjen välillä vähäisiä. 
Molemmat sukupuolet pitivät matematiikkaa hyödyllisenä oppiaineena, mutta siitä 
ei niin pidetty. Kokemus omasta osaamisesta erosi eniten sukupuolten välillä. Pojat 
kokivat oman osaamisensa erittäin merkitsevästi paremmaksi kuin tytöt. Pojat myös 
valitsivat tyttöjä enemmän matematiikan valinnaiskursseja peruskoulussa. Lukioon 
aikovista pojista 2/3 ilmoitti valitsevansa pitkän matematiikan ja tytöistä puolet. 

Oppilaan saamalla matematiikan arvosanalla ja arvioinnissa menestymisellä oli vahva 
yhteys. Poikien matematiikan arvosanojen keskiarvo oli 7,5 ja tyttöjen 7,7. Pojat ovat 
samassa arvosanaluokassa lähes poikkeuksetta menestyneet seuranta-arvioinnissa hie-
man tyttöjä paremmin, ja osaamistason ero kussakin arvosanaluokassa sukupuolten 
välillä oli vajaa kolme prosenttiyksikköä. 

Koulujen arvosanakäytänteissä oli eroja. Kun kouluja tarkasteltiin jakamalla ne tulos-
ten perusteella neljänneksiin, alimman ja ylimmän neljänneksen koulujen välillä oli 
selvä ero keskimääräisissä ratkaisuosuuksissa saman arvosanan kohdalla. Enimmil-
lään ero ratkaisuosuuksissa oli 15 prosenttiyksikköä arvosanan kahdeksan kohdalla, 
keskimäärin ero oli 10 prosenttiyksikköä. 

Suurimmassa osassa hyviä tuloksia saavuttaneista kouluista käytettiin heterogeenisiä, 
kiinteitä opetusryhmiä. Matematiikan opetuksessa ryhmittelyjä oli käytetty 20 kou-
lussa (18 %). Niissä oppilaat oli ryhmitelty matematiikan opetuksessa esimerkiksi 
jatko-opintoihin hakeutumisen tai oppimiseen liittyvän tekijän perusteella. Ryhmit-
telyjä käyttäneet koulut menestyivät tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin kou-
lut, joissa matematiikan opetus tapahtui kiinteissä, heterogeenisissä ryhmissä. Muilla 
opetuksenjärjestelyillä kuten jaksotuksella ei ollut merkitystä koulujen tuloksiin. Mate-
matiikan oppitunteihin liittyen kotitehtävien tekemisellä ja työrauhalla havaittiin ole-
van yhteyttä osaamiseen. 
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Tehtävissä oli runsaasti mukana aiemmissa arvioinneissa olleita tehtäviä. Niitä oli kai-
kissa tehtävätyypeissä ja useita kaikilla muilla matematiikan osa-alueilla paitsi tilasto- ja 
todennäköisyystehtävissä, joissa oli vain kaksi aiemmissa arvioinneissa ollutta moni-
valintatehtävää. Yhteisten tehtävien aikaisempia ja nykyisiä ratkaisuosuuksia vertail-
taessa havaitaan, että osaamisen tasossa on tapahtunut muutosta matematiikkaa ylei-
sen oppimäärän mukaan opiskelevilla oppilailla. Keskimääräiset ratkaisuosuudet ovat 
laskeneet niin päässälasku-, monivalinta- kuin ongelmanratkaisutehtävissä ja kaikilla 
matematiikan osa-alueilla. Matematiikan osa-alueista eniten osaamisen taso on hei-
kentynyt luvuissa ja laskutoimituksissa (7 prosenttiyksikköä), joka kuitenkin kaikista 
osa-alueista hallittiin yhä parhaiten. Prosenttilaskuissa ratkaisuosuus vanhojen tehtä-
vien osalta laski vielä enemmän, peräti 12 prosenttiyksikköä. Aiemmin ratkaisuosuus 
prosenttilaskuissa oli ollut 53 % ja nyt se oli 41 %.

asiasanat: perusopetus, matematiikka, oppimistulokset, arviointi, oppilasarviointi, 
asenteet
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SAMMANDRAG
Utbildningsstyrelsen utvärderade inlärningsresultaten i matematik i slutet av den 
grundläggande utbildningen våren 2011. Informationen samlades in med hjälp av 
ett sampel, som på ett heltäckande sätt representerade olika regioner och kommun-
typer i Finland. Såväl fi nska som svenska skolor ingick i samplet. I utvärderingen 
deltog sammanlagt 4 929 elever i 113 skolor. I samplet ingick totalt 615 elever i 15 
svenskspråkiga skolor. För första gången deltog också elever som studerar mate-
matik enligt en individualiserad lärokurs i utvärderingen. 

Informationen samlades in med hjälp av matematikuppgifter som eleverna utförde 
och genom elev-, lärar- och rektorsenkäter. Bland matematikuppgifterna var tre 
olika uppgiftstyper representerade: huvudräknings-, fl ervals- och problemlösnings-
uppgifter. I bakgrundsenkäten svarade eleverna på frågor om bland annat arbets-
sätten på matematiklektionerna och sina attityder till matematik. Bakgrundsfakta 
om undervisningen samlades in genom lärar- och rektorsenkäter.

Den genomsnittliga lösningsprocenten i utvärderingen var 54 % av den totala 
poängsumman. I huvudräkningsuppgifterna nådde eleverna 60 %, i fl ervalsupp-
gifterna 61 % och i problemlösningsuppgifterna 49 %. I hela utvärderingen fanns 
inga skillnader mellan pojkar och fl ickor. Pojkarna nådde dock statistiskt signifi -
kant mycket bättre resultat än fl ickorna i både huvudräknings- och fl ervalsuppgif-
terna. I problemlösningsuppgifterna hade fl ickorna signifi kant mycket bättre resul-
tat än pojkarna. 

Den genomsnittliga kunskapsnivån i hela utvärderingen var nöjaktig. Lösningspro-
centen i fl ervalsuppgifterna låg precis vid den undre gränsen för god, i huvudräk-
ningsuppgifterna precis vid den övre gränsen för nöjaktig och i problemlösnings-
uppgifterna låg den genomsnittliga lösningsprocenten på en nöjaktig nivå. Tre 
elever fi ck fulla 80 poäng. Fem procent av alla elever uppnådde inte gränsen för 
godkänt (15 poäng). Bland de elever som studerar matematik enligt den allmänna 
lärokursen var andelen knappt 3 %. 

I fråga om de matematiska delområdena presterade eleverna bäst i de uppgifter som 
gällde tal och räkneoperationer (65 %) och sämst i uppgifterna i geometri (42 %). 
Också procenträkningsuppgifterna, som ingick i delområdena algebra, tal och räk-
neoperationer samt statistik och sannolikhet, klarade eleverna sämre än i genom-
snitt. Lösningsprocenten i procenträkning var 42 %. 
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För eleverna i de svenska skolorna låg resultatet i utvärderingen på 56 % och för 
eleverna i de fi nska skolorna på 54 %. Skillnaden var inte statistiskt signifi kant. De 
regionala skillnaderna var små. Det förekom skillnader mellan elever i olika kom-
muntyper. De elever som bor i urbana kommuner (56 %) klarade uppgifterna sta-
tistiskt signifi kant bättre än de elever som bor i tätortskommuner (53 %) och sig-
nifi kant mycket bättre än de elever som bor i landsbygdskommuner (52 %). De 
genomsnittliga resultaten i skolorna varierade mellan 34 och 70 %.

I samplet ingick 188 elever som studerar enligt en individualiserad lärokurs, vilket 
utgjorde knappt 4 % av det totala antalet sampelelever. Deras genomsnittliga lös-
ningsprocent i hela utvärderingen var 18 %: i huvudräkningsuppgifterna 28 %, i 
fl ervalsuppgifterna 26 % och i problemlösningsuppgifterna 11 %.

Attityderna till matematik skiljde sig obetydligt mellan pojkar och fl ickor. Bägge 
könen tyckte att matematik är nyttigt, även om de inte gillade ämnet så mycket. 
Uppfattningen om de egna kunskaperna skiljde sig stort mellan könen. Pojkarna 
upplevde att de hade signifi kant mycket bättre kunskaper än fl ickorna. Pojkarna 
valde också oftare än fl ickorna valfria kurser i matematik i grundskolan. Av de 
elever som sökte till gymnasiet angav 2/3 av pojkarna och 1/2 av fl ickorna att de 
väljer lång matematik. 

Det fanns ett starkt samband mellan elevernas vitsord i matematik och deras resul-
tat i utvärderingen. Pojkarnas genomsnittliga vitsord i matematik var 7,5 och fl ick-
ornas 7,7. Pojkarna presterade nästan undantagslöst en aning bättre utvärderings-
resultat än fl ickor med samma vitsord och kunskapsnivån mellan könen skiljde sig 
omkring tre procentenheter på alla vitsordsnivåer. 

Det förekom skillnader i vitsordspraxis mellan skolorna. När skolorna granska-
des så att de utgående från resultatet delades in i fyra delar, fanns det en klar skill-
nad mellan skolorna i den sämsta och den bästa fjärdedelen i fråga om de genom-
snittliga lösningsprocenterna på samma vitsordsnivå. Den största resultatskillna-
den, 15 procentenheter, förelåg för vitsordet åtta. Den genomsnittliga skillnaden 
var 10 procentenheter. 

De fl esta skolor som uppnådde goda resultat hade heterogena, fasta undervisnings-
grupper. Sammanlagt 20 skolor (18 %) tillämpade gruppindelning i matematik-    
undervisningen. I dem hade eleverna delats in i matematikgrupper till exempel utgå-
ende från fortsatta studieval eller utgående från faktorer i anknytning till lärandet. 
De skolor som tillämpade gruppindelning nådde statistiskt signifi kant bättre resul-
tat än de skolor där matematikundervisningen skedde i fasta, heterogena grupper. 
Övriga undervisningsarrangemang, såsom periodisering, påverkade inte skolornas 
resultat. I fråga om matematiklektionerna fanns ett samband mellan gjorda hem-
uppgifter och arbetsro å ena sidan och kunskaper å andra sidan. 
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Utvärderingen innehöll många uppgifter som har ingått i tidigare utvärderingar. De 
fanns med i alla uppgiftstyper och inom alla andra matematiska delområden fanns 
det ett stort antal sådana uppgifter, förutom inom statistik och sannolikhet, där det 
endast fanns två fl ervalsuppgifter som har förekommit i tidigare utvärderingar. En 
jämförelse av tidigare och nuvarande lösningsprocenter för dessa uppgifter visar 
att kunskapsnivån förändrats bland de elever som studerar matematik enligt den 
allmänna lärokursen. De genomsnittliga resultaten har sjunkit i såväl huvudräk-
nings-, fl ervals- som problemlösningsuppgifterna och inom alla matematiska del-
områden. Kunskapsnivån har försämrats mest inom delområdet tal och räkneope-
rationer (7 procentenheter), trots att det var det delområde som eleverna behärs-
kade bäst. I procenträkning sjönk resultatet ännu mer jämfört med tidigare, hela 12 
procentenheter. Resultatet i procenträkning var tidigare 53 % och nu var det 41 %.

Ämnesord: grundläggande utbildning, matematik, inlärningsresultat, utvärdering,      
elevbedömning, attityder
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ABSTRACT
The Finnish National Board of  Education (FNBE) assessed learning outcomes in 
mathematics in the fi nal 9th grade of  basic education in the spring of  2011. Data was 
collected through a sample representing a comprehensive cross-section of  different 
regions and groups of  municipalities throughout Finland. The sample covered both 
Finnish- and Swedish-language schools. The assessment involved a total of  4,929 
pupils from 113 sample schools, including 615 Swedish-speaking pupils and 15 Swe-
dish-language schools. For the fi rst time, the assessment also covered pupils studying 
mathematics according to individualised syllabi. 

Data was collected both from mathematics assignments performed by pupils and 
through questionnaire surveys conducted with pupils, teachers and principals. Mat-
hematics assignments consisted of  three types of  assignments: mental calculations, 
multiple-choice questions and problem-solving assignments. The background survey 
collected information from pupils about working methods in mathematics classes 
and their attitudes towards the subject. Background information about teaching was 
collected through teacher and principal surveys.

The average success rates (percentage of  correct answers) stood at 54% of  the total 
score of  assignments, 60% in mental calculations, 61% in multiple-choice ques-
tions and 49% in problem-solving assignments. There were no differences between 
boys and girls in the assessment as a whole. When analysed by type of  assignment, 
boys performed very signifi cantly better than girls in both mental calculations and          
multiple-choice questions in statistical terms, whereas girls’ performance was very 
signifi cantly better in problem-solving assignments.   

Average performance in the assessment as a whole was at a satisfactory level. The 
success rate achieved in multiple-choice questions was right at the lower limit of  the 
good level, whereas performance in mental calculations was just below the upper 
limit of  the satisfactory level. The average success rate in problem-solving assign-
ments remained at a satisfactory level. Three pupils scored the maximum of  80 
points, whereas 5% of  all pupils remained below the acceptable performance level 
(15 points); the fi gure for pupils studying according to the mainstream mathematics 
syllabus was just under 3%. 

Pupils’ command of  different branches of  mathematics was best in numbers and 
arithmetic (65%) and poorest in assignments relating to geometry (42%). Perfor-
mance was also below average in percentage calculations, which included assignments 
relating to algebra, numbers and arithmetic as well as statistics and probability. The 
success rate in percentage calculations stood at 42%.  
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The success rates among pupils at Swedish- and Finnish-language schools were 
56% and 54%, respectively; the difference was not statistically signifi cant. Regional       
differences were insignifi cant. Conversely, there were differences between pupils       
living in different types of  municipalities. From a statistical point of  view, pupils 
living in urban municipalities (56%) performed signifi cantly better than their peers 
living in semi-urban municipalities (53%) and very signifi cantly better than those 
living in rural municipalities (52%). The average success rates at different schools 
ranged between 34% and 70%.

The sample included 188 pupils studying mathematics according to individualised syl-
labi, accounting for just under 4% of  the total number of  pupils included in the sam-
ple.  Their average success rates stood at 18% of  the total score, 28% in mental calcu-
lations, 26% in multiple-choice questions and 11% in problem-solving assignments.

Differences between boys and girls in attitudes towards mathematics were minor. 
Both genders considered mathematics to be useful, but they did not like it all that 
much. Gender differences were highest in terms of  pupils’ perceptions of  their 
own skills. Boys ranked their own skills very signifi cantly higher than girls did. Boys 
also chose more optional mathematics courses at comprehensive school than girls. 
Among pupils aiming to continue at general upper secondary school, two thirds of  
boys and half  of  girls reported that they would choose the advanced mathematics 
syllabus. 

There was a strong correlation between mathematics grades awarded to pupils and 
their performance in the assessment. The average mathematics grades were 7.5 
among boys and 7.7 among girls. Boys have almost invariably performed slightly 
better in the follow-up assessment than girls in the same grade bracket, with the gen-
der difference in performance level standing at just under three percentage points 
in each grade bracket. 

There were differences in grading practices between schools. An analysis of  schools 
divided into quarters according to results revealed a distinct difference in average suc-
cess rates within the same grade bracket between schools falling within the highest 
and lowest quarters. The highest difference in success rates was 15 percentage points 
for grade 8, while the average difference stood at 10 percentage points. 

The majority of  schools with good results had fi xed and heterogeneous teaching 
groups. Twenty schools (18%) had used group divisions in mathematics instruction. 
These schools had grouped pupils in mathematics instruction according to preferred 
further study tracks or learning-related factors, for example. From a statistical point 
of  view, schools using group divisions performed signifi cantly better than those 
schools providing mathematics instruction in fi xed heterogeneous groups. Other 
teaching arrangements, such as phasing, did not have any bearing on schools’ results. 
Conversely, completion of  mathematics homework and good discipline in class were 
observed to be linked to skills. 

12



The assessment involved plenty of  assignments also included in previous assess-
ments. These assignments covered all types of  assignments and there were sev-
eral assignments in all other branches of  mathematics except statistics and proba-          
bility, which only included two multiple-choice questions from previous assessments.         
A comparison between previous and current success rates in these common assign-
ments reveals a change in performance levels among pupils studying mathematics 
according to the mainstream syllabus. Average success rates have dropped consist-
ently in mental calculations, multiple-choice questions and problem-solving assign-
ments and in all branches of  mathematics. Among different branches of  mathe-   
matics, the performance level has declined the most in numbers and arithmetic (7 per-
centage points), which was nevertheless the branch where pupils’ performance was 
still the best out of  all the branches. The success rate decreased even more (as high 
as 12 percentage points) in terms of  percentage calculations from previous assess-
ments. The success rate had previously stood at 53% in percentage calculations, while 
the fi gure for the current assessment was 41%.

keywords: basic education, mathematics, assessment, learning outcomes, pupil assess-
ment, attitudes
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SAATTEEKSI
Opetushallituksen tekemä viides matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointi on saatu 
päätökseen. Arviointi järjestettiin tiistaina 5.4.2011 yhtenäisten järjestely- ja valvontaoh-
jeiden mukaisesti. Viikkoa ennen arviointipäivää edustavaan otokseen kuuluville kouluille 
toimitettiin tehtävät ja muu materiaali. Arvioinnin yhteydessä kysyttiin  taustatietoja; reh-
toreilta ennen arviointipäivää, oppilailta ja matematiikan opettajilta arvioinnin yhteydessä. 
Niiden avulla haluttiin selvittää matematiikan osaamiseen yhteydessä olevia tekijöitä. Kou-
luille, jotka eivät kuuluneet otokseen, tarjottiin mahdollisuus tehdä arviointi Opetushalli-
tuksen maksullisena palvelutoimintana. 

Vielä kouluvuoden lopussa otoskouluille toimitettiin koulukohtaiset palautteet. Palautetieto 
perustui kouluilta tulleeseen tarkistamattomaan aineistoon. Sama palautetieto toimitettiin 
myös opetuksen järjestäjille. Palautteen tarkoitus on auttaa niin matematiikkaa opettavia opet-
tajia, rehtoreita kuin opetuksen järjestäjiä kehittämään matematiikan opetusta sekä virittää 
muuta aiheeseen liittyvää keskustelua. 

Suuressa osassa otoskouluja arvioinnin piiriin kuului vain määräosa koulun 9. vuosiluokan 
oppilaista. Yksittäisen oppilaan tai koulun arviointitietoja kansallisessa arvioinnissa ei tuo-
tettu, vaan arvioinnin tarkoituksena oli saada luotettava yleiskuva matematiikan osaamisesta 
ja opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta peruskoulun päättövaiheessa sekä seurata 
koulutuksen tasa-arvon toteutumista. 

Arvioinnin suunnittelu, toteutus, analyysi ja raportointi on edellyttänyt laajaa yhteistyötä. 
Opetushallituksessa matematiikan arviointia varten perustettiin asiantuntijaryhmä, jossa jäse-
ninä olivat Helsingin yliopiston, opettajankoulutuslaitoksen professori Markku Hannula, 
Karkkilan yhteiskoulun lehtori Leena Mattila, Parolan yhteiskoulun lehtori Leila Sederholm 
sekä Opetushallituksesta opetusneuvos Kati Hirvonen (ryhmän puheenjohtaja) ja tutkimus-
sihteeri Tuija Koskela (ryhmän sihteeri). Osoitan lämpimät kiitokseni tämän matematiikan 
arvioinnin asiantuntijaryhmän jäsenille, jotka taitavasti asiantuntemustaan käyttäen koostivat 
arvioinneissa käytetyn mittariston apunaan muun muassa aiempien arviointien aineistot. Tut-
kimussihteeri Tuija Koskela antoi työpanostaan merkittävästi arvioinnin kaikissa vaiheissa.

Otoskoulujen oppilailla, matematiikkaa opettavilla opettajilla ja rehtoreilla on ollut merkit-
tävä rooli aineistoa kootessa. Myös heiltä saatu palaute on ollut tärkeää. Tämän raportin jul-
kaiseminen ei olisi ollut mahdollista ilman erikoissuunnittelija Jan Hellgrenin, tutkimussih-
teeri Mari Huhtasen, erikoissuunnittelija Jorma Kuuselan ja julkaisusihteeri Sirpa Ropposen 
työpanosta. Antoisaa yhteistyötä on myös tehty yhtä aikaa menneillään olevista arvioinneista 
vastaavien projektipäälliköiden Pirkko Kärnän (luonnontieteet) ja Najat Ouakrim-Soivion 
(historia ja yhteiskuntaoppi) kanssa. Raportin viimeistelyyn ja julkaisemiseen on oleellisesti 
vaikuttanut myös esimieheni, tutkimusprofessori Ritva Jakku-Sihvonen. 

Helsingissä 8.3.2012

Kati Hirvonen
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1 ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS

1.1 Perusopetuksen ulkoinen arviointi 

Keväällä 2011 peruskoulun päättövaiheessa 9. vuosiluokan oppilaille järjestetty mate-
matiikan oppimistulosten seuranta-arviointi on osa perusopetuslain säätämää kou-
lutuksen arviointia ja pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaan julkai-
suun Koulutuksen arviointisuunnitelma vuosille 2009–2011 (Opetusministeriön jul-
kaisuja 2008:38). 

Arvioinnin tarkoituksena oli saada luotettava yleiskuva opetussuunnitelman perus-
teissa mainittujen tavoitteiden toteutumisesta ja oppiaineen osaamisen tasosta perus-
opetuksen päättövaiheessa. Seuranta-arvioinnin keskeiset kansalliset tulokset julkais-
taan. Tulosten avulla on tarkoituksena seurata koulutuksen tasa-arvon toteutumista, 
tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. 

Nyt Opetushallituksessa toteutettu perusopetuksen 9. vuosiluokan matematiikan 
oppimistulosten seuranta-arviointi oli järjestyksessä viides. Edellinen arviointi toteu-
tettiin seitsemän vuotta sitten. Neljä aiempaa arviointia tehtiin kahden vuoden välein 
vuosina 1998–2004. Seuranta-arviointi on toteutettu noudattaen Opetushallituk-
sen vakiintuneita arviointiperiaatteita ja käytänteitä, jotka on lyhyesti kuvattu muun 
muassa aiemmassa vastaavassa matematiikan raportissa 2002 (Mattila 2002, 13–14). 

Kansallinen seuranta-arviointi ei ole valtakunnallinen päättökoe vaan opetuksen 
kehittämistä palvelemaan tarkoitettu otantaperustainen arviointi. Tarkoituksena ei 
ole yksittäisten oppilaiden eikä koulujen keskinäisen järjestyksen määrittäminen. Näin 
ollen tulosten raportoinnissa ei tarkastella yksittäisten koulujen tuloksia. 

Kouluista kerättyä arviointitietoa käsitellään luottamuksellisesti. Yksittäiset koulut 
saivat palautteena oman koulunsa otosoppilaiden tulokset verrattuna alustaviin koko 
kansallisen otoksen tuloksiin pian kansallisen kokeen jälkeen kevätlukukauden 2011 
lopuksi. Tämä raportti on laadittu tarkistettujen tietojen perusteella, eivätkä tarkis-
tukset ole oleellisesti muuttaneet keväällä palautteissa annettuja alustavia tuloksia. 

Raportti on tarkoitettu koulutuspoliittisia päätöksiä tekevien, hallinto- ja kehittämis-
asioita hoitavien ja opetusalan perus- ja täydennyskoulutusta järjestävien tahojen käyt-
töön. Myös rehtoreiden ja opettajien toivotaan saavan raportista luotettavan yleisku-
van opetussuunnitelman perusteissa mainittujen oppiaineen tavoitteiden toteutumi-
sesta ja osaamisen tasosta peruskoulun päättövaiheessa. Toivottavasti rehtorit ja opet-
tajat voivat hyödyntää raportin tietoja sekä koulun jo aiemmin keväällä 2011 saamaa 
palautetta oman koulunsa matematiikan opetuksen kehittämisessä. 
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1.2 Opetussuunnitelman perusteet

Valtioneuvosto antoi 20.12.2001 uuden perusopetuksen tuntijaon, joka tuli ottaa käyt-
töön viimeistään 1.8.2006 viimeistenkin vuosiluokkien osalta. Tässä tuntijaossa mate-
matiikkaan lisättiin yksi vuosiviikkotunti. Aiemmassa tuntijaossa ala-asteella oli 22 
vuosiviikkotuntia matematiikkaa ja yläasteella yhdeksän, perusopetuksessa yhteensä 
31 vuosiviikkotuntia (valtioneuvoston päätös 834/1993). Vuonna 2006 käyttöön ote-
tussa tuntijaossa vuosiluokilla 1–5 on matematiikkaa vähintään 18 vuosiviikkotuntia, 
vuosiluokilla 6–9 vähintään 14 vuosiviikkotuntia, perusopetuksessa yhteensä vähin-
tään 32 vuosiviikkotuntia (valtioneuvoston asetus 1435/2001). 

Matematiikan seuranta-arvioinnin tehtävät laadittiin voimassa olevan Perusopetuk-
sen opetussuunnitelman perusteiden (2004) tavoitteiden mukaan. Tämä on ensimmäinen 
perusopetuksen 9. vuosiluokan matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointi, 
joka perustuu Peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin (2004). Aiempien arviointien 
aikana voimassa on ollut Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan matematiikan opetuksen tehtävänä on 
kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua. Opetuksen tulee ohjata oppilasta löy-
tämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään ratkaisuja niihin. Matematiikan ope-
tuksen on edettävä systemaattisesti. Tavoitteena on luoda kestävä pohja matemaat-
tisten käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Opetussuunnitelmassa matematiikka 
luokitellaan ajattelun taitojen ja menetelmien lisäksi sisällön mukaan viiteen keskei-
seen alueeseen: algebra, funktiot, geometria, luvut ja laskutoimitukset sekä tilastot ja 
todennäköisyys. 

1.3 PISA-arvioinnit

Kansallisten arviointien lisäksi Suomi on 2000-luvulla osallistunut PISA-tutkimuk-
siin. PISA-tutkimus toteutetaan kolmen vuoden välein, ja siinä arvioidaan 15-vuotiai-
den oppimistuloksia lukutaidossa sekä matematiikan ja luonnontieteiden osaamisessa. 
Joka arviointikerralla tehtäviä on ollut kaikista kolmesta osaamisen alueesta yhden 
näistä kolmesta ollessa vuorollaan arvioinnin painopisteenä muiden jäädessä pie-
nemmälle huomiolle. Vuonna 2003 PISA-tutkimuksen painopiste oli matematiikassa. 
Seuraavan kerran matematiikka on painopisteenä vuoden 2012 PISA-tutkimuksessa. 

Matematiikan ollessa painopisteenä vuonna 2003 PISA-tutkimuksen raportissa mate-
matiikan osaaminen on määritelty seuraavasti: 

”Matematiikan osaaminen tarkoittaa yksilön kykyä havaita ja ymmärtää matematiikan mer-
kitys ympäröivässä maailmassa. Tehdä perusteltuja matemaattisia päätelmiä ja käyttää mate-
matiikkaa nykyisten ja tulevien elämäntilanteidensa tarpeita vastaavasti, asioista välittävänä 
ja rakentavasti ajattelevana kansalaisena.” (Kupari ym. 2004, 7) 
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Määritelmä on pysynyt hyvin samankaltaisena myös muina vuosina ja PISAssa koros-
tetaankin matematiikan soveltamista. Opittuja perustietoja ja -taitoja olisi osattava 
soveltaa hyvin erilaisissa ympäristöissä erottaen olennainen tieto annetuista tiedoista.

Kaikissa kolmen vuoden välein vuosina 2000–2009 tehdyissä PISA-tutkimuksissa 
suomalaisten nuorten matematiikan osaaminen on ollut OECD-maiden parhaimmis-
toa. Kun vuonna 2003 tutkimuksen pääpaino oli matematiikassa, Suomi oli ensim-
mäinen OECD-maiden joukosta ja toinen kaikkien osallistujamaiden joukosta Hong-
kongin ollessa ensimmäinen (Kupari ym. 2004, 11). Vuonna 2006 Suomi oli samoilla 
sijaluvuilla, ensimmäinen OECD-maiden joukosta ja toinen kaikkien maiden joukosta 
Taipein ollessa ensimmäisellä sijalla (Arinen ym. 2007, 31). Viimeisimmässä vuoden 
2009 tutkimuksessa Suomi oli toinen OECD-maiden joukosta ja kuudenneksi paras 
kaikkien 65 osallistujamaan joukossa (Sulkunen ym. 2010, 18). PISA-tutkimusten 
tulosten perusteella suomalaisten nuorten matematiikan osaaminen on kansainväli-
sesti verrattuna tasalaatuista, jos mittarina käytetään koulujen välistä vaihtelua. 

1.4 Arviointisuunnitelma

Arvioinnin tarkoitus oli selvittää Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden mukaisten 
matematiikan tavoitteiden toteutumista ja osaamisen tasoa peruskoulun päättövai-
heessa. Lisäksi arvioinnilla haluttiin selvittää koulutuksen tasa-arvon toteutumista. 
Arvioinnin tulosten toivotaan hyödyttävän niin opetushallintoa sekä kansallisella että 
paikallisella tasolla kuin opettajien työtä matematiikan opettamisen ja opetusjärjes-
telyjen kehittämiseksi. 

Otos suunniteltiin niin, että siihen tuli noin 15 prosenttia suomenkielisistä kouluista 
ja kolmasosa ruotsinkielisistä kouluista, joissa annetaan perusopetusta vuosiluokilla 
7–9. Otoksen oppilasmääräksi suunniteltiin noin 5 000 oppilasta, jotka päätettiin 
poimia kouluista tasaväliotannalla. Pienemmistä kouluista otokseen kuuluivat kaikki        
9. vuosiluokan oppilaat, suuremmista kouluista määräosa. Nyt ensimmäistä kertaa 
otoksessa olivat mukana myös ne oppilaat, joilla on yksilöllistetty oppimäärä mate-
matiikassa. Otanta on kuvattu tarkemmin luvussa kaksi. 

Aiempien arviointien tapaan seuranta-arvioinnin tehtäväpaketti tarjottiin maksutta 
kaikille otoskoulujen 9. luokan oppilaille, mikäli koulu niin halusi. Näin haluttiin pal-
vella koulujen omia tarpeita. Tämän lisäksi otoksen ulkopuolelle jääville kouluille 
tarjottiin seuranta-arvioinnin tehtävät ostettavaksi Opetushallituksen maksullisena 
palvelutoimintana. 
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Seuranta-arviointi perustuu oppilaiden ratkaisemiin matematiikan tehtäviin ja oppi-
laskyselyyn. Oppilaan kyselyssä perustaustatietojen lisäksi haluttiin selvittää matema-
tiikan opetukseen ja opiskeluun liittyviä tietoja sekä oppilaiden asenteita matematiik-
kaa kohtaan. Koulujen rehtorille ja matematiikkaa opettaville opettajille tehtiin myös 
omat kyselyt, joissa haluttiin kerätä koulun ja opetuksen järjestelyihin liittyvää tietoa. 

Arvioinnin tehtäväpaketti suunniteltiin edellisen vuonna 2004 järjestetyn seuranta-
arvioinnin tapaan kolmiosaiseksi. Tehtävät koostuivat päässälasku-, monivalinta- 
ja tuottamistehtävistä. Arviointipäiväksi päätettiin tiistai 5.4.2011. Koko seuranta-
arvioinnin tehtävien tekemiseen ja oppilaskyselyyn vastaamiseen arvioitiin tarvitta-
van noin kolme oppituntia. Se jakaantui kahteen lähes samanmittaiseen osuuteen. 
Osien välissä kouluja ohjeistettiin pitämään vähintään 15 minuutin mittainen tauko.

1.5 Asiantuntijatyö ja projektin aikataulu
Marraskuun alussa 2010 Opetushallitus kutsui keväällä 2011 toteutettavaa matematii-
kan perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosten seuranta-arviointia suunnittele-
maan kolme asiantuntijaa. Nämä asiantuntijaryhmän jäsenet olivat professori Markku 
Hannula (Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos), lehtori Leena Mattila (Karkki-
lan yhteiskoulu, Karkkila) ja lehtori Leila Sederholm (Parolan yhteiskoulu, Hattula). 
Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimi opetusneuvos Kati Hirvonen Opetushal-
lituksesta ja sihteerinä tutkimussihteeri Tuija Koskela Opetushallituksesta. 

Asiantuntijaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 15.11.2010 ja kaiken kaikkiaan 
viisi kertaa ennen lopullisen tehtäväpaketin valmistumista. Aluksi tarkasteltiin aiem-
pia matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointien tehtäviä ja tuloksia sekä kes-
kusteltiin arviointimittarin periaatteista ja projektin aikataulusta. 

Koska edellinen matematiikan päättövaiheen arviointi oli seitsemän vuotta sitten, 
pohdittiin myös tässä välissä tapahtuneita muutoksia ja niiden merkitystä arviointiin. 
Muun muassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja tuntijako olivat tällä 
välin muuttuneet. Perusopetuksen tuntijaossa matematiikan tuntimäärä kasvoi yhdellä 
vuosiviikkotunnilla, joka tuli kohdentaa vuosiluokkiin 6–9. 

Työryhmässä päädyttiin pitämään tehtäväpaketin rakenne edellisen, vuoden 2004 
seuranta-arvioinnin kaltaisena. Seuranta-arvioinnissa päätettiin käyttää suurimmaksi 
osaksi aiempiin matematiikan arviointeihin suunniteltuja ja esitestattuja tehtäviä. Näin 
tehtäväpakettiin tulisi runsaasti tehtäviä, joiden avulla voitaisiin luotettavasti saada tie-
toa matematiikan osaamisen nykytasosta verrattuna aiempiin seuranta-arviointeihin, 
joita on tehty kaiken kaikkiaan neljä vuosina 1998–2004. 
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Työryhmässä keskusteltiin oppilaiden motivoimisesta tehtävien tekemiseen ja taus-
takyselyyn vastaamiseen. Myös kouluille menevän ohjeistuksen selkeyttä itse koejär-
jestelyihin ja avotehtävien pisteitykseen liittyen pidettiin tärkeänä. 

Uudet tehtävät esitestattiin tammikuussa 2011. Matematiikan arviointitehtävät koot-
tiin niin, että siihen tuli eri vaikeustasoisia tehtäviä kaikilta matematiikan keskeisiltä 
osa-alueilta: algebra, funktiot, geometria, luvut ja laskutoimitukset sekä tilastot ja 
todennäköisyys (Opetushallitus 2004, 162–163).

Tammikuussa esikokeilun jälkeen kokoonnuttiin tarkastelemaan arviointiin suunni-
teltuja tehtäviä. Tehtäviä muokattiin vielä esikokeilun tulosten perusteella; erityisesti 
tehtävien tekstejä ja kuvia selkeytettiin. Viimeisen kerran ennen arviointipäivää ryhmä 
kokoontui helmikuussa. Silloin keskityttiin pääosin arvioinnin järjestelyn ja pisteityk-
sen ohjeiden viimeistelyyn. 

Aikataulun tiukkuudesta johtuen ryhmä joutui työskentelemään kiireiseen tahtiin. Esi-
kokeilua ei järjestetty ruotsin kielellä, koska useat tehtävät olivat olleet jo aiemmissa 
arvioinneissa. Uusien tehtävien ruotsinkieliset käännökset tarkistutettiin vielä ulko-
puolisella matematiikkaa ruotsiksi opettavalla opettajalla. Näin haluttiin varmentaa 
käytettyjen matemaattisten ilmaisujen ja käsitteiden oikeellisuus.

Arviointipäivä kouluissa oli tiistai 5.4.2011. Ohjeiden mukaan koulujen oli määrä pos-
tittaa arviointimateriaali takaisin Opetushallitukseen kahden viikon kuluttua arvioin-
tipäivästä. Koulujen matematiikan opettajat pisteittivät päässälasku- ja ongelmanrat-
kaisutehtävät annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Koulukohtaiset palautteet postitettiin kouluille viikolla 21. Palautteissa oli koulujen 
oppilaiden tulokset vertailtuna alustavaan kansallisen otoksen tulokseen. Myös niille 
opetuksen järjestäjille, joiden kouluja oli otoksessa, lähetettiin palaute. 

Kesäkuun alussa sensoroitiin 636 oppilaan tehtävät, mikä on noin 13 prosenttia koko 
otoksen oppilasmäärästä. Kaksi opettajaa yhdessä projektipäällikön kanssa tarkisti 
uudelleen kouluilla opettajien pisteittämät tehtävät eli päässälasku- ja tuottamisteh-
tävät. Raportin luvussa kolme esitellään sensoroinnin yhteydessä tehtyjä havaintoja. 

Sensoroinnin lisäksi kesän aikana käytiin läpi kyselyjen avovastauksia sekä yhdistet-
tiin tietokantoja (rehtori- ja opettajakyselyt). Lopulliset analyysit ja laskelmat tehtiin 
syksyllä 2011. Keskeiset tulokset esitellään tässä raportissa.  

19





2  OTANTA

2.1 Otoskoulut

Otanta tehtiin marraskuussa 2010 ja otannan perusjoukkona olivat koulut, joissa 
annettiin opetusta vuosiluokilla 7–9 vuonna 2008 (Tilastokeskus 2008). Koulujen 
otantaa tehtäessä otettiin huomioon koulun opetuskieli, alueellinen edustavuus ja 
kuntaryhmä. Oppilasmäärää tarkasteltaessa laskennallisena perusjoukkona oli sama 
vuoden 2008 tilasto yhdeksännen vuosiluokan oppilaista. 

Otantaan tuli alkujaan mukaan 116 koulua. Arviointiprosessin alussa rehtoreilta tai 
opetuksen järjestäjiltä saatujen taustatietojen myötä kaksi niistä jäi pois. Toinen koulu 
oli lakkautettu ja toisessa oli pääasiassa pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuulu-
via oppilaita, joita arviointi ei koskenut. Jälkikäteen joukosta jäi pois kolmas koulu, 
joka ei ollut saanut arviointiaineistoa. Tämä asia tuli ilmi vasta, kun arviointiaineisto 
oli palautunut Opetushallitukseen. Lopulliseen otokseen tuli 113 koulua. Alla on esi-
tetty otos aiemmin vallinneen läänijaon mukaisesti.

Taulukko 1. Otoskoulujen ja -oppilaiden jakauma aiemmin vallinneen läänijaon mukaan.

Lääni

 

Perusjoukko Otos Otos-
oppilaita    
perus-         
joukosta

Kouluja % Oppilaita % Kouluja % Oppilaita %  

Etelä-Suomi 232 34,2 26 596 40,6 44 39,0 2 067 42,0 7,8

Länsi-Suomi 247 36,4 22 977 35,1 40 35,4 1 651 33,5 7,2

Itä-Suomi 87 12,8 6 857 10,5 12 10,6 538 10,9 7,8

Oulu 73 10,7 6 670 10,2 11 9,7 534 10,8 8,0

Lappi 40 5,9 2 375 3,6 6 5,3 139* 2,8* 5,9*

Yhteensä 679 100 65 475 100 113 100 4 929 100 7,5

* Yhdessä koulussa otokseen oli otettu vain kolmasosa ohjeistetusta määrästä, mikä pienensi oppilas-
määrää noin 40 oppilaalla (laskennalliset otosluvut olisi tullut olla noin 180 opp. ja 3,6 %, perusjou-
kosta 7,6 %).

Otokseen valittiin vain sellaisia kouluja, joiden opetuskieli oli joko suomi tai ruotsi. 
Oppilaan äidinkieli voi luonnollisesti olla muu kuin suomi tai ruotsi. Lopulliseen 
otokseen tuli suomenkielisiä kouluja 98 ja ruotsinkielisiä kouluja 15. Otoskoko kou-
luittain oli keskimäärin 44 oppilasta (vaihteluväli 3–81).

21



Taulukko 2. Otoskoulujen ja -oppilaiden lukumäärät suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa.

Kouluja, 
joiden 
opetus-
kieli

Perusjoukko Otos

Kouluja % Oppilaita % Kouluja % Oppilaita %

Suomi 633 93,2 61 749 94,3 98 86,7 4 314 7,0

Ruotsi 46 6,8 3 726 5,7 15 13,3 615 16,5

Yhteensä 679 100 65 475 100 113 100 4 929 7,5

Ahvenanmaan läänin koulut jäivät otoksen ulkopuolelle, sillä Ahvenanmaan maakun-
tahallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaan Ahvenanmaa ei ole mukana Ope-
tushallituksen perusopetuksen arviointien otannoissa. 

2.2 Otosoppilaat
Pienemmissä kouluissa arviointiin osallistuivat kaikki 9. vuosiluokan oppilaat ja suu-
remmissa kouluissa vain määräosa oppilaista. Rehtorit tekivät otannan Opetushalli-
tuksen antaman ohjeen mukaan:

”Otannan tekemiseksi tarvitaan koulun kaikkien 9. vuosiluokan oppilaiden yhdistetty (ei 
luokittain) ajantasainen aakkosellinen nimiluettelo. Rehtori laatii otoksen ja merkitsee otok-
seen kuuluvat oppilaat alleviivaamalla luetteloon seuraavasti:

Jos koulussa on 9. vuosiluokan oppilaita

•  1–70, kaikki oppilaat kuuluvat otokseen
•  71–150, joka toinen oppilas mainitulta aakkoslistalta poimitaan järjestyksessä 

otokseen
•  yli 150, aakkoslistalta poimitaan joka kolmas oppilas otokseen.

Mikäli otosoppilas on poissa koulusta koepäivänä, hänen tilalleen otetaan aakkosissa seu-
raava oppilas muuttamatta poimintajärjestystä muulta osin alkuperäisestä.

Lisäksi aakkoslistaan (myös otokseen kuulumattomat) merkitään vielä kirjaimella:

O = kaikki ne oppilaat, joilla on tehty päätös erityisestä tuesta tai sitä vastaava päätös 
erityisopetukseen ottamisesta ja joilla on yksilöllistetty opetussuunnitelma sekä

M = ne oppilaat, joilla on yksilöllistetty opetussuunnitelma matematiikassa.
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On tärkeää, että myös ne oppilaat, joilla on yksilöllistetty opetussuunnitelma matematiikassa, 
osallistuvat arviointiin. Näiden oppilaiden kohdalla koejärjestelyissä voidaan poiketa rehtorin 
harkinnan mukaan. Tällöin menetellään siten kuin koululla on ollut tapana kyseisen oppi-
laan kohdalla tehdä matematiikan kokeiden yhteydessä. Poikkeavan menettelyn opettaja kir-
jaa oppilaan kyselylomakkeen ensimmäiselle sivulle. 

Koejärjestelyissä voidaan poiketa kokeen mukana annettavista ohjeista myös niiden otosoppilai-
den kohdalla, jotka opiskelevat matematiikkaa perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaan, 
mutta joilla on yksilöllistetty opetussuunnitelma jossakin muussa oppiaineessa tai jokin muu 
syy kuten todettu lukivaikeus, äidinkieli muu kuin suomi jne. Näiden kohdalla toimitaan 
kuten yllä kirjaamalla tieto oppilaan kyselylomakkeen ensimmäiselle sivulle. 

Oppilaat, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, jätetään tämän arvioinnin ulko-
puolelle.

Mikäli koe järjestetään muillekin kuin otoksessa oleville, oppilaille ei missään vaiheessa ker-
rota, ketkä kuuluvat otokseen.”

Rehtoreilta ennakkoon kysyttyjen oppilasmäärätietojen perusteelta laskettiin Opetus-
hallituksessa otantaan tulevan noin 5 500 oppilasta. Tämä arvioluku on laskettu otos-
koulujen ilmoittamien 9. vuosiluokan oppilasmäärien perusteella. Se sisältää myös 
pienryhmissä peruskoulua käyvät oppilaat. Tästä noin 5 500 oppilaan määrästä las-
kettiin hieman alle 4 900 olevan suomenkielisistä kouluista ja noin 650 ruotsinkieli-
sistä kouluista. 

Kun koulut palauttivat aineistot ja ne käsiteltiin Opetushallituksessa, saatiin 4 929 
oppilaan vastaukset seuranta-arviointiin. Kolmessa koulussa otanta oli tehty koulun 
vuosiluokkien 7–9 oppilaiden määrästä eikä ohjeistetusta vuosiluokan 9 oppilasmää-
rästä. Nämä pienensivät otosta yhteensä noin 120 oppilaan verran. Tämän lisäksi osa 
kouluista otti ohjeen mukaan pienryhmissä koulua käyvät oppilaat otokseen mukaan, 
kun osa jätti heidät pois. Vain pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat 
jäivät tämän arvioinnin ulkopuolelle, kun kaikki muut 9. vuosiluokan oppilaat oli-
sivat kuuluneet tämän arvioinnin piiriin. Myös arviointipäivänä poissa olevat oppi-
laat pienensivät otosta. Tämä oli huomioitu otosohjeita laadittaessa arvioiden poissa 
olevien oppilaiden pienentävän laskennallista otosta 5–6 % vuoden 2004 arvioinnin 
tapaan (Mattila, 2005a, 118).
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Taulukossa 3 on eritelty otoksen oppilaat matematiikan oppimäärän mukaan. Ne 
oppilaat, joilla on yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa, on merkitty taulukkoon 
yksilöllistetty-nimikkeellä ja muut yleisopetus-nimikkeellä.

Taulukko 3. Otosoppilaiden lukumäärä matematiikan oppimäärän mukaan: yleisopetus ja 
yksilöllistetty.

Oppilaat Pojat Tytöt Yhteensä

Yleisopetus 2 394 2 347 4 741

Yksilöllistetty 108 80 188

Yhteensä 2 502 2 427 4 929

Tässä arviointiraportissa tarkastellaan kaikkien 4 929 oppilaan tuloksia yhteensä sekä 
eriteltynä matematiikkaa yleisen oppimäärän tavoitteiden mukaan opiskeleviin oppi-
laisiin ja yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskeleviin oppilaisiin. Otosnimitystä 
käytetään koko 4 929 oppilaan joukosta. Pienintä koulua edustivat sen kaikki neljä 
9. luokan oppilasta ja suurimman koulun 243 oppilaasta otokseen päätyi otosohjeen 
mukaisesti 81 oppilasta. 
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3  ARVIOINNIN RAKENNE

3.1 Arvioinnin tehtävät

Kansallisen seuranta-arvioinnin matematiikan osaamisen tasoa mittaamaan laadittiin 
tehtäväpaketti. Vertailtavuuden aiempiin arviointeihin, erityisesti viimeisimpään vuo-
den 2004 arviointiin toivottiin säilyvän. Tämä ohjasi arvioinnin rakennetta, kestoa ja 
tehtävien luokittelua. Tehtävät ryhmiteltiin edelliskertaiseen tapaan kolmeen tehtävä-
tyyppiin, päässälasku-, monivalinta- ja ongelmanratkaisutehtäviin, sekä viiteen ope-
tussuunnitelman sisältöalueeseen: algebra, funktiot, geometria, luvut ja laskutoimi-
tukset sekä tilastot ja todennäköisyys.

Mukana oli runsaasti aiemmissa vuoden 1998–2004 arvioinneissa olleita tehtäviä. 
Niiden avulla voidaan luotettavasti vertailla oppilaiden osaamisen tasoa nyt ja aiem-
min. Arviointiin käytettiin aikaa kolmen oppitunnin verran kahdessa osassa. Ensim-
mäiseen osuuteen kuului päässälasku- ja monivalintatehtävien lisäksi oppilaan täyt-
tämä taustakysely ja toisessa osuudessa oppilaat tekivät ongelmanratkaisutehtävät. 

Ensimmäistä kertaa mukana olivat myös ne oppilaat, joilla on yksilöllistetty oppi-
määrä matematiikassa. Tämä aiheutti sen, että tehtäviin lisättiin viime vaiheessa kaksi 
helppoa aloitustehtävää. Näin haluttiin luoda hyvä ja onnistunut alku arvioinnille sekä 
motivoida myös kaikkein heikoimpia oppilaita tekemään parhaansa.

 
Taulukko 4. Vuoden 2011 matematiikan seuranta-arvioinnin rakenne tehtävätyyppien 
mukaan.

Tehtävät Tehtäviä Maksimipisteet Aika

Päässälaskut 14 14 x 1 = 14 14 min + sanelu

Monivalintatehtävät 24 24 x 1 = 24 30 min

Ongelmanratkaisutehtävät 7 7 x 6 = 42 60 min

Yhteensä 45 80 104 min + sanelu

Matematiikan perustaitoja mitattiin 14 päässälaskun ja 24 monivalintatehtävän avulla. 
Jokainen näistä tehtävistä oli yhden pisteen arvoinen. Ongelmanratkaisuosio koostui 
seitsemästä tehtävästä, joista jokainen oli kuuden pisteen arvoinen.

Ensimmäisen osuuden oppilaat aloittivat täyttämällä oppilaskyselyn. Kyselyn ohessa 
oli vastauslomake, johon oppilaat itse siirsivät myöhemmin tässä osuudessa teke-
miensä monivalintatehtävien vastaukset. Oppilaskyselyyn varattiin aikaa 15 minuuttia. 
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Oppilaskyselyn jälkeen itse matematiikan tehtävät aloitettiin päässälaskutehtävillä. 
Päässälaskuissa oppilaille annettiin ohjeeksi kirjoittaa vain vastaus mahdollisen yksi-
kön kera, muita merkintöjä ei saanut tehdä. Laskimen käyttö oli kielletty. Ensin oli 
tehtäväpaperilla kahdeksan kirjallista tehtävää ja oppilailla aikaa niiden tekemiseen 
tasan kahdeksan minuuttia. Tämän jälkeen tehtäväpaperi käännettiin ympäri ja pääs-
sälaskut jatkuivat vielä kuudella opettajan kahteen kertaan ääneen lukemalla tehtävällä. 
Toisen lukemiskerran jälkeen vastausaikaa oli tasan yksi minuutti tehtävää kohden. 
Näin päässälaskuihin kului aikaa 14 minuuttia sekä ääneen lukemiseen käytetty aika. 
Opettajat tarkistivat päässälaskut Opetushallituksen antaman pisteitysohjeen mukai-
sesti ja merkitsivät ne oppilaiden vastauslomakkeille.

Ensimmäinen osuus jatkui vielä monivalintatehtävillä, joissa kussakin oli viisi vas-
tausvaihtoehtoa. Oppilaille oli monivalintatehtävien ohjeissa kerrottu, että viidestä 
vaihtoehdosta vain yksi on oikein. Tähän osuuteen varattiin aikaa 30 minuuttia, ja 
oppilaat saivat käyttää aiempien arviointien tapaan laskinta näissä tehtävissä. Osassa 
tehtävistä ei tosin ollut laskemista numeroilla ja suurin osa muistakin tehtävistä toden-
näköisesti sujui helposti ilman laskinta. Oppilaat siirsivät lopuksi itse monivalintateh-
tävänsä vastaukset oppilaskyselyn mukana olevaan vastauslomakkeeseen. Moniva-
lintatehtävät olivat ensimmäisen osuuden viimeinen osio. Hitaimmille oppilaille val-
voja saattoi antaa 15 minuuttia lisäaikaa vastausvaihtoehtojen siirtämiseksi vastaus-
lomakkeelle. Ensimmäisen osuuden jälkeen kouluja ohjeistettiin pitämään vähintään 
15 minuutin tauko. 

Arvioinnin toinen osuus koostui ongelmanratkaisutehtävistä. Niitä oli kaikkiaan 
seitsemän, ja jokainen niistä oli kuuden pisteen arvoinen. Ongelmanratkaisutehtävien 
maksimipistemäärä oli 42 pistettä eli hieman yli puolet koko kokeen maksimipiste-
määrästä. Jokainen ongelmanratkaisutehtävä jakaantui kahteen, kolmeen tai neljään 
alakohtaan. Ongelmanratkaisutehtäviin tuli varata tehokasta työaikaa 60 minuuttia. 

Ongelmanratkaisutehtävissä vaadittiin vastauksen lisäksi myös perustelut; pelkkä vas-
taus oli maksimissaan yhden pisteen arvoinen. Perustelu saattoi olla perinteisen las-
kutoimitusten lisäksi kuva, sanallinen selitys tai näiden erilaisia yhdistelmiä. Perus-
teluista saattoi saada osan tehtävän pisteistä, vaikka lopullinen vastaus olisikin ollut 
väärä. Perustelujen avulla voidaan myös arvioida paremmin oppilaan matemaattisen 
ajattelun tasoa ja kykyä esittää saamansa ratkaisu. Opettajat korjasivat Opetushalli-
tuksen pisteitysohjeiden mukaan ongelmanratkaisutehtävät ja merkitsivät oppilaan 
saaman pistemäärän tehtäväkohtaisesti oppilaiden vastauslomakkeille.
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Tehtävien valinta ja esikokeilu

Kun edellisestä vuoden 2004 matematiikan seuranta-arvioinnista oli aikaa seitsemän 
vuotta, päätettiin ensin kartoittaa aiempien arviointien tehtävät. Niistä valittiin asian-
tuntijatyöryhmän kanssa perusaineisto, jonka pohjalta tehtäväpakettia täydennettiin 
uusilla tehtävillä. Näin saatiin runsaasti aiemmissa arvioinneissa olleita tehtäviä, joi-
den avulla tämän seuranta-arvioinnin tulosten vertailtavuus aiempiin tuloksiin kasvoi. 

Aiemmissa arvioinneissa olleita tehtäviä ei esikokeiltu. Tehtäväpakettia täydentämään 
asiantuntijaryhmä tuotti uusia tehtäviä kaikkiin tehtävätyyppeihin ja kaikkiin muihin 
sisältöalueisiin paitsi funktioihin. Osa uusista tuotetuista tehtävistä esikokeiltiin tam-
mikuussa 2011. Esikokeilussa oli mukana reilu sata oppilasta. Esikokeilusta saatujen 
tietojen perusteella uusia tehtäviä valittaessa kiinnitettiin erityisesti huomiota tehtä-
vien ratkaisuprosenttiin. Se oli karkea mitta valituille uusille tehtäville.

Esikokeen perusteella asiantuntijaryhmä tarkensi joidenkin tehtävien sanamuotoja, 
kuvia ja muita tehtävässä olevia tietoja lopulliseen tehtäväpakettiin. Alkuvuodesta 
tuotettiin vielä yksi uusi tehtävä ongelmanratkaisutehtäviin, tilastot ja todennäköisyys 
osa-alueeseen. Sitä ei ehditty esikokeilemaan. Asiantuntijaryhmä laati tehtävän koke-
muksensa perusteella luokitellen sen keskitasoiseksi tehtäväksi. Tarkemmin tehtävä 
jakaantui neljään alakohtaan, jotka olivat vaikeustasoltaan erilaisia. 

3.2 Tehtävien luokittelu
Tehtävät luokiteltiin aiempien arviointien tapaan viiteen matematiikan osa-alueeseen, 
jotka ovat algebra, funktiot, geometria, luvut ja laskutoimitukset sekä tilastot ja toden-
näköisyys. Luokittelu ei ole täysin yksiselitteistä, sillä useat tehtävät sisältävät aineksia 
eri matematiikan alueilta. Oppilaat voivat ratkaista tehtäviä monella tavalla päästen 
oikeaan tulokseen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitetty jako matematii-
kan osa-alueisiin oli tämän jaottelun perustana. Jokainen tehtävä kuului tuloksia käsi-
teltäessä vain yhteen osa-alueeseen. 

Asiantuntijaryhmä luokitteli tehtävät. Aiemmissa arvioinneissa käytetyt tehtävät lai-
tettiin siihen luokkaan, missä ne olivat olleet aiemminkin. Tämän luokittelun lisäksi 
sekä prosenttilaskua (p) että avaruusgeometriaa (a) sisältävät tehtävät merkittiin osa-
alueen sisällä näillä kirjaintunnuksilla. Seuraavassa taulukossa on luokiteltu tehtävät 
matematiikan osa-alueisiin.
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Taulukko 5. Arviointitehtävien luokittelu matematiikan osa-alueisiin.

Tehtävät Algebra Funktiot Geometria Luvut ja              
lasku-       
toimitukset

Tilastot ja         
toden-   
näköisyys

Päässälaskut 5, 8 3, 4, 14a 1, 2, 7, 9, 10p, 
11, 12 ja 13 6

Monivalintatehtävät 7, 8, 9, 
18 ja 19

4, 6, 16 ja 
17

10, 11, 14, 15 
ja 22

1, 2, 3, 5p, 13, 
20 ja 23 12p, 21 ja 24p

Ongelmanratkaisu-
tehtävät

2a, 2b, 
2c ja 6bp

3a, 3b ja 
3c

5a, 5b, 7a ja 
7ba 1a, 1c ja 6ap 1b, 4a, 4b, 4c 

ja 4d

Yläindeksi merkintä p = tehtävä sisältää prosenttilaskua, a = tehtävä sisältää avaruusgeometriaa ja 
aiemmissa arvioinneissa olleet tehtävät on lihavoitu

Päässälaskuissa lukuihin ja laskutoimituksiin liittyviä tehtäviä oli suuri määrä. Tämän 
osa-alueen osuus korostui lisää, kun kaksi helppoa perustehtävää lisättiin päässälas-
kutehtävien alkuun. Aiemmissa arvioinneissa käytettyjä tehtäviä oli mukana runsaasti 
joka osa-alueelta. 

Taulukko 6. Tehtävien pisteiden jakautuminen matematiikan eri osa-alueilla.

Tehtävät Algebra Funktiot Geo-    
metria

Luvut ja            
lasku-        
toimitus

Tilastot 
ja toden-
näköisyys

Maksimi- 
piste-
määrä

Osuus 
koko 
arvioin-
nissa

Päässä-         
laskut 2 0 3 8 1 14 17,5

Monivalinta-   
tehtävät 5 4 5 7 3 24 30,0

Ongelman-     
ratkaisu-        
tehtävät

9 6 12 7 8 42 52,5

Yhteensä 16 10 20 22 12 80 100

Osuus % 20,0 12,5 25,0 27,5 15,0 100
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Osa-alueissa funktiot sekä tilastot ja todennäköisyys on vähiten tehtäviä sekä mää-
rällisesti että niistä kertyvän pistemäärän mukaan. Tämä noudattaa hyvin näiden osa-
alueiden osuutta opetussuunnitelmassa aivan kuin niihin käytettyä aikaakin matema-
tiikan opiskelussa peruskoulussa yläluokkien aikana. 

3.3 Taustakyselyt

Seuranta-arvioinnin materiaaliin kuuluivat myös taustakyselyt oppilaille, matematiikan 
opettajille ja koulun rehtorille. Kyselyn avulla haluttiin saada taustatietoa matematii-
kan opetuksen järjestelyistä ja siihen käytetyistä resursseista. Kyselyt pidettiin sup-
peina, koska niiden vastaamiseen ei haluttu käyttää kohtuuttomasti aikaa. Tässä on 
lyhyesti kuvattu rehtori-, oppilas- ja opettajakyselyt. Niistä saatuja taustatietoja käsi-
tellään tarkemmin tämän raportin luvussa 8. 

Rehtorikysely toteutettiin otantaan osuneiden koulujen rehtoreille sähköisesti hel-
mikuussa 2011. Siinä kysyttiin yhteystietojen ja arviointiin osallistuvien oppilaiden 
määrän lisäksi matematiikan opetuksen järjestelyihin ja resursseihin liittyviä asioita. 
Lisäksi rehtoreilta kysyttiin matematiikassa tukea tarvitsevien 9.-luokkalaisten oppi-
laiden määrää, niitä oppilaita, joille on tehty matematiikassa HOJKS tai oppimissuun-
nitelma. Lisäksi pyydettiin lyhyesti kuvailemaan tulevaisuuden näkymiä. 

Opettajakysely lähetettiin kouluille varsinaisen arviointimateriaalin yhteydessä. Kou-
lun kaikkia matematiikan opettajia ja matematiikan opetuksesta huolehtivia erityis-
opettajia pyydettiin vastaamaan kyselyyn. Opettajilta kysyttiin matematiikan opetuk-
sen järjestelyihin liittyviä asioita, muun muassa opetuksessa käytettyä oppikirjaa sekä 
resursseihin ja yhteistyöhön liittyviä asioita. Lisäksi opettajat vastasivat kelpoisuutta 
ja täydennyskoulutusta koskeviin kysymyksiin. Opettajilta kysyttiin matematiikan tun-
tien työtavoista samoilla kysymyksillä kuin oppilailta. Lisäksi opettajilta pyydettiin 
palautetta päässälasku-, monivalinta- ja ongelmanratkaisutehtävien vaikeustason sopi-
vuudesta oppilaille. 

Oppilaskysely tehtiin arvioinnin alussa ensimmäisellä osuudella. Oppilailta kysyt-
tiin heidän ensisijaista hakuvaihtoehtoaan yhteishaussa, matematiikan ja äidinkielen 
ja kirjallisuuden viimeistä todistusarvosanaa sekä matematiikan valinnaiskursseihin 
osallistumista ja tukiopetuksen saantia tarvittaessa. Lisäksi oppilailta kysyttiin, ovatko 
hänen vanhempansa ylioppilaita ja seuraavatko he matematiikan tehtävien tekemistä. 
Kyselyssä kerättiin oppilailta tietoa myös heidän asenteistaan matematiikkaa kohtaan 
ja matematiikan tuntien työtavoista. 

 

29



3.4 Mittarin pätevyys ja luotettavuus

Arvioinneissa tavoitteena on luoda mittari, jolla saadaan pätevästi ja tarkoituksenmu-
kaisesti tietoa siitä, mitä on tarkoitus mitata. Tätä kuvataan käsitteellä validiteetti, jota 
voidaan tarkastella eri näkökulmista (Metsämuuronen 2009, 28–31). 

Sisällöllisen validiteetin takaamiseksi käytettiin tehtävien kokoamisessa apuna asian-
tuntijaryhmää. Ryhmän työskentelyä ohjasi ensisijaisesti Perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteissa esitetyt oppiaineen tavoitteet. Tehtävien valintaa ohjasivat myös aiem-
pien arviointien rakenteet sekä aiemmissa arvioinneissa tehtävistä saadut tunnuslu-
vut, ratkaisuprosentit ja hajonnat. Tavoitteena oli arvioida matematiikan osaamista 
peruskoulun päättövaiheessa koko maassa. Samalla saadaan tietoa koulutuksellisen 
tasa-arvon toteutumisesta niin sukupuolten tai suomen- ja ruotsinkielisten välillä 
kuin alueellisesti.

Laaditun mittarin haluttiin olevan vaikeudeltaan samantasoinen kuin aiemmissa arvi-
oinneissa käytetyt mittarit. Tehtävien ratkaisuprosenttien avulla haarukoitiin koko 
arvioinnin ratkaisuprosentin tavoitetaso karkeasti 50 ja 60 prosentin välille. Aiem-
missa matematiikan seuranta-arvioinneissa ratkaisuosuus on ollut 53–57 % (Mattila 
2005, 143). Jokaiselle matematiikan osa-alueelle valittiin useita tehtäviä, jotka olivat 
eri vaikeustasoisia. Myös eri tehtävätyypeissä oli kaikkien osa-alueiden tehtäviä lukuun 
ottamatta funktiotehtävää päässälaskuissa. Erityisesti sisällöllisessä mittarin työstämi-
sessä asiantuntijaryhmän jäsenten kokemus oli suureksi avuksi. 

Sekä päässälasku- että monivalintatehtävät mittasivat suurelta osin matematiikan 
perustaitoja. Sen myötä tavoitteeksi asetettiin, että näiden päässälasku- ja moniva-
lintatehtävien yhteinen ratkaisuprosentti olisi korkeampi kuin koko arvioinnin tehtä-
vien ratkaisuprosentti. Koska muutama tehtävä esitestauksen ja aiempien arviointien 
perusteella tiedettiin tasoltaan vaikeaksi, toteutetussa arvioinnissa oli mukana vastaa-
vasti myös hyvin helppoja perustehtäviä tasoittamaan näiden osioiden vaikeustasoa. 
Vastaavasti ongelmanratkaisutehtävien ratkaisuosuuden tavoitetaso asetettiin noin 
50 prosentiksi. Ongelmanratkaisutehtävissä oli tärkeä osata myös perustella saatu 
vastaus.

Arvioinnin tehtävien pätevyyttä voidaan arvioida myös vertaamalla arvioinnin tulosta, 
tehtävien ratkaisuosuutta viimeisimpään matematiikan arvosanaan.
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Taulukko 7. Matematiikan arvosanan ja arvioinnin eri tehtävätyyppien korrelaatiot.

Tehtävät Korrelaatio

Päässälaskut 0,59

Monivalintatehtävät 0,67

Ongelmanratkaisutehtävät 0,73

Kaikki yhteensä 0,74

Korrelaatiokertoimien perusteella yhteys matematiikan arvosanan ja arvioinnin eri 
tehtäväosioiden ratkaisuosuuksien välillä on kohtalaisen vahvaa. Yhteys on voimak-
kaampi ongelmanratkaisutehtävissä, joissa vastausten lisäksi vaaditaan perustelu. 
Näissä tehtävissä ei ole arvaamismahdollisuutta kuten monivalintatehtävissä. 

Arvioinnin luotettavuutta lisää huolellisesti rakennetun mittarin lisäksi sen yhtenäi-
nen käyttö. Opetushallituksesta laadittiin yksityiskohtaiset ohjeet arvioinnin toteut-
tamiseksi otoskouluille eikä niistä tullut montakaan tarkennuspyyntöä. Rehtorin kir-
jeessä korostettiin, että tulokset ovat sitä luotettavampia mitä yhtenäisemmin ohjeita 
noudatetaan ja että oppilaiden sekä opettajien myönteinen suhtautuminen arvioin-
tiin on tärkeää.

Sensorointi

Sensoroinnin tehtävänä on varmistaa, ettei opettajien pisteityksissä ole systemaatti-
sia tai satunnaisia virhetulkintoja. Systemaattinen yhdenmukaisuus voidaan varmistaa 
vertaamalla opettajien ja sensoreiden antamien pisteiden keskiarvoja toisiinsa. Satun-
naisia virheitä esiintyy vain vähän, jos sensoreiden ja opettajien antamat pistemäärät 
korreloivat voimakkaasti keskenään. 

Kesäkuun alussa 2011 sensoroitiin 636 oppilaan tehtävät, mikä on noin 13 % koko 
otoksen oppilasmäärästä. Kaksi opettajaa yhdessä projektipäällikön kanssa tarkisti 
uudelleen kouluilla opettajien pisteittämät tehtävät eli päässälasku- ja tuottamisteh-
tävät. Tarkistukseen valittiin jokaisesta koulusta satunnaisesti oppilaiden tehtäviä alla 
olevan ohjeen mukaan: 

Koulut, joissa otosoppilaita oli 

•  1–40, tarkistettiin neljän 
•  41–60, tarkistettiin kuuden
•  yli 60, tarkistettiin kahdeksan 

oppilaan tehtäväpaperit. Pienimmässä koulussa oli 4 oppilasta. Tämän koulun kaik-
kien oppilaiden tehtäväpaperit sensoroitiin. Suurinta koulua edusti 81 oppilaan otos, 
josta tarkistettiin 8 oppilaan tehtävät. 
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Sensoroinnissa ei tullut esiin sellaisia seikkoja, joiden takia joku tehtävä tai sen ala-
kohta olisi täytynyt tarkistaa kokonaan uudelleen koko otoksessa. Taulukossa 8 on 
esitetty niiden oppilaiden, joiden vastauspaperit sensoroitiin, päässälasku- ja ongel-
manratkaisutehtävien keskiarvot ja keskihajonnat. Vastaavasti taulukossa 9 on esitetty 
opettajien ja sensoroijien pisteitysten väliset korrelaatiokertoimet.

Taulukko 8. Sensoroitujen vastausten tunnuslukuja.

Pisteittäjä Päässälaskut (ratkaisu-
osuus %)

Ongelmanratkaisutehtävät 
(ratkaisuosuus %)

Keskiarvo Keskihajonta Keskiarvo Keskihajonta

Opettajat 60,0 21,24 48,5 23,58

Sensorit 59,8 21,29 48,9 23,44

Taulukko 9. Opettajien ja sensoreiden pisteittämien päässälasku- ja ongelmanratkaisu-   
tehtävien ratkaisuosuuksien väliset korrelaatiokertoimet.

 Korrelaatiokerroin

Päässälaskutehtävät 0,98

Ongelmanratkaisutehtävät 0,98

Taulukko 8 osoittaa, että sekä opettajien että sensoreiden pisteittämien päässälasku- 
ja ongelmanratkaisutehtävien ratkaisuosuudet ja hajonnat ovat samaa suuruusluok-
kaa. Tämä kertoo opettajien ja sensoreiden yhdenmukaisuudesta tehtävien pisteityk-
sessä. Korrelaatiokertoimet tehtävätyyppien välillä ovat korkeat (taulukko 9), joten 
satunnaisia virheitä esiintyy vähän. Opettajat ovat pisteittäneet tehtävät tarkasti ohjeita 
noudattaen; yhdenmukaisuus ja tasalaatuisuus ovat huomattavia. 

Mittarin reliabiliteetti ilmaisee, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty mittari mit-
taa samaa ilmiötä eli antavatko arvioinnin mittavälineet tietoa, joka ei ole sattuman-
varaista. Usein tätä kuvaamaan käytetään Cronbachin alfaa, joka mittaa mittarin yhte-
näisyyttä. Cronbachin alfaa on käytetty useissa aiemmissa Opetushallituksen arvioin-
neissa, joten sen käyttäminen myös nyt antaa vertailukohdan vastaaviin mittauksiin. 
Seuraavaan taulukkoon 10 on koottu tässä matematiikan seuranta-arvioinnissa käy-
tettyjen päässälasku-, monivalinta- ja ongelmanratkaisutehtävien ja niistä muodostu-
van koko arvioinnin tehtävien Cronbachin α-kertoimet. 
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Taulukko 10. Tehtävätyyppien Cronbachin alfat.

Tehtävät Cronbachin α

Päässälaskutehtävät 0,77

Monivalintatehtävät 0,85

Ongelmanratkaisutehtävät 0,88

Yhteensä 0,93

Eri tehtävätyypeistä ja koko arvioinnin tehtävien osalta lasketut Cronbachin alfat ovat 
varsin korkeita. Oppilaiden käsityksiä ja asenteita matematiikassa mittaavan mittarin 
osalta kerroin oli 0,92. Kertoimet osoittavat tehtävien ja kysymysten mitanneen arvi-
oitavana olleita kohteita johdonmukaisesti. 

Myös opettajilta kysyttiin arvioinnin yhteydessä päässälasku-, monivalinta- ja ongel-
manratkaisutehtävien tason sopivuutta oppilaille. Opettajakyselyyn pyydettiin vastaa-
maan kaikkia 9. vuosiluokkien matematiikan opettajia riippumatta siitä, onko heidän 
oppilaitaan otoksessa. Myös erityisopettajat, jotka vastaavat 9. vuosiluokan oppilaiden 
matematiikan opetuksesta, vastasivat kyselyyn. Kaiken kaikkiaan 412 opettaja vastasi 
opettajakyselyyn. Heistä noin 350 vastasi kysymykseen, jossa pyydettiin mielipidettä 
eri tehtävätyyppien vaikeustason sopivuudesta oppilaille.

Taulukko 11. Eri tehtävätyyppien vaikeustaso opettajien mukaan.

Opettajan arvio Päässälaskut Monivalintatehtävät Ongelman-
ratkaisutehtävät

N Osuus (%) N Osuus (%) N Osuus (%)

Erittäin helppo 3 0,8 2 0,6 1 0,3

Helppo 45 12,8 37 10,4 41 11,6

Sopiva 288 81,8 299 84,5 275 77,7

Vaikea 15 4,3 13 3,7 31 8,7

Erittäin vaikea 1 0,3 3 0,8 6 1,7

Yhteensä 352 100 354 100 354 100
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Eri tehtävätyyppejä piti vaikeustasoltaan sopivina oppilaille noin 80 % opettajista. 
Reilu 10 prosenttia piti niin päässälasku-, monivalinta- kuin ongelmanratkaisutehtä-
viä helppona tai erittäin helppona. Päässälasku- ja monivalintatehtäviä piti reilu neljä 
prosenttia vaikeina tai erittäin vaikeina. Vastaava luku oli 10 % ongelmanratkaisuteh-
tävissä. Tähän vaikuttaa se, että 27 erityisopettajaa vastasi tähän tehtävien vaikeustasoa 
koskevaan kysymykseen. Näistä yli puolet eli 14 erityisopettajaa, joka on 4 %  kaikista 
vastanneista, piti ongelmanratkaisutehtäviä vaikeana tai erittäin vaikeana. 

Poikkeamat otoksessa

Keväällä 2011 järjestettiin kolme oppimistulosten arviointia peruskoulun 9. vuosiluo-
kalla. Arviointeihin otoskouluja valittaessa otettiin huomioon sekä kuntatyyppi että 
alueellinen edustavuus. Ruotsinkielisiä kouluja otettiin suhteessa enemmän kuin suo-
menkielisiä kouluja, jotta vertailuihin saataisiin riittävästi ruotsinkielisiä otosoppilaita. 

Otoskoko oli niin suuri, että virhemarginaalit jäävät pieniksi. Rehtoreilta ennakkoon 
pyydetyn oppilasmäärän perusteella otoskooksi laskettiin vajaa 5 500 oppilasta. Otos-
kokoa suunniteltaessa tämän laskennallisen määrän tiedettiin pienenevän arviointi-
päivänä poissa olevien oppilaiden takia. Isoja kouluja, joista otokseen kuului määrä-
osa koulun oppilaista, ohjeistettiin korvaamaan arviointipäivänä poissa oleva oppilas 
nimiluettelossa seuraavana olevalla oppilaalla. Pienemmissä kouluissa poissa olevien 
oppilaiden korvaaminen ei ollut mahdollista. Kouluja pyydettiin aineistoa palautta-
essa merkitsemään oppilaslistoihin koepäivänä poissa olleet oppilaat. Suurin osa kou-
luista noudatti ohjeita hyvin, mutta osa lähetti listat ilman näitä merkintöjä eivätkä 
kaikki suurehkojen koulujen rehtorit korvanneet poissa olleita oppilaita seuraavilla. 
Näin arviointipäivänä poissa olleiden osuutta ei voida laskea puuttuvien merkintöjen 
takia. Edellisessä vuoden 2004 matematiikan arvioinnissa poissa olleiden oppilaiden 
määrä oli vajaa 6 % (Mattila 2004, 49). 

Kolmessa koulussa otos tehtiin virheellisesti koko koulun oppilasmäärästä eikä ohjeis-
tetusta 9. vuosiluokan oppilaiden määrästä. Tämä aiheutti noin 120 oppilaan kadon, 
mikä on noin 2 % laskennallisesta koko otosoppilasmäärästä. Yksi näistä kouluista 
sijaitsi Lapin läänissä. Tämä aiheuttaa poikkeamaa Lapin läänin alueen otosoppilai-
den määrään ja sen suhteelliseen osuuteen koko otoksesta (* ks. taulukko 1).

Matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointiin osallistuivat ensimmäistä kertaa 
myös yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan opiskelevat. Näiden oppilaiden kou-
lunkäynti on voitu järjestää monin eri tavoin. Oppilaat voivat käydä koulua yleisope-
tuksen luokassa, erityisluokassa tai osaksi yleisopetuksen luokassa ja osaksi erityis-
opetuksessa. Rehtoreilta saadun ennakkotiedon perusteella erityisluokilla koulua käy-
vien otosoppilaiden määräksi laskettiin 235, mukaan lukien myös arviointipäivänä 
poissaolevat oppilaat. Kouluja ohjeistettiin merkitsemään nämä oppilaat seuraavasti: 
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”Lisäksi aakkoslistaan (myös otokseen kuulumattomat) merkitään vielä kirjaimella:

O = kaikki ne oppilaat, joilla on tehty päätös erityisestä tuesta tai sitä vastaava päätös 
erityisopetukseen ottamisesta ja joilla on yksilöllistetty opetussuunnitelma sekä

M = ne oppilaat, joilla on yksilöllistetty opetussuunnitelma matematiikassa.”

Suurin osa kouluista noudatti merkitsemisohjeita hyvin mutta osalta ne puuttuivat. 
Rehtoreilta saatujen oppilasmäärätietojen, oppilaslistojen merkintöjen ja opettajien 
merkintöjen perusteella vaikuttaa siltä, että osassa kouluista nämä oppilaat olivat 
mukana otoksessa, osassa ei. Näiden tietojen perusteella otos pieneni arviolta 1−2 %. 

Etukäteen lasketun otoksen oppilaista 90 % teki arvioinnin tehtävät ja täytti taus-
takyselyn. Vuoden 2009 PISA-arvioinnissa 91 % otoksen oppilaista suoritti PISA-
kokeen (Sulkunen 2010, 10). 

Otos on riittävän edustava, eivätkä mainitut tekijät vaikuta tulosten luotettavuuteen. 
Lisäksi tuloksia käsitellään sekä koko otoksen pohjalta että eriteltynä yleisen ja yksi-
löllistetyn oppimäärän mukaan matematiikkaa opiskeleviin oppilaisiin. 
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4  ARVIOINNIN TULOKSIA

4.1 Tulosten raportoinnista

Tässä raportissa käytetään pistemäärien sijasta pääosin ratkaisuosuuksia kuvaamaan 
oppilaiden osaamista. Näin tehdään, koska eri osuuksien enimmäispistemäärät vaih-
televat tehtävätyypeittäin ja matematiikan osa-alueittain. Ratkaisuosuudet ilmoitetaan 
prosentteina, ja niiden avulla eri osa-alueiden tuloksia voidaan verrata. 

Tyypillisessä taulukossa ilmoitetaan keskiarvon lisäksi hajonta eli standardipoik-
keama, joka kuvaa sitä, kuinka paljon pistemäärät eroavat keskimäärin keskiarvosta. 
Hajontaluku on suurehko, kun oppilaiden erot ovat suuria, ja pienehkö, kun valta-
osa havainnoista on keskiarvon tuntumassa. Silloin kun käytetään ratkaisuosuuksia, 
myös hajontaluvut on laskettu prosenteista, jotta ne ovat keskenään vertailukelpoisia.

Lisäksi raportoidaan usein ryhmien erojen tilastollinen merkitsevyys. Se liittyy 
otostutkimuksen luonteeseen, jossa otantamenettelyyn liittyy aina sattuman aiheut-
tamaa epävarmuutta. Merkitsevyystestauksen kannalta olennainen p-arvo ilmai-
see, mikä on todennäköisyys saada havaitun suuruinen ero sattumalta, vaikka perus-
joukossa ei olisikaan eroa. Vakiintunut tapa on ilmoittaa, miten merkitseviä tulokset 
ovat tilastollisesti: 

Tulokset ovat

•  erittäin merkitseviä, kun p < 0,001
•  merkitseviä, kun 0,001 ≤ p < 0,01
•  melkein merkitseviä, kun 0,01 ≤ p <0,05.

Jos p < 0,001, niin todennäköisyys saada havaitun suuruinen ero sattumalta on           
0,1 %. Merkitsevyys kuvaa siis yleistyksiin liittyvää epävarmuutta, ei erojen merki-
tystä sinänsä. Koska matematiikan arvioinnissa otos oli suuri, tilastollisesti melkein 
merkitseviä tuloksia ei pääsääntöisesti huomioida. Suure p ilmaisee todennäköisyy-
den sille, että havaittu ero voi johtua sattumasta. 

Korrelaatiolla kuvataan kahden muuttujan välistä suoraviivaista riippuvuutta.            
Toisistaan riippumattomien muuttujien välillä ei ole korrelaatiota. Korrelaatiokerroin 
on vakioitu siten, että se vaihtelee –1:stä +1:een. Mitä lähempänä arvo on yhtä (1), 
sitä voimakkaampi muuttujien välinen positiivinen yhteys on. Korrelaatio ei todista 
syy-seuraussuhteesta, mutta se voi tarjota hyvän vihjeen kahden muuttujan välisestä 
syy-seuraussuhteesta. 
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4.2 Keskeiset tulokset

Taulukossa 12 esitetään arvioinnin keskimääräiset tulokset. Oppilaat saivat keskimää-
rin 54 % tehtävien enimmäispistemäärästä, eikä poikien ja tyttöjen välillä ollut eroa. 
Yleistaso kokonaisuudessa sekä matematiikan osa-alueittain oli samansuuntainen kuin 
mitä se on ollut aiemmissa matematiikan seuranta-arvioinneissa, jotka on tehty kah-
den vuoden välein vuosina 1998–2004 (Mattila 2005b, 7). 

Pojat menestyivät erittäin merkitsevästi (p < 0,001) paremmin osa-alueella luvut ja 
laskutoimitukset verrattuna tyttöihin (pojat 67 % ja tytöt 64 %). Osa-alueella tilas-
tot ja todennäköisyys tytöt menestyivät hieman paremmin kuin pojat (pojat 61 % ja 
tytöt 63 %), mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Muilla osa-alueilla ei ollut eroa 
poikien ja tyttöjen välillä. 

Opetussuunnitelman matematiikan osa-alueiden lisäksi luokiteltiin prosenttilaskua 
sisältävät tehtävät. Kokonaisuudessa prosenttilaskujen keskimääräinen ratkaisuosuus 
oli 42 %, mikä on selvästi heikompi kuin koko arvioinnin tehtävien ratkaisuprosentti. 
Pojat menestyivät erittäin merkitsevästi paremmin (p < 0,001) kuin tytöt prosentti-
laskua sisältävissä tehtävissä (pojat 44 % ja tytöt 39 %). 

Taulukko 12. Tulokset kansallisessa otoksessa.

Matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointi 2011

 Keskimääräinen 
pistemäärä

Hajonta Ratkaisuosuus 
(%)

Hajonta       
(%-yks.)

Yhteensä                   
maks. 80 pistettä 43,5 17,15 54,3 21,44

Algebra                          
maks. 16 pistettä 7,9 3,94 49,5 24,65

Funktiot                      
maks. 10 pistettä 5,3 2,80 53,2 28,03

Geometria                   
maks. 20 pistettä 8,5 5,04 42,4 25,18

Luvut ja laskutoimitukset              
maks. 22 pistettä 14,4 4,69 65,3 21,30

Tilastot ja todennäköisyys                   
maks. 12 pistettä 7,4 3,08 61,8 25,71
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4.3 Osaamisen yleistaso

Tässä luvussa tarkastellaan koko kansallisen otoksen tuloksia päässälasku-, moni-
valinta- ja ongelmanratkaisutehtävissä ja koko arvioinnin osalta. 

Päässälaskut
Arviointi aloitettiin päässälaskuilla, joiden maksimipistemäärä oli 14. Päässälaskuteh-
tävien tulokset on esitetty sekä taulukossa 13 että kuviossa 1 ja liitteessä 1.

Taulukko 13. Päässälaskutehtävien tilastollisia tunnuslukuja.

Päässälaskut N Pisteiden  
keskiarvo

Keski-
hajonta

Keskiarvo 
(%)

Keskihajonta 
(%-yks.)

Suomenkieliset 4 314 8,4 2,93 59,8 20,96

Ruotsinkieliset 615 8,3 3,10 59,4 22,13

Koko otos 4 929 8,4 2,96 59,7 21,11

Täydet 14 pistettä sai 88 oppilasta ja kokonaan pisteittä jäi 10 oppilasta. Koko otok-
sen osalta moodi eli tyyppiarvo (eniten esiintynyt pistemäärä) oli 9, kuten myös medi-
aani. Mediaani on suuruusjärjestykseen asetetuista havaintoarvoista keskimmäinen. 

Kuviossa 1 esitetään päässälaskutehtävien pistemäärän jakauma. Jakauma on hieman 
vino vasemmalle. Se tarkoittaa sitä, että otoksessa on enemmän keskiarvoa suurem-
man pistemäärän saaneita oppilaita kuin oppilaita, jotka ovat saaneet keskimääräistä 
vähemmän pisteitä. Tämä on odotettu tulos, koska oppilaiden kannustamisen ja hei-
dän mahdollisen jännittämisen vähentämisen vuoksi arviointi aloitettiin suunnitellusti 
hyvin helpoilla päässälaskuilla, jotka lähes kaikki osaisivat ratkaista. 
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Kuvio 1. Päässälaskutehtävien pistejakauma.

Monivalintatehtävät
Jokaisessa monivalintatehtävässä oli viisi vastausvaihtoehtoa ja vain yksi vaihtoehto 
oli oikein. Tämä kerrottiin oppilaille tehtävien ohjeissa. Monivalintatehtävien mak-
simipistemäärä oli 24 pistettä. Monivalintatehtävien tulokset on esitetty sekä taulu-
kossa 14 että kuviossa 2 ja liitteessä 2.

Taulukko 14. Monivalintatehtävien tilastollisia tunnuslukuja.

Monivalinta-
tehtävät

N Pisteiden 
keskiarvo

Keskihajonta Keskiarvo 
(%)

Keskihajonta   
(%-yks.)

Suomenkieliset 4 314 14,6 5,27 60,7 21,97

Ruotsinkieliset 615 14,9 5,38 62,1 22,40

Koko otos  4 929 14,6 5,29 60,9 22,03

Täydet pisteet sai 95 oppilasta ja kokonaan pisteittä jäi 10 oppilasta. Moodi oli 14 ja 
mediaani 15 pistettä koko otoksessa.
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Kuviossa 2 esitetään monivalintatehtävien pistemäärän jakautuma. Kuviosta näkyy, 
että jakauma on vasemmalle vino eli myös tässä osiossa otoksessa on enemmän kes-
kiarvoa suuremman pistemäärän saaneita oppilaita kuin sen alapuolelle jääneitä oppi-
laita. Näin tuleekin olla, sillä monivalintatehtävillä pyrittiin mittamaan matematiikan 
perustietojen hallintaa. Tehtävät eivät olleet kovin vaikeita ja tehtäviin oli myös mah-
dollista vastata arvaamalla. Oikein arvaamista helpottaa, jos oppilas tietää yhden tai 
useamman väärän vastauksen ja voi sulkea ne vaihtoehdot pois.

 
Kuvio 2. Monivalintatehtävien pistejakauma.

Ongelmanratkaisutehtävät

Arvioinnin viimeinen osuus koostui ongelmanratkaisutehtävistä, joihin täyden pis-
temäärän saadakseen vaadittiin vastauksen lisäksi perustelu. Tehtäviä oli seitsemän, 
ja ne jakautuivat vielä alakohtiin. Ongelmanratkaisutehtävissä maksimipistemäärä oli 
42 pistettä. Ongelmanratkaisutehtävien tulokset on esitetty sekä taulukossa 15 että 
kuviossa 3 ja liitteessä 3. 
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Taulukko 15. Ongelmanratkaisutehtävien tilastollisia tunnuslukuja.

Ongelman-    
ratkaisutehtävät

N Pisteiden 
keskiarvo

Keski-  
hajonta

Keskiarvo 
(%)

Keskihajonta 
(%-yks.)

Suomenkieliset 4 314 20,4 10,1 48,5 24,09

Ruotsinkieliset 615 21,5 9,9 51,1 23,53

Koko otos 4 929 20,5 10,1 48,8 24,04

Täydet 42 pistettä sai 13 oppilasta ja kokonaan pisteittä jäi 69 oppilasta. Pisteittä jää-
neistä 25 oppilasta ei ollut yrittänyt tehdä yhtäkään ongelmanratkaisutehtävää. Koko 
otoksen osalta moodi oli 24 ja mediaani 20. 

Kuviossa 3 esitetään ongelmanratkaisutehtävien pistemäärän jakauma. Kuvio on 
lähes symmetrinen. Tämä tarkoittaa sitä, että otoksessa olevista oppilaista on suun-
nilleen yhtä paljon hyvin ja heikosti suoriutuneita oppilaita. Kuvio on hiukan lat-
teampi kuin normaalijakauma. Oppilasmäärässä on jonkin verran enemmän sekä 
melko hyvin että melko huonosti suoriutuneita oppilaita kuin keskiarvon lähellä ole-
via oppilaita normaalijakaumaan verrattuna.

 

Kuvio 3. Ongelmanratkaisutehtävien pistejakauma.
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Arvioinnin kaikki tehtävät yhteensä

Yhdessä päässälasku-, monivalinta- ja ongelmanratkaisutehtävät muodostivat koko 
seuranta-arvioinnin tehtäväkokonaisuuden. Kokonaistulos on saatu yksinkertaisesti 
laskemalla kaikkien tehtävien pistemäärät yhteen eli koko arvioinnissa tehtävien mak-
simipistemäärä on 14 + 24 + 42 = 80 pistettä. Koko arvioinnin tunnusluvut on esi-
tetty taulukossa 16.

Taulukko 16. Yhteenlaskettujen tehtävien tunnuslukuja.

Tehtävät      
yhteensä

N Pisteiden 
keskiarvo

Keskihajonta Keskiarvo 
(%)

Keskihajonta   
(%-yks.)

Suomenkieliset 4 314 43,3 17,15 54,1 21,44

Ruotsinkieliset 615 44,7 17,15 55,9 21,44

Koko otos 4 929 43,5 17,15 54,3 21,44

Täydet pisteet arvioinnissa sai kolme oppilasta, kaksi poikaa ja yksi tyttö, eikä pisteittä 
jäänyt kukaan. Koko otoksen osalta eniten esiintynyttä pistemäärää oli kaksi, 44 ja 52 
pistettä, molempia 109 oppilaalla. Mediaani oli 44. Alla olevassa kuviossa esitetään 
yhteenlaskettujen tehtävien pistemäärän jakauma. 

Kuvio 4. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskettu pistejakauma.
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Jakaumasta näkyy, että tulokset ovat asettuneet melko symmetrisesti keskiarvon ja 
mediaanin suhteen (kuvio 4). Kun tulokset jaotellaan seitsemään ryhmään, voidaan 
ne luokitella oppilasarvioinnin perusteiden arvosana-asteikon mukaisesti seitsemään 
luokkaan: hylätty, välttävä, kohtalainen, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä ja erinomainen 
(Opetushallitus 2004, 6). Näin tuloksia voidaan suhteuttaa varovasti koulussa käy-
tettävään arvosteluasteikkoon. On kuitenkin huomattava, että arvioinnin tehtäviä ei 
valittu eikä standardoitu oppilasarvioinnin asteikkoa ajatellen vaan tarkoituksena oli 
selvittää keskimääräistä matematiikan osaamista peruskoulun päättövaiheessa ope-
tussuunnitelman tavoitteita ajatellen.

Jakauman perusteella arvioinnissa erinomaisesti suoriutui 6 % ja kiitettävästi 16 % 
oppilaista. Vähintään hyvään osaamiseen pääsi 42 % oppilaista ja tyydyttävään 64 %. 
Kun hyväksytyn rajana pidetään 15 pistettä, rajan alapuolelle jäi vajaa 5 % oppilaista. 
Hyväksyttykään suoritustaso ei välttämättä ole riittävä ajatellen arkielämässä ja jatko-
opinnoissa tarvittavia taitoja. Pisteet kertyivät kolmesta eri tehtävätyypistä: päässä-
lasku-, monivalinta- ja ongelmanratkaisutehtävistä. Erityisesti monivalintatehtävistä 
suurin osa mittasi matematiikan perustaitojen ja -tietojen hallintaa. Näissä tehtävissä 
epävarmassa tilanteessa oppilas uskalsi arvata vastauksen, koska väärästä vastauksesta 
ei menettänyt pisteitä. Mahdollisuus arvata oikea vastaus vaikuttaa tulokseen sitä jon-
kin verran parantaen. Päässälaskuista kolmannes tehtävistä oli perusasioita mittaavia, 
helpoilla luvuilla laskettavia tehtäviä, jotka opetellaan ensimmäisen kerran jo alaluo-
killa. Oppilaiden osaaminen koko arvioinnin tehtävissä voidaan oppilasarvioinnin 
asteikolla katsoa hyväksytyksi, vaikka perustaidoissa on puutteita. 

Varsinaista arvosanasuositusta ei tämän arvioinnin perusteella voida antaa, sillä muun 
muassa koulujen erilaiset opetusjärjestelyt ja käytössä olevat oppikirjat ja materi-
aalit vaikuttavat siihen, mitkä matematiikan osa-alueet olivat ennen arviointipäivää 
5.4.2011 ehditty opiskella, mitkä vielä opiskelematta. Lisäksi oppilasarvioinnin tulee 
perustua monipuoliseen näyttöön ja kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen 
oppimisen eri osa-alueilla, ei yksittäiseen arviointikertaan tai näyttöön (Opetushalli-
tus 2004, 260). 

Tulosten yksiselitteinen vertailtavuus muihin matematiikan oppimista käsittäviin tut-
kimuksiin ja arviointeihin ei ole helppoa. Esimerkiksi PISA-tutkimuksessa matema-
tiikan suoritustasoja on määritelty kaiken kaikkiaan kuusi: heikko, välttävä, tyydyt-
tävä, hyvä, erinomainen ja huippuosaaminen (Kupari ym. 2005, 15). Viimeisimmässä 
PISA-tutkimuksessa heikoimmalle tasolle tai sen alle jäi meillä Suomessa vajaat 8 pro-
senttia oppilaista. Samanaikaisesti ylimmälle suoritustasolle, huippuosaaminen, yltä-
neiden suomalaisnuorten osuus oli 5 prosenttia (Sulkunen ym. 2010, 20).
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4.4 Poikien ja tyttöjen tulokset

Keskimäärin poikien ja tyttöjen osaaminen oli samaa tasoa peruskoulun päättyessä. 
Pieni ero keskiarvossa poikien ja tyttöjen välillä ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

Kuvio 5. Poikien ja tyttöjen pistemäärän jakaumat koko arvioinnissa. 

Kuviossa 5 on esitetty poikien ja tyttöjen pistemäärän jakaumat koko arvioinnissa. 
Sekä pojista että tytöistä vähintään hyvään tulokseen pääsi hieman yli kaksi viidesosaa. 
Pojista erinomaisesti tai kiitettävästi selviytyneitä oli 24 % ja tytöistä 21 %. Kohtalai-
sen tuloksen alapuolelle jäi pojista 18 % ja tytöistä 16 %. 

Tyttöjen arvioinnissa saamat pistemäärät ovat tasaisesti keskittyneet jakauman 
molemmille puolille. Tätä kuvaa myös tyttöjen moodi ja mediaani, joka oli sama, 44 
pistettä. Vastaavasti poikien saamat pistemäärät ovat hajautuneet laajemmin. Poikia, 
jotka ovat saaneet keskimääräistä parempia sekä heikompia pistemääriä arvioinnissa, 
on enemmän kuin tyttöjä. Tämä näkyy selvästi myös seuraavasta kuviosta 6, jossa 
pojat ja tytöt on sijoitettu arvioinnissa menestymisen perusteella neljänneksiin. Poi-
kia on enemmän alimmassa ja ylimmässä neljänneksessä, tyttöjä kahdessa keskim-
mäisessä neljänneksessä. 
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Kuvio 6. Poikien ja tyttöjen osuudet eri neljänneksissä.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty poikien ja tyttöjen keskimääräiset tulokset ja hajon-
nat. Taulukossa 17 tulokset pojille ja tytöille on esitetty päässälasku-, monivalinta- ja 
ongelmanratkaisutehtävissä. Poikien saamien pistemäärien hajonnat ovat suuremmat 
kuin tyttöjen lukuun ottamatta päässälaskuja. Tyttöjen osaaminen on ollut tasaisem-
paa kuin poikien. 

Taulukko 17. Poikien ja tyttöjen tulokset arvioinnin eri tehtävätyypeissä.

Tehtävät Sukupuoli Pisteiden 
kskiarvo    

Keski-
hajonta    

Keskiarvo    
(%)

Keskihajonta    
(%-yks.)

Päässälaskut      
(14 p.)

poika   8,8  2,86 62,6 20,54

tyttö   7,9  2,98 56,8 21,29

Monivalintatehtävät 
(24 p.)

poika 14,9  5,35 62,1 22,30

tyttö 14,3  5,20 59,7 21,68

Ongelmanratkaisu  
tehtävät (42 p.)

poika 19,9 10,55 47,5 25,11

tyttö 21,1  9,58 50,2 22,50

Koko arviointi      
yhteensä (80 p.)

poika 43,6 17,66 54,5 22,08

tyttö 43,3 16,62 54,2 20,77
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Eri tehtävätyypeissä tyttöjen ja poikien väliset erot olivat erittäin merkitseviä (kai-
kissa p < 0,001). Pojat menestyivät sekä päässälaskuissa että monivalintatehtävissä 
erittäin merkitsevästi tyttöjä paremmin. Vastaavasti tyttöjen menestys oli ongelman-
ratkaisutehtävissä erittäin merkitsevästi parempaa kuin poikien. Tätä havainnollistaa 
myös kuvio 7, jossa on esitetty poikien ja tyttöjen keskimääräiset tulokset eri tehtä-
vätyypeissä.

Kuvio 7. Poikien ja tyttöjen keskimääräiset tulokset päässälasku-, monivalinta- ja ongelman-
ratkaisutehtävissä.

Ero poikien ja tyttöjen välillä oli suurinta päässälaskuissa, noin kuusi prosenttiyksik-
köä poikien hyväksi. Muilla alueilla ero sukupuolten välillä oli pienempi. Monivalin-
tatehtävissä poikien keskimääräinen ratkaisuosuus oli kaksi prosenttiyksikköä korke-
ampi kuin tyttöjen. Ongelmanratkaisutehtävissä ero oli kolme prosenttiyksikköä tyt-
töjen eduksi. 

Tytöt menestyivät päässälaskuissa erittäin merkitsevästi heikommin kuin pojat. Hei-
kon pistemäärän (0–2 p.) saaneita tyttöjä oli 91 ja poikia 46. Vastaavasti päässälas-
kuissa erinomaiseen 13–14 pisteeseen ylsi 218 poikaa ja 118 tyttöä. Monivalintateh-
tävissä erot olivat pienempiä, vaikka pojat pärjäsivät paremmin, ja ero oli tilastolli-
sesti erittäin merkitsevä. Ongelmanratkaisutehtävissä heikosti suoriutuvia poikia oli 
enemmän kuin tyttöjä. Korkeintaan yhden tehtävän verran pisteitä (0–6 p.) saaneita 
oppilaita oli 12 % pojista ja 7 % tytöistä. Usein nämäkin pisteet kerättiin hajapisteinä 
eri tehtävistä ja niiden alakohdista. 
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Taulukko 18. Poikien ja tyttöjen tulokset matematiikan eri osa-alueilla.

Sisältöalue                    
(maksimipistemäärä)

Sukupuoli Pisteiden 
keskiarvo 

Keski-   
hajonta 

Keskiarvo 
(%)

Hajonta  
(%-yks.)

Algebra (16 p.)
poika 7,8 4,09 48,9 25,55

tyttö 8,0 3,79 50,1 23,68

Funktiot (10 p.)
poika 5,3 2,82 52,8 28,25

tyttö 5,4 2,78 53,6 27,80

Geometria (20 p.)
poika 8,5 5,15 42,6 25,73

tyttö 8,4 4,92 42,2 24,60

Luvut ja laskutoimitukset 
(22 p.)

poika 14,7 4,76 66,8 21,63

tyttö 14,0 4,59 63,7 20,85

Tilastot ja todennäköisyys 
(12 p.)

poika 7,3 3,17 60,9 26,39

tyttö 7,5 2,99 62,7 24,95

Matematiikan eri osa-alueilla sekä pojat että tytöt pärjäsivät parhaiten luvuissa ja       
laskutoimituksissa, heikoimmin osattiin geometriaa. Kaikilla osa-alueilla poikien saa-
mat pistemäärät ovat hajautuneet enemmän kuin tyttöjen. 
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Kuvio 8. Poikien ja tyttöjen keskimääräiset tulokset matematiikan osa-alueilla.

Suurinta ero oli poikien ja tyttöjen välillä luvuissa ja laskutoimituksissa, noin kolme 
prosenttiyksikköä poikien eduksi, ja ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Muilla 
osa-alueilla erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

Opetussuunnitelman osa-alueiden lisäksi tehtävät jaettiin prosenttilaskuja sisältäviin 
tehtäviin. Pojat pärjäsivät prosenttilaskuja sisältävissä tehtävissä erittäin merkitse-
västi paremmin kuin tytöt (p < 0,001). Prosenttilaskutehtäviä oli yksi päässälaskuissa, 
kolme monivalintatehtävissä ja yksi ongelmanratkaisutehtävissä. Opetussuunnitelman 
osa-alueittain ne olivat algebran, lukujen ja laskutoimitusten sekä tilaston ja toden-
näköisyyden tehtäviä. Niistä kertyi maksimissaan kymmenen pistettä. Prosenttilas-
kua sisältävien tehtävien ratkaisuosuus oli heikompi kuin koko arvioinnin ratkaisu-
osuus. Keskimääräinen ratkaisuosuus prosenttilaskuissa oli pojilla 44 % ja tytöillä 39 
%. Molemmilla moodi oli yksi piste, mediaani pojilla neljä ja tytöillä kolme pistettä. 
Tarkasteltaessa prosenttitehtäviä myös yksittäin oli poikien keskimääräinen ratkaisu-
osuus joka tehtävässä korkeampi kuin tyttöjen. 

Osassa tehtäviä erot ratkaisuprosenteissa olivat todella huomattavia sukupuolten 
välillä. Kuudessa päässälaskutehtävässä ratkaisuosuuksien ero oli 10 prosenttiyksik-
köä tai enemmän. Seitsemässä monivalintatehtävässä ero oli yli viisi prosenttiyksik-
köä. Näissä tehtävissä pojat pärjäsivät paremmin kuin tytöt. Ongelmanratkaisutehtä-
vissä, joissa tytöt pärjäsivät poikia paremmin, oli suurimmassa osassa yksittäisistä teh-
tävistä myös tyttöjen keskimääräiset ratkaisuosuudet korkeampia kuin poikien. Enim-
millään ero tyttöjen eduksi oli 10 prosenttiyksikköä yhdessä tehtävässä. 
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4.5 Suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden tulokset 

Arvioinnin tuloksissa ei ollut eroa opetusta suomen- ja ruotsinkielellä saavien oppi-
laiden välillä. Opetusta ruotsinkielellä saavien oppilaiden keskiarvo (56 %) oli hieman 
korkeampi kuin suomenkielisten (54 %), mutta ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.

 

Kuvio 9. Suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden pistemäärien jakaumat koko arvioinnissa. 

Suomenkielisten oppilaiden jakauma on painottunut hieman enemmän vasemmalle 
verrattaessa ruotsinkielisten oppilaiden jakaumaan (kuvio 9). Ero ei kuitenkaan ole 
merkitsevä, vaan menestyminen koko arvioinnissa on molemmilla kieliryhmillä kes-
kimäärin yhtä hyvää. 

Vähintään hyvään tulokseen ylsi suomenkielisistä 42 % oppilaista ja ruotsinkielisistä 
46 % oppilaista. Kohtalaista huonomman tuloksen sai suomenkielisistä oppilaista 
noin 17 %, vastaava luku ruotsinkielisillä oli 16 %. 

Tarkasteltaessa arvioinnin tuloksia tehtävätyypeittäin on menestyminen samaa tasoa 
molemmilla kieliryhmillä. Seuraavassa taulukossa 19 on esitetty eri tehtäväosioiden 
keskimääräiset tulokset ja hajonnat. 

5

12

19

22

20

16

6

4

12

15

23

20

19

7

0

5

10

15

20

25

0-14 15-25 26-36 37-47 48-58 59-69 70-80

Pistemäärä

O
pp

ila
sm

ää
rä

 (
%

)

Suomi

Ruotsi

50



Taulukko 19. Suomen- (N = 4314) ja ruotsinkielisten (N = 615) tulokset arvioinnin eri    
tehtävätyypeissä.

Tehtävät (maksi-
mipistemäärä)

Opetuskieli Pisteiden 
keskiarvo 

Keski-
hajonta 

Keskiarvo 
(%)

Hajonta 
(%-yks.)

Päässälaskut             
(14 p.)

suomi 8,4 2,93 59,8 20,96

ruotsi 8,3 3,10 59,4 22,13

Monivalintatehtävät  
(24 p.)

suomi 14,6 5,27 60,7 21,97

ruotsi 14,9 5,38 62,1 22,40

Ongelmanratkaisu-
tehtävät (42 p.)

suomi 20,4 10,12 48,5 24,09

ruotsi 21,5 9,88 51,1 23,53

Koko arviointi             
(80 p.)

suomi 43,3 17,15 54,1 21,44

ruotsi 44,7 17,15 55,9 21,44

Kuviossa 10 on esitetty suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden ratkaisuosuudet pääs-
sälasku- monivalinta- ja ongelmanratkaisutehtävissä. Jakaumat ovat hyvin samankal-
taisia ja erot pieniä. Vain ongelmanratkaisutehtävissä ero oppilaiden välillä oli melkein 
merkitsevä (p = 0,012) ruotsinkielellä opetusta saavien oppilaiden eduksi. 

 
Kuvio 10. Suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden keskimääräiset tulokset päässälasku-, 
monivalinta- ja ongelmanratkaisutehtävissä.
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Kuviossa 11 on esitetty sisältöalueittain keskimääräiset ratkaisuosuudet eri kieliryh-
missä. Arvioinnissa ruotsinkieliset menestyivät erittäin merkitsevästi paremmin algeb-
rassa (p < 0,001) ja merkitsevästi paremmin luvuissa ja laskutoimituksissa (p = 0,003).

Kuvio 11. Suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden keskimääräiset tulokset matematiikan eri 
osa-alueilla. 

Molemmissa kieliryhmissä parhaiten osattiin luvut ja laskutoimitukset, heikoiten 
geometriaa, kuten kuviosta 11 näkyy.

Aiemmissa Opetushallituksessa tehdyissä seuranta-arvioinneissa suomen- ja ruot-
sinkielellä opetusta saavat oppilaat ovat menestyneet keskimäärin yhtä hyvin (Mattila 
2005b, 10). Viimeisimmässä vuoden 2009 PISAn ensituloksia -raportissa kuvataan 
suomalaisten matematiikan osaaminen seuraavasti:  

”Suomen ruotsinkielisten oppilaiden matematiikan keskiarvotulos (527) oli kansainvälisesti 
vertaillen erittäin hyvä, mutta suomenkielisten oppilaiden tulosta (541) selvästi heikompi. Ero 
oli myös tilastollisesti merkitsevä.”

(Sulkunen 2010, 18)

Myös aiemmissa PISA-arvioinneissa suomalaisten koululaisten matematiikan tulokset 
ovat olleet molemmilla kieliryhmillä OECD-maiden parhaimmistoa, mutta ero kieli-
ryhmien välillä on ollut tilastollisesti merkitsevä suomenkielisten eduksi. 
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4.6 Muu kuin suomi tai ruotsi äidinkielenä -oppilaat

Oppilaista 107 ilmoitti äidinkielekseen muun kielen kuin suomi tai ruotsi. Näiden 
oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus arvioinnin tehtävistä oli 41 % maksimipis-
temäärästä, mikä vastaa kohtalaista osaamisen tasoa. Kun mukaan otetaan lisäksi 18 
oppilasta, jotka ilmoittivat äidinkielekseen muun kielen ja suomen tai ruotsin kielen, 
on ratkaisuosuus näillä 125 oppilaalla 42 % koko arvioinnissa. 

Parhaiten sujuivat monivalintatehtävät, joissa nämä 125 oppilasta saivat keskimäärin 
puolet tehtävistä oikein. Heikoimmin sujuivat ongelmanratkaisutehtävät, joissa vas-
tauksen lisäksi vaadittiin perustelu. Niissä ratkaisuosuus jäi 35 %:iin. 

4.7 Tuloksia alueellisesti tarkasteltuna
Otos on tehty ottaen huomioon oppilaan opetuskieli, alueellinen kattavuus ja kunta-
ryhmä (luku 2, taulukot 1 ja 2). Erot osaamisessa olivat pieniä maan eri osissa. Tulok-
set entisen läänijaon mukaisesti jaoteltuna esitetään taulukossa 20. Koko arvioinnin 
osalta keskimääräiset ratkaisuosuudet vaihtelivat entisen läänijaon mukaan 52 ja 55 
prosentin välillä, mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.
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Taulukko 20. Matematiikan arvioinnin tulokset sukupuolen, alueen ja kuntaryhmän 
mukaan.

Matematiikan   
seuranta-arviointi

Koko otos Ratkaisuosuus  
(%)

Hajonta 
(%-yks.)

Ero maan 
keskiarvosta 
(%-yks.) 

4 929 54,3 21,4

SUKUPUOLI

pojat 2 502 54,5 22,1 0,2
tytöt 2 427 54,2 20,8 -0,1
LÄÄNI
Etelä-Suomi 2 067 55,4 21,4 1,1
pojat 1 087 56,5 21,6 2,2
tytöt 980 54,1 21,1 -0,2
Länsi-Suomi 1 651 53,1 21,2 -1,2
pojat 829 52,3 22,1 -2
tytöt 822 53,9 20,3 -0,4
Itä-Suomi 538 54,0 22,0 -0,3
pojat 274 53,7 22,2 -0,6
tytöt 264 54,4 21,8 0,1
Oulun lääni 534 55,4 21,5 1,1
pojat 247 54,7 23,3 0,4
tytöt 287 56,0 19,9 1,7
Lapin lääni 139 51,6 21,9 -2,7
pojat 65 51,9 22,3 -2,4
tytöt 74 51,3 21,7 -3
KUNTARYHMÄ
Kaupunkimainen 3 033 55,5 21,2 1,2
pojat 1 508 56,2 21,6 1,9
tytöt 1 525 54,8 20,7 0,5
Taajaan asuttu 793 52,5 21,9 -1,8
pojat 437 52,1 22,3 -2,2
tytöt 356 53,1 21,4 -1,2
Maaseutumainen 1 103 52,4 21,7 -1,9
pojat 557 51,8 22,9 -2,5
tytöt 546 53,1 20,4 -1,2
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Matematiikan eri osa-alueilla osaaminen oli samansuuntaista alueellisesti tarkastel-
tuna kuin kansallisestikin; parhaiten menestyttiin luvuissa ja laskutoimituksissa, hei-
kointa osaaminen oli geometriassa. Länsi-Suomessa asuvat oppilaat menestyivät erit-
täin merkitsevästi heikommin algebrassa verrattuna Etelä-Suomessa asuviin oppi-
laisiin sekä tilastot ja todennäköisyys -tehtävissä verrattuna Itä-Suomen oppilaisiin. 

Kuntaryhmän mukaan tarkasteltuna koko arvioinnin ratkaisuosuudet vaihtelivat 52 ja 
56 prosentin välillä. Tehtäväosioittain tarkasteltuna menestyivät kaupunkimaisissa kun-
nissa asuvat oppilaat erittäin merkitsevästi paremmin (p < 0,001) päässälaskuissa kuin 
muissa kuntaryhmissä asuvat oppilaat (ratkaisuosuus kaupunkimaiset 61 %, taajaan 
asuttu 58 % ja maaseutumaiset 57 %). Monivalintatehtävissä kaupunkimaisissa kun-
nissa (62 %) asuvat oppilaat menestyivät merkitsevästi paremmin (p = 0,001) kuin taa-
jaan asuttujen kuntien oppilaat (59 %) ja erittäin merkitsevästi paremmin (p < 0,001) 
kuin maaseutumaisissa kunnissa asuvat oppilaat (58 %). Ongelmanratkaisutehtävissä 
suunta oli sama, mutta ero oli tilastollisesti vain melkein merkitsevä kaupunkimaisissa 
kunnissa asuvien oppilaiden ja muissa kuntaryhmissä asuvien oppilaiden välillä (taa-
jaan asuttu kunta p = 0,011 ja maaseutumainen kunta p = 0,026). Kaupunkimaisissa 
kunnissa asuvien oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus ongelmanratkaisutehtä-
vissä oli 50 %, taajaan asutuissa kunnissa 47 % ja maaseutumaisissa kunnissa 48 %.

Osa-alueittain tarkasteltuna menestyivät kaupunkimaisissa kunnissa asuvat oppilaat 
verrattuna taajaan asuttujen kuntien oppilaisiin tilastollisesti erittäin merkitsevästi 
paremmin (p < 0,001) luvuissa ja laskutoimituksissa sekä merkitsevästi paremmin     
(p = 0,002) tilastoissa ja todennäköisyyslaskuissa. Vastaavasti kaupunkimaisissa kun-
nissa asuvat oppilaat menestyivät erittäin merkitsevästi paremmin (p < 0,001) algeb-
rassa sekä luvuissa ja laskutoimituksissa ja merkitsevästi paremmin (p = 0,002) funk-
tioissa kuin maaseutumaisissa kunnissa asuvat oppilaat. 

Tyttöjen välillä ei ollut eroja alueellisesti eikä kuntaryhmittäin. Alueellisesti tarkastel-
tuna Etelä-Suomen läänissä asuvat pojat menestyivät arvioinnissa tilastollisesti mer-
kitsevästi paremmin kuin Länsi-Suomen läänissä asuvat pojat. Muuten poikien välillä 
ei ollut merkitseviä eroja alueellisesti. Kuntaryhmittäin tarkasteltuna kaupungeissa 
asuvat pojat menestyivät merkitsevästi paremmin (p = 0,001) kuin taajamissa asu-
vat pojat ja erittäin merkitsevästi paremmin (p < 0,001) kuin maaseutumaisissa kun-
nissa asuvat pojat. 

Kieliryhmittäin tarkasteltuna ruotsinkieliset Etelä-Suomen läänissä asuvat oppilaat 
menestyivät tilastollisesti erittäin merkitsevästi paremmin kuin Länsi-Suomessa asu-
vat ruotsinkieliset oppilaat. Myös kaupungeissa asuvat ruotsinkieliset oppilaat menes-
tyivät tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin muissa kuntaryhmissä asuvat ruot-
sinkieliset oppilaat. 

Suomenkielisillä oppilailla eroa oli vain kaupunkimaisissa ja maaseutumaisissa kun-
nissa asuvien oppilaiden välillä kaupungissa asuvien oppilaiden eduksi. 
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4.8 Lukioon ja ammatilliseen koulutukseen suuntautuvien            
oppilaiden tulokset

Arvioinnin osana olevassa taustakyselyssä kysyttiin oppilailta heidän ensisijaista haku-
toivettaan yhteishaussa. Vaihtoehtoina olivat hakeutuminen lukioon tai ammatilliseen 
koulutukseen, lisävalmiuksien hankkiminen sekä hakeutuminen töihin tai vapaavuo-
den pitäminen. 

Koko otoksen oppilaista (N = 4 929) kysymykseen vastasi 4 883 (99 %) oppilasta, 
joista 2 756 (56 %) kertoi hakeutuvansa lukioon, 2 067 (42 %) ammatilliseen koulu-
tukseen ja vain 51 oppilasta (1 %) kertoi hankkivansa lisävalmiuksia jatko-opintoihin 
ja yhdeksän oppilasta hakeutuvansa töihin tai pitävänsä välivuoden. Lukioon hakeu-
tuvista poikia oli 45 % ja tyttöjä 55 %. Pojista kaksi kolmasosaa (66 %) ja tytöistä 
puolet ilmoitti valitsevansa pitkän matematiikan.

Oppilaan ensisijaisella hakutoiveella yhteishaussa oli yhteys tuloksiin (kuvio 12).

 

Kuvio 12. Oppilaan ensisijainen hakutoive yhteishaussa ja arvioinnin keskimääräinen   
ratkaisuosuus sekä koko arvioinnissa että päässälasku-, monivalinta- ja ongelmanratkaisu-
tehtävissä. 
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Yhteishaussa ensisijaisesti lukioon hakeutuvien oppilaiden tulostaso arvioinnissa oli 
hyvää tasoa koko arvioinnissa ja sen eri tehtävätyypeissä. Ammatilliseen koulutukseen 
hakeutuvien oppilaiden tulostaso koko arvioinnissa sekä ongelmanratkaisutehtävissä 
oli kohtalaista tasoa, päässälaskuissa ja monivalintatehtävissä tyydyttävää tasoa. Lisä-
valmiuksia hankkivilla ja töihin hakeutuvilla tai vapaavuoden pitävillä oppilailla tulos-
taso koko arvioinnissa oli kohtalaista tasoa. 

Oppilaan ensisijaisen hakeutumisen ja arvioinnin keskimääräiset ratkaisuosuudet 
matematiikan osa-alueittain antavat hyvin samankaltaisen tuloksen (taulukko 21). 

Taulukko 21. Ensisijainen hakautuminen yhteishaussa ja keskimääräinen ratkaisuosuus 
matematiikan osa-alueella.

Algebra (%) Funktiot 
(%)

Geometria 
(%)

Luvut ja 
laskutoimi-
tukset (%)

Tilastot ja 
todennä-
köisyys (%)

Lukioon 60 63 52 74 71

Ammatilliseen 36 41 30 55 50

Lisävalmiuksia 33 34 25 47 43

Töihin tai        
vapaavuosi 28 34 23 42 36

Koko arvioinnissa lukioon hakeutuvilla pojilla keskimääräinen ratkaisuosuus oli        
67 % ja tytöillä 61 %. Lukioon menevillä erot olivat poikien hyväksi kaikissa eri teh-
tävätyypeissä kuten myös kaikilla matematiikan osa-alueilla. Suurimmat erot suku-
puolten välillä olivat päässälaskuissa (9 prosenttiyksikköä) sekä luvuissa ja laskutoi-
mituksissa (7 prosenttiyksikköä), pienimmät erot ongelmanratkaisutehtävissä (4 pro-
senttiyksikköä) ja tilastoissa ja todennäköisyystehtävissä (3 prosenttiyksikköä). Luki-
oon hakeutuvien poikien korkeammat ratkaisuosuudet selittyvät sillä, että heikoim-
min peruskoulussa menestyvät pojat eivät hakeudu lukioon siinä määrin kuin osa hei-
kommin menestyvistä tytöistä.

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvilla ratkaisuosuus koko arvioinnissa oli 42 %, 
niin pojilla kuin tytöilläkin. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat pojat saivat hie-
man korkeammat ratkaisuosuudet päässälaskuissa ja monivalintatehtävissä, tytöt vas-
taavasti ongelmanratkaisutehtävissä. Matematiikan osa-alueilla eroja ei ollut tai ne oli-
vat hyvin pieniä, enimmillään kolme prosenttiyksikköä luvuissa ja laskutoimituksissa 
poikien eduksi. 
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4.9 Vertailua aiempien arviointien tuloksiin
Arvioinnissa oli runsaasti aiemmissa arvioinneissa käytettyjä tehtäviä. Yli puolet koko 
arvioinnin pistemäärästä (44/80 p.) koostui aiemmissa arvioinneissa olleiden tehtä-
vien pisteistä. Päässälaskutehtävissä oli neljä vanhaa tehtävää. Monivalintatehtävissä 
niitä oli valtaosa, 19 tehtävää 24 tehtävän joukosta. Ongelmanratkaisutehtävissä puo-
let pistemäärästä kertyi aiemmissa arvioinneissa olleista tehtävistä. Näiden vanhojen 
tehtävien ratkaisuosuudet nyt ja aiemmissa arvioinnissa ovat liitteinä (liitteet 4 ja 5).

Aiemmissa arvioinneissa olleiden tehtävien perusteella vaikuttaa siltä, että oppilai-
den osaaminen matematiikassa peruskoulun päättövaiheessa on heikentynyt. Muu-
tamaa poikkeusta lukuun ottamatta näiden tehtävien keskimääräiset ratkaisuosuu-
det ovat systemaattisesti pienemmät tässä vuoden 2011 arvioinnissa kuin aiemmissa 
arvioinneissa ja erot ratkaisuprosenteissa ovat tilastollisesti merkitsevät eri arvioin-
tivuosien väleillä. 

Aiempiin arviointeihin verrattuna otos niin koulujen kuin oppilaiden määrän osalta 
ei poikkea aiemmista, vaan on tehty samalla periaatteella ja samansuuruisena. Oppi-
laita oli koko otoksessa 4 929, joka käsittää sekä yleisen oppimäärän että yksilöllis-
tetyn oppimäärän mukaan matematiikkaa opiskelevat oppilaat. Yleisen oppimäärän 
mukaan matematiikkaa opiskelevia oppilaita oli 4 741, ja tässä raportissa heistä käy-
tetään nimitystä yleisopetuksen oppilaat. Seuraavassa kuviossa 13 on tehtävätyypeit-
täin esitetty keskimääräiset ratkaisuosuudet näistä vanhoista, jo aiemmissa arvioin-
neissa olleista tehtävistä. 

 

Kuvio 13. Arvioinnin tulokset vanhoista, jo aiemmissa arvioinneissa olleista tehtävistä    
tehtävätyypeittäin nyt ja aiemmin.
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Ratkaisuosuus on laskettu eri tehtävien tehtäväkohtaisista ratkaisuprosenteista. Koska 
aiemmin matematiikkaa yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan opiskelevat oppi-
laat eivät ole olleet mukana arvioinneissa, on tulokset näistä vanhoista tehtävistä esi-
tetty sekä koko otoksen oppilaiden että yleisopetuksen oppilaiden osalta. Vuoden 
2011 matematiikan seuranta-arvioinnissa ratkaisuosuus yhteensä kaikissa näissä jo 
aiemmissa arvioinneissa olleista tehtävistä on vajaa viisi prosenttiyksikköä pienempi 
kuin aiemmin. Ongelmanratkaisutehtävissä ero on vieläkin suurempi, vajaa seitse-
män prosenttiyksikköä. Matematiikan osa-alueittain tarkasteltuna ratkaisuosuudet 
esitetään kuviossa 14. 

 

Kuvio 14. Arvioinnin tulokset vanhoista, jo aiemmissa arvioinneissa olleista tehtävistä 
matematiikan osa-alueittain nyt ja aiemmin.

Tehtävien keskimääräiset ratkaisuosuudet ovat laskeneet joka osa-alueella. Algebrassa, 
geometriassa sekä luvuissa ja laskutoimituksissa oli vanhoja tehtäviä kaikista tehtävä-
tyypeistä. Funktioissa oli näitä vanhoja tehtäviä sekä monivalintatehtävissä että ongel-
manratkaisutehtävissä. Tilastot ja todennäköisyys -alueelta aiempia tehtäviä oli vain 
kaksi, molemmat monivalintatehtäviä. Joten niiden perusteella ei ole tarkoituksen-
mukaista tehdä johtopäätöksiä osaamisen tasosta nyt ja aiemmin. Muissa osa-alueissa 
tehtäviä on kattavasti pistemäärien vaihdellessa kahdeksasta kahteentoista pisteeseen. 
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Suurinta ero osaamisessa nyt ja aiemmin vanhojen tehtävien perusteella on lukuihin 
ja laskutoimituksiin kuuluvissa tehtävissä. Aiemmin näiden tehtävien keskimääräinen 
ratkaisuosuus oli yleisopetuksen oppilailla 70 %, ja nyt 63 %. Tämä herättää huolta, 
sillä lukujen ja laskutoimitusten osaaminen on perusta koko matemaattisen ajattelun 
kehittymiselle sekä käsitteiden ja rakenteiden että muiden matematiikan osa-aluei-
den omaksumiselle. Prosenttilaskujen osalta tilanne on heikentynyt vielä enemmän. 
Aiemmissa arvioinneissa olleiden prosenttilaskutehtävien keskimääräinen ratkaisu-
osuus yleisen oppimäärän mukaan matematiikkaa opiskelevilla oppilailla oli aiem-
min 52 % ja nyt 41 %.
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5  YLEISEN JA YKSILÖLLISTETYN OPPIMÄÄRÄN   
 MUKAAN OPISKELEVIEN OPPILAIDEN TULOKSET 
Ensimmäistä kertaa arvioinnissa olivat mukana myös ne oppilaat, jotka opiskelevat 
matematiikkaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Jotta arvioinnin tulokset ovat ver-
tailukelpoisia aiempiin seuranta-arviointeihin, tuloksia tarkastellaan tässä eriteltynä 
sekä matematiikan yleisen oppimäärän että yksilöllisen oppimäärän mukaan opiske-
levien oppilaiden osalta.  

Niistä oppilaista, joille on tehty päätös erityisestä tuesta (tai sitä vastaava aiempi pää-
tös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä) ja joilla on yksilöllistetty oppimäärä 
matematiikassa, käytetään tässä arvioinnissa nimitystä yksilöllistetyt oppilaat. Vastaa-
vasti niistä oppilaista, jotka opiskelevat matematiikkaa yleisen oppimäärän mukaan, 
käytetään nimitystä yleisopetuksen oppilaat. Näilläkin oppilailla voi olla päätös erityi-
sestä tuesta (tai sitä vastaava aiempi päätös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämi-
sestä) ja yksilöllistetty yksi tai useampi muu oppiaine mutta ei matematiikka. 

Kouluja pyydettiin merkitsemään aineiston mukana palautettaviin oppilaslistoihin 
erityisen tuen (aikaisemmin erityisopetukseen otetut tai siirretyt) piirissä olevat oppi-
laat ja matematiikkaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelevat oppilaat. Lisäksi 
avotehtävien pisteityksen yhteydessä opettajat täyttivät oppilaan lomakkeeseen tie-
don, onko oppilaalla matematiikassa yksilöllistetty opetussuunnitelma, oppimissuun-
nitelma tai ei kumpaakaan edellä olevista. Näin saatujen tietojen perusteella yksilöllis-
tettyjen oppilaiden määrä otoksessa oli 188 oppilasta. Muita 4 741 oppilasta tarkas-
tellaan yleisopetuksen oppilaina. 
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5.1 Matematiikkaa yleisen oppimäärän mukaan opiskelevien 
oppilaiden tulokset

Taulukossa 22 on esitetty arvioinnin keskimääräiset tulokset yleisopetuksen oppilaille.

 
Taulukko 22. Arvioinnin tulokset yleisopetuksen oppilailla.

Matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointi 2011

 Keskimääräinen 
pistemäärä

Hajonta Ratkaisu-
osuus (%)

 Hajonta 
(%-yks.)

Yhteensä maks. 80 pistettä 44,6 16,40 55,8 20,48

Algebra maks. 16 pistettä 8,2 3,82 50,9 23,85

Funktiot maks. 10 pistettä 5,5 2,73 54,7 27,29

Geometria maks. 20 pistettä 8,7 4,97 43,6 24,86

Luvut ja laskutoimitukset 
maks. 22 pistettä 14,7 4,46 66,7 20,27

Tilastot ja todennäköisyys 
maks. 12 pistettä 7,6 2,94 63,4 24,48

Oppilaat saivat keskimäärin 56 % tehtävien enimmäispistemäärästä, eikä poikien ja 
tyttöjen välillä ollut eroa. Arvioinnin rakenne suunniteltiin aiemman vuoden 2004 
arvioinnin kaltaiseksi, ja koko arvioinnin ratkaisuosuus 50–60 %:ksi. Yleistaso oli 
koko arvioinnin osalta vastaava kuin se on ollut aiemmissa matematiikan seuranta-
arvioinneissa (Mattila 2005b, 7). Aiemmissa arvioinneissa olleiden tehtävien perus-
teella vaikuttaa kuitenkin siltä, että osaaminen matematiikassa peruskoulun päättö-
vaiheessa on heikentynyt.

Tarkasteltuna matematiikan eri osa-alueittain osaamista yleisopetuksen oppilaista 
pojat menestyivät erittäin merkitsevästi (p < 0,001) paremmin osa-alueella luvut ja 
laskutoimitukset verrattuna tyttöihin (pojat 68 % ja tytöt 65 %). Muilla osa-alueilla ei 
ollut eroa poikien ja tyttöjen välillä. 

Prosenttilaskujen keskimääräinen ratkaisuosuus oli 43 %, mikä oli selvästi heikompi 
kuin koko arvioinnin ratkaisuprosentti. Pojat pärjäsivät erittäin merkitsevästi parem-
min (p < 0,001) kuin tytöt prosenttilaskua sisältävissä tehtävissä (pojat 46 % ja tytöt 
40 %). 
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Yleisopetuksen oppilaiden tulokset ovat samansuuntaisia kuin koko kansallisessa 
otoksessa. Ratkaisuprosentit yleisopetuksen oppilailla niin koko arvioinnissa kuin 
matematiikan eri sisältöalueilla ovat 1–2 prosenttiyksikköä suuremmat kuin koko 
kansalliseen otoksen osalta (vrt. taulukko 12, s. 19). 

Pojat menestyivät erittäin merkitsevästi paremmin (p < 0,001) sekä päässälasku- että 
monivalintatehtävissä, tytöt vastaavasti ongelmanratkaisutehtävissä. Päässälaskutehtä-
vissä poikien ja tyttöjen ratkaisuprosentin ero oli yli kuusi prosenttiyksikköä poikien 
eduksi. Muissa tehtävätyypeissä ero oli noin 2,5 prosenttiyksikön luokkaa. 

Poikien saamat pistemäärät ovat hajautuneet laajemmin sekä koko arvioinnissa että 
tehtävätyypeittäin ja matematiikan osa-alueittain. Vain päässälaskuosioissa poikien 
pistemäärien hajonta oli pienempi kuin tyttöjen. 

Ruotsinkieliset yleisen oppimäärän mukaan matematiikkaa opiskelevat oppilaat 
menestyivät erittäin merkitsevästi paremmin algebrassa (p < 0,001) ja merkitsevästi 
paremmin luvuissa ja laskutoimituksissa (p = 0,002) kuin suomenkieliset yleisope-
tuksen oppilaat.

Kuvio 15. Koko arvioinnin pisteiden jakauma yleisopetuksen oppilailla (N = 4 741).
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Kuvion 15 perusteella vähintään hyvään tulokseen pääsi 44 % ja tyydyttävään 67 % 
yleisopetuksen oppilaista. Erinomaisesti ja kiitettävästi selviytyi 23 % oppilaista. Hei-
koin kokonaispistemäärä oli kolme pistettä, jonka oppilas keräsi yhdestä päässälasku-
tehtävästä ja kahdesta monivalintatehtävästä. 

Vajaa kolme prosenttia yleisopetuksen oppilaista jäi alle hyväksytyn pistemäärän, kun 
hyväksytyn rajana pidetään 15 pistettä koko arvioinnissa. 

Oppilailta kysyttiin ovatko he saaneet matematiikassa tukiopetusta luokkien 7–9 
aikana. Vastausvaihtoehdot olivat harvoin (muutaman kerran vuodessa), silloin täl-
löin (joka kuukausi), melko usein (useamman kerran kuussa), usein (joka viikko), tai 
ei ole ollut tarvetta. Oppilaskyselyn mukaan näistä alle hyväksytyn pistemäärän ala-
puolelle jääneistä oppilaista 37 % oli saanut tukiopetusta matematiikassa melko usein 
tai usein. Loput 63 % oppilaista ilmoitti saaneensa tukiopetusta matematiikassa silloin 
tällöin tai harvoin tai ei ole ollut tarvetta. 

 

5.2 Matematiikkaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan        
opiskelevien oppilaiden tulokset 

Oppilaita, jotka opiskelevat matematiikkaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, oli 
kansallisessa otoksessa 188. Heistä poikia oli 108 ja tyttöjä 80. Arvioinnissa ja sen teh-
tävissä ei erityisesti huomioitu yksilöllisesti matematiikkaa opiskelevia oppilaita, vaan 
tarkoituksena oli saada luotettava yleiskuva matematiikan osaamisen tasosta perus-
koulun päättövaiheessa. Rehtoreita pyydettiin merkitsemään oppilaslistoihin matema-
tiikkaa yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan opiskelevat oppilaat. Vastaavasti 
opettajia pyydettiin pisteittäessä merkitsemään oppilaan kohdalle tieto matematiikan 
opetukseen liittyen: oppilaalla on matematiikassa yksilöllistetty opetussuunnitelma, 
oppimissuunnitelma tai ei kumpaakaan. Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan matema-
tiikkaa opiskelevien oppilaiden tuloksia käsitellään tässä luvussa.
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Kuvio 16. Koko arvioinnin pisteiden jakauma matematiikkaa yksilöllistetyn oppimäärän 
mukaan opiskelevilla oppilailla (N = 188).

Kuviossa 16 on matematiikkaan yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelevien 
oppilaiden pistemäärien jakauma koko arvioinnin osalta. Heidän keskimääräinen     
ratkaisuosuutensa oli 18 % eli 14 pistettä kaikista tehtävistä. Pelkästään vastauksen   
vaatineet päässälaskut (28 %) ja monivalintatehtävät (26 %) sujuivat paremmin, vas-
tauksen lisäksi perustelun vaatineet ongelmanratkaisutehtävät heikommin (11 %). 
Korkein kokonaispistemäärä matematiikkaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opis-
kelevalla oppilaalla oli 50 pistettä, heikoin 2 pistettä. Parhaimman pistemäärän saa-
nut oppilas sai pisteitä niin päässälasku-, monivalinta- kuin ongelmanratkaisutehtä-
vistä ja kaikilta matematiikan sisältöalueilta. Heikoimman pistemäärän saanut oppilas 
sai kaksi ensimmäistä päässälaskutehtävää oikein, muista tehtävistä hänelle ei kart-
tunut pisteitä. 

Kolme oppilaista jäi pisteittä päässälaskuosiosta ja kuusi oppilasta ei saanut pisteitä 
monivalintatehtävistä. Ongelmanratkaisutehtävissä pisteittä jäi 32 oppilasta. 

Ongelmanratkaisutehtävissä vaikeutta tuotti vastauksen perustelu, joka näissä tehtä-
vissä vaadittiin. Osa oppilaista sai ratkaistua tehtävän oikean vastauksen, mutta vas-
tauksen perustelu laskutoimituksella, sanallisesti, kuvan avulla tai näiden yhdistel-
minä ei onnistunut. 
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Poikien ja tyttöjen välillä ei ollut eroja matematiikan eri sisältöalueilla. Eniten pisteitä 
yksilöllisesti matematiikkaa opiskelevat oppilaat keräsivät lukuihin ja laskutoimituk-
siin luokitelluista tehtävistä. Erot sukupuolten välillä eri tehtäväosioissa eivät olleet 
suuria, mutta monivalintatehtävissä yksilöllisen oppimäärän mukaan matematiikkaa 
opiskelevat pojat olivat merkitsevästi parempia (p = 0,008) kuin tytöt.  

Oppilaat täyttivät arvioinnin aluksi oppilaskyselyn, jonka tuloksia tarkastellaan 
tarkemmin luvussa kahdeksan. Oppilaskyselyssä yksilöllistetyn oppimäärän mukaan 
matematiikkaa opiskelevista oppilaista 42 % ilmoitti saaneensa tukiopetusta melko 
usein tai usein. Näistä tukiopetusta melko usein tai usein saaneista oppilaista lähes 
puolet sai yhteensä alle 15 pistettä eli alle hyväksytyn rajan. 
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6  KOULUJEN TULOKSET

Koulun oppilaiden tuloksista laskettiin koulun tulosten suhteellinen keskiarvo, joka 
keskimäärin oli 53 %. Koulujen tulokset vaihtelivat 34 ja 70 %:n välillä. Useimmiten 
koulun keskiarvona oli 47–61 %. Koulujen tulosten jakauma on esitetty kuviossa 17. 

 

 

Kuvio 17. Koulujen keskimääräinen ratkaisuosuus arvioinnissa.

Koulukohtaisten tulosten keskiarvo on hivenen pienempi kuin oppilaskohtainen kes-
kiarvo (54 %). Se kertoo siitä, että oppilaiden osaaminen on ollut hieman heikom-
paa pienissä kouluissa, joita on suhteellisesti enemmän. Suurin osa kouluista sijoit-
tuu koulujen keskimääräisen ratkaisuosuuden lähelle. Koulujen tulosten keskihajonta 
oli 6,8 prosenttiyksikköä eli luonnollisesti huomattavasti pienempi kuin oppilaiden 
vastaava arvo. 

Päässälaskuissa koulujen ratkaisuosuus vaihteli 43 ja 73 %:n välillä ja oli keskimää-
rin 59 %. Vastaavasti monivalintatehtävissä koulujen ratkaisuosuus oli 33–77 %, kun 
keskimääräinen ratkaisuosuus näissä tehtävissä oli 60 %. Ongelmanratkaisutehtävissä 
ratkaisuosuus oli 26–66 % keskimääräisen ratkaisuosuuden ollessa 48 %. 
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Eri arviointikerrat eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskimääräisten ratkaisuosuuk-
sien mukaan, koska arviointi koostuu eri tehtävistä eri arviointivuosina. Silti ratkai-
suosuuksia vertailtaessa mahdollisia muutoksia suuntaan tai toiseen voidaan näillä-
kin tiedoilla havaita. 

Erityisesti monivalintatehtävissä koulujen ratkaisuosuuden vaihteluväli kasvoi verrat-
tuna edelliseen vuoden 2004 arviointiin (Mattila 2005a, 80). Viimeksi heikoimmas-
sakin koulussa perustaitoja mittaavista monivalintatehtävistä saatiin keskimäärin yli 
puolet oikein, kun nyt saavutettiin juuri ja juuri kolmasosa näiden tehtävien pisteistä. 

Eri tehtävätyyppien väliset korrelaatiokertoimet olivat korkeita. Tämän perusteella 
päässälasku-, monivalinta- ja ongelmanratkaisutehtävät ovat mitanneet samaa halut-
tua ominaisuutta, matematiikan osaamista. Vahvinta yhteys oli monivalinta- ja ongel-
manratkaisutehtävien välillä. Kyky ratkoa ja perustella avoimia ongelmanratkaisuteh-
täviä vaatii perustaitojen hallinnan. Silti hyvät perustaidot eivät vielä takaa menesty-
mistä ongelmanratkaisutehtävissä. Koulujen välillä ei ollut tilastollisesti merkittäviä 
eroja opetuskielen ja kuntaryhmän mukaan. 

Koulujen väliset erot Suomessa ovat olleet pieniä. Näin on nytkin. Kun otetaan huo-
mioon otoksesta johtuva epävarmuus ja sen perusteella laskettu luottamusväli, vain 
pieni joukko kouluja eroaa toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Koulujen välistä vaih-
telua voidaan kuitenkin kuvata sisäkorrelaatiolla, joka prosenttiluvuiksi muutettuna 
kertoo, mikä osuus tulosten kokonaisvaihtelusta voidaan tulkita koulujen väliseksi. 
Nyt se oli 6 %, mitä se oli myös edellisessä vuoden 2004 matematiikan oppimistu-
losten seuranta-arvioinnissa. Nyt tehdyn matematiikan kansallisen seuranta-arvioin-
nin perusteella ei ole näkyvissä koulujen tuloserojen kasvua toisin kuin vuonna 2010 
tehdyssä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arvioinnissa (Lappalainen 2011, 
42) sekä vuoden 2009 PISA-arvioinnissa (Sulkunen 2010, 35).

Tarkastellaan nyt koulujen tuloksia jakamalla koulut tulosten perusteella neljännek-
siin. Toiseksi alimmassa neljänneksessä on 29 koulua ja kaikissa muissa 28 koulua. 
Oppilaita kouluneljänneksissä on hieman erisuuret määrät: alimmassa neljänneksessä 
929, toiseksi alimmassa 1 247, toiseksi ylimmässä 1 385 ja ylimmässä neljänneksessä 
1 368 oppilasta. Alimmassa neljänneksessä on hieman muita enemmän oppilasmää-
rältään pieniä kouluja.
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Kuvio 18. Tulokset eri tehtävätyypeissä koulujen neljänneksissä.

Kaikissa tehtävätyypeissä oli eroja koulujen keskimääräisissä ratkaisuosuuksissa. Suu-
rimmat erot olivat ongelmanratkaisutehtävissä, joiden ratkaisemisessa vaaditaan sekä 
matematiikan perustaitoja että kykyä perustella saamansa vastaus. 

Oppilas-, opettaja- ja rehtorikyselyjen tuloksia on tarkemmin käsitelty luvussa 8. 
Tässä koulujen tarkastelun kohdassa niistä käsitellään niitä kysymyksiä, joissa havait-
tiin eroavaisuuksia.

Koulujen tuloksia ja rehtorilta saatuja opetuksen taustatietoja tarkasteltaessa löytyi 
vain yksi tilastollisesti merkitsevä tekijä. Koulut, joissa oli käytetty matematiikan ope-
tuksessa ryhmittelyjä, menestyivät tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin koulut, 
joissa matematiikan opetus tapahtui kiinteissä, heterogeenisissä ryhmissä. Ylimmän 
neljänneksen kouluissa kolmasosassa oli käytetty matematiikan opetuksessa ryhmitte-
lyjä. Muissa neljänneksissä opetus tapahtui pääsääntöisesti kiinteissä heterogeenisissä 
ryhmissä ja muunlaista ryhmittelyä käytettiin vähäisesti. Hyvä on kuitenkin todeta, 
että hyviä tuloksia arvioinnissa saavutettiin niin kouluissa, joissa opetettiin matema-
tiikkaa kiinteissä, heterogeenisissä ryhmissä kuin kouluissa, joissa matematiikan ope-
tuksessa oppilaita oli ryhmitelty muulla tavalla (taulukko 23). Muutoin sekä hyviä että 
heikompia tuloksia saavissa kouluissa opetusjärjestelyillä, esimerkiksi jaksotuksella ja 
matematiikan ”nollajaksoilla” (jaksoja, joissa ei opeteta matematiikkaa), ei ollut mer-
kitystä koulujen tuloksiin. 
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Taulukko 23. Matematiikan opetuksessa käytetyt ryhmittelyt koulujen neljänneksissä.

Keskimääräinen 
ratkaisuosuus   
arvioinnissa (%)

Koulut, joissa matematiikan     
opetus on järjestetty 

kiinteissä, heterogee-
nisissä ryhmissä

muulla tavoin 
ryhmitelty

Alin neljännes 44,8 24 4

Toiseksi alin neljännes 51,3 27 2

Toiseksi ylin neljännes 55,5 24 4

Ylin neljännes 61,7 18 10

Oppilaskyselyillä saatavista tiedoista havaittiin, että kaikissa kouluneljänneksissä oppi-
laille oli annettu matematiikan numeroina kaikkia kouluarvosanoja 4–10. Yleisin oppi-
laan matematiikan arvosana joka neljänneksessä oli kahdeksan (kuvio 19). 

 

Kuvio 19. Matematiikan arvosana ja koulujen keskimääräinen ratkaisuosuus. 
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Kuviosta 19 näkee, että koulujen keskimääräinen ratkaisuosuus kasvaa arvosanan 
parantuessa, ainoana poikkeuksena on arvosanojen neljä ja viisi väli. Alimman ja ylim-
män neljänneksen koulujen välillä on selvä ero ratkaisuosuuksissa saman arvosanan 
kohdalla, keskimäärin ero oli 10 prosenttiyksikköä. Enimmillään se on 15 prosent-
tiyksikköä arvosanan kahdeksan kohdalla. Eroja on muidenkin neljänneksien välillä, 
mutta ne ovat pienempiä. 

Arvioinnin periaatteiden mukaan 
”Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasaver-
taisesti. Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan osaamiseen 
peruskoulun päättövaiheessa vuosiluokilla 8–9.” (Opetushallitus 2004, 264).

 

Työtavat

Oppilaskyselyssä oppilailta tiedusteltiin vuosiluokkien 7–9 matematiikan työtapoihin 
liittyviä käsityksiä. Koulujen välillä on eroja, mitä tulee arvioinnissa menestymiseen 
ja käytettyihin työtapoihin. Korrelaatioanalyysistä jätettiin pois pienet koulut, joissa 
otosoppilaiden lukumäärä oli pienempi kuin 20. Näin tehtiin, jotta niiden mahdolli-
set ääriarvot eivät vaikuta tulokseen analysoitaessa työtapojen ja arvioinnissa menes-
tymisen yhteyttä. Vertailuun jäi 102 koulua (taulukko 24).

Taulukko 24. Matematiikan tuntien työtapojen ja arvioinnissa menestymisen yhteys.

Työtapa rxy

Oppilaat selittävät muille, miten ovat tehtävänsä ratkaisseet 0,43

Kukin tekee itselleen sopivan vaikeita tehtäviä 0,34

Pidetään testejä ja kokeita 0,31

Oppilaat neuvovat toisiaan 0,28

On yhteistä opetusta opettajan johdolla 0,27

Oppilaat tekevät ja tarkistavat tehtäviä itsekseen 0,21

Pohditaan, onko tehtävän vastaus järkevä 0,20
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Matematiikassa yhteisen ns. perinteisen opettajajohtoisen opetuksen lisäksi kullekin 
sopivan vaikeiden tehtävien tekemisellä ja eri tavoin vastauksen oikeellisuuden var-
mentamisella on yhteys arvioinnissa menestymiseen. Työtavoissa, joilla on yhteys 
arvioinnissa menestymiseen, on sekä vuorovaikutteisia että yksilökeskisiä työtapoja. 
Vuorovaikutteisia työtapoja ovat muun muassa. oppilaat selittävät muille, miten ovat tehtä-
vänsä ratkaisseet, oppilaat neuvovat toisiaan, on yhteistä opetusta opettajan johdolla ja pohditaan, 
onko tehtävän vastaus järkevä. Yksilökeskeisiä työtapoja ovat kukin tekee itselleen sopivan 
vaikeita tehtäviä ja oppilaat tekevät ja tarkistavat tehtäviä itsekseen. 

Työtavoista osalla oli negatiivinen yhteys arvioinnissa menestymiseen. Näin oli työta-
voilla: oppilaat suunnittelevat matematiikan opiskelua yhdessä opettajan kanssa, oppilaat käyttä-
vät tietokonetta ja opitaan mittaamalla, rakentelemalla tai muulla tavoin tekemällä. Nämä oli-
vat myös työtapoja, joita käytettiin keskimäärin harvoin (viisiportaiset vastausvaih-
toehdot 1 = ei lainkaan, 2 = harvoin, 3 = joskus, 4 = usein ja 5 = lähes aina). Vain 
työtapaa tehdään projektitöitä käytettiin vielä vähemmän. 

Myös päässälaskujen harjoittelulla ja arvioinnissa menestymisen välillä oli negatiivinen 
yhteys. Päässälaskuja harjoiteltiin oppilaiden käsitysten mukaan keskimäärin joskus. 
Voisiko tämä negatiivinen yhteys johtua siitä, että päässälaskutaito peruslaskujen ja 
laskujärjestyksen osaamisen myötä opitaan pääasiallisesti jo alakoulun puolella. Täl-
löin ne opettajat, joiden oppilaat tarvitsevat vielä tämän taidon harjoittamista, käyt-
tävät tätä työtapaa muita useammin. Yhteys arvioinnissa menestymiseen ei siten näy 
positiivisesti tästä johtuen. 

Oppilailta kysyttiin taustakysymyksissä oppituntien työrauhaan liittyen kaksi kysy-
mystä: Matematiikan tunneilla opettaja joutuu odottamaan kauan oppilaiden hiljentymistä ja 
Matematiikan tunneilla oppilaat eivät kuuntele, mitä opettaja sanoo. Molemmissa kysymyk-
sissä oli samat neljä vastausvaihtoehtoa: ei koskaan, joillakin tunneilla, useimmilla tun-
neilla ja joka tunnilla. 

Tarkastellaan työrauhaan liittyviä kysymyksiä jakamalla oppilaat arvioinnin tulosten 
perusteella neljänneksiin. Mitä vähemmän opettaja joutui odottamaan ryhmän hil-
jentymistä ja oppilaat kuuntelivat opettajaa, sitä pienempi keskiarvoluku taulukossa 
ilmaisee tätä tietoa (taulukko 25).
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Taulukko 25. Alimman ja ylimmän oppilasneljänneksen keskimääräiset vastaukset matema-
tiikan tuntien työrauhaan liittyviin kysymyksiin.

Kysymys Alin     
neljännes

Ylin      
neljännes

Keskiarvo

Matematiikan tunneilla opettaja joutuu odotta-
maan kauan oppilaiden hiljentymistä. 2,33 2,21 2,27

Matematiikan tunneilla oppilaat eivät kuuntele, 
mitä opettaja sanoo. 2,24 2,07 2,15

Eroa on vain vähän alimman ja ylimmän oppilasneljännesten välillä. Ero oli hieman 
suurempi kysymyksen Matematiikan tunneilla oppilaat eivät kuuntele, mitä opettaja sanoo 
kohdalla kuin kysymyksen Matematiikan tunneilla opettaja joutuu odottamaan kauan oppi-
laiden hiljentymistä. 

Kotitehtäviin liittyvässä kysymyksessä Annetut kotitehtävät olen tehnyt sovitulla tavalla, 
oli viisi vaihtoehtoa: ei lainkaan, harvoin, joskus, usein tai lähes aina. Alimman ja ylim-
män oppilasneljänneksen kotitehtäväkysymyksen vastausten suhteelliset osuudet on 
koottu taulukoon 26. 

Taulukko 26. Alimman ja ylimmän oppilasneljänneksen suhteelliset osuudet kotitehtävien 
tekemiseen liittyen.

Annetut kotitehtävät olen tehnyt sovitulla tavalla.

Ei lainkaan (%) Harvoin (%) Joskus (%) Usein (%) Lähes aina (%) 

Alin neljännes 8,2 17,8 28,5 28,4 17,2

Ylin neljännes 2,9 8,9 13,3 28,4 46,5

Ylimmän oppilasneljänneksen oppilaista kolme neljäsosaa (75 %) tekee tehtävät usein 
tai lähes aina, kun alimman neljänneksen oppilaista näin kertoo toimivansa alle puo-
let (46 %). Oppilaita, jotka ilmoittivat tekevänsä kotitehtävät joskus, harvoin tai ei 
lainkaan, on alimman neljänneksen oppilaissa yli kaksinkertainen määrä verrattuna 
ylimmän neljänneksen oppilaiden määrään.  
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Kouluviihtyvyys

Oppilaat vastasivat kouluviihtyvyyskysymykseen, jossa kysyttiin lyhyesti "Miten viihdyt 
koulussa?". Seuraavassa kuviossa on vastanneiden oppilaiden osuudet koulussa viih-
tymiseen. Noin kymmenen prosenttia oppilaista jätti vastaamatta tähän kysymyk-
seen. Eri neljänneksissä vastaamattomien oppilaiden osuus vaihteli 9 ja 12 %:n välillä. 

Kuvio 20. Koulussa viihtyminen oppilasneljänneksittäin.

Kouluviihtyvyydessä on jonkin verran eroja, eniten alimman ja ylimmän neljännek-
sen välillä. Alimman neljänneksen huonosti tai melko huonosti viihtyvien oppilai-
den suhteellinen osuus on lähes kaksinkertainen verrattuna ylimmän neljänneksen       
vastaavaan oppilasosuuteen. 
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7  ARVIOINNIN TEHTÄVIÄ
Arvioinnin tehtävät on luokiteltu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet  mukaisesti 
viiteen matematiikan sisältöalueeseen: algebra, funktiot, geometria, luvut ja laskutoi-
mitukset sekä tilastot ja todennäköisyys. Tämä luokittelu on selostettu tehtävätyypeit-
täin tarkemmin luvussa kolme. Keskimääräiset ratkaisuosuudet matematiikan osa-
alueilta on esitetty tulosten yhteydessä (taulukko 12, s. 38). Parhaiten sujuivat luvut 
ja laskutoimitukset, heikoiten selviydyttiin geometrian tehtävistä. Myös prosenttilas-
kut sujuivat korkeintaan välttävästi. Aiemmissa arvioinneissa olleiden vanhojen teh-
tävien perusteella osaaminen kaiken kaikkiaan on heikentynyt. Suurinta muutos näyt-
tää olevan luvuissa ja laskutoimituksissa sekä prosenttilaskua sisältävissä tehtävissä.

Sensoroinnin yhteydessä tehtyjä yleisiä huomioita    
oppilaiden vastauksista
Kaiken kaikkiaan vastauspaperit ja taustakyselylomakkeet olivat siististi ja selkeästi 
täytettyjä. Ne oli tehty annettujen ohjeiden mukaan eikä ylimääräisiä merkintöjä ollut. 
Numeroiden yksi (1) ja seitsemän (7) erottaminen oli välillä vaikeaa. On selkeästi kaksi 
koulukuntaa: vanha numero seitsemän väliviivalla ja uusi nykyohjeistuksen mukai-
sesti ilman väliviivaa. 

Viimeisen osuuden ongelmanratkaisutehtävissä, joissa vastausten lisäksi vaadittiin 
myös perustelut (laskutoimitus, sanallinen selitys, piirros tai näiden yhdistelmä), oli 
ns. ketjulasku yllättävän yleistä. Tehtävä lasketaan osissa ja edellisen vaiheen vastauk-
sen perään jatketaan suoraan seuraavalla laskutoimituksella, esim. 86 – 14 = 72/2 = 
36 + 14 = 50. 

Puhekieli on siirtynyt myös matematiikan tehtävien ratkaisuihin. Vastauksia ei anneta 
täsmällisessä muodossa. Kun vastaus tehtävään on tasan puolet, on oppilaiden anta-
missa vastauksissa sitä lieventäviä sanoja ja vastaukseksi annetaan noin puolet. Samoin 
erään tehtävän vastauksena istumaan voidaan mennä kuudella eri tavalla, niin oppi-
las lieventää ehkä epävarmaa vastaustaan lisäämällä siihen eteen sanan ja antamalla      
vastauksen muodossa ainakin kuudella eri tavalla. 

Yhtälöä tai yhtälöparia käytetään vähäisesti sanallisen algebran tehtävän ratkaise-
misessa. Useimmiten tehtävä ratkaistiin päättelemällä, ja useimmiten se meni väärin. 
Väärän vastauksen olisi helposti huomannut tarkistamalla, mutta vain harva oppilas 
teki niin. 
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Päässälasku- ja monivalintatehtävät olivat pääsääntöisesti kaikki tehty. Tyhjiä vastaa-
mattomia tehtäviä oli hyvin vähän. Monivalintatehtävissä jonkin verran enemmän 
vastaamatta oli jäänyt loppupään tehtäviä. Ongelmanratkaisutehtävien perusteella 
vaikuttaisi siltä, että jos oppilas ei heti keksi ratkaisua, jättää hän tehtävän  kokonaan 
tekemättä. Kesken jääneitä yrityksiä oli hyvin vähän, mutta kokonaan tekemättömiä  
osioita joidenkin tehtävien osalta runsaastikin. Ajan loppuminen ei selitä tätä, sillä 
tekemättömiä tehtäviä oli niin keskellä kuin lopussa. Ratkaisuosuuksien perusteella 
nämä tehtävät olivat tämän arvioinnin tehtävien vaikeimmasta päästä. 

Kuviossa 21 on matematiikan opetussuunnitelman mukaista osa-alueiden osaamista 
arvioinnissa tarkasteltu oppilasneljänneksittäin täydennettynä prosenttilaskuilla. 

 

Kuvio 21. Arvioinnissa menestyminen matematiikan eri osa-alueilla oppilasneljänneksittäin.

Kuviosta 21 huomaa, että kaikissa neljänneksissä kuvaajan muoto on hyvin saman-
lainen. Se matematiikan osa-alue, jossa osaaminen oli parhainta ja heikointa ylimmän 
neljänneksen oppilailla, oli parhainta ja heikointa myös muiden neljännesten oppi-
lailla. Parhaiten selviydyttiin luvuista ja laskutoimituksista, lähes yhtä hyvin sujuivat 
tilastot ja todennäköisyys alinta ryhmää lukuun ottamatta. Heikoimmin selviydyttiin 
geometriasta ja prosenttilaskua sisältävistä tehtävistä. 
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Kahden ylimmän neljänneksen välinen ero on suurin prosenttilaskua sisältävissä 
tehtävissä. Prosenttilaskua sisältävät kuusi tehtävää kuuluivat opetussuunnitelman 
sisältöalueittain luokitellen algebraan, lukuihin ja laskutoimituksiin sekä tilastoihin ja 
todennäköisyyteen. Vaikuttaa siltä, että itse prosenttilasku on vielä peruskoulun päät-
tövaiheessa monelta oppimatta. Toki ylin neljännes pääsi näissä tehtävissä keskimää-
rin 77 %:n ratkaisuosuuteen, mikä osoittaa hyvää osaamista, jopa kiitettävän tasoa, 
kun seuraava eli toiseksi ylin neljännes jäi keskimäärin tyydyttävän tasolle. 

Kahden alimman neljänneksen välinen ero on suurinta tilastoissa ja todennäköisyy-
dessä, jota kuitenkin osattiin joka ryhmässä lukujen ja laskutoimitusten jälkeen seu-
raavaksi parhaiten.

Seuraavaksi käsitellään muutamia arvioinnin tehtäviä eri tehtävätyypeistä, sisältöalu-
eilta ja vaikeustasoilta. Koska arvioinnissa oli mukana runsaasti aiemmissa arvioin-
neissa olleita tehtäviä (vuosilta 1998–2004), vertailun vuoksi kerrotaan tällaisen teh-
tävän kohdalla ratkaisuosuudet eri arviointikerroilta.

Päässälaskut

Arviointi aloitettiin päässälaskutehtävillä. Niistä kahdeksan ensimmäistä tehtävää oli-
vat kirjallisia tehtäviä, jotka oppilaat itse lukivat paperilta. Oppilailla oli aikaa käytettä-
vissä näihin yhteensä kahdeksan minuuttia. Seuraavat kuusi päässälaskutehtävää oli-
vat sanallisia, jotka opettaja luki kahteen kertaan ääneen ja toisen lukemiskerran jäl-
keen vastausaikaa oli minuutti.

Esimerkki 1. Mikä on yhtälön puuttuva luku?

   7 + □ = 15

Tämä tehtävä lisättiin viime vaiheessa tehtäväpakettiin päässälaskuihin. Ensimmäistä 
kertaa myös matematiikkaa yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan opiskelevat 
oppilaat osallistuivat arviointiin. Tällä tehtävällä aloitettiin arviointi haluten sekä moti-
voida oppilaita, myös kaikkein heikoimpia, tekemään parhaansa että luoda hyvä ja 
onnistunut aloitus arvioinnille. 

Tehtävä osattiin todella hyvin. Sen ratkaisuosuus oli 99 %. Myös yksilöllistetyn ope-
tussuunnitelman mukaan matematiikkaa opiskelevat oppilaat saivat ratkaisuosuudeksi 
95 %, eikä kukaan heistä jättänyt vastaamatta tehtävään. Tehtävä luokiteltiin lukui-
hin ja laskutoimituksiin, vaikka se on myös yksinkertainen yhtälötehtävä ja siten sen 
voisi luokitella algebraan.
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Päässälaskuissa oli sanallinen, suurusluokkaa mittaava lukuihin ja laskutoimituksiin 
kuuluva tehtävä.

Esimerkki 2. Kauppakeskuksen parkkipaikalla on 92 autoriviä. Jokaisessa auto-
rivissä on 39 autopaikkaa. Kuinka monta autoa mahtuu satojen tarkkuudella 
parkkialueelle.

Keskimääräinen ratkaisuosuus tehtävässä oli 20 %. Tässä tehtävässä huomattiin, 
että sensorointiin osuneiden oppilaiden antamat vastaukset vaihtelivat 0:n ja 5 800:n 
välillä. Tästä päätellen suurimmalla osalla oppilaista ei ollut minkäänlaista käsitystä 
vastauksen suuruusluokasta, siis arviointitaito on heikkoa. Toki joukossa oli oppilaita, 
jotka laskivat parkkipaikalle mahtuvien autojen määrän täsmälleen oikein ykkösten 
tarkkuudella.

Poikien ja tyttöjen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa tämän tehtävän ratkai-
semisessa mutta kieliryhmien välillä oli. Ruotsinkielisten oppilaiden ratkaisuprosentti 
oli 26 ja suomenkielisten oppilaiden 19.

Esimerkki 3. Kuution muotoinen astia on täynnä vettä. Astiaan upotetaan ump-
inainen kuutio, jonka särmä on tasan puolet astian särmästä. Kuinka suuri osa 
vedestä vuotaa laidan yli?

Tämä tehtävä oli päässälaskuosion viimeinen ja vaikein tehtävä. Tehtävä oli mukana 
jo vuoden 2004 arvioinnissa ollen silloinkin vaikein tehtävä päässälaskuissa. Tehtävä 
oli soveltava, avaruusgeometriaan luokiteltu tehtävä. Tällä kertaa sen ratkaisi 10 
% oppilaista, edellisellä kerralla ratkaisuosuus oli 11 %. Sensoroitujen vastausten 
perusteella oppilaista suurin osa vastasi tähän tehtävään puolet. Pojista 13 % ratkaisi 
tehtävän ja tytöistä 7 %. Ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. 

Monivalintatehtävät

Esimerkki 4. 

Kotiteatteri - TV-järjestelmän hinta oli 2 000 euroa. 
Hinta nousi 10 %. Kauppias lupasi ostajalle kuitenkin  
5 %:n alennuksen. Millä hinnalla kauppias lupasi myydä 
järjestelmän?

a)   2 100 e
b)   2 300 e
c)   2 090 e

d)   1 700 e
e)   2 050 e
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Tämä tehtävä kuului lukuihin ja laskutoimituksiin ollen myös prosenttilaskutehtävä. 
Nyt tehtävän ratkaisuosuus oli 46 %, kun se vuoden 2000 arvioinnissa oli 58 %. Teh-
tävä on yksi monista aiemmissa arvioinneissa olleista vanhoista tehtävistä, ja tehtä-
vän ratkaisuosuus on laskenut huomattavasti. Lähes kolmasosa oppilaista oli valinnut 
ensimmäisen vastausvaihtoehdon a) ymmärtämättä, että tehtävässä perusarvo muut-
tuu välillä. Taulukossa 27 on esitetty tehtävän ratkaisuosuudet sukupuolen ja opetus-
kielen mukaan arviointivuosina 2000 ja 2011. 

Taulukko 27. Esimerkkitehtävä neljän ratkaisuosuudet sukupuolen ja opetuskielen mukaan 
arviointivuosina 2000 ja 2011.

Pojat Tytöt Yhteensä

2000 2011 2000 2011 2000 2011

Suomi 58,4 46,6 54,1 41,6 56,1 44,1

Ruotsi 71,0 61,6 66,1 56,9 68,8 59,3

Yhteensä 60,3 48,5 55,6 43,5 57,9 46,0

Erot vuoden 2011 arvioinnissa niin sukupuolten kuin kieliryhmien välillä olivat 
tilastollisesti erittäin merkitseviä poikien ja ruotsinkielisten eduksi. Erot ovat olleet 
samansuuntaisia ja -suuruisia myös vuoden 2000 arvioinnissa mutta hieman kasva-
neet kieliryhmien välillä. Ratkaisuosuuksien ero kieliryhmien välillä on nyt noin 15 
prosenttiyksikköä, kun se aiemmin vuoden 2000 arvioinnissa oli noin 12 prosentti-
yksikköä. Vuoden 1994 ja 2004 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ei 
ole eroja sisällöissä ja tavoitteissa tätä tehtävää ajatellen. 

Esimerkki 5. 

Lauseke 5 (3x + 4 ) ─ 2 on sievennettynä

a) 15x + 10
b) 15x – 18
c) 15x + 18
d) 33x
e) 15x + 2

Myös tämä algebraan kuuluva tehtävä on ollut aiemmin vuoden 2000 arvioinnissa. 
Oikean vastausvaihtoehdon valitsi nyt 50 % oppilaista, kun vuonna 2000 ratkaisu-
osuus oli 55 %. Oppilaista 28 % oli vastannut vaihtoehdon e). Näin valitessaan oppi-
las ei ymmärrä sulkulausekkeiden merkitystä. Hän kertoo vakiolla viisi vain ensimmäi-
sen termin 3x ja suorittaa vähennyslaskun lukujen neljä ja kaksi välillä saaden vasta-
ukseksi 15x + 2. Todennäköisesti oppilaat, jotka eivät erota tai ymmärrä erimuotoi-
sia termejä, valitsivat vaihtoehdon d). Heitä oli 9 % oppilaista. 
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Esimerkki 6.

Mikä on laskun 1002 •10003 tulos?

a) 100 000
b) 600 000
c) 10 000 000 000 000
d) 1 000 000
e) 100 0005

Tämä tehtävä kuului lukuihin ja laskutoimituksiin. Potenssilaskun lisäksi siihen sisäl-
tyi suurien lukujen ymmärtämistä. Koska oppilailla sai olla laskin, ei tehtävä juurikaan 
mitannut itse potenssilaskun osaamista vaan laskimen käyttöä ja sen antaman vastauk-
sen ymmärtämistä. Suurin osa laskimista antaa vastauksen laskimen näytölle muodossa 
1. × 1013. Oppilaista 72 % valitsi oikean vastausvaihtoehdon c). Melkein viidennes 
oppilaista (18 % ) päätyi vastausvaihtoehtoon e) 100 0005. Laskimen ollessa käytettä-
vissä e)-kohdan laskun tulos olisi ollut helppo tarkistaa. Laskimen näytössä 100 0005 
= 1. × 1025. Näin toimien tämä väärä vastausvaihtoehto olisi ollut helppo karsia pois. 

Ongelmanratkaisutehtävät

Kaikissa ongelmaratkaisutehtävissä oli 2–4 alakohtaa. Jokaisen tehtävän enimmäis-
pistemäärä oli kuusi pistettä, mutta jokainen alakohta käsiteltiin ja analysoitiin omana 
tehtävänä. Tehtävät eivät olleet vaikeusjärjestyksessä, vaan jokainen tehtävä alakoh-
tien kanssa muodosti kokonaisuuden. Ensimmäiseksi oli toki laitettu sellaisia tehtä-
viä, joiden avulla oletettiin jokaisen oppilaan pääsevän laskemisen alkuun. Ongelman-
ratkaisutehtävissä vaadittiin myös perustelu vastauksen lisäksi. Pelkästä vastauksesta 
sai enintään yhden pisteen. 

Ensimmäinen ongelmanratkaisutehtävä oli seuraavanlainen: 

Esimerkki 7. Liisa on ystäviensä Annan ja Ullan kanssa menossa katsomaan 
elokuvaa. 

Liisa osti elokuvalipun ja suklaapatukan, joiden hinta yhteensä oli 11,50 €. Hän 
maksoi 20 euron setelillä. Epähuomiossa myyjä antoi Liisalle takaisin 11,50 €. 
Kuinka paljon Liisan täytyy antaa myyjälle korjatakseen virheen? Selosta las-
kelmasi.
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Tehtävästä saattoi saada kaksi pistettä. Pelkkä vastaus ilman laskua tai muuta, oikeaa 
perustelua oli yhden pisteen arvoinen. Täydet kaksi pistettä sai 84 % oppilaista ja 
yhden pisteen 9 % oppilaista. Tehtävän ratkaisuprosentti oli 89. Tehtävä oli myös vuo-
den 2004 arvioinnissa hieman eri sisällöllä kysymyksen ja lukujen ollessa täsmälleen 
sama. Vuonna 2004 tehtävän ratkaisuosuus oli 93 %. Siis tämän arkisen, helpoilla raha-
summilla laskettavan lukuihin ja laskutoimituksiin kuuluvan tehtävän ratkaisuosuus 
laski. Näin tapahtui lähes kaikkien aiemmissa arvioinneissa olleiden tehtävien kohdalla.  

Esimerkki 8. 

Laske viereisen suunnikkaan piiri.  

Tämä tehtävä oli uusi, tähän arviointiin tuotettu. Kun aiempien vuosien seuranta-
arviointien pohjalta tiedossa oli geometrian osaamisen alhainen taso, haluttiin arvi-
ointiin geometrian peruskäsitteisiin liittyvä tehtävä, jossa vastauksen lisäksi vaadittiin 
perustelu. Tehtävän ratkaisemiseksi vaadittavat käsitteet ja mittayksikön muunnok-
set ovat jo alempien vuosiluokkien asiaa. Ne sisältyvät kuvaukseen oppilaan hyvästä 
osaamisesta jo 5. luokan päättyessä (Opetushallitus 2004, 161).

Tehtävän keskimääräinen ratkaisuosuus oli 55 % eli tyydyttävää tasoa. Tehtävä osat-
tiin paremmin kuin geometrian tehtävät keskimäärin. Täydet kolme pistettä tehtä-
västä sai 49 % oppilaista, tehtävään kokonaan vastaamatta jätti 13 % oppilasta. Yllät-
tävä huomio sensoroinnin yhteydessä oli, kuinka yksikönmuunnokset tutuilla, arjessa 
käytössä olevilla yksiköillä metri ja senttimetri tuottivat vaikeuksia. Tehtävän ratkai-
semista näytti hankaloittavan myös tehtävässä annettu ylimääräinen, tarpeeton tieto 
600 mm. Piiriä laskettiin useissa papereissa annetun kolmen luvun summana, joissa 
osassa osattiin kyllä tehdä yksikönmuunnokset samaan yksikköön. Tehtävän ratkai-
semisessa sukupuolen tai kieliryhmän välillä ei ollut tilastollisesti merkittäviä eroja.
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8  OPPILAITA JA OPETUSTA KOSKEVAA    
 TAUSTATIETOA

8.1 Rehtorikysely
Rehtorikyselyyn saatiin vastaukset kaikista 113 koulusta. Näistä 98 koulussa ope-
tusta annetaan suomenkielellä ja lopuissa 15 koulussa opetuskieli on ruotsi. Rehto-
reilta kysyttiin koulun opetusjärjestelyihin, tuntimääriin ja resursseihin liittyviä kysy-
myksiä. Tämän lisäksi rehtorilta kysyttiin, mikä opettajan kelpoisuus hänellä on ja 
kuinka monta vuotta hän on toiminut rehtorina tässä nykyisessä koulussa. Rehtoreista           
71 %:lla oli aineenopettajan ja lopuilla luokanopettajan kelpoisuus. Nykyisessä kou-
lussaan rehtorit olivat toimineet tehtävässään keskimäärin kuusi vuotta. 

Voimassa olevan tuntijaon mukaan vuosiluokilla 6–9 matematiikan vähimmäistunti-
määrä on 14 vuosiviikkotuntia. Vähimmäistuntimäärästä poikkesi neljä koulua, joissa 
jokaisessa oli yhteensä 15 vuosiviikkotuntia eli yksi lisätunti matematiikkaa vuosiluo-
killa 6–9. Kouluista 60 %:ssa oli matematiikan tunnit ryhmitelty vuosiluokille 6–9 
vuosiluokkajärjestyksessä seuraavasti: neljä, kolme, kolme ja neljä vuosiviikkotuntia. 

Lähes kaikissa kouluissa oli käytössä 45 minuutin oppitunnit. Kouluista suurimmassa 
osassa (79 %) oli käytössä jaksojärjestelmä. Yleisimmin käytössä oli viisijaksojärjes-
telmä, jota käytti kouluista 32 %. Kouluissa, joissa oli jaksojärjestelmä, kaksi kolmas-
osaa oli hajauttanut matematiikan opetuksen koko kouluvuodelle. Yleisesti mate-
matiikan opetusjärjestelyillä kuten jaksotuksella ja mahdollisilla ”nollajaksoilla” (jak-
soja, joissa ei opeteta matematiikkaa) sekä niiden määrällä ei ollut yhteyttä arvioin-
nissa menestymiseen. 

Matematiikkaa opetetaan pääsääntöisesti kiinteissä, heterogeenisissä ryhmissä. 
Vajaassa viidesosassa kouluja oli käytetty muunlaisia ryhmittelyjä. Avovastausten 
perusteella pääasiallisena jakoperiaatteena oli joko oppimiskyky, osaamistaso tai toi-
sen asteen opintoihin suuntautuminen perusopetuksen jälkeen. Alla on esitetty kah-
den rehtorin suoraan lainatut kommentit ryhmäkysymykseen.

”Koko luokkataso opiskelee samaan aikaan, jolloin voidaan käyttää joustavaa ryhmittelyä 
pedagogisesti optimaalisilla ryhmityksillä”

”Oppilaat jaettu 5 ryhmään, jotka muodostettu jatko-opintoaikeiden mukaan: 3 lukioon 
suuntautuvaa ryhmää, 2 ammatilliselle puolelle. Yhteiset kokeet ja oppisisältö, mutta jonkin 
verran painotuseroa opetuksen soveltavassa osuudessa, lukioon suuntautuneilla painottuu teo-
reettisemmin.”
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Niissä koululuissa, joissa oli kiinteiden heterogeenisten ryhmien sijaan käytetty muun-
laisia ryhmittelyjä matematiikan opetuksessa, oppilaat menestyivät tilastollisesti mer-
kitsevästi paremmin arvioinnissa. Näiden koulujen oppilaiden keskimääräinen ratkai-
suosuus oli 57 %, muiden koulujen 54 %. Kaikissa neljänneksissä oli kouluja, joissa 
oli käytetty niin kiinteitä, heterogeenisiä ryhmittelyjä kuin muunlaisia ryhmittelyjä 
matematiikan opetuksessa. 

Kouluista kymmenellä prosentilla oli matematiikan opetusta painottavia luokkia. Näi-
hin luokkiin valittiin oppilaat hakemusten perusteella. Osassa kouluja käytettiin tar-
vittaessa myös valintakoetta. Näillä luokilla matematiikan tuntimäärät vaihtelivat ase-
tuksessa annetusta minimituntimäärästä kolmeen lisätuntiin vuosiluokilla 7–9. 

Koulujen käytössä olevat tuntiresurssit vaihtelivat suuresti kuten myös ryhmäkoko ja   
oppilaiden määrä. Käytössä olevien tuntiresurssien lisäksi rehtorit kuvasivat avovas-
tauksissaan, mihin kohdentaisivat vähimmäismäärän yli jäävän resurssin, mitä resurs-
sien riittämättömyys aiheuttaa ja mihin he tarvitsisivat lisäresurssia. Vähimmäismää-
rän yli jäävät resurssit ja mahdollinen lisäresurssi kohdennetaan pääsääntöisesti jako-
tunteihin, tukiopetukseen, osa-aikaiseen erityisopetukseen ja ryhmäkokojen pienentä-
miseen. Resurssien riittämättömyys vastaavasti näkyi ryhmäkokojen suurenemisessa, 
tukitoimien pienentymisenä ja ei-pakollisten toimintojen, esimerkiksi kerhojen karsi-
misena tai lopettamisena. Seuraavassa on muutamien rehtoreiden kommentit siitä, 
mitä resurssien riittämättömyydestä aiheutuu:

”Ryhmäkoot suurenevat ja opetuksen tukitoimia on rajoitettava.”

”Oppimisvaikeuksissa olevat oppilaat kärsivät eniten, myös ns. lahjakkaimmille oppilaille ei 
aina pystytä tarjoamaan lisähaasteita. Myös valinnaisuus saattaa rajoittua.”

”Opetuksen erityttäminen on vaikeaa, kun ryhmät ovat heterogeenisiä ja suuria.”

“Eleverna har svårigheter med att nå den nivå han/hon kunde nå i bästa fall.”

Lopuksi rehtoreita pyydettiin luonnehtimaan tulevaisuuden näkymiä. Heitä pyydettiin 
huomioimaan sekä positiiviset mahdollisuudet että mahdolliset uhat koulujaan aja-
tellen. Positiivisia mahdollisuuksia oli lukemattomia. Useimmiten erilaiset hankkeet, 
uuden teknologian käyttö, koulun oppilasmäärän kasvu, koulun remontti, koulujen 
yhdistäminen uudeksi yhtenäiskouluksi sekä niissä luokanopettajan ja aineenopetta-
jan uudenlainen yhteistyö oppilaiden parhaaksi nähtiin positiivisina mahdollisuuk-
sina. Uhkina koettiin kuntien taloudellinen tilanne, oppilasmäärän pieneneminen ja 
sitä kautta koulun mahdollinen lakkauttaminen. Samoin tukea tarvitsevien oppilas-
määrien kasvu koettiin uhkana, jos resurssit eivät seuraa mukana. Joissakin pienem-
missä kouluissa uhkana pidettiin, että ei saada muodollisesti kelpoisia aineenopetta-
jia kouluun, kun oppiaineen tuntimäärät jäivät pieniksi. 
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8.2 Opettajakysely
Opettajakysely lähetettiin kouluihin muun arviointimateriaalin mukana viikkoa ennen 
arviointipäivää. Ohjeissa pyydettiin kaikkia 9. vuosiluokan oppilaille matematiikkaa 
opettavia opettajia täyttämään kyselyn riippumatta siitä, onko heidän oppilaitaan 
mukana otoksessa. Opettajilta kysyttiin kelpoisuutta, koulutusta ja työvuosia. Resurs-
seihin ja työtapoihin liittyen kysyttiin täydennyskoulutukseen sekä oppimateriaaliaa-
leihin että yhteistyöhön liittyviä asioita. 

Kaikista kouluista saatiin opettajakyselyyn vastauksia. Pienimmistä kouluista vastasi 
yksi matematiikkaa opettava opettaja, suurimmasta koulusta vastaukset saatiin kym-
meneltä matematiikkaa opettavalta opettajalta. Yhteensä opettajakyselyyn vastasi 412 
opettajaa, 171 miestä ja 241 naista. 

Opettajista 86 % oli matematiikan opettajia. Osalla heistä oli lisäksi muu opettajan 
kelpoisuus, kuten luokanopettaja tai erityisopettaja. Erityisopettajia oli yhdeksän pro-
senttia vastaajista ja kohtaan muu, mikä? kuului neljä prosenttia opettajista. 

Kyselyn vastausten perusteella muodollinen kelpoisuus tehtävään oli noin 90 %:lla 
opettajista (taulukko 28). Suurimmalla osalla opettajista oli FM/FK - tutkinto (68 %). 
Alle kahdella prosentilla oli FT/FL -tutkinto, luokanopettajatutkinto oli noin kuu-
della prosentilla. 12 %:lla oli joku muu koulutus ja kaksi prosenttia ei vastannut kou-
lutusta koskevaan kysymykseen. Opettajan kelpoisuudella, koulutuksella ja matema-
tiikan opintojen laajuudella ei ollut yhteyttä oppilaiden osaamiseen.

Taulukko 28. Opettajien kelpoisuus ja koulutus.

Koulutus Kelpoisuus 
tehtävään 
(%)

FM/FK 
(%)

FT/FL 
(%)

LuK 
(%)

Luokan-
opettaja 
(%)

Muu 
(%)

Ei             
vastannut 
(%)

Mies             
(n = 171) 85 67 4 8 6 12 3

Nainen           
(n = 241) 91 69 - 11 5 13 2

Yhteensä 89 68 2 10 6 12 2

Opettajien kelpoisuuksissa ja koulutuksissa oli alueellisia eroja. Entisen Etelä-Suo-
men läänin opettajista kelpoisia tehtäviinsä vastasi olevan 83 %, kun muissa lääneissä      
kelpoisia opettajia oli Oulun läänin 94 %:n osuudesta aina Lapin läänin 100 %:iin.   
Sellaisten opettajien osuus, joilla oli vähintään FM/FK tasoisen tutkinto, vaihteli 66 ja  
88 %:n välillä entisen läänijaon mukaan. Pienin osuus oli entisen Länsi-Suomen lää-
nin opettajilla ja korkein Lapin läänin opettajilla. Vastaavasti vähintään aineopintota-
son laajuiset matematiikan opinnot (cum laude/35 ov/120 op) suorittaneiden osuus 
oli 79–93 %, pienin osuus oli Etelä-Suomessa ja suurin Oulun läänissä. 
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Kuntaryhmittäin tarkasteltuna kaupunkimaisissa kunnissa 92 % opettajista oli           
kelpoisia tehtäväänsä, taajaan asutuissa kunnissa 86 % ja maaseutumaisissa kunnissa 
89 %. Vähintään FM/FK tasoinen tutkinto oli kaupunkimaisissa kunnissa olevista 
opettajista 76 %:lla, taajaan asutuissa kunnissa 58 %:lla ja maaseutumaissa kunnissa 
70 %:lla. Vähintään aineopintotason laajuiset matematiikan opinnot (cum laude/ 
35 ov/120 op) oli kaupunkimaisissa kunnissa 87 %:lla, taajaan asutuissa kunnissa                                           
72 %:lla ja maaseutumaisissa kunnissa 79 %:lla opettajista. 

Suomenkielisten koulujen opettajista kelpoisia tehtäväänsä ilmoitti olevansa 91 %, 
ruotsinkielisten koulujen opettajista 83 %. Suomenkielisissä kouluissa vähintään    
FM/FK tasoinen tutkinto oli 74 %:lla ja vähintään aineopintotasoiset (cum laude/ 
35 ov/120 op) matematiikan opinnot 85 %:lla opettajista. Vastaavat osuudet ruot-
sinkielisten koulujen opettajilla olivat 53 % ja 63 %. 

Työvuosia opettajilla oli keskimäärin 16 vuotta opettajan työssä. Kaksi kolmasosaa oli 
toiminut opettajana kymmenen vuotta tai enemmän, vajaa viidennes oli ollut opetta-
jana alle viisi vuotta. Pitkään, yli 25 vuotta opettajana toimineita oli 22 %. Suurta eroa 
mies- ja naisopettajien työvuosien välillä ei ollut. Keskimääräinen työvuosien määrä 
nykyisessä koulussa oli 11 vuotta.

Opettajat olivat viimeisen kolmen vuoden aikana osallistuneet täydennyskoulutuk-
seen keskimäärin seitsemän päivää. Niistä kaksi päivää oli liittynyt matematiikan ope-
tukseen. Eniten opettajat kertoivat haluavansa koulutusta matematiikassa opetusme-
netelmiin, eriyttämiseen ja oppilaan tukeen liittyviin asioihin sekä tietotekniikan ja 
uuden teknologian käyttämiseen matematiikan opetuksessa. 

Matematiikan opetussuunnitelmaa kertoi käyttävänsä 87 % kysymykseen vastanneista 
opettajista. Vastaavasti 13 % kertoi, ettei käytä opetussuunnitelmaa työssään. Muu-
tama opettaja jätti vastaamatta kysymykseen. Jos vastasi käyttävänsä opetussuunni-
telmaa, kysyttiin tarkennuksena miten. Vastaavasti niiltä, jotka eivät käyttäneet, kysyt-
tiin miksi et?

Ylivoimaisesti eniten (40 % opettajista) opetussuunnitelmaa käyttävät opettajat ker-
toivat tarkistavansa siitä matematiikan opetuksen sisältöjä ja tavoitteita. Toiseksi eni-
ten opettajat (18 %) ilmoittivat käyttävänsä sitä opetuksen suunnittelun tukena ja 
kolmanneksi (14 %) oppilasarviointiin liittyvissä asioissa. Kun opetussuunnitelmaa 
ei käytetty, ilmoitettiin useimmiten oppikirjan olevan opetussuunnitelman mukainen, 
ja siksi itse opetussuunnitelman käytölle ei ole tarvetta. Seuraavassa on muutamien 
opettajien vastauksia opetussuunnitelman tarpeellisuudesta tai tarpeettomuudesta.
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Kyllä käytän, miten?

OPS on opetuksen perusta; se määrää mitä opetetaan ja siksi luonnollinen työväline.
Katselen kokonaisuuksia, perustelen oppilaille opetettavan asian merkitystä.
Se antaa raamit, mutta sisältö elää ryhmän ja käytössä olevan ajan mukaisesti.
Suunnittelemme kollegoiden kanssa sen pohjalta opetuksen järjestämisen vuosiluokittain.
HOJKSeja tehdessä
Esim. karsiessani opetettavia asioita
Kollar innehåll vid kustplanering, kollar kriterier för vitsord 8.
Ja, men i praktiken är det läroboken som styr.

En käytä, miksi en?

Seuraan oppikirjaa ja vanhempien kollegoiden ohjeita siitä mitkä aiheet käsitellään.
Sehän ei toimi lainkaan. Asiat, mitkä ehditään, käydään läpi, loput jäävät ”herran haltuun”.
Ei ole aikaa.
Oppikirja määrää opetusta.

Suomenkielisissä kouluissa 47 % opettajista ilmoitti käyttävänsä oppikirjana Lasku-
taitoa (WSOY) ja 26 % Kolmiota (Tammi). Ruotsinkielisissä kouluissa opettajista           
59 %:lla oli käytössään Matematikens värld (Schildts & Söderströms) ja 24 %:lla På tal 
om tal (Schildts & Söderströms). Lisäksi suomenkielisissä kouluissa oli käytössä viisi 
muuta oppikirjaa ja ruotsinkielisissä kouluissa kaksi. Opettajat käyttivät myös käytössä 
olevien kirjasarjojen yksilölliseen opetukseen suunniteltuja versioita (ns. mukautet-
tuja oppikirjoja ja e-oppikirjoja).

Kaikki opettajat vastasivat käyttävänsä oppikirjan lisäksi muuta materiaalia matematii-
kan opetuksessa. Lähes kaikki (95 %) kertoivat käyttävänsä useampia eri materiaaleja. 
Oppikirjan lisäksi eniten käytettiin itse tehtyä materiaalia (80 %), jota reilu kymme-
nen prosenttia ilmoitti valmistavansa joka tunnille. Keskimäärin opettajat ilmoittivat 
valmistavansa itse materiaalia joka kuudennelle oppitunnille. Lisämateriaalina kolme 
neljäsosaa ilmoitti käyttävänsä oppikirjan opettajan materiaalia sekä muita matema-
tiikan kirjoja ja kaksi kolmasosaa sähköistä materiaalia, kuten nettiä, oppimisalusto-
jen tehtäväpankkeja jne.

Opetusjärjestelyihin liittyen opettajat kertoivat matematiikan tunneista keskimäärin 
joka viidennen tunnin olevan kaksoistunti: kolmasosalla kaksoistunteja ei ollut ollen-
kaan. Matematiikan kotitehtäviä opettajat antoivat keskimäärin 3,5 tehtävää. Yli 80 % 
opettajista antoi kerrallaan 3–5 tehtävää. Ratkaisuosuus arvioinnissa oli keskimäärin 
55 % niillä oppilailla, joiden opettajat antoivat 3–5 kotitehtävää. Vähemmän kotiteh-
täviä antaneiden opettajien oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 52 %. Enem-
män kuin viisi kotitehtävää antoi niin pieni määrä opettajia, että ei ole luotettavaa tut-
kia sen osuutta suhteessa oppilaiden menestymiseen arvioinnissa.
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Opettajilta kysyttiin viisi oppilaiden tukeen, yhteistyöhön ja resursseihin liittyvää väit-
tämää tai kysymystä. Kaikissa niissä oli sama neliportainen vastausasteikko. Seuraa-
vaan taulukkoon 29 on koottu näiden kysymysten vastaukset. 

Taulukko 29. Oppilaiden tukeen sekä opettajien yhteistyöhön ja resursseihin liittyvien     
vastausten suhteelliset osuudet.

Väittämä/kysymys Ei lainkaan 
(%)

Joskus 
(%)

Usein 
(%)

Aina 
(%)

Oppilaani ovat saaneet matematiikassa           
tarvittaessa tukiopetusta. 1,5 34,6 30,6 33,3

Oppilaani ovat saaneet matematiikassa           
tarvittaessa erityisopettajan opetusta. 5,7 36,7 41,9 15,7

Minulla on mahdollisuus tarvittaessa saada             
luokkaan työparikseni toinen opettaja. 35,5 52,5 11,3 0,7

Minulla on mahdollisuus tarvittaessa saada               
luokkaan työparikseni kouluohjaaja. 43,2 37,2 15,3 4,3

Pidetäänkö koulussanne matematiikan           
yhteisiä kokeita? 15,6 34,5 20,0 29,9

Oppilaiden tukeen liittyen opettajat kertoivat oppilaidensa saaneen tarvittaessa mate-
matiikan tukiopetusta aika tasaisesti vaihtoehtojen aina, usein tai joskus välillä. Erityis-
opettajan opetusta matematiikassa tarvittaessa aina oli saanut oppilaista selvästi pie-
nempi osuus verrattuna tukiopetukseen saamiseen. Kuusi prosenttia ei ollut saanut 
lainkaan tarvittaessa erityisopettajan opetusta matematiikassa. Tämä on yli kolmin-
kertainen määrä verrattuna niihin oppilaisiin, jotka eivät ole saaneet tukiopetusta, 
vaikka olisivat tarvinneet. 

Puolet opettajista sai tarvittaessa työparikseen toisen opettajan luokkaansa joskus. 
Tätä mahdollisuutta ei ollut ollenkaan reilulla kolmasosalla opettajista. Vielä vähem-
män opettajista tarvittaessa sai työparikseen kouluohjaajan. Erityisopettajina toimi-
vat opettajat saivat luokkaan avuksi toisen aikuisen, useimmiten kouluohjaajan, use-
ammin kuin muut opettajat. Erityisopettajista hieman yli puolet (54 %) ilmoitti saa-
vansa usein tai aina kouluohjaajan avukseen. Tämä on luonnollista, sillä erityisopet-
tajat tekevät opetustyötään erityisesti tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppi-
laiden parissa. 
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Kysymykseen yhteisistä matematiikan kokeista suurimmat osuudet tulivat joskus- ja 
aina-vastauksiin. Tämä ei kerro kovinkaan paljon koulujen yhteisten kokeiden järjes-
tämisestä. Pienemmissä kouluissa yhteisiä kokeita ei voida järjestää, kun koulussa on 
yksi 9. luokan matematiikan ryhmä ja yksi matematiikan opettaja. Suuremmissa kou-
luissa yhteisiä kokeita voidaan toteuttaa monin tavoin; osa ryhmistä ja opettajista on 
aina mukana ja osa joskus. Tämä näkyi myös vastauksissa. Osassa samojen suurien 
koulujen opettajat vastasivatkin eri tavoin yhteisiä kokeita koskevaan kysymykseen. 
Otoksessa oli myös oppilasmäärältään suuria kouluja, joissa osassa ei pidetty yhteisiä 
kokeita koskaan ja osassa aina. 

Työnsä kannalta keskeisiksi yhteistyökumppaneiksi opettajat ilmoittivat toiset matema-
tiikan opettajat, erityisopettajat ja muut opettajat. Pienemmässä määrin opettajat ker-
toivat yhteistyökumppaneiksi muun muassa oppilashuollon henkilöstön ja huoltajat. 

Kouluvuoden aikana ilmeneviin tarpeisiin ja resursseihin, esimerkiksi materiaalin han-
kinta, opetusjärjestelyt jne. pystyivät melkein kaikki opettajat (92 %) vaikuttamaan 
vähintään joskus. Vain viidellä prosentilla ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa resurssei-
hin lainkaan kesken kouluvuotta.

Opettajille esitettiin samat 15 väittämää koskien oppitunneilla käytettyjä työtapoja 
kuin oppilaille. Vastausvaihtoehtoja oli viisi (1 = ei lainkaan, 2 = harvoin, 3 = joskus, 4 
= usein ja 5 = lähes aina). Kuviosta 22 näkee, että opettajien mielestä eniten käytetty 
työtapa on opettajajohtoinen opetus. Seuraavat, lähes yhtä usein käytetyt työtavat ovat 
oppilaat neuvovat toisiaan ja kukin tekee itselleen sopivan vaikeita tehtäviä. Vähiten 
tehdään projektitöitä, suunnitellaan matematiikan opiskelua yhdessä opettajan kanssa 
ja oppilaat käyttävät tietokonetta. 
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Kuvio 22. Opettajien keskimääräiset käsitykset käytetyistä työtavoista matematiikan tunneilla 
luokilla 7–9.

Opettajista 72 % kertoi oppilaiden tekevän annetut kotitehtävät sovitulla tavalla usein 
tai lähes aina. Erityisopettajista näin vastasi vain hieman yli puolet (51 %). Taulukossa 
30 on esitetty oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus arvioinnissa jaoteltuna opet-
tajan käsityksiin kotitehtävien tekemisestä sovitulla tavalla. 
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Taulukko 30. Oppilaiden menestyminen arvioinnissa luokiteltuna opettajien käsityksiin koti-
tehtävien tekemisestä sovitulla tavalla. 

Kotitehtävät on 
tehty sovitulla    
tavalla

Keskimääräinen ratkaisuosuus arvioinnissa (%)

Pojat Tytöt Yhteensä

Ei lainkaan 41,3* 26,8* 34,7*

Harvoin 44,3 45,5 44,8

Joskus 54,8 52,8 53,8

Usein 55,5 55,3 55,4

Lähes aina 55,8 56,9 56,4

* hyvin pieni määrä oppilaita

Oppilaat, joiden opettajat kertoivat oppilaidensa tekevän kotitehtävät sovitulla tavalla 
harvoin, menestyivät arvioinnissa tilastollisesti merkitsevästi heikommin kuin ne 
oppilaat, joiden opettajat kertoivat oppilaidensa tekevän kotitehtävät sovitulla tavalla 
vähintäänkin joskus tai useammin. Tulos on samansuuntainen tarkasteltaessa sitä joko 
koko otoksen mukaan tai yleisen opetussuunnitelman mukaan matematiikkaa opis-
kelevien oppilaiden joukosta. Oppilaita, jotka eivät tee lainkaan kotitehtäviä sovitulla 
tavalla opettajien käsitysten mukaan, oli hyvin vähäinen määrä (11 oppilasta). 

Lopuksi opettajilta kysyttiin päässälasku-, monivalinta- ja ongelmanratkaisutehtävien 
vaikeustason sopivuutta 9.-luokkalaisille viisiportaisella asteikolla (erittäin helppo, 
helppo, sopiva, vaikea ja erittäin vaikea). Nämä tiedot on koottu taulukkoon 11. 
Lisäksi opettajilta pyydettiin ehdotuksia, miten arviointia tulisi kehittää.

Arviointitehtävät olivat opettajien mielestä olleet pääsääntöisesti sopivia tai hieman 
helppoja 9.-luokkalaisille. Erityisopettajat pitivät niitä vaikeampina kuin muut opet-
tajat, sillä muista opettajista kukaan ei pitänyt mitään tehtäväosiota erittäin vaikeana. 
Opettajakyselyyn vastanneista 41 oli erityisopettajia, kymmenen prosenttia kaikista 
vastanneista. Myös erityisopettajista päässälaskuja ja monivalintatehtäviä piti sopivina 
68 %, jopa helppoina 7 % heistä. Ongelmanratkaisutehtäviä yli puolet erityisopetta-
jista (54 %) piti sopivina.  

Kommentteja, toiveita ja kehittämisehdotuksia esitettiin runsaasti. Pääasiassa oltiin 
tyytyväisiä arvioinnin rakenteeseen, sen tehtäviin ja vaikeustasoon. Ongelmanratkai-
sutehtäviin toivottiin yhtä vielä vaikeampaa tehtävää kuin arvioinnissa nyt oli. Se erot-
telisi kiitettävän ja erinomaisen tason oppilaat paremmin. Ääneen luettavista pääs-
sälaskuista toivottiin lukuarvoja kirjoitettavaksi näkyviin. Osa opettajista koki arvi-
oinnin olevan ajallisesti liian pitkä yhden koulupäivän aikana järjestettäväksi ajatellen 
niin oppilaiden jaksamista kuin arvioinnin järjestämistäkin. Erityisoppilaille toivottiin 
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omia tehtäviä tai heidät tulisi jättää arvioinnista pois. Eniten kritiikkiä tuli avoteh-
tävien pisteityksestä: sekä niiden väljyydestä että tiukkuudesta kuin itse pisteityksen 
työläydestä. Opettajat toivovat pisteityksen lisäksi arvosana-asteikkoa. Seuraavana 
on muutamia lainauksia opettajien toiveisiin ja kehittämisehdotuksiin liittyvistä vas-
tauksista. 

Ihan hyvä näin, koska päässälaskut eli suulliset sopivat joillekin hyvin, monivalinta antaa 
hiukan pelivaraa ja soveltavat tehtävät sitten kertovat taidosta aika paljon.
Soveltavaan osioon vähintään yksi vaikeampi tehtävä.
Päässälaskuissa lukuarvot taululle.
Arviointikriteerit ovat hyvin väljät ja niitä voidaan tulkita monella tavalla. Kokeessa voisi olla 
numeroasteikko, joka vastaisi OPH:n käsitystä arviointikriteereiden toteutumisesta.
Koetta ei pitäisi teettää matematiikassa yksilöllistetyille oppilaille.
Erityisoppilaille omat kokeensa.

8.3 Oppilaskysely
Oppilailta kysyttiin perustaustatietojen lisäksi viimeisin todistusarvosana matema-
tiikassa sekä äidinkielessä ja kirjallisuudessa, valittujen matematiikan valinnaiskurs-
sien määrää sekä tukiopetukseen, ryhmäkokoon ja luokan työrauhaan liittyviä asioita. 
Myös koulussa viihtymistä ja koulukiusaamista kysyttiin. Peruskoulun jälkeisiin opin-
toihin liittyen kysyttiin, mihin oppilas aikoo yhteishaussa ensisijaisesti pyrkiä. 

Huoltajia koskevia kysymyksiä oli kolme: "Onko äitisi ylioppilas, Onko isäsi ylioppilas ja 
Huoltajani seuraavat sitä, miten huolellisesti teen matematiikan tehtävät”. 

Näiden lisäksi oppilaat vastasivat asenteita koskeviin väittämiin, joista viidessä kysyt-
tiin matematiikan osaamiseen, viidessä matematiikan hyödyllisyyteen ja viidessä mate-
matiikasta pitämiseen liittyviä asioita. Lopuksi kartoitettiin vielä luokilla 7–9 mate-
matiikan tunneilla työtapoihin liittyviä asioita. Nämä samat työtapoihin liittyvät kysy-
mykset esitettiin myös opettajille täsmälleen samassa muodossa. 

Otoksessa oli mukana vain kouluja, joiden opetuskieli on suomi tai ruotsi. Otoksen 
oppilaista 86 % ilmoitti äidinkielekseen suomen, 11 % ruotsin ja 2 % ilmoitti äidinkie-
len olevan jokin muu kuin suomi tai ruotsi. Otoksen oppilaista 498 oppilasta (10 %) 
vastasi kotinsa olevan kaksikielinen. 
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Suhtautuminen matematiikkaan ja asenteiden yhteys          
arvioinnin tuloksiin

Oppilaiden suhtautumista matematiikkaan tutkittiin 15 väittämän avulla. Kysymykset 
pohjautuvat esitestattuihin ja jo aiemmissa perusopetuksen arvioinneissa käytettyihin 
kysymyksiin. Väittämissä käytettiin viisiportaista Likert-asteikkoa (–2 täysin eri mieltä, 
–1 = eri mieltä, 0 = kantani epävarma, +1 = samaa mieltä ja +2 = täysin samaa mieltä). 
Väittämät esitettiin satunnaisjärjestyksessä, osa myönteisessä ja osa kielteisessä muo-
dossa. Nämä 15 asennekysymystä jakaantuivat kolmeen ryhmään: viisi oppiaineesta 
pitämiseen, viisi oppiaineen hyödyllisyyteen ja loput viisi käsitykseen omasta osaami-
sesta oppiaineessa. Asennemittarin sisäisestä yhtenäisyydestä kertovat Cronbachin 
alfat olivat korkeita. Kaikkien 15 asenneväittämän osalta alfan arvo oli 0,92. 

Matematiikkaa pidettiin hyödyllisenä oppiaineena (keskiarvo 0,70), mutta siitä ei juuri-
kaan pidetty (keskiarvo –0,25). Kokemus omasta osaamisesta oli aika neutraalia (keski-
arvo 0,11). Poikien ja tyttöjen asenteita matematiikkaa kohtaan on esitetty kuviossa 23. 

 

 

Kuvio 23. Poikien ja tyttöjen asenteet matematiikkaa kohtaan. Mittauksessa käytettiin 
asteikkoa –2 = täysin eri mieltä, –1 = eri mieltä, 0 = kantani epävarma, +1 = samaa 
mieltä ja +2 = täysin samaa mieltä.
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Erot asenteissa matematiikkaa kohtaan olivat poikien ja tyttöjen välillä vähäisiä, 
vaikka poikien suhtautuminen matematiikkaan oli hieman myönteisempää kuin tyt-
töjen (kuvio 23). Kaikista 15 asenneväittämästä vain kolmeen hyödyllisyyttä mittavaan 
asenneväittämään tytöt vastasivat hieman positiivisemmin kuin pojat. Kokonaisuu-
dessaan tytöt kokevat matematiikan yhtä hyödyllisenä kuin pojat tai jopa hieman hyö-
dyllisempänä, mutta tulos ei ole merkitsevä. Tässä on tapahtunut muutos, sillä aiem-
missa arvioinneissa myös matematiikan kokeminen hyödylliseksi on ollut pojilla tyt-
töjä myönteisempää (Mattila 2005a, 94). Erityisesti pojat kokivat oman osaamisensa 
positiivisemmin kuin tytöt, joiden luottamus osaamiseensa jäi nollatason alapuolelle. 

Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden asenteet olivat samansuuntaisia kuin 
koko otoksessa. Matematiikka koettiin hyödylliseksi, mutta ”lempiaine” se ei ollut 
kummassakaan kieliryhmässä. Ruotsinkielisten 9. -luokkalaisten asenteet olivat kui-
tenkin positiivisempia kuin suomenkielisten oppilaiden jokaisessa asenneryhmässä: 
pitäminen, hyödyllisyys ja osaaminen. Opetusta ruotsinkielellä saavat oppilaat pitivät 
matematiikkaa erittäin merkitsevästi hyödyllisempänä kuin suomenkieliset oppilaat. 
Eri kuntaryhmissä asuvien oppilaiden asenteissa ei ollut eroja. Taulukossa 31 on esi-
tetty asenteiden ja arviointitulosten väliset korrelaatiokertoimet. 

Taulukko 31. Asenteiden ja arvioinnissa menestymisen väliset korrelaatiokertoimet.

Tehtävätyyppi Pitäminen Hyöty Osaaminen Asenteet yhteensä

Päässälaskut 0,35 0,27 0,55 0,47

Monivalintatehtävät 0,39 0,31 0,59 0,52

Ongelmanratkaisu 0,42 0,35 0,60 0,55

Koko arviointi 0,43 0,35 0,63 0,56

 

Kaikki asenteiden ja arviointitulosten väliset korrelaatiokertoimet ovat positiivisia. 
Tilanne on vastaava tarkasteltaessa asenteiden ja arviointitulosten välisiä korrelaatio-
kertoimia oppilaiden sukupuolen tai opetuskielen mukaan. Korrelaatiokertoimet ovat 
samaa suuruusluokkaa kuin aiemmissa arvioinneissa, tällä kertaa muutamaa sadasosaa 
suuremmat kuin edellisessä vuoden 2004 seuranta-arvioinnissa (Mattila 2005a, 96). 

Selvin yhteys joka tehtäväosioon sekä koko arvioinnin tuloksiin on tälläkin kertaa 
oppilaan käsityksellä omasta osaamisestaan. Oppilailla vaikutti olevan realistinen käsi-
tys osaamisestaan. Aiempi hyvä suoriutuminen matematiikkaan liittyvissä asioissa niin 
koulussa kuin muuallakin vahvistanee itseluottamusta, vastaavasti heikko suoriutumi-
nen ja kielteinen palaute heikentävät sitä. 
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Matematiikan arvosanat

Oppilailta kysyttiin viimeisintä matematiikan arvosanaa todistuksessa. Koulujen käy-
tänteissä se tarkoittaa hieman eri asiaa eri kouluissa. Osassa kouluja arvosanoja anne-
taan usean kerran vuodessa, aina jakson päättyessä. Toisissa kouluissa arvosanoja 
annetaan harvemmin, pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Jos koulussa on käytössä 
jaksojärjestelmä ja myös matematiikkaa opetetaan jaksotettuna, annettu matematii-
kan arvosana tarkoittaa usein yhden matematiikan kurssin arvosanaa. Vastaavasti kun 
arvosanoja annetaan harvemmin, matematiikan arvosana perustuu useampaan kurs-
siin tai laajempaan alueeseen kuin yksittäisen kurssin alue. 

Matematiikan arvosanat olivat siis oppilaiden itsensä ilmoittamia, ja niissä saattaa olla 
hieman virheitä, sekä tahattomia että tahallisia. Koska otosoppilaiden määrä on niin 
suuri, ei virheellisten arvosanojen osuudella ole tilastollisesti merkitystä tuloksiin. 

Taulukko 32. Matematiikan arvosanojen keskiarvot.

Sukupuoli Suomenkieliset Ruotsinkieliset Yhteensä

Pojat 7,44 7,54 7,46

Tytöt 7,68 7,69 7,68

Kaikki 7,56 7,61 7,57

Oppilaiden matematiikan arvosanojen keskiarvo oli 7,6 ja keskihajonta 1,4. Poikien 
matematiikan arvosanojen keskiarvo oli tilastollisesti erittäin merkitsevästi heikompi 
(p < 0,001) kuin tyttöjen. Näin on ollut myös jokaisessa aiemmassa matematiikan 
oppimistulosten arvioinnissa (Mattila 2005b, 15). Keskihajonnat olivat hieman pie-
nempiä tytöillä kuin pojilla sekä suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa. Poikien ja 
tyttöjen arvosanojen jakaumat on esitetty kuviossa 24. 
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Kuvio 24. Poikien ja tyttöjen matematiikan arvosanojen jakaumat. 

Kuviosta näkee, että tytöt ovat saaneet enemmän korkeimpia arvosanoja kuin pojat. 
Matematiikan arvosanojen ja arvioinnissa menestymisen välinen korrelaatio oli kor-
kea (0,74). Samaa arvosanaa saaneiden oppilaiden joukko oli hajanainen osaamista-
son suhteen. Sitä havainnollistaa seuraava kuvio 25. 
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Kuvio 25. Oppilaiden tulos suhteessa heidän saamiinsa matematiikan arvosanoihin.     
Pystyakseli osoittaa ratkaisuosuutta (%) koko arvioinnin tehtävissä.

Kuviossa näkyvät laatikot edustavat 50:tä prosenttia oppilaista kyseisen arvosanan 
kohdalla. Laatikon halkaiseva vaakaviiva osoittaa tasoltaan keskimmäisen oppilaan 
osaamistasoa. Laatikon alareuna on sen arvon kohdalla, jonka alapuolelle jää 25 % 
oppilaista. Vastaavasti laatikon yläreunan yläpuolelle jää 25 % oppilaista. Laatikoissa 
kiinni olevien janojen ääripäiden arvot osoittavat parhaimpien ja heikoimpien oppi-
laiden ratkaisuosuuden kyseisen arvosanan kohdalla jättäen tarkastelun ulkopuolelle 
epätyypilliset poikkeukselliset ääriarvot. Kuvio näyttää oppilaiden keskimääräisen 
osaamisen tason ja sen hajonnan kyseisen matematiikan arvosanan kohdalla. Kuvio 
havainnollistaa myös sitä, että korkeimpia arvosanoja saaneet oppilaat ovat arvioin-
nin tehtävissä päässeet keskimäärin korkeampiin pistemääriin. Vastaavasti vähemmän 
pisteitä arvioinnissa saaneilla oppilailla on myös heikommat matematiikan arvosanat.   
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Kun kuvio 25 jaetaan erikseen kuvaamaan poikien ja tyttöjen tuloksia arvioinnissa 
suhteessa viimeisimpään matematiikan arvosanaan, nähdään kuviosta 26 samassa 
arvosanaluokassa poikien keskimäärin parempi menestyminen arvioinnin tehtävissä 
verrattavissa tyttöihin. Ainoa poikkeus tästä esiintyy arvosanassa viisi. Vastaavasti tyt-
töjen arvioinnissa saamien tulosten hajonta on suurempaa kuin poikien lähes jokai-
sen arvosanan kohdalla.

Kuvio 26. Poikien ja tyttöjen tulos suhteessa heidän saamiinsa matematiikan arvosanoihin. 
Pystyakseli osoittaa ratkaisuosuutta (%) koko arvioinnin tehtävissä.
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Valinnaiskurssit

Oppilaista pieni osa (7 %) oli valinnut matematiikan valinnaiskursseja. Heistä suurin 
osa oli valinnut yhden valinnaiskurssin yläkoulun aikana. Noin prosentti oppilaista 
oli valinnut kaksi matematiikan valinnaiskurssia. Pojat olivat valinneet matematiikan 
valinnaiskurssin tai -kursseja hieman tyttöjä enemmän, ja ero oli tilastollisesti mer-
kitsevä (p = 0,001). Poikien asenteet sekä yhteensä että kahdessa kolmesta asenne-
ryhmästä olivat tyttöjen asenteisiin verrattuna myönteisempiä. Oppilaan asenteella 
oppiainetta kohtaan on oletettavasti merkitystä myös valinnaiskurssien valintoihin. 

Yhden tai kahden matematiikan valinnaiskurssin valinneiden oppilaiden keskimää-
räinen ratkaisuosuus arvioinnissa oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi kuin niillä 
oppilailla, jotka eivät olleet valinneet matematiikan valinnaiskursseja. 

Matematiikan tukiopetus
Oppilailta tiedusteltiin, ovatko he saaneet tukiopetusta matematiikassa luokkien 7–9 
aikana. Vaihtoehdot olivat harvoin (muutaman kerran vuodessa), silloin tällöin (joka 
kuukausi), melko usein (useamman kerran kuussa), usein (joka viikko) tai ei ole ollut 
tarvetta. Noin seitsemän prosenttia oppilaista ilmoitti saaneensa tukiopetusta melko 
usein tai usein. Näiden oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus arvioinnin tehtävissä 
oli 28 %. Vastaavasti oppilaat, jotka ilmoittivat saaneensa tukiopetusta harvoin tai sil-
loin tällöin, saivat keskimääräiseksi ratkaisuprosentiksi arvioinnissa 45. Ne oppilaat, 
jotka ilmoittivat vastaukseksi ei ole ollut tarvetta, saivat arvioinnissa ratkaisuosuu-
deksi keskimäärin 63 %. 

Tämän perusteella tukiopetus kohdentunee ainakin osin oppilaille, jotka sitä tarvit-
sevat. Toisaalta arvioinnissa oli vajaa 1 % yleisen opetussuunnitelman mukaan mate-
matiikkaa opiskelevia oppilaita, jotka saivat arvioinnin tehtävistä enintään 15 pistettä 
(hyväksytyn raja). Nämä oppilaat kertoivat saaneensa tukiopetusta harvoin, silloin täl-
löin tai tukiopetukseen ei ole ollut tarvetta. 

Matematiikan opetusryhmän koko ja työrauha oppitunneilla 
Otosoppilaista lähes puolet kertoi opiskelevansa matematiikkaa 16–20 oppilaan suu-
ruisessa opetusryhmässä. Reilu viidennes oppilaista opiskelee matematiikkaa 11–15 
oppilaan opetusryhmässä ja vajaa neljännes opiskelee 21–25 oppilaan ryhmässä. Vain 
80 oppilasta (alle 2 %) ilmoitti opiskelevansa ryhmässä, jossa on enemmän kuin 25 
oppilasta. Nämä oppilaat edustivat kahta koulua. Loput 7 % oppilaista opiskeli enin-
tään 10 oppilaan ryhmissä. Taulukkoon 33 on kerätty oppilasmäärät erikokoisissa 
matematiikan ryhmissä ja oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus arvioinnissa. 

99



Taulukko 33. Matematiikan ryhmäkoko ja keskimääräinen ratkaisuosuus arvioinnissa.

Ryhmäkoko Koko otos Yleisopetuksen oppilaat

N
Keskimääräinen 
ratkaisuosuus 
arvioinnissa (%) 

N
Keskimääräinen  
ratkaisuosuus   
arvioinnissa (%) 

Alle 11 oppilasta 365 32,0 242 39,7

11–15 1 041 53,3 1 021 54,0

16–20 2 251 56,4 2 223 56,8

21–25 1 170 58,1 1 158 58,5

Enemmän kuin 25 80 59,0 78 59,9

Pienimmissä, enintään 10 oppilaan ryhmissä, matematiikkaa opiskelevien oppilaiden 
menestyminen oli erittäin merkitsevästi heikompaa kuin muiden. Tämän ryhmän kes-
kimääräinen tulos arvioinnin tehtävissä oli 32 %. Näitä alle 11 oppilaan opetusryh-
mässä matematiikkaa opiskelevia oppilaita oli noin 350. Heistä kolmannes opiskeli 
matematiikkaa yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan, ja kymmenelle prosentille 
oli tehty matematiikkaan oppimissuunnitelma. Kun jätetään matematiikkaa yksilöllis-
tetyn opetussuunnitelman mukaan opiskelevat oppilaat pois, kasvaa alle 11 oppilaan 
ryhmissä opiskelevien oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus melkein kahdeksan 
prosenttiyksikköä. Yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan matematiikkaa opis-
kelevien oppilaiden suuri osuus pienemmissä opetusryhmissä selittää suurta eroa rat-
kaisuosuudessa verraten muiden opetusryhmien keskimääräiseen ratkaisuosuuteen. 

Matematiikkaa 11–15 oppilaan ryhmissä opiskelevien oppilaiden keskimääräinen 
menestyminen arvioinnissa oli erittäin merkitsevästi heikompaa (p < 0,001) kuin 
16–20 ja 21–25 oppilaan opetusryhmissä. 

Opetusryhmän koon lisäksi oppilailta kysyttiin kaksi työrauhaan liittyvää kysymystä, 
joita on käytetty PISA-tutkimuksessa. Ensimmäinen näistä esitettiin muodossa ”Mate-
matiikan tunneilla opettaja joutuu odottamaan kauan oppilaiden hiljentymistä ” ja toinen muo-
dossa ”Matematiikan tunneilla oppilaat eivät kuuntele, mitä opettaja sanoo”. Molemmissa 
oli vastausvaihtoehdot ei koskaan, joillakin tunneilla, useimmilla tunneilla tai joka tunnilla. 
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Oppilaat, jotka vastasivat oppilaiden hiljentymiseen koskevaan kysymykseen ”joka 
tunnilla”, menestyivät arvioinnissa heikommin kuin muuten vastanneet. Erot olivat 
tilastollisesti merkitseviä verrattuna niihin oppilaisiin, jotka vastasivat kysymykseen 
”ei koskaan tai joillakin tunneilla”. Erot ryhmien kesken olivat tilastollisesti vielä mer-
kitsevämpiä kysymyksessä ”Matematiikan tunneilla oppilaat eivät kuuntele, mitä opettaja 
sanoo”. Oppilaat, jotka vastasivat vaihtoehdon: ei koskaan tai joillakin tunneilla, menes-
tyivät arvioinnissa tilastollisesti merkitsevästi paremmin. Työrauhalla, keskittymisellä 
ja kuuntelemisella on merkitystä oppimisessa. 

Koulussa viihtyminen ja koulukiusaaminen
Sekä koulussa viihtymistä että koulukiusaamista kysyttiin yhdellä kysymyksellä. 
Molempiin kysymyksiin jätti vastaamatta 11 % oppilaista. 

Koulussa viihtymistä kysyttiin kysymyksellä ”miten viihdyt koulussa”. Vastausvaihtoeh-
dot olivat erittäin hyvin, melko hyvin, melko huonosti ja erittäin huonosti. Vastanneista oppi-
laista kaksi kolmasosaa ilmoitti viihtyvänsä melko hyvin ja reilu viidennes erittäin 
hyvin. Melko huonosti kertoi viihtyvänsä kymmenen prosenttia oppilaista ja kaksi 
prosenttia ilmoitti viihtyvänsä erittäin huonosti. 

Koulukiusaamista kysyttiin muodossa ”onko sinua kiusattu usein yläkoulun aikana kou-
lussa tai koulumatkalla” ja vastausvaihtoehtona oli kyllä tai ei. Vastanneista oppilaista 
noin kahdeksan prosenttia kertoi tulleensa kiusatuksi usein yläkoulussa tai koulu-
matkalla. 

Kun tarkastellaan näitä kysymyksiä oppilaan matematiikan oppimäärän laajuuden 
mukaan, niin yleisen opetussuunnitelman mukaan matematiikkaa opiskelevien oppi-
laiden vastaukset ovat samankaltaiset kuin koko otoksen oppilaiden keskimääräi-
set vastaukset. Matematiikkaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelevat oppi-
laat viihtyvät oman kertomansa mukaan koulussa hieman huonommin kuin yleisen 
oppimäärän mukaan matematiikkaa opiskelevat oppilaat. Heistä 23 % viihtyi melko 
tai erittäin huonosti. Vastaavasti noin 15 % heistä koki tulleensa kiusatuksi koulussa 
tai koulumatkalla. 

Tarkasteltaessa asiaa sukupuolen perusteella, tytöt viihtyivät koulussa poikia parem-
min, ja ero oli tilastollisesti merkittävä. Pojista 15 % viihtyi koulussa melko huonosti 
tai huonosti, kun tyttöjen vastaava osuus oli 10 %. Tytöt vastaavasti kokivat tulleensa 
kiusatuksi poikia hieman useammin, mutta ero oli vähäinen. 
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Työtavat matematiikan tunneilla

Sekä oppilailta että opettajilta kysyttiin 15 väittämän avulla käsityksiä oppitunneilla 
käytetyistä työtavoista (kuvio 27). Vastausvaihtoehtoja oli viisi (1 = ei lainkaan, 2 = har-
voin, 3 = joskus, 4 = usein ja 5 = lähes aina). Eniten käytetty työtapa oli opettajajohtoi-
nen opetus. Seuraavat, lähes yhtä usein käytetyt työtavat ovat oppilaat tekevät ja tarkista-
vat tehtäviä itsekseen, oppilaat neuvovat toisia sekä pidetään testejä ja kokeita. Vähiten tehtiin 
projektitöitä, käytetään tietokoneita ja suunnitellaan matematiikan opiskelua yhdessä 
opettajan kanssa. 

Kuvio 27. Oppilaiden keskimääräiset käsitykset matematiikan tunneilla luokilla 7–9                
käytetyistä työtavoista. 
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Samassa yhteydessä kysyttiin, pitäisikö mainittuja työtapoja käyttää harvemmin, kuten 
nyt vai useammin verrattuna nykytilaan. Suurimmaksi osaksi oppilaat olivat tyytyväisiä 
käytettyihin työtapoihin. Eniten oppilaat toivoivat lisää tietokoneen käyttämistä. Myös 
opiskelua ryhmissä ja pareittain, oppimista mittaamalla, rakentelemalla tai muulla 
tavoin tekemällä, projektitöitä, soveltamista arkielämään sekä päässälaskujen harjoit-
tamista kaivattiin enemmän. Vain testeihin ja kokeisiin oppilaat toivoivat käytettävän 
vähemmän aikaa. Muiden työtapojen kohdalla oltiin nykytilaan tyytyväisiä tai niitä 
haluttiin vain hieman lisää. Poikien ja tyttöjen välillä ei ollut eroa työtapatoiveissa. 

Työtapojen yhteydessä oppilailta tiedusteltiin vielä samalla viisiportaisella asteikolla 
kotitehtävien tekemistä. Oppilaista 60 % ilmoitti tekevänsä kotitehtävät sovitulla 
tavalla usein tai lähes aina. Oppilaista viisi prosenttia ilmoitti, ettei tee lainkaan koti-
tehtäviä sovitulla tavalla. Seuraavaan taulukkoon on kerätty kotitehtäväkysymykseen 
vastanneet ja keskimääräinen ratkaisuosuus koko arvioinnissa. 

Taulukko 34. Oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus arvioinnissa kotitehtävien         
tekemisen mukaan.

Keskimääräinen ratkaisuosuus arvioinnissa (%)

Kotitehtävät on tehty 
sovitulla tavalla

Pojat Tytöt Yhteensä

Ei lainkaan 46,0 47,3 46,4

Harvoin 49,8 49,0 49,5

Joskus 49,1 48,3 48,7

Usein 55,7 53,1 54,4

Lähes aina 64,3 61,4 62,6

Kaikki 54,7 54,3 54,5

Oppilaat, jotka ilmoittivat tekevänsä kotitehtävät sovitulla tavalla usein tai lähes 
aina, menestyivät erittäin merkitsevästi paremmin (p < 0,001) kuin muun vastauk-
sen ilmoittaneet oppilaat tarkasteltuna sekä koko otoksen osalta että sukupuolen 
mukaan. Kotitehtäväkysymykseen vastanneista pojista 55 % ja tytöistä 65 % ilmoitti 
tekevänsä kotitehtävät usein tai lähes aina sovitulla tavalla. Vastaavasti seitsemän pro-
senttia pojista ja kolme prosenttia tytöistä vastasi, ettei tee lainkaan kotitehtäviä sovi-
tulla tavalla. Kotitehtävien tekemisellä oli myös yhteys matematiikan arvosanaan. Yli 
puolella niistä oppilaista, jotka ilmoittivat tekevänsä kotitehtävänsä usein, oli mate-
matiikan arvosana vähintään kahdeksan. Vastaavasti niillä oppilailla, jotka kertoivat 
tekevänsä kotitehtävänsä lähes aina, oli puolella matematiikan arvosana yhdeksän tai 
kymmenen. 
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Yhteishaku

Oppilailta tiedusteltiin, mihin he ensisijaisesti pyrkivät yhteishaussa. Vastausvaih-
toehtoja oli neljä: pyrin ensisijaisesti lukioon, ammatilliseen koulutukseen, hankin lisäval-
miuksia jatko-opintoihin (esimerkiksi lisäopetus, ammattistartti, kansanopisto) ja aion mennä 
töihin tai pitää välivuoden. Lukioon meneviltä kysyttiin vielä kumman matematiikan 
oppimäärän laajuuden he aikovat valita: pitkän vai lyhyen oppimäärän. Oppilaista 
56 % kertoi ensisijaisesti pyrkivänsä lukioon. Heistä matematiikan pitkän oppimää-
rän aikoi valita 57 % ja loput 43 % lyhyen oppimäärän. Ensisijaisesti ammatilliseen 
koulutukseen kertoi pyrkivänsä 42 % oppilaista. Lopuista oppilaista prosentin ver-
ran ilmoitti hankkivansa lisävalmiuksia ja vain yhdeksän oppilasta aikoi mennä töi-
hin tai pitää vapaavuoden. 

Kuviossa 28 on esitetty ensisijaisesti lukioon ja ammatilliseen koulutukseen hakeu-
tuvien oppilaiden suhteellinen osuus ja heidän viimeisin matematiikan arvosanansa.

 

Kuvio 28. Oppilaiden viimeisin matematiikan todistusarvosana ja ensisijainen hakutoive 
toisen asteen oppilaitoksessa. 
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Vanhempien koulutustausta

Kevään 2011 matematiikan seuranta-arvioinnin yhteydessä tiedusteltiin ensimmäistä 
kertaa oppilaiden vanhempien koulutustaustaa. Monissa muissa arvioinneissa, muun 
muassa PISA-tutkimuksissa, vanhempien koulutustaustaa on kysytty jo vuosia. Oppi-
lailta kysyttiin tähän liittyen kysymykset: Onko äitisi ylioppilas ja Onko isäsi ylioppilas. 
Muiden arviointien perusteella tiedettiin, että tämä kysymys ovatko vanhemmat yli-
oppilaita vai eivät, on riittävä tarkkuus vanhempien koulutustaustakysymykseksi. 

Hieman yli puolet otosoppilaiden äideistä (52 %) ja kolmasosa isistä (34 %) oli yliop-
pilaita. Kun huoltajien koulutustaustatieto yhdistettiin, oppilaiden huoltajista ylioppi-
laita olivat molemmat vanhemmat 28 %:lla oppilaista, vain toinen 32 %:lla ja lopuilla 
40 %:lla oppilaista ei kumpikaan huoltajista ollut ylioppilas. 

Oppilaat, joiden molemmat huoltajat olivat ylioppilaita, saivat arvioinnissa keskimää-
räiseksi ratkaisuosuudeksi 64 %. Kun oppilaan toinen huoltaja oli ylioppilas, oli kes-
kimääräinen ratkaisuosuus oppilailla 55 %. Oppilaat, joiden vanhemmista kumpikaan 
ei ollut ylioppilas, saivat keskimäärin 48 % arvioinnin pisteistä. Erot olivat erittäin 
merkitseviä jokaisen ryhmän välillä (kaikissa p < 0,001).
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Kuvio 29 kuvaa oppilaiden matematiikan arvosanojen jakaumia vanhempien koulu-
tustaustan mukaisesti. 

 Kuvio 29. Oppilaiden arvosanojen jakaumat vanhempien koulutustaustan mukaan.

Keskimääräinen matematiikan arvosana oppilailla, joiden molemmat vanhemmat oli-
vat ylioppilaita, oli kahdeksan. Vastaavasti toisessa ääriryhmässä oppilailla, joiden van-
hemmista ei kumpikaan ollut ylioppilas, keskimääräinen matematiikan arvosana oli 7. 
Oppilailta kysyttiin äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanaa. Arvosanojen ero äidinkie-
lessä ja kirjallisuudessa oli hieman pienempi mutta samansuuntainen. Erot ovat sen 
verran suuria, että kaikki ryhmät eroavat erittäin merkitsevästi toisistaan (kaikissa      
p < 0,001). 
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Seuraavassa kuviossa tarkastellaan oppilaiden keskimääräisiä asenteita vanhempien 
koulutustaustan mukaan.

 

Kuvio 30. Oppilaiden asenteet matematiikkaa kohtaan vanhempien koulutustaustan 
mukaan. Käytetty asteikkoa –2– +2.

Oppilaiden asenteilla ja vanhempien koulutustaustalla oli johdonmukainen yhteys 
(kuvio 30). Erot ryhmien välillä ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Kaikissa ryh-
missä matematiikka koettiin hyödylliseksi oppiaineeksi mutta siitä ei pidetty. Van-
hempien koulutustaustan mukaan ryhmiteltynä oppilaiden asenteiden erot matema-
tiikkaa kohtaan olivat pienimmillään matematiikan hyödyllisyyttä kysyttäessä. Ero oli 
silti tilastollisesti erittäin merkitsevä. Muissa asenneryhmissä, pitäminen ja osaami-
nen, erot olivat suurempia. Suurin ero oli asenteissa käsityksessä omasta osaamisesta 
ääriryhmien välillä: molemmat vanhemmat ovat ylioppilaita ja ei kumpikaan vanhem-
mista ole ylioppilas.
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Kuvio 31. Oppilaiden ensisijainen hakutoive yhteishaussa vanhempien koulutustaustan 
mukaan.

Oppilaista, joiden molemmat vanhemmat ovat ylioppilaita, valtaosa pyrki yhteis-
haussa ensisijaisesti lukioon. Jos kumpikaan oppilaan vanhemmista ei ole ylioppilas, 
on todennäköisempää, että oppilas pyrkii yhteishaussa ensisijaisesti ammatilliseen 
koulutukseen. Todella pieni määrä oppilaita kaikissa ryhmissä aikoi hankkia lisäval-
miuksia, mennä töihin tai pitää välivuoden. 

Oppilaista, joiden molemmat vanhemmat ovat ylioppilaita, 63 % aikoi valita lukiossa 
matematiikan oppimääräksi pitkän matematiikan. Kun toinen vanhemmista on yli-
oppilas, 55 % oppilaista aikoo valita pitkän matematiikan. Kun kumpikaan oppilaan 
vanhemmista ei ole ylioppilas, menee oppilaan valinta lukion pitkän ja lyhyen mate-
matiikan välillä tasan, 50 % ja 50 %. 

Huoltajiin liittyen kyselylomakkeessa oli vielä kysymys ”Huoltajani seuraavat sitä, 
miten huolellisesti teen matematiikan tehtävät”. Vastausvaihtoehdot olivat usein, sil-
loin tällöin tai eivät juuri lainkaan. Oppilaiden matematiikan tehtävien tekoa seurasi 
36 % huoltajista silloin tällöin ja vajaa 60 % ei juuri lainkaan. Vain reilu 5 % huolta-
jista seurasi nuorensa matematiikan tehtävien tekemistä usein.

Tulos kertonee sen, että oppilaiden tulee peruskoulun päättövaiheessa osata pääasi-
assa hoitaa tehtävät omatoimisesti ja itsenäisesti. Näin vanhempien ei tarvitse kovin 
paljoa seurata tehtävien tekemistä. Toki osa oppilaista tarvitsee yhä tässä vaiheessa 
runsaasti tukea. Sukupuolten välillä vastauksissa oli tilastollisesti erittäin merkitsevä 
ero. Pojat ilmoittivat, että 7 % heidän huoltajista seuraa matematiikan tehtävien teke-
mistä usein ja 39 % silloin tällöin. Tytöt vastaavasti kertoivat, että 4 % heidän huol-
tajista seuraa tehtävien tekemistä usein ja 33 % silloin tällöin. 
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8.4 Oppilaiden ja opettajien käsitysten vertailua

Oppilaat ja opettajat vastasivat samoihin oppituntien työtapoja koskeviin väittämiin, 
jotka on esitetty kuviossa 32. 

Kuvio 32. Oppilaiden ja opettajien käsityksiä matematiikan tuntien työtavoista.

Opettajien mielestä suurinta osaa työtavoista käytettiin yleisemmin kuin mitä oppi-
laat kertoivat. Esimerkiksi opettajien mielestä sekä opiskellaan ryhmissä ja pareittain 
että sovelletaan matematiikan taitoja arkielämän tilanteisiin useammin kuin oppi-
laat asian mieltävät. Kaiken kaikkiaan käsitykset oppituntien työtavoista olivat hyvin 
samansuuntaisia sekä oppilailla että opettajilla. 
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Kotitehtävien tekemistä sovitulla tavalla kysyttiin niin oppilailta kuin opettajiltakin. 
Oppilaiden antamien vastausten perusteella kotitehtävien tekemisellä on yhteys arvi-
oinnissa menestymiseen (taulukko 34). Opettajien vastausten perusteella yhteys vai-
kuttaa samansuuntaiselta mutta ei ole niin selkeä. Kolme neljäsosaa opettajista ker-
toi oppilaiden tekevän kotitehtävänsä sovitulla tavalla usein tai lähes aina, oppilaiden 
vastausten mukaan näin tekee 60 % oppilaista. Oppilaista viisi prosenttia vastasi, ettei 
tee lainkaan kotitehtäviä sovitulla tavalla. Opettajien vastausten perusteella kotitehtä-
vänsä kokonaan laiminlyöviä oppilaita on hyvin harvassa (0,2 %).

 

8.5 Opettajilta ja rehtoreilta saatua tietoa koulukohtaisista 
palautteista

Otoskoulujen matematiikkaa opettaville opettajille ja rehtoreille lähetettiin marras-
kuussa 2011 kysely, miten koulut ovat käyttäneet saamaansa koulukohtaista palau-
tetta. Palautekyselyyn vastasi vain 27 rehtoria ja 92 matematiikkaa opettavaa opetta-
jaa, mikä on pieni osa otokseen kuuluvien koulujen rehtoreista (kouluja 113) ja opet-
tajista (opettajakyselyyn vastanneita opettajia 412). Kaikki vastaajat pitivät hyödylli-
senä sitä, että koulu saa omaan käyttöönsä tällaista ennakkotietoa ennen kansallisen 
arvioinnin tulosten julkistamista. 

Koulun saama palauteraportti antaa paljon tietoa, jota koulussa voidaan hyödyntää 
kasvatus- ja opetustyössä, erityisesti matematiikan opetukseen liittyen. Vastauksis-
saan opettajat ja rehtorit kertoivat jo tehneensä tai tekevänsä muutoksia tai muutoin 
puuttuvansa palautteessa ilmeneviin asioihin. Vastauksissa nousi esille muun muassa 
opetusmenetelmien monipuolistaminen, oppilasarvioinnin yhdenmukaistaminen ja 
oppilaiden asenteet. 

”Yritän käyttää monipuolisempia menetelmiä”
”Arvioinnin perusteet on selkiytetty opettajien ja myös oppilaiden kanssa.”
”Tuntitekemiseen ja arviointiin.”
”Tämä kannusti jatkamaan valitulla linjalla. Pääsimme pohjalta lähes pinnalle.”
”Bedömningen av fl ickor och pojkar.”
“Mahdollisuuksien mukaan asenneparannusta.”

Vastaajat kertoivat, että arvioinnin tuloksiin kouluissa oli suhtauduttu asiallisesti ja 
pääasiassa myönteisesti. Tuloksia on esitetty ja pohdittu kouluissa muun muassa mate-
matiikan opettajien ja koulun muun opetushenkilöstön kanssa. Tämän lisäksi tulok-
sista oli tiedotettu vanhempainilloissa (15 %), koulun verkkosivuilla (6 %), paikallis-
lehdessä (7 %) ja muulla tavalla (6 %). 
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9  HAVAINTOJA JA PÄÄTELMIÄ
Opetushallituksen toteuttama matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointi 2011 
peruskoulun päättövaiheessa oli järjestykseltään viides ja noudatti pitkälti aiempien 
arviointien rakennetta. Edellisten ja tämän arvioinnin välissä perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteet ja tuntijako muuttuivat. Matematiikan tavoitteet ja sisäl-
löt opetussuunnitelman perusteissa ovat pysyneet hyvin samanlaisina; tuntimäärä on 
kasvanut yhdellä vuosiviikkotunnilla peruskoulun tuntijaossa. 

Seuranta-arvioinnin tiedot kerättiin 113 koulusta, joista 98 oli opetusta suomenkie-
lellä antavia kouluja ja 15 ruotsinkielisiä kouluja. Oppilaita otoksessa oli 4 929. Kes-
kimääräinen ratkaisuosuus arvioinnissa oli 54 %, mikä vastaa tyydyttävää tasoa. 

Seuranta-arviointi osoittaa, että pojat ja tytöt osaavat matematiikkaa yhtä hyvin. Suo-
men- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä 
eroja keskimääräisissä ratkaisuosuuksissa. Kuitenkin entisen Etelä-Suomen läänin 
ruotsinkielisten koulujen oppilaat menestyivät tilastollisesti merkitsevästi paremmin 
kuin entisen Länsi-Suomen läänin ruotsinkielisten koulujen oppilaat (p = 0,003).

Alueelliset erot entisen läänijaon mukaan olivat pieniä. Oppimistuloksissa oli kuiten-
kin eroja tilastollisen kuntaryhmän mukaan. Kaupunkimaisissa kunnissa asuvien kou-
lujen oppilaat menestyivät tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin taajaan asuttujen 
koulujen oppilaat ja erittäin merkitsevästi paremmin kuin maaseutumaisten kuntien 
koulujen oppilaat. Matematiikan osa-alueista parhaiten osattiin luvut ja laskutoimi-
tukset. Heikoimmin osattiin geometrian tehtäviä. Näin on ollut aiemmissakin arvi-
oinneissa (Mattila 2005b, 7–8). Prosenttilaskut eivät ole matematiikan opetussuunni-
telmassa oma osa-alueensa. Aikaisempien arviointien tapaan prosenttilaskut osattiin 
heikommin kuin muut tehtävät keskimäärin. 

Pojat menestyivät tilastollisesti erittäin merkittävästi paremmin kuin tytöt päässälas-
kuissa ja monivalintatehtävissä. Ongelmanratkaisutehtävissä, joihin vastauksen lisäksi 
vaadittiin perustelu, tytöt taas menestyivät erittäin merkitsevästi paremmin kuin pojat. 
Niin päässälaskuissa kuin monivalintatehtävissä tytöt olivat jättäneet suhteellisesti 
enemmän vastaamatta kuin pojat. 

Arvioinnin tehtävissä oli paljon mukana aiemmissa arvioinneissa käytettyjä tehtäviä. 
Näiden aiempien tehtävien perusteella matematiikan osaamisen taso peruskoulun 
päättövaiheessa on heikentynyt. Nyt näiden aiemmissa arvioinneissa käytettyjen teh-
tävien ratkaisuosuuksia vertailtaessa yleisopetuksen oppilaiden kesken oli tehtävien 
yhteinen ratkaisuosuus laskenut 59 %:sta 54 %:iin eli viisi prosenttiyksikköä (liite 4). 
Matematiikkaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelevat oppilaat jätettiin vertai-
lusta pois, koska he eivät ole olleet mukana aiemmissa arvioinneissa. Edellisessä vuo-
den 2004 arvioinnissa vanhoja tehtäviä tarkasteltaessa osaaminen oli samaa tasoa kuin 
sitä edeltävissä aiemmissa arvioinneissa (Mattila 5a, 143).
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Osa-alueittain tarkasteltuna suurinta pudotus ratkaisuosuuksia vertailtaessa oli luvuissa 
ja laskutoimituksissa, seitsemän prosenttiyksikköä. Prosenttilaskua sisältävissä van-
hoissa tehtävissä ratkaisuosuus laski vieläkin enemmän, 12 prosenttiyksikköä. Pro-
senttilaskut eivät ole opetussuunnitelmassa matematiikassa oma osa-alueensa, vaan 
niihin liittyviä tehtäviä on kaikilla matematiikan osa-alueilla. Näin on myös yhteiskun-
nassa ja kansalaisen arjessa, sillä prosenttilaskuihin liittyviä asioita jokainen kansalai-
nen kohtaa mitä moninaisimmissa tilanteissa, muun muassa omaan talouteen liitty-
vissä asioissa. Tämän takia prosentin käsitteen ja peruslaskujen hallinta on suotavaa.

Matematiikkaa pidettiin hyödyllisenä oppiaineena. Kokemus omasta osaamisesta oli 
neutraalia, mutta matematiikasta ei pidetty kovin paljon. Poikien asenteet olivat myön-
teisempiä kuin tyttöjen. Erityisen suuri ero oli asenneväittämissä, jotka koskivat käsi-
tystä omasta osaamisesta. Asenteiden ja arvioinnissa menestymisen välillä oli posi-
tiivinen yhteys. Kumpi on syy ja kumpi seuraus, sitä tämä arviointi ei pysty selittä-
mään. Ehkäpä kokiessaan osaavansa matematiikkaa siitä myös pitää, ja tämä näkyy 
myös menestymisenä arvioinnissa. Vastaavasti kun osaaminen on heikompaa, koke-
mus omasta osaamisesta ei ole vahva, ja se heijastuu oppiaineesta pitämiseen. 

Vaikka molemmat sukupuolet kokivat matematiikan yhtä hyödyllisenä, pojat valitsi-
vat peruskoulussa matematiikan valinnaiskursseja enemmän ja lukioon hakeutuvat 
pojat aikoivat myös valita pitkän matematiikan useammin kuin tytöt. 

Matematiikan kotitehtävien säännöllisellä tekemisellä oli yhteys arvioinnissa menes-
tymiseen. Ne oppilaat, jotka ilmoittivat tekevänsä kotitehtävät sovitulla tavalla usein 
tai lähes aina, menestyivät arvioinnissa tilastollisesti erittäin merkitsevästi paremmin 
kuin oppilaat, jotka tekivät läksynsä joskus, harvoin tai eivät juuri lainkaan. Matema-
tiikan kotitehtävien tekemisellä oli myös yhteys matematiikan arvosanaan. 

Oppilaiden saamat arvosanat erosivat hieman sukupuolten kesken. Tytöt ovat saa-
neet poikia parempia arvosanoja matematiikassa. Pojat ovat samassa arvosanaluo-
kassa lähes poikkeuksetta menestyneet seuranta-arvioinnissa hieman tyttöjä parem-
min. Ero oli suurimmillaan arvosanan kahdeksan kohdalla. 

Myös koulujen arvosanakäytänteissä oli eroja. Lievempää arviointikulttuuria edusta-
vissa kouluissa muun muassa hyvän arvosanan kahdeksan (8) saaneet oppilaat saivat 
seuranta-arvioinnissa keskimäärin 50 % pisteistä. Vaativinta arviointikulttuuria edus-
tavissa kouluissa samalla arvosanalla kahdeksan (8) oppilaiden keskimääräinen ratkai-
suosuus oli 64 % arvioinnissa. 
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Kaksikymmentä koulua (18 %) kertoi käyttävänsä matematiikan opetuksessa muun-
laista ryhmittelyä kuin oppilaan oma perusluokka tai -ryhmä. Näissä muulla tavoin 
muodostetuissa ryhmissä opiskelevat oppilaat menestyivät arvioinnissa tilastollisesti 
erittäin merkitsevästi paremmin kuin omissa heterogeenisissä perusryhmissä opis-
kelevat oppilaat. Rehtorikyselyssä kysyttiin ryhmän muodostumisen perusteita. Pää-
asiassa ryhmittelyn perustana oli joko hakeutuminen yhteishaussa tai matematiikan 
oppimiseen liittyvät tekijät. Kuitenkin on syytä todeta, että suurimmassa osassa hyviä 
tuloksia saavuttaneista kouluista opiskeltiin matematiikkaa heterogeenisissä, kiinteissä 
ryhmissä. 

Oppilaan vanhempien koulutustaustalla oli erittäin voimakas yhteys oppilaan menes-
tymiseen arvioinnissa, hänen saamaansa matematiikan arvosanaan, oppilaan mate-
matiikan asenteisiin ja toisen asteen koulutusvalintaan. Kaikissa edellä luetteluissa 
asioissa jakaumat poikkesivat merkittävästi toisistaan, kun ryhmittelynä oli: molem-
mat vanhemmat ovat ylioppilaita, vain toinen vanhemmista on ylioppilas tai ei kum-
pikaan vanhemmista ole ylioppilas. 

Opettajien kelpoisuuksissa, koulutuksessa ja matematiikan opintojen laajuuksissa 
oli eroja erityisesti kuntaryhmittäin. Pienimmät osuudet opettajien koulutuksessa ja 
matematiikan opintojen laajuuksissa oli taajaan asutuissa kunnissa. Taajaan asuttu-
jen kuntien matematiikkaa opettavista opettajista 58  %:lla oli vähintään FM/FK-tut-
kinto, 10 %:lla oli luokanopettajan ja 19 %:lla joku muu tutkinto. Vähintään aineopin-
totasoiset matematiikan opinnot (cum laude/35 ov/120 op) oli suorittanut taajaan 
asuttujen kuntien opettajista 72 %. 
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10  KEHITTÄMISEHDOTUKSIA
1. Koko arvioinnissa poikien ja tyttöjen menestyminen oli yhtä hyvää. Kuiten-

kin erot niin päässälasku-, monivalinta- kuin ongelmanratkaisutehtävien rat-
kaisuosuuksissa olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä sukupuolten välillä. 
Tämä on kouluissa hyvä tiedostaa ja mahdollisuuksien mukaan ottaa huomi-
oon opetustyössä esimerkiksi rohkaisemalla tyttöjä pohtimaan ratkaistavaa 
tehtävää ääneen ja kertomaan ajatusprosessistaan, vaikka he eivät olisi varmoja 
vastausten oikeellisuudesta. Vastaavasti poikia tulee ohjata ja välillä jopa vaa-
tia perustelemaan saamansa vastaus kirjallisesti: laskutoimituksella, kuvalla, 
selityksellä tai jollain muulla tavalla.

2. Opetushallituksessa tehdyn viiden arvioinnin perusteella heikoimmin osataan 
geometriaa. Sen osaaminen jää toistuvasti kohtalaiselle tasolle, kun osaaminen 
kokonaisuudessaan matematiikassa on tyydyttävää tasoa ja luvuissa ja lasku-
toimituksissa saavutetaan osaamistason heikkenemisestä huolimatta vielä hyvä 
taso. Asiaan tulee kiinnittää huomiota opetussuunnitelman perusteita uudis-
tettaessa ja opettajainkoulutuksessa.

3. Oppilaan matematiikan asenteilla ja oppimistuloksilla oli yhteys. Asenteiden 
merkitys oppimiseen ja tuloksiin tulee tiedostaa. Erityisesti tyttöjen käsitystä 
omasta osaamisestaan tulee tukea ja vahvistaa. Sekä tyttöjen että poikien kan-
nalta on tärkeätä etsiä keinoja, joilla matematiikasta saataisiin myös pidetympi 
oppiaine kuin se nyt on. 

4. Matematiikan tunneilla tulee harjoitella matemaattisesti oikeaa ja täsmällistä 
kirjallista ilmaisua. 

5. On kiinnitettävä huomiota maaseutumaisten ja taajaan asuttujen koulujen 
oppilaiden matematiikan osaamiseen. Tärkeätä on kehittää vaihtelevia ja moti-
voivia työtapoja. 

6. Arvioinnin tehtävissä oli runsaasti mukana aiemmissa arvioinneissa vuosina 
1998–2004 olleita tehtäviä. Näiden tehtävien ratkaisuosuuksia nykyisiin ver-
taamalla näyttää siltä, että matematiikan osaamisen taso on heikentynyt. Enim-
millään ero oli seitsemän prosenttiyksikköä osa-alueella luvut ja laskutoimi-
tukset. Tämä on huolestuttavaa, sillä nämä tehtävät olivat pääasiassa perustai-
toja ja -tietoja mittaavia tehtäviä. Osa-alueeseen luvut ja laskutoimitukset kuu-
luvat asiat ovat myös perusta, jolle muu matematiikan käsitteistö ja osaaminen 
rakentuu. Aiemmissa arvioinneissa olleiden tehtävien ratkaisuosuuksien heik-
keneminen on ensimmäinen huolestuttava viite osaamistason laskusta mate-
matiikassa. Siksi toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. Kaikilla muilla 
matematiikan osa-alueilla tapahtui myös laskua vertailtaessa samojen tehtävien 
ratkaisuosuuksia nyt ja aiemmin. 
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7. Niin opettajankoulutuksessa kuin opettajan työssä tulee painottaa yhdenmu-
kaista ja opetussuunnitelman perusteiden mukaista oppilasarviointia, jotta poi-
kia ja tyttöjä arvioitaisiin yhdenvertaisesti. Myös koulujen yleisissä arvosana-
käytänteissä oli eroja, minkä vuoksi oppilasarvioinnin yhdenmukaistamiseen 
tulee kiinnittää huomiota. Tämä on erityisen tärkeää päättövaiheessa, koska 
päättöarvion arvosanoilla hakeudutaan toisen asteen opintoihin.

8. Eniten opettajat toivoivat täydennyskoulutusta matematiikassa opetusmene-
telmiin, eriyttämiseen ja oppilaiden tukeen liittyviin asioihin. Täydennyskou-
lutusta tulee järjestää, sillä matematiikan tärkeys loogisen ajattelun kehittäjänä 
ja välineenä erilaisiin ongelmanratkaisutilanteisiin on tärkeä. Oppilaan mate-
matiikan taitojen ja tietojen oppiminen helpottuu, kun opettaja osaa käyttää 
monipuolisia opetusmenetelmiä ja tunnistaa sekä erilaiset oppijat että heidän 
tarpeensa matematiikan oppimisessa. 

9. Opettajan kelpoisuudet, koulutus ja matematiikan opintojen laajuudet vaihte-
levat alueittain ja kuntaryhmittäin. Matematiikan opettajien koulutusmäärää 
tulee nopeasti lisätä.
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Liite 1. Päässälaskutehtävien keskiarvot ja -hajonnat

Päässälaskut (N = 4929)

Tehtävä Oikein 
(%)

Väärin 
(%)

Ei vastannut 
(%)

Ratkaisu-  
osuus (%)

Keskihajonta 
(%)

1 98,6 1,2 0,2 98,6 10,88

2 94,6 5,1 0,3 94,6 22,06

3 58,7 40,7 0,6 58,7 49,18

4 54,6 43,3 2,2 54,6 49,67

5 66,9 28,7 4,4 66,9 45,83

6 74,4 23,1 2,5 74,4 42,50

7 41,2 57,6 1,2 41,2 49,31

8 41,1 55,2 3,4 41,4 49,49

9* 89,5 9,5 1,1 89,5 29,41

10* 60,9 35,6 3,5 60,9 48,25

11* 19,6 75,0 5,4 19,6 40,56

12* 56,7 42,2 1,1 56,7 49,46

13* 69,6 27,9 2,6 69,6 45,20

14* 9,7 85,6 4,7 9,7 30,26

*saneltu     
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Liite 2. Monivalintatehtävien vastausjakaumat,                  
keskiarvot ja -hajonnat
Monivalintatehtävät (N = 4929)

Tehtävä a) (%) b) (%) c) (%) d) (%) e) (%) Ei vast. 
(%)

Ratkaisu- 
osuus (%)

Keski- 
hajonta 
(%)

1 61,9 24,6 6,8 3,0 2,9 0,7 61,9 48,56

2 24,3 8,0 4,2 60,1 2,6 0,7 60,1 48,97

3 14,1 1,1 81,3 1,7 0,9 0,9 81,3 38,97

4 11,6 4,5 2,8 77,5 2,0 1,5 77,5 41,74

5 32,3 1,7 46,0 2,8 16,2 1,0 46,0 49,85

6 3,1 7,1 4,9 4,4 79,7 0,9 79,7 40,25

7 2,2 2,3 92,8 1,8 0,3 0,5 92,8 25,92

8 3,3 8,9 49,7 8,6 28,1 1,4 49,7 50,00

9 24,4 10,7 23,5 34,3 5,0 2,1 34,3 47,48

10 51,7 2,9 13,5 18,2 12,1 1,7 51,7 49,98

11 2,9 3,4 2,1 75,8 14,1 1,7 75,8 42,85

12 1,9 10,0 3,3 9,2 74,8 0,8 74,8 43,40

13 77,7 6,4 1,7 11,2 2,2 0,8 77,7 41,16

14 4,7 6,7 35,7 43,2 7,7 2,0 43,2 49,54

15 15,4 61,3 12,1 6,5 2,2 2,6 61,3 48,72

16 46,5 6,9 12,5 13,8 16,8 3,6 46,5 49,88

17 15,4 22,1 4,7 3,8 50,2 3,7 50,2 50,01

18 18,6 14,6 30,9 8,1 26,3 1,6 26,3 44,04

19 15,3 46,0 8,1 5,1 22,4 3,1 46,0 49,84

20 2,2 3,1 71,9 3,3 17,5 2,0 71,9 44,96

21 3,9 7,6 74,3 6,4 3,8 3,9 74,3 43,69

22 0,8 15,8 1,2 70,9 8,6 2,7 70,9 45,41

23 3,3 56,2 14,9 15,4 6,7 3,5 56,2 49,62

24 18,6 6,7 6,0 51,4 11,7 5,6 51,4 49,99

Oikea vaihtoehto lihavoituna
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Liite 3. Ongelmanratkaisutehtävien pistejakaumat,             
keskiarvot ja -hajonnat
Ongelmanratkaisutehtävät (N = 4929)

Tehtävä 0 p (%) 1 p (%) 2 p (%) 3 p (%) Ei vast. 
(%)

Keskiarvo (%.) Keskihajonta 
(%)

1a 6,0 8,6 84,3 1,2 88,6 28,23

1b 23,3 9,9 63,8 3,0 68,7 43,62

1c 20, 15,8 60,6 3,2 68,5 41,97

2a 11,1 10,5 75,8 2,6 81,1 35,67

2b 23,4 11,1 58,1 7,4 63,7 45,13

2c 39,2 9,3 44,0 7,6 48,6 47,61

3a 23,0 26,7 39,7 10,6 53,0 42,71

3b 27,6 17,5 48,2 6,8 56,9 44,89

3c 42,2 6,7 25,6 25,5 29,0 43,46

4a 12,3 22,1 57,3 8,4 68,3 40,16

4b 28,0 22,7 38,4 10,9 49,8 43,97

4c 16,3 70,5 13,1 70,5 39,08

4d 62,0 21,8 16,2 21,8 43,89

5a 25,7 5,6 6,0 49,2 13,4 55,1 47,06

5b 51,5 3,9 4,2 23,9 16,5 28,0 42,86

6a 24,0 7,0 6,2 38,9 23,9 45,4 46,75

6b 44,3 4,6 5,8 10,4 34,9 15,8 33,14

7a 20,6 30,7 14,1 18,2 16,4 37,9 36,85

7b 32,9 18,9 5,7 9,5 33,1 19,6 32,05
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Ankkuritehtävät Ratkaisuprosentit arvioinneissa (%)

1998 2000 2002 2004
2011

otos Yleisopetus

Päässälaskut

A3 52,6 58,7 59,5

A7 44,8 41,2 42,3

A8 46,8 41,4 42,8

A14 11,6 9,7 10,1

Yhteensä 39,0 37,7 38,7

Monivalintatehtävät

B1 83,4 61,9 63,4

B2 66,2 70,9 60,1 61,7

B3 75,1 81,3 82,7

B4 78,7 77,5 79,4

B5 (%) 57,9 46,0 47,4

B6 69,3 81,3 79,7 81,7

B7 90,8 92,8 94,7

B8 55,4 49,7 50,9

B9 37,9 34,3 34,9

B10 67,0 51,7 53,1

B11 77,6 71,3 75,8 77,3

B12 (%) 80,5 80,3 74,8 76,6

B13 69,9 77,7 78,7

B14 48,6 43,2 44,6

B16 53,3 46,5 47,9

B17 55,4 54,2 50,2 51,1

B18 39,2 26,3 27,2

B23 61,1 56,2 57,9

B24 (%) 64,1 51,4 52,9

Yhteensä 64,4* 59,9 61,3

Ongelmanratkaisutehtävät

C1a 93,4 88,5 90,0

C2a 84,3 81,0 83,5

C2b 69,3 63,7 66,0

C3a 60 65,9 53,0 54,8

C3b 66 66,7 56,9 58,7

C3c 32,5 33,9 29,0 30,0

C5b 34,7 28,0 29,0

C6a (%) 62,2 45,4 46,9

C6b (%) 27,3 15,8 16,4

Yhteensä 56,4* 48,2 49,7

Kaikki ankkuri-tehtävät 58,6* 52,3 53,7LII
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Ankkuritehtävät Ratkaisuprosentit arvioinneissa (%)

1998 2000 2002 2004
2011

Otos Yleisopetus

Algebra

A8 47 41,4 42,8

B7 91 92,8 94,7

B8 55,5 49,7 50,9

B9 37,9 34,3 34,9

B18 39 26,3 27,2

C2a 84,2 81,1 83,5

C2b 70,0 63,5 66,0

C6b (%) 27 15,7 16,4

Yhteensä 55,0* 48,4 49,9

Funktiot

B4 78,7 77,5 79,4

B6 69,3 81,3 79,7 81,7

B16 53 46,5 47,9

B17 55,4 54,2 50,2 51,1

C3a 60 66 53,0 54,8

C3b 66 66,5 57,0 58,7

C3c 32,5 34 29,0 30,0

Yhteensä 57,2* 53,2 54,7

Geometria

A3 53 58,7 59,5

A14 12 9,7 10,1

B10 67 51,7 53,1

B11 77,6 72 75,8 77,3

B14 49 43,2 44,6

C5b 34,7 28,0 29,0

Yhteensä 44,6* 40,4 41,5

Luvut ja laskutoimitukset

A7 45 41,2 42,3

B1 83,4 61,9 63,4

B2 66,2 71 60,1 61,7

B3 75,1 81,3 82,7

B5 (%) 69 46,0 47,4

B13 70 77,7 78,7

B23 61 56,2 57,9

C1a 93,5 88,6 90,0

C6a (%) 62 45,3 46,9

Yhteensä   70,2* 61,5 62,9

Tilastot ja todennäköisyys

B12 (%) 80,5 81 74,8 76,6

B24 (%) 64 51,4 52,9

Yhteensä 72,3* 63,6 65,1
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Esimerkkikoulu
Esimerkki kunta

Matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointi  
9. vuosiluokan päättövaiheessa 2011 - koulunne 
tuloksen ja kansallisen otoksen vertailu

Taulukko 1. Matematiikan alustavat tulokset kansallisessa otoksessa

    pistemäärä hajonta        ratkaisuosuus (%)

Yhteensä 43,5 17,2 54,3 %
maks. 80 pistettä

Algebra 7,9 3,9 49,5 %
max. 16 pistettä

Funktiot 5,3 2,8 53,2 %
maks. 10 pistettä

Geometria 8,5 5 42,4 %
maks. 20 pistettä

Luvut ja laskutoimitukset 14,4 4,7 65,3 %
maks. 22 pistettä

Tilastot ja todennäköisyys 7,4 3,1 61,8 %
maks. 12 pistettä

 
Matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointi 9. vuosiluokalla 2011 OPH arvioi

Alla olevassa taulukossa esitetään alustavat arvioinnin keskimääräiset tulokset ja niiden hajonnat koko 
maata edustavan otoksen osalta sekä oppiaineen eri osa-alueilta. Pisteitystä koskevaa yhteistä 
tarkastusta ei ole vielä tehty. Kun määräosa avotehtäviä tarkistetaan myöhemmin, osiokohtaiset 
tulokset saattavat vielä hieman muuttua. 

Matematiikan seuranta-arviointi toteutettiin 5.4.2011. Kouluja otoksessa oli 113 ja oppilaita 4929. 
Pienemmistä kouluista otokseen kuuluivat kaikki 9. vuosiluokan oppilaat, isommista kouluista 
määräosa oppilaista. Seuranta-arvioinnin tavoitteena on kartoittaa matematiikan osaamisen tasoa 
peruskoulun päättövaiheessa. Matematiikan arvioinnin tehtävät perustuvat Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2004).

Tehtävät luokiteltiin opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti keskeisiin sisältöalueisiin. Kaikkien 
tehtävien ratkaisuosuus oli koko otoksessa 54 %. Ratkaisuosuus ilmaisee prosentteina, kuinka suuri 
osa maksimipisteistä saavutettiin. 

LIITE 6.
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Matematiikan seuranta-arviointi

     Kuvio 1. Seuranta-arvioinnin kokonaistulosten jakauma otoksessa ja koulussanne

 
Matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointi 9. vuosiluokalla 2011 OPH arvioi

j p p
Oppilaiden tulokset on jaettu luokkiin kymmenen prosenttiyksikön välein. Ratkaisuosuusluokat on 
sijoitettu kuvaajan vaaka-akselille. Vaaleansinisten pylväiden korkeus osoittaa, kuinka monta 
prosenttia koulunne otosoppilaista sijoittuu kuhunkin ratkaisuosuusluokkaan. Mitä korkeampia 
kuvaajan oikeassa laidassa sijaitsevat pylväät ovat, sitä paremmin oppilaanne ovat tehtävistä 
suoriutuneet. Tummansiniset neliöt kuvaavat koko kansallisen otoksen oppilaiden osaamistasoa.

0

10

20

30

40

50

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

O
su

us
 o

pp
ila

ist
a (

%
)

Ratkaisuosuus (%)

Esimerkkikoulu koko otos

124



Matematiikan seuranta-arviointi

                    

Matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointi 9. vuosiluokalla 2011 OPH arvioi

     Kuvio 2. Matemaattinen osaaminen tehtävätyypeittäin otoksessa ja koulussanne

Matematiikan osaamista voidaan mitata monenlaisilla tehtävätyypeillä. Tässä seuranta-arvioinnissa 
käytettiin päässälasku-, monivalinta- ja tuottamistehtäviä.

Kuviossa vaaka-akseli osoittaa oppilaiden keskimääräisen ratkaisuosuuden eri tehtävätyypeissä. 
Vaaleansiniset palkit kuvaavat koulunne oppilaiden osaamistasoa ja tummansiniset palkit kaikkien 
otosoppilaiden keskimääräistä suoriutumista.
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Matematiikan seuranta-arviointi

 
Matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointi 9. vuosiluokalla 2011 OPH arvioi

Kuvio 3. Oppilaiden osaaminen matematiikan keskeisillä sisältöalueilla
               otoksessa ja koulussanne

Tehtävät on laadittu arvioimaan oppilaiden osaamista Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden 2004 määrittämillä matematiikan keskeisillä sisältöalueilla. Kuvaaja osoittaa sekä 
koulunne oppilaiden että kaikkien otoskoulujen oppilaiden keskimääräisen ratkaisuosuuden kunkin 
sisältöalueen tehtävissä. Vaaleansiniset pylväät kuvaavat koulunne oppilaiden ja tummansiniset koko 
otoksen oppilaiden ratkaisuosuuksia sisältöalueittain. 
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Oppilaiden asennekysely 

 
Matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointi 9. vuosiluokalla 2011 OPH arvioi

    Kuvio 4. Oppilaiden suhtautuminen matematiikkaan

Kuvaaja esittää, miten oppilaat suhtautuvat matematiikan opiskeluun. Suhtautumisen eri puolia on 
kuvattu vaaka-akselilla, ja pystyakseli osoittaa, onko suhtautuminen positiivista vai negatiivista. 
Pystyakselin nollakohtaan sijoittuvat oppilaiden "en osaa sanoa" -vastaukset. Vaaleansiniset vinoneliöt 
kuvaavat koulunne oppilaiden ja tummansiniset neliöt koko otoksen oppilaiden keskimääräistä 
asennoitumista matematiikan opiskeluun.

Suhtautumista matematiikkaan tutkittiin 15 väittämän avulla. Nämä jakautuivat kolmeen ryhmään: 
oppiaineesta pitäminen, oppiaineen hyödyllisyys ja käsitys omasta osaamisesta oppiaineessa. 
Kuhunkin ryhmään kuului viisi väittämää, jotka olivat satunnaisessa järjestyksessä oppilaiden 
kyselylomakkeessa. Opetushallitus on käyttänyt näitä esitestattuja väittämiä useiden eri oppiaineiden 
arvioinneissa.
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Matematiikan koe ja oppilaiden asennekysely
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      Kuvio 5. Koulun oppilaiden suoriutuminen seuranta-arvioinnissa
                     ja suhtautuminen opiskeluun 

Pystyakseli osoittaa otoskoulujen oppilaiden keskimääräisen suoriutumistason seuranta-arvioinnin 
tehtävissä ja vaaka-akseli oppilaiden keskimääräisen suhtautumisen matematiikan opiskeluun. 
Parhaat tulokset ja myönteisimmät asenteet ovat niissä kouluissa, jotka sijaitsevat ylhäällä oikealla. 
Vastaavasti koulut, joissa on heikoimmat tulokset ja negatiivisimmat asenteet, sijoittuvat kuvaajassa 
alas vasemmalle. Koulunne on merkitty kuvaajaan punaisella ympyrällä, muut otoskoulut näkyvät 
harmaina neliöinä. 
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suoriutumisen yhteys

Kuvio 6. Oppilaiden menestyminen seuranta-arvioinnin tehtävissä
 suhteessa matematiikan arvosanaan

 
Matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointi 9. vuosiluokalla 2011 OPH arvioi

Kuviossa on esitetty oppilaiden menestyminen seuranta-arvioinnin tehtävissä suhteessa heidän 
matematiikan arvosanaansa viimeisimmässä koulutodistuksessa. Matematiikan arvosana on sijoitettu 
vaaka-akselille ja kokeen ratkaisuosuus pystyakselille. Vaaleansiniset vinoneliöt näyttävät, miten 
koulussanne tietyn arvosanan saaneet oppilaat ovat menestyneet kansallisessa arvioinnissa. 
Tummansiniset neliöt osoittavat vastaavia valtakunnallisen otoksen keskiarvotietoja. Ratkaisuosuuksia 
ja arvosanoja kuvaavan linjan tulisi olla johdonmukainen eli tasaisesti nouseva. Jos koulunne viiva 
kulkee otoksen viivan yläpuolella, koulunne matematiikan oppilasarviointi on ollut keskimääräistä 
vaativampaa, eli saman arvosanan saaneet oppilaanne ovat menestyneet arvioinnissa paremmin kuin 
koko otoksen oppilaat keskimäärin. Jos koulunne viiva puolestaan kulkee otoksen viivan alapuolella, 
koulunne matematiikan oppilasarviointi on ollut keskimääräistä lievempää. Viivan ollessa 
vaakatasossa samantasoisella osaamisella on saatu eri arvosanat.

Koulun oppilasarvioinnin tulee perustua monipuoliseen näyttöön.  Oppilaan oppimista, edistymistä ja 
työskentelyä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Täten kansallisen seuranta-
arvioinnin tulokset ja oppilaiden arvosanat eivät ole täysin vertailukelpoisia. Koulujen 
arviointikäytäntöjen tulee olla yhdenmukaisia, jotta oppilaiden arvosanat olisivat vertailukelpoisia 
perusopetuksen päättövaiheessa.

Oppilaiden matematiikan arvosanan ja arvioinnissa 
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                         matematiikan arvosanaan

Kuvio 7. Poikien ja tyttöjen menestyminen arvioinnissa suhteessa
 matematiikan arvosanaan
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Poikien ja tyttöjen menestyminen arvioinnissa suhteessa

Kuviossa on esitetty poikien ja tyttöjen menestyminen seuranta-arvioinnissa suhteessa heidän 
viimeisimpään matematiikan arvosanaansa. Matematiikan arvosana on sijoitettu vaaka-akselille ja 
seuranta-arvioinnin tehtävien ratkaisuosuus pystyakselille. Vaaleansiniset vinoneliöt näyttävät, miten 
koulussanne tietyn arvosanan saaneet pojat ovat menestyneet kansallisessa arvioinnissa ja lilat 
ympyrät näyttävät vastaavasti tyttöjen menestymisen. Tummansiniset neliöt (pojat ja tytöt yhteensä) 
osoittavat valtakunnallisen otoksen keskiarvotietoja. 

Poikien ja tyttöjen viivojen tulisi kulkea päällekkäin ja olla tasaisesti nouseva. Tällöin pojat ja tytöt 
saavat samalla osaamisen tasolla samoja kouluarvosanoja. Jos poikien ja tyttöjen viivat kulkevat eri 
tasossa, alempana olevalle ryhmälle on koulussanne annettu vähäisemmällä osaamisen tasolla 
samoja arvosanoja kuin ylempänä sijaitsevalle ryhmälle.  

Mikäli koulunne oppilaista yksikään ei ole saanut jotakin arvosanaa, kuvaaja ei tältä osin ole jatkuva. 
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Oppilaiden käsityksiä matematiikan tunneista
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Oppilaita pyydettiin muistelemaan oppiaineen opiskeluaan 7.-9. luokkien aikana ja kertomaan, kuinka 
usein heidän mielestään matematiikan tunneilla oli ollut esillä tietyntyyppisiä työtapoja.

Vaaleansininen vinoneliö kuvaa koulunne oppilaiden käsitysten keskiarvoa. Asteikon lukuarvo 5 kuvaa 
sitä, että mainitun tyyppistä opiskelua oli oppilaiden mukaan ollut lähes aina. Lukuarvo 4 merkitsee 
sitä, että oppilaiden kertoman mukaan työtapa oli ollut esillä usein. Lukuarvo 3 tarkoittaa sitä, että asia 
oli oppilaiden mukaan ollut esillä joskus. Lukuarvo 2 merkitsee sitä, että oppilaiden kertoman mukaan 
työtapa oli ollut esillä harvoin. Lukuarvo 1 tarkoittaa sitä, että asia ei ollut oppilaiden mukaan esillä 
lainkaan.  Jos vinoneliö on siis esimerkiksi päässälaskuja kuvaavan vaihtoehdon osalta arvon 3 
kohdalla, oppilaiden kertoman mukaan päässälaskuja on ollut tunneilla joskus.

Jos vaaleansininen vinoneliö on selvästi tummansinisen neliön yläpuolella, koulunne oppilaat ovat 
viime vuosina tottuneet mainittuun työskentelyyn keskimääräistä useammin. Jos vinoneliö on selvästi 
tummansinisen neliön alapuolella, oppilaat ovat tottuneet mainitun kaltaiseen työskentelyyn harvemmin 
kuin kansallisen arvioinnin otoksen oppilaat keskimäärin.

     Kuvio 8. Oppilaiden käsityksiä matematiikan tuntien sisällöistä kolmen 

                    viimeisen kouluvuoden aikana 
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