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 TIIVISTELMÄ

Opetushallitus arvioi keväällä 2012 matematiikan oppimistuloksia perusopetuk-
sen päättövaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriön laatiman koulutuksen arvioin-
tisuunnitelman mukaisesti. Arviointien tarkoituksena on selvittää, miten hyvin 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet on saavu-
tettu ja miten arvioinneista saatua tietoa käytetään opetuksen, oppilasarvioinnin 
ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kehittämiseen.

Valmisteilla on ensimmäinen matematiikan pitkittäisarviointi. Tässä raportissa 
käsitellään 9. luokan tuloksia. Vuoden 2012 arviointiaineiston keruu pohjautuu 
vuoden 2005 kolmansien luokkien matematiikan ja äidinkielen arviointia varten 
tehtyyn järjestäjäkohtaiseen otantaan (n = 5 864). Samojen oppilaiden matema-
tiikan oppimistuloksia mitattiin myös 6. vuosiluokalla. Koska joitakin kouluja oli 
lakkautettu ja oppilaita oli siirtynyt muihin kouluihin, täydennettiin otantaa vuonna 
2008 otoksella, johon kuului muita 6. vuosiluokan oppilaita. Vuonna 2012 otantaa 
täydennettiin myös muista 9. vuosiluokan oppilaista koostuvalla otoksella. 

Päättövaiheen arviointiin kerättiin tietoja matematiikan arviointitehtävillä sekä 
oppilas-, opettaja- ja rehtorikyselyillä. Matematiikan tehtävät sisälsivät päässä-
lasku-, monivalinta- ja tuottamistehtäviä, ja tehtäviä oli kaikilta perusopetuksen 
opetussuunnitelman keskeisiltä osa-alueilta: algebra, funktiot, geometria, luvut ja las-
kutoimitukset sekä todennäköisyys ja tilastot. Taustakyselyssä oppilailta kerättiin tie-
toa muun muassa siitä, millainen asenne heillä on matematiikkaa kohtaan, millai-
sia työtapoja he käyttävät matematiikassa, millainen koulutustausta heidän van-
hemmillaan on sekä mitä jatko-opintosuunnitelmia heillä on. Opetukseen liit-
tyviä taustatietoja kerättiin opettaja- ja rehtorikyselyllä. Aiemmista arvioinneista 
poiketen uutena asiana tiedusteltiin opettajien näkemyksiä matematiikan opetuk-
sesta ja oppimisesta.

Kaiken kaikkiaan kevään 2012 arvioinnissa oli mukana 6 555 oppilasta 169 kou-
lusta. Ruotsinkielisiä kouluja mukana oli 22, joiden oppilaista 725 (11 % arvioin-
nin oppilaista) osallistui arviointiin. Päättövaiheen arvioinnissa oli toista kertaa 
mukana matematiikkaa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelevia oppilaita.

Arvioinnin kaikkien tehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 52 % tehtävien 
enimmäispistemäärästä, monivalintatehtävissä 56 %, päässälaskuissa 51 % ja tuot-
tamistehtävissä 49 %. Kun vertailuna käytetään aiemmissa 9. vuosiluokan arvioin-
neissa mukana olleita tehtäviä, voidaan todeta, että osaamisen taso on heikentynyt 
kaikilla matematiikan osa-alueilla. Koko arvioinnin keskimääräisessä ratkaisuosuu-
dessa oli kahden prosenttiyksikön ero poikien hyväksi. Ero on tilastollisesti mer-
kitsevä, mutta käytännössä pieni. Vähintään hyvään tasoon ylsi pojista ja tytöistä 
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reilu kolmannes, mutta arvioinnissa erinomaisesti menestyneiden tyttöjen osuus 
oli poikia selkeästi pienempi. Tämä selittää tilastollisesti merkitsevän eron suku-
puolten välillä. Poikien keskimääräiset ratkaisuosuudet olivat kaikissa tehtävätyy-
peissä korkeammat kuin tyttöjen, ja ero oli tilastollisesti merkitsevä monivalinta-
tehtävissä ja päässälaskuissa. Päässälaskuissa ero on käytännössäkin suuri: peräti 
kahdeksan prosenttiyksikköä. 

Matematiikan osa-alueista hallittiin parhaiten luvut ja laskutoimitukset (62 %), 
heikoimmin funktioihin ja geometriaan liittyvät tehtävät (46 %). Perusopetuksen 
opetussuunnitelman matematiikan osa-alueiden lisäksi prosenttilaskua sisältävät 
tehtävät luokiteltiin omaksi ryhmäkseen. Näiden tehtävien ratkaisuosuus oli muita 
osa-alueita pienempi (37 %), ja ero poikien ja tyttöjen välillä oli suuri ja tilastolli-
sesti merkitsevä (pojat 41 %, tytöt 34 %).

Suomenkielisten ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden keskimääräisessä menes-
tyksessä ei ollut eroa, molempien ratkaisuosuus oli 52 %. Suomenkielisten koulu-
jen oppilaista ylsi vähintään hyvään tulokseen 35 % oppilaista ja ruotsinkielisten 
koulujen oppilaista 38 %. Monivalinta- ja tuottamistehtävissä ruotsinkielisten otos-
koulujen ratkaisuosuudet olivat hieman korkeampia kuin suomenkielisten koulu-
jen, mutta päässälaskujen osalta tilanne oli päinvastainen. Erot eivät kuitenkaan 
olleet tilastollisesti merkitseviä.

Myös alueittain ja kuntaryhmittäin tarkasteltuna erot olivat pieniä. Kaupunkimai-
sissa kunnissa keskimääräinen ratkaisuosuus oli 52 %, taajaan asutuissa kunnissa 
51 % ja maaseutumaisissa kunnissa 50 %. Kun tuloksia tarkastellaan vuoden 2010 
alussa lakkautetun läänijaon mukaan ratkaisuosuudet vaihtelivat Itä-Suomen lää-
nin 53 %:sta Lapin läänin 49 %:iin. Matematiikan osa-alueittain tarkasteltuna kor-
keimmat ratkaisuosuudet saavutettiin Etelä-Suomen ja Itä-Suomen lääneissä, pie-
nimmät Oulun ja Lapin lääneissä.

Vuoden 2012 arvioinnin perusteella matematiikka ei ole pidetty oppiaine. Tyttöjen 
ja poikien asenteissa matematiikkaa kohtaan on joitakin tilastollisesti merkitseviä 
eroja, jotka eivät ole käytännössä suuria. Tytöillä oli hieman myönteisempi asenne 
kysyttäessä matematiikan hyödyllisyydestä, mutta tytöt pitävät matematiikasta 
vähemmän kuin pojat. Suurin sukupuolten välinen ero näkyi siinä, kuinka omaan 
osaamiseen luotettiin: pojat luottivat osaamiseensa enemmän kuin tytöt. Lukioon 
aikovista pojista kaksi kolmasosaa aikoi valita pitkän matematiikan, tytöistä puo-
let. Koska pojat suunnittelevat tyttöjä useammin ammatillisten opintojen valintaa, 
pyrkii lukion pitkää matematiikkaa kuitenkin opiskelemaan lukumääräisesti lähes 
yhtä monta poikaa kuin tyttöä.
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Poikien matematiikan kouluarvosanojen keskiarvo oli 7,5 ja tyttöjen 7,7. Pojat 
kuitenkin menestyivät jokaisessa arvosanaluokassa tyttöjä paremmin päättövai-
heen arvioinnissa. Kiitettävän kouluarvosanan saaneiden tyttöjen osuus on suu-
rempi kuin poikien, mutta arvioinnissa erinomaisesti menestyneiden tyttöjen 
osuus oli selkeästi pienempi kuin poikien. Matematiikan kouluarvosanan ja arvi-
oinnissa menestymisen yhteys oli kuitenkin kohtalaisen vahva (korrelaatiokerroin 
0,73). Arviointi koulujen sisällä vaikuttaa oikeudenmukaiselta, mutta ei välttämättä 
koulujen välillä. Jatko-opintoihin valikoitumisen kannalta on huolestuttavaa, että 
koulujen arviointikäytänteet poikkeavat toisistaan. Eri kouluissa keskimäärin yhtä 
hyvin osanneiden oppilaiden arvosanoissa saattoi olla jopa kahden numeron sys-
temaattinen ero.

Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelevia oppilaita oli arvioinnissa 147 eli 
hieman yli 2 % kaikista arviointiin osallistuneista. Heidän keskimääräinen ratkai-
suosuutensa koko arvioinnissa oli 20 %. Koska yksilöllistetyn oppimäärän mukaan 
opiskelevia oli vähän, heidän tulostensa vaikutus ratkaisuprosentteihin koko aineis-
ton tasolla on noin yhden prosenttiyksikön luokkaa.

Suomessa koulujen väliset erot näyttäisivät olevan kasvussa muutamiin aikaisem-
piin arviointeihin verrattuna. Koulujen välinen vaihtelu oli suurinta niillä mate-
matiikan osa-alueilla, jossa oppilaiden menestys arvioinnissa oli heikointa. Van-
hempien koulutustaustan yhteys oppimistuloksiin on suuri, sillä keskimääräinen 
ratkaisuprosentti oli noin 14 % korkeampi niillä oppilailla, joiden molemmat van-
hemmat ovat ylioppilaita, kuin oppilailla, joiden vanhemmista kumpikaan ei ollut 
ylioppilas. Vanhempien koulutustausta selitti koulujen välisestä vaihtelusta 30 %. 
Myös opettajan kelpoisuudella on merkitystä koulujen välisiin eroihin. Jos kou-
lussa toimi opettajana muodollisesti kelpoinen aineenopettaja, arviointimenestys 
oli keskimäärin parempaa ja koulujen väliset vaihtelut pienempiä verrattuna kou-
luihin, joissa opettaja ei ollut muodollisesti kelpoinen. 
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SAMMANDRAG 

Utbildningsstyrelsen utvärderade våren 2012 inlärningsresultaten i matematik i års-
kurs 9 inom den grundläggande utbildningen i enlighet med en plan som under-
visnings- och kulturministeriet utarbetat för utvärdering av utbildningen. Syftet 
med utvärderingarna är att utreda hur väl de mål som satts upp i läroplansgrun-
derna för den grundläggande utbildningen har uppnåtts och hur den information 
som erhållits genom utvärderingarna används för utveckling av undervisningen, 
elevbedömningen och läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen.

Den första longitudinella utvärderingen i matematik är under arbete. I denna rap-
port behandlas resultaten för årskurs 9. Den insamling av utvärderingsdata som 
genomfördes år 2012 baserar sig på en utbildningsanordnarspecifi k sampling   (n 
= 5 864) som gjordes år 2005 för en utvärdering av inlärningsresultaten i matema-
tik och modersmål i årskurs 3. Samma elevers inlärningsresultat i matematik mät-
tes också i årskurs 6. Eftersom vissa skolor hade lagts ner och vissa elever hade 
fl yttat till andra skolor, kompletterades samplingen år 2008 med ett sampel som 
inkluderade andra elever i årskurs 6. År 2012 kompletterades samplet även med 
ett sampel bestående av andra elever i årskurs 9.

För utvärderingen i årskurs 9 samlades information in med hjälp av utvärderings-
uppgifter i matematik samt med enkäter riktade till elever, lärare och rektorer. I 
matematikuppgifterna ingick huvudräkningsuppgifter, fl ervalsuppgifter och pro-
duktiva uppgifter. Uppgifterna inbegrep alla viktiga delområden inom läroplans-
grunderna för den grundläggande utbildningen: algebra, funktioner, geometri, 
tal och räkneoperationer samt sannolikhet och statistik. Genom en bakgrunds-
enkät samlades det in uppgifter om bland annat elevernas inställning till matema-
tik, vilka arbetssätt de använder i matematik, vilken utbildningsbakgrund deras 
föräldrar har och vilka planer på fortsatta studier de har. Bakgrundsuppgifter om 
undervisningen samlades in med enkäter riktade till lärare och rektorer. En av frå-
gorna i lärarenkäten gällde lärarens syn på undervisningen och lärandet. Detta var 
en fråga som inte hade ställts i de tidigare utvärderingarna.

Sammantaget ingick 6 555 elever i 169 skolor i utvärderingen våren 2012. Av sko-
lorna var 22 svenskspråkiga, och i dessa skolor deltog 725 elever (11 % av alla som 
omfattades av utvärderingen). I utvärderingen i årskurs 9 deltog för andra gången 
elever som studerade matematik enligt en individualiserad lärokurs.

För alla uppgifter i utvärderingen var den genomsnittliga lösningsandelen 52 % 
av det maximala poängtalet för dem, i fl ervalsuppgifterna 56 %, i huvudräknings-
uppgifterna 51 % och i de produktiva uppgifterna 49 %. Om de uppgifter som 
ingått i tidigare utvärderingar i årskurs 9 används som jämförelseobjekt, kan man 
konstatera att kunskapsnivån har försämrats på matematikens alla delområden. 
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Pojkarnas genomsnittliga lösningsandel i hela utvärderingen var två procentenhe-
ter högre än fl ickornas. Skillnaden är statistiskt signifi kant, men i praktiken liten. 
Minst god nivå uppnådde en dryg tredjedel av pojkarna och fl ickorna, men bland 
dem som nådde utmärkta resultat i utvärderingen var andelen fl ickor klart lägre 
än andelen pojkar. Detta förklarar den statistiskt signifi kanta skillnaden mellan 
könen. Pojkarnas genomsnittliga lösningsandelar var i alla uppgiftstyper högre 
än fl ickornas, och skillnaden var statistiskt signifi kant i fl ervalsuppgifterna och 
huvudräkningsuppgifterna. I huvudräkning är skillnaden även i praktiken stor: så 
mycket som åtta procentenheter.

Av matematikens delområden klarade eleverna tal och räkneoperationer bäst      
(62 %), medan de klarade de uppgifter som innehöll funktioner och geometri 
sämst (46 %). Utöver de delområden av matematiken som ingår i läroplanen för 
den grundläggande utbildningen klassifi cerades procenträkningsuppgifterna som 
en egen grupp. Lösningsandelen i dessa uppgifter var lägre än i de övriga delom-
rådena (37 %), och skillnaden mellan pojkar och fl ickor var stor och statistiskt 
signifi kant (pojkar 41 %, fl ickor 34 %).

Det fanns ingen skillnad mellan de fi nskspråkiga och de svenskspråkiga skolor-
nas elever sett till den genomsnittliga framgången. Båda grupperna hade en lös-
ningsandel på 52 %. Av de fi nskspråkiga skolornas elever uppnådde 35 % minst 
gott resultat och av de svenskspråkiga skolornas elever 38 %. I fl ervalsuppgifterna 
och de produktiva uppgifterna hade de svenskspråkiga skolor som ingick i sam-
plet en något högre lösningsandel än de fi nskspråkiga skolorna, men i huvudräk-
ningsuppgifterna var situationen den motsatta. Skillnaderna var dock inte statis-
tiskt signifi kanta.

Även skillnaderna mellan regioner och mellan kommungrupper var små. I stads-
liknande kommuner var den genomsnittliga lösningsandelen 52 %, i tätbebyggda 
kommuner 51 % och i landsbygdsliknande kommuner 50 %. Då resultaten gran-
skades enligt den länsindelning som slopades i början av 2010, framkom att lös-
ningsandelarna varierade mellan 53 % (Östra Finlands län) och 49 % (Lapplands 
län). I matematikens delområden uppnåddes de högsta lösningsandelarna i Södra 
Finlands och Östra Finlands län och de lägsta i Uleåborgs och Lapplands län. 

Enligt utvärderingen 2012 är matematik inte ett omtyckt läroämne. I fl ickors och 
pojkars attityder till matematik fi nns det några statistiskt signifi kanta skillnader, 
som inte i praktiken är stora. Flickorna hade en något mer positiv attityd i fråga 
om nyttan med matematik, men fl ickor gillar matematik mindre än pojkar. Den 
största skillnaden mellan könen fanns i hur de litade på sitt eget kunnande: poj-
karna litade på sitt kunnande i högre grad än fl ickorna. Av de pojkar som tänkte 
fortsätta i gymnasiet hade två tredjedelar beslutat välja lång matematik, av fl ick-
orna hälften. Eftersom pojkar oftare än fl ickor väljer yrkesutbildning, söker sig 
ändå nästan lika många pojkar som fl ickor till gymnasiets långa matematik.
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Pojkarnas genomsnittliga skolvitsord i matematik var 7,5 och fl ickornas 7,7.            
I utvärderingen hade pojkarna ändå bättre resultat än fl ickorna i varje vitsords-
klass. Antalet fl ickor som fi ck ett berömligt skolvitsord var större än antalet poj-
kar, men i utvärderingen var antalet fl ickor som nådde utmärkta resultat klart min-
dre än antalet pojkar. Korrelationen mellan skolvitsordet i matematik och resulta-
tet i utvärderingen var ändå relativt stark (korrelationskoeffi cienten 0,73). Bedöm-
ningen inom skolorna verkar vara rättvis, men inte nödvändigtvis mellan skolorna. 
Med tanke på intagningen till fortsatta studier är det oroväckande att skolornas 
bedömningspraxis skiljer sig åt. I vitsorden för de elever som i genomsnitt nådde 
lika bra resultat i utvärderingen kunde det mellan olika skolor fi nnas en systema-
tisk skillnad på till och med två vitsord.

Av alla elever som deltog i utvärderingen studerade 147, det vill säga lite över         
2 %, enligt en individualiserad lärokurs. Deras genomsnittliga lösningsandel i hela 
utvärderingen var 20 %.  Eftersom antalet elever som studerade enligt en indi-
vidualiserad lärokurs var litet inverkar deras resultat på lösningsandelarna i hela 
materialet med bara cirka en procentenhet.

En jämförelse med några tidigare utvärderingar visar att skillnaderna mellan sko-
lorna i Finland tycks växa. Variationen mellan skolorna var störst på de delområ-
den inom matematiken som eleverna klarade sämst i utvärderingen. Korrelatio-
nen mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund och inlärningsresultaten är stark: 
den genomsnittliga lösningsandelen var cirka 14 % högre om båda föräldrarna 
var studenter än om ingendera av dem var student. Föräldrarnas utbildningsbak-
grund förklarade 30 % av variationen mellan skolorna. Även lärarens behörighet 
har betydelse när det gäller skillnaderna mellan skolorna. Om läraren var formellt 
behörig som ämneslärare klarade eleverna i genomsnitt utvärderingen bättre och 
skillnaderna mellan skolorna var mindre jämfört med skolor där läraren inte var 
formellt behörig.
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ABSTRACT

In the spring of  2012, the Finnish National Board of  Education (FNBE) assessed 
learning outcomes in mathematics in the final 9th grade of  basic education accord-
ing to the Education Evaluation Plan drawn up by the Ministry of  Education and 
Culture. The purpose of  assessments is to establish the extent to which the objec-
tives set in the National Core Curriculum for Basic Education have been achieved 
and the ways in which the information obtained through assessments is used to 
develop teaching, pupil assessment and the National Core Curriculum.

The first longitudinal assessment of  mathematics is currently being prepared. This 
report deals with the results from 9th grades. The 2012 assessment data was col-
lected on the basis of  the provider-specific sample (n = 5,864) carried out for the 
2005 assessments of  mathematics and mother tongue in 3rd grades. The mathe-
matics learning outcomes for the same pupils were also assessed in the 6th grade. 
Since some schools had been closed and pupils had moved to other schools, the 
sample was supplemented in 2008 with an additional sample of  other sixth-grad-
ers. The 2012 sample was also supplemented with an additional sample consist-
ing of  other ninth-graders.

Data for assessing learning outcomes was collected from mathematics assessment 
assignments and by using questionnaire surveys conducted with pupils, teachers 
and principals. Mathematics assignments included mental calculations, multiple-
choice questions and production assignments covering all of  the key branches of  
mathematics included in the National Core Curriculum for Basic Education: alge-
bra, functions, geometry, numbers and calculations and probability and statistics. 
The background survey collected information from pupils about their attitudes 
towards mathematics, their working methods in mathematics, their parents’ edu-
cational backgrounds and their plans for further studies. Background informa-
tion about teaching was collected through teacher and principal surveys. In der-
ogation of  previous assessments, the teacher survey included a new topic, prob-
ing teachers’ views on teaching and learning mathematics.

On the whole, the 2012 assessment involved a total of  6,555 pupils from 169 
schools, including 22 Swedish-language schools with 725 pupils (11% of  assess-
ment participants). The assessment for the 9th graders also covered pupils stud-
ying mathematics according to individualised syllabi for the second time.

The average success rates (percentage of  correct answers) stood at 52% of  the 
total score of  all assignments, 56% in multiple-choice questions, 51% in mental 
calculations and 49% in production assignments. Using those assignments also 
included in earlier 9th grade assessments as reference, it is fair to say that the level 
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of  performance has declined in all branches of  mathematics. The average suc-
cess rates for the whole assessment showed a difference of  two percentage points 
in favour of  boys. While being statistically significant, the difference is small in 
practical terms. Just above a third of  both boys and girls achieved at least a good 
level, but girls accounted for a clearly smaller proportion than boys among those 
who performed excellently in the assessment. This explains the statistically signif-
icant difference between genders. The average success rates were higher among 
boys than among girls in all assignment types, while the differences were statisti-
cally significant in multiple-choice questions and mental calculations. The differ-
ence in mental calculations was also considerable in practical terms, standing as 
high as eight percentage points.

Performance in different branches of  mathematics was best in numbers and cal-
culations (62%) and poorest in assignments relating to functions and geome-
try (46%). In addition to the branches of  mathematics included in the National 
Core Curriculum for Basic Education, assignments involving percentage calcu-
lations were classified as a separate group. The success rate in these assignments 
was smaller (37%) when compared with other branches, while the difference 
between boys and girls was considerable and statistically significant (41% among 
boys, 34% among girls).

There was no difference between pupils at Finnish- and Swedish-language schools 
in terms of  average performance, as the success rate among both groups stood at 
52%. The proportions of  pupils at Finnish- and Swedish-language schools achiev-
ing at least good scores were 35% and 38%, respectively. The success rates were 
slightly higher at Swedish-language sample schools than at their Finnish-language 
counterparts in multiple-choice questions and production assignments, but the 
situation was the opposite in terms of  mental calculations. The differences were 
not, however, statistically significant.

Differences were also small when examined by region and type of  municipal-
ity. The average success rates in urban, semi-urban and rural municipalities were 
52%, 51% and 50%, respectively. Examining the results according to the provin-
cial division abolished at the beginning of  2010, the average success rates ranged 
from 53% in the Province of  Eastern Finland to 49% in the Province of  Lap-
land. When examined by branch of  mathematics, the highest and lowest success 
rates were achieved in the Provinces of  Southern and Eastern Finland and in the 
Provinces of  Oulu and Lapland, respectively.

Based on the 2012 assessment, mathematics is not a popular subject. There were 
some statistically significant differences between attitudes towards mathematics 
among girls and boys, but these were not considerable in practical terms. When 
asked about the usefulness of  mathematics, attitudes among girls were slightly 
more positive than among boys, but girls liked mathematics less than boys. The 
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most considerable gender difference was found in pupils’ confidence in their own 
skills: boys had higher confidence in their skills 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. In numer-
ical terms, however, almost as many girls as boys apply to study advanced math-
ematics at general upper secondary school, because boys are more likely to plan 
to opt for vocational studies than girls.

The average school grades in mathematics were 7.5 among boys and 7.7 among 
girls. Nevertheless, boys performed better in the ninth-grade assessment than girls 
in all grade brackets. Girls accounted for a higher proportion than boys among 
pupils with an excellent school grade, but their proportion was clearly smaller 
among those who performed excellently in the assessment when compared with 
boys. However, the correlation between mathematics grades awarded to pupils at 
school and their performance in the assessment was relatively strong (with the cor-
relation coefficient standing at 0.73). Assessment appears to be equitable within 
schools, but this is not necessarily the case between schools. In terms of  selection 
for further studies, it is alarming that assessment practices vary between schools. 
On average, the school grades of  pupils with equal performance levels at differ-
ent schools could show a systematic difference of  up to two marks.

The sample included 147 pupils studying mathematics according to individual-
ised syllabi, accounting for just over 2% of  the total number of  pupils included 
in the sample. Their average success rate in the assessment as a whole was 20%. 
As such a small number of  pupils study according to individualised syllabi, the 
effect of  their scores on success rates at the level of  the overall data is to the tune 
of  one percentage point.

Differences between schools in Finland appear to be on the increase when com-
pared with a few previous assessments. Variations between schools were highest 
within those branches of  mathematics where pupils’ performance in the assess-
ment was weakest. There is a significant correlation between parents’ educational 
backgrounds and learning outcomes, as the average success rate among those 
pupils whose both parents had passed the general upper secondary school matric-
ulation examination was about 14% higher when compared with those whose 
parents didn’t hold a matriculation examination certificate.  Parents’ educational 
backgrounds explained 30% of  the variations between schools. Teachers’ for-
mal teaching qualifications also have a bearing on differences between schools. 
Schools with formally qualified subject teachers performed better than average in 
the assessment, while variations between these schools were smaller when com-
pared with those where teachers were not formally qualified. 
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SAATTEEKSI 

Käsillä oleva arviointiraportti on kuudes Opetushallituksen suorittama matematii-
kan perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosten arviointi. Raportin tarkoituk-
sena oli selvittää, miten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoit-
teet ja koulutuksen tasa-arvo toteutuvat matematiikan opetuksessa. Arvioinnin 
tulosten toivotaan hyödyttävän kansallisella ja paikallisella tasolla tehtävää mate-
matiikan opettamisen ja opetusjärjestelyiden kehittämistyötä.

Allekirjoittaneen lisäksi raportin kirjoittamiseen ja arviointiaineiston analysoin-
tiin ovat osallistuneet Ahveniston koulun rehtori Kati Hirvonen, tutkimussihteeri 
Mari Huhtanen Opetushallituksesta sekä kasvatustieteen lisensiaatti Leena Mat-
tila. Yhteistyömme oli saumatonta.

Suuri kiitos hankkeen onnistumisesta kuuluu arviointiin osallistuneiden koulujen 
oppilaille, opettajille ja rehtoreille. Hankkeen asiantuntijaryhmän sekä tehtävien 
laadintaan, esikokeiluun ja sensorointiin osallistuneiden opettajien työpanos oli 
suuri. Hankkeen käytännön järjestelyistä huolehti tutkimussihteeri Tuija Koskela 
Opetushallituksesta. Raportin taitosta ja viimeisistä muotoiluista huolehti ammat-
titaidolla julkaisusihteeri Sirpa Ropponen.

Raportin viimeistelyvaiheessa kollegoilta saatu palaute oli tärkeää. Kiitokset kom-
menteista erikoissuunnittelija Elina Harjuselle, erikoistutkija Jari Metsämuuroselle, 
erikoissuunnittelija Chris Silverströmille ja opetusneuvos Pirjo Väyryselle. Oppi-
mistulosten arviointi -yksikön päällikön, tutkimusprofessori Ritva Jakku-Sihvosen 
vankka asiantuntemus ja kannustava tuki hankkeen eri vaiheissa ja varsinkin rapor-
tin viimeistelyssä oli olennainen osa työskentelyämme.  

Kiitän kaikkia hienosta yhteistyöstä.   

Helsingissä

Kalevalan päivänä 28.2.2013

Juhani Rautopuro

Erikoistutkija         
Oppimistulosten arviointiyksikkö
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Kati Hirvonen, Juhani Rautopuro ja Mari Huhtanen

1 ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS

1.1 Perusopetuksen oppimistulosten ulkopuolinen arviointi

Keväällä 2012 peruskoulun päättövaiheessa 9. vuosiluokan oppilaille järjestetty 
matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointi on perusopetuslain määräämää 
koulutuksen arviointia, ja se perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuk-
sen arviointisuunnitelmaan vuosille 2012–2015 (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2012:14). Opetuksen järjestäjillä on perusopetuslain mukaan velvollisuus arvi-
oida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua oman toimin-
tansa ulkopuoliseen arviointiin.

Arvioinnin tarkoituksena oli saada luotettava yleiskuva siitä, miten perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa mainitut tavoitteet ovat toteutuneet ja millainen 
on oppiaineen osaamisen taso perusopetuksen päättövaiheessa. Tulosten avulla 
on tarkoituksena seurata koulutuksen tasa-arvon toteutumista, tukea koulutuk-
sen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. Arvioinnista saatavaa tietoa 
käytetään myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kehittämiseen.

Nyt toteutettu perusopetuksen 9. vuosiluokan matematiikan oppimistulosten seu-
ranta-arviointi oli järjestyksessä kuudes. Edellinen arviointi toteutettiin vuonna 
2011 ja neljä sitä aiempaa arviointia tehtiin kahden vuoden välein vuosina 1998–
2004. Seuranta-arviointi on toteutettu noudattaen Opetushallituksen vakiintuneita 
arviointiperiaatteita ja käytänteitä, joita on lyhyesti kuvattu aiemmissa vastaavissa 
matematiikan raporteissa (Hirvonen 2012; Metsämuuronen 2009; Mattila 2002, 
13–14). Kansallinen seuranta-arviointi on opetuksen kehittämistä palvelemaan 
tarkoitettu otantaperustainen arviointi. 

Vuoden 2012 arvioinnin aineistoa käytetään pitkittäisarviointiin, jossa tarkastel-
laan matematiikan taitojen kehittymistä ja asenteiden muutoksia. Mukana ovat ne 
oppilaat, jotka osallistuivat matematiikan ja äidinkielen arviointiin syksyllä 2005 
ollessaan 3. vuosiluokalla sekä matematiikan arviointiin syksyllä 2008 ollessaan 6. 
vuosiluokalla. Tämän pitkittäisarvioinnin tulokset julkaistaan myöhemmin 2013  
ilmestyvässä raportissa.
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1.2 Opetussuunnitelman perusteet

Valtioneuvosto antoi 20.12.2001 uuden perusopetuksen tuntijaon, joka tuli ottaa 
käyttöön viimeistään 1.8.2006 viimeistenkin vuosiluokkien osalta. Tässä tuntija-
ossa matematiikkaan lisättiin yksi vuosiviikkotunti. Aiemmassa tuntijaossa ala-
asteella oli 22 vuosiviikkotuntia matematiikkaa ja yläasteella yhdeksän, perus-
opetuksessa yhteensä 31 vuosiviikkotuntia (valtioneuvoston päätös 834/1993). 
Vuonna 2006 käyttöön otetussa tuntijaossa vuosiluokilla 1–5 on matematiikkaa 
vähintään 18 vuosiviikkotuntia, vuosiluokilla 6–9 vähintään 14 vuosiviikkotuntia, 
perusopetuksessa yhteensä vähintään 32 vuosiviikkotuntia (valtioneuvoston ase-
tus 1435/2001).

Matematiikan seuranta-arvioinnin tehtävät laadittiin voimassa olevan Perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) tavoitteiden mukaan. Tämä on toi-
nen perusopetuksen 9. vuosiluokan matematiikan oppimistulosten seuranta-arvi-
ointi, joka perustuu Peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin 2004 ja siinä 
esitettyihin peruskoulun päättöarvioinnin kriteereihin. Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden mukaan matematiikan opetuksen tehtävänä on kehit-
tää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua. Opetuksen tulee ohjata oppilasta löy-
tämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään ratkaisuja niihin. Matematiikan 
opetuksen on edettävä systemaattisesti. Tavoitteena on luoda kestävä pohja mate-
maattisten käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Opetussuunnitelmassa mate-
matiikka luokitellaan ajattelun taitojen ja menetelmien lisäksi sisällön mukaan vii-
teen keskeiseen alueeseen: algebra, funktiot, geometria, luvut ja laskutoimitukset 
sekä tilastot ja todennäköisyys.

1.3 Kansainväliset arvioinnit

Kansallisten arviointien lisäksi Suomi on 2000-luvulla osallistunut PISA-, PIRLS- 
ja TIMSS- tutkimuksiin. PISA (Programme for International Student Assessment) 
on kansainvälisen taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n kol-
men vuoden välein toteuttama tutkimus, ja siinä arvioidaan 15-vuotiaiden oppi-
mistuloksia, jotka koskevat lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden osaa-
mista. Joka arviointikerralla tehtäviä on ollut kaikista kolmesta osaamisen alueesta. 
Näistä kolmesta alueesta on yksi ollut aina vuorollaan arvioinnin painopisteenä ja 
muut ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Vuonna 2003 PISA-tutkimuksen pai-
nopisteenä oli matematiikka, ja toisen kerran se oli painopisteenä vuoden 2012 
PISA-tutkimuksessa. Vuonna 2003 PISA-tutkimuksen raportissa matematiikan 
osaaminen on määritelty seuraavasti:

”Matematiikan osaaminen tarkoittaa yksilön kykyä havaita ja ymmärtää matematii-
kan merkitys ympäröivässä maailmassa. Tehdä perusteltuja matemaattisia päätelmiä 
ja käyttää matematiikkaa nykyisten ja tulevien elämäntilanteidensa tarpeita vastaa-
vasti, asioista välittävänä ja rakentavasti ajattelevana kansalaisena.” 
(Törnroos & Kupari 2005)
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Määritelmä on pysynyt hyvin samankaltaisena myös muina vuosina. PISAssa 
korostetaankin matematiikan soveltamista erilaisissa tilanteissa, jotka edellyttävät 
asioiden ymmärtämistä, pohtimista ja perustelemista. Kaikissa kolmen vuoden 
välein vuosina 2000–2009 tehdyissä PISA-tutkimuksissa on suomalaisten nuor-
ten matematiikan osaaminen ollut OECD-maiden parhaimmistoa. Kun vuonna 
2003 tutkimuksen pääpainona oli matematiikka, Suomi oli ensimmäinen OECD-
maiden joukosta ja toinen kaikkien osallistujamaiden joukosta. Hongkong sai par-
haan tuloksen. (Törnroos & Kupari 2005.) Myös vuonna 2006 Suomi oli myös 
paras OECD-maiden joukosta (Kupiainen & Pehkonen 2008). Vuoden 2009 tut-
kimuksessa Suomi oli toinen OECD-maiden joukosta ja kuudenneksi paras kaik-
kien 65 osallistujamaan joukossa (Kupari 2012). PISA-tutkimusten tulosten perus-
teella suomalaisten nuorten matematiikan osaaminen on kansainvälisesti verrat-
tuna tasalaatuista, kun mittarina käytetään koulujen välistä vaihtelua. Vuoden 2012 
PISA-tutkimuksen tuloksia ei ole vielä julkaistu.

Suomi osallistui vuonna 2011 kansainväliseen PIRLS/TIMSS-yhteishankeen arvi-
ointeihin. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) on kansain-
välinen lukutaitotutkimus 4. luokan oppilaille, ja vuonna 2011 osaamista arvioitiin 
myös matematiikassa ja luonnontieteissä. Suomi osallistui tähän arviointiin ensim-
mäistä kertaa. TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study) 
on puolestaan neljän vuoden välein 7.–8.-luokkalaisille kohdistettu kansainvälinen 
matematiikka- ja luonnontiedetutkimus, jossa Suomi oli mukana edellisen kerran 
vuonna 1999 (Koulutuksen tutkimuslaitos: http://ktl.jyu.fi /ktl/timss-pirls).

Molemmissa vuoden 2011 arvioinneissa Suomi sijoittui matematiikan arvioin-
neissa kahdeksanneksi. PIRLS-arviointiin osallistui 50 maata ja TIMMS-arvioin-
tiin 42 maata. Neljäsluokkalaisista suomalaisista oppilaista lähes puolet (49 %) saa-
vutti erinomaisen tai korkean suoritustason, mutta kahdeksasluokkalaisista enää 
vajaa kolmannes (30 %). Kahdeksannen luokan arvioinnissa vastaava osuus oli 
Singaporessa ja Taiwanissa lähes 80 %. Yhteistä ja huolestuttavaa molemmissa 
arvioinneissa oli se, että suomalaisten oppilaiden asenteet ja arvostus matema-
tiikkaa kohtaan ovat kansainvälisesti erittäin heikkoja. Lisäksi koulujen väliset 
erot näissä tutkimuksissa olivat maassamme suurempia kuin esimerkiksi aiemmin 
PISA-tutkimuksissa. Tosin kansainvälisesti tarkasteltuna matematiikan suoritukset 
Suomessa vaihtelivat vähiten kaikkien osallistujamaiden joukossa (Kupari, Sulku-
nen, Vettenranta & Nissinen 2012, 27; Kupari, Vettenranta & Nissinen 2012, 17).
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1.4 Matematiikan arvioinnin tarkoitus

Oppimistulosten arvioinnin tarkoituksena oli selvittää, miten matematiikan tavoit-
teet toteutuvat ja millainen on osaamisen taso peruskoulun päättövaiheessa, kun 
sitä verrataan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi arvi-
oinnilla haluttiin selvittää koulutuksen tasa-arvon toteutumista. Arvioinnin tulok-
sista toivotaan olevan hyötyä niin kansallisella kuin paikallisella tasolla sekä siinä 
työssä, jolla kehitetään matematiikan opettamista ja opetusjärjestelyjä.

Arviointi perustuu oppilaiden ratkaisemiin matematiikan tehtäviin ja oppilaskyse-
lyyn. Oppilaskyselyssä haluttiin selvittää taustatietojen (esim. sukupuoli, äidinkieli, 
matematiikan arvosana ja vanhempien koulutustausta) lisäksi oppilaiden matema-
tiikan opiskeluun ja opetukseen liittyviä asioita sekä oppilaiden asenteita ja arvos-
tusta matematiikkaa kohtaan. Koulujen opettajille ja rehtoreille laadittiin kyselyt, 
joilla kerättiin tietoa muun muassa koulun matematiikan opetuksen järjestelyistä. 
Opettajakyselyssä mitattiin myös opettajien asenteita matematiikan opettamisesta 
ja oppimisesta.

1.5 Arvioinnin toteuttaminen ja aikataulu
Keväällä 2012 oli määrä toteuttaa matematiikan perusopetuksen päättövaiheen 
seuranta-arviointi, ja elokuussa 2011 Opetushallitus kutsui asiantuntijatyöryh-
mään professori Markku Hannulan (Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos),        
kasvatustieteen lisensiaatti Leena Mattilan, tutkija, neuropsykologian erikoispsy-
kologi Vesa Närhen (Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto), tutkimuspro-
fessori Pekka Rantasen (Opetushallitus), tutkija, neuropsykologian erikoispsyko-
logi Pekka Räsäsen (Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto) ja lehtori Leila 
Sederholmin (Parolan yhteiskoulu). Työryhmän puheenjohtajana toimi opetusneu-
vos Kati Hirvonen Opetushallituksesta ja sihteerinä tutkimussihteeri Tuija Kos-
kela Opetushallituksesta. Lisäksi työryhmän työskentelyyn osallistui erikoistutkija 
Jorma Kuusela Opetushallituksesta.

Asiantuntijaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 20.9.2011 ja kaikkiaan kuusi 
kertaa ennen lopullisen tehtäväpaketin valmistumista. Matematiikan oppimistu-
losten seuranta-arviointi oli samalla myös pitkittäisarviointi, koska kevään 2012 
arvioinnissa oli mukana samoja oppilaita, jotka osallistuivat matematiikan ja äidin-
kielen arviointiin vuonna 2005, kun he olivat 3. vuosiluokalla, sekä matematiikan 
arviointiin vuonna 2008, jolloin oppilaat olivat 6. vuosiluokalla. Asiantuntijaryhmä 
sai käyttöönsä vuosien 2005 ja 2008 arviontien mittarit (tehtävät sekä oppilaan 
taustakyselyt) sekä aiempien 9. vuosiluokkien (vuosilta 1998, 2000, 2002, 2004 ja 
2011) arviointien tehtävät. Arvioinnissa olivat käytettävissä myös vuoden 2011 
arvioinnin (ks. Hirvonen 2012) oppilas- ja opettajakyselyt. 
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Työryhmä päätti säilyttää vertailtavuuden vuoksi mittarin rakenteen samanlaisena 
kuin vuotta aiemmin suoritetussa matematiikan arvioinnissa, mutta arvioinnin 
toteutusta jouduttiin käytännön syistä hieman muuttamaan. Vuoden 2012 arvioin-
nissa käytettiin runsaasti aiempien arviointien tehtäviä, jotta matematiikan osaa-
misen tasoa voitaisiin verrata aiempiin seuranta-arviointeihin. Hieman reilu kol-
mannes (36 %) arvioinnin tehtävistä oli uusia, ja eniten uusia tehtäviä laadittiin 
tuottamistehtäviin. 

Työryhmä teki pieniä muutoksia vuoden 2011 arvioinnin yhteydessä käytettyi-
hin oppilas- ja opettajakyselylomakkeisiin. Oppilaskyselyssä tarkennettiin muun 
muassa oppilaan kieleen sekä tuki- ja erityisopetukseen liittyviä kysymyksiä. Opet-
tajakyselyssä muutettiin joitakin aiemman kyselyn avoimia kysymyksiä strukturoi-
duiksi ja kyselyyn lisättiin matematiikan opettamiseen ja oppimiseen liittyviä väittä-
miä. Arvioinnin tehtävät esitestattiin loppuvuodesta 2011, minkä perusteella työ-
ryhmälle esiteltiin arvioinnin tehtäväsarjat, tehtävistä kertyvät pisteet sekä oppi-
las- ja opettajakyselyt. Samalla todettiin, että arvioinnin tehtävät kattavat perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitut sisältöalueet. 

Arviointipäivät olivat tiistai 27.3. ja keskiviikko 28.3.2012. Kaikki otoskoulut suo-
rittivat kokeen samoina päivinä. Ensimmäisenä arviointipäivänä oppilaat täyttivät 
oppilaskyselyn ja suorittivat monivalintatehtävät ja toisena päivänä päässälasku- 
ja tuottamistehtävät. Koulujen matematiikan opettajat pisteittivät tehtävät annet-
tujen ohjeiden mukaisesti.

Kesäkuun 2012 aikana sensoroitiin 679 oppilaan tehtävät, mikä on noin 11 pro-
senttia otoksen niistä oppilaista, jotka suorittivat kaikki arvioinnin osiot. Kaksi 
opettajaa yhdessä projektipäällikön kanssa tarkisti uudelleen opettajien pisteittä-
mät tehtävät eli päässälasku- ja tuottamistehtävät. Sensoroinnin tuloksia käsitel-
lään tässä raportissa arvioinnin luotettavuutta käsittelevässä kappaleessa. Koulu-
kohtaiset palautteet toimitettiin kouluille syksyn 2012 aikana. Palautteessa kerrot-
tiin koulujen oppilaiden keskimääräiset tulokset sekä vertailuna kansallisen otok-
sen alustavat keskiarvot. 

1.6 Arvioinnin otos
Opetushallituksen oppimistulosten arvioinnit ovat otantaperusteisia. Arvioinneilla 
selvitetään yleistä osaamisen tasoa ja osaamisen tasa-arvoista jakautumista. Arvi-
ointien perusteella ei aseteta kouluja paremmuusjärjestykseen. Otannassa on otet-
tava huomioon alueellisen edustavuuden lisäksi myös kuntaryhmä, jotta otokseen 
saadaan erityyppisten kuntien kouluja ja oppilaita oikeassa suhteessa. Tällöin otos 
edustaa luotettavasti kaikkia kouluja ja oppilaita (mm. Lappalainen 2011, 17). 
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Keväällä 2012 toteutetun seuranta-arvioinnin otanta perustuu vuoden 2005 kol-
mansien luokkien matematiikan ja äidinkielen arviointia varten tehtyyn otantaan. 
Tällöin käytössä oli ensimmäistä kertaa järjestäjäkohtainen otanta (ks. Metsämuu-
ronen 2009, 11–13), jossa koulutuksen järjestäjät valittiin ositetun otannan mukaan 
siten, että ne edustivat kieliryhmittäin, alueellisesti ja kooltaan kattavasti koko maata. 

Otannan toisessa vaiheessa kunkin järjestäjän koulut valittiin satunnaisesti siten, 
että ne edustivat järjestäjän kaikkia kouluja mahdollisimman kattavasti. Matema-
tiikan oppimistulosten arviointiin osallistui 288 suomenkielistä ja 51 ruotsinkie-
listä koulua, ja oppilaista oli mukana 5 864. Kolmannen luokan otoksen järjestäjä-
kohtaiset tiedot on esitetty taulukoissa 1 ja 2 ja koulukohtaiset tiedot taulukossa 3.

TAULUKKO 1. Järjestäjäkohtaisen otoksen osuvuus % (suomenkieliset)

Järjestäjät (N = 449) Otos (n = 102)

Kuntaryhmät Kuntaryhmät
Läänit Kaupunki Taajama Maaseutu Läänit Kaupunki Taajama Maaseutu
Etelä-Suomi 7,3 4,0 10,7 Etelä-Suomi 10,8 3,9   9,8
Länsi-Suomi 8,7 8,0 29,4 Länsi-Suomi  9,8 8,8 25,5
Itä-Suomi 2,4 1,3 11,4 Itä-Suomi   3,9 0,0 10,8
Oulun lääni 2,2 2,2  7,3 Oulun lääni   3,9 2,0   5,9
Lapin lääni 0,9 0,7 3,3 Lapin lääni 1,0 1,0 2,9

TAULUKKO 2. Järjestäjäkohtaisen otoksen osuvuus % (ruotsinkieliset)

Järjestäjät (N = 59) Otos (n =24)

Kuntaryhmät Kuntaryhmät
Läänit Kaupunki Taajama Maaseutu Läänit Kaupunki Taajama Maaseutu
Etelä-Suomi 22,0 10,2 13,6 Etelä-Suomi 29,2 12,5   8,3
Länsi-Suomi 15,3   6,8 28,8 Länsi-Suomi 12,5   8,3 29,2

TAULUKKO 3. Arviointiin osallistuneiden koulujen ja oppilaiden määrät 3. luokan otoksessa
Kouluja Oppilaita

Tyttöjä Poikia Yhteensä

Suomenkielisiä 288 2 575 2 619 5 194
Ruotsinkielisiä 51 308 362 670
Yhteensä 339 2 883 2 981 5 864
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Kuudennen luokan alussa vuonna 2008 järjestettyyn arviointiin osallistuivat samat 
koulut, jotka olivat mukana matematiikan arvioinnissa vuonna 2005. Kaikkia kol-
mannen luokan oppilaita ei tavoitettu mukaan arviointiin, koska joitakin kouluja 
oli lakkautettu tai yhdistetty ja osa oppilaista oli siirtynyt muihin kouluihin. Tästä 
syystä koulun otosoppilaiden määrää täydennettiin tarvittaessa otannalla, johon 
kuului muita saman koulun 6. vuosiluokan oppilaita. Arvioinnissa oli mukana 244 
suomenkielistä koulua ja ruotsinkielisiä 44. Arviointiin osallistuneesta 5 560 oppi-
laasta lähes 80 % (n = 4 679) oli samoja kuin kolmannella luokalla.

Vuoden 2012 arviointia varten vuonna 2008 arvioinnissa mukana olleille koulu-
tuksen järjestäjille lähetettiin tiedot otantaan osallistuneista oppilaista ja järjestä-
jiltä tiedusteltiin, mihin yläkouluihin otosoppilaat olivat siirtyneet. Näiden tieto-
jen perusteella otokseen valittiin ne yläkoulut, joihin oppilaat pääsääntöisesti oli-
vat siirtyneet.

Valituista kouluista arviointiin osallistuivat ne 9. vuosiluokan oppilaat, jotka olivat 
aiemmin osallistuneet matematiikan arviointiin ollessaan 3. vuosiluokalla vuonna 
2005 ja 6. vuosiluokalla vuonna 2008. Suurin osa näistä oppilaista oli ollut mukana 
jo 3. vuosiluokalla vuonna 2005. Lisäksi viimeisimmässäkin otannassa koulun 
oppilasmäärää täydennettiin tarvittaessa koulun muilla 9. vuosiluokan oppilailla, 
jotta vähintään kolmannes koulun 9. vuosiluokan oppilaista osallistui arviointiin. 
Tällä taattiin se, että joka koulusta saatiin riittävä määrä oppilaita edustamaan kou-
lua. Näin koululle ja opetuksen järjestäjälle voitiin toimittaa palaute, missä koulun 
tuloksia verrattiin koko kansallisen otoksen tuloksiin. Kaikkiaan 6 555 yhdeksän-
nen luokan oppilasta oli mukana kevään 2012 arvioinnissa, näistä 3 502 oppilasta 
(60 % alkuperäisestä otoksesta) oli ollut mukana kaikissa kolmessa arvioinnissa 
(Metsämuuronen 2013, käsikirjoitus).

Vuoden 2012 arviointiin osallistui kaiken kaikkiaan 148 suomenkielistä ja 22 ruot-
sinkielistä koulua. Yhden suomenkielisen koulun tietoja ei voitu käyttää, koska 
oppilaiden taustakyselylomake oli täyttämättä. Yhden otoskoulun pisteytys oli 
jätetty tekemättä, ja se jouduttiin suorittamaan Opetushallituksessa. Lopulliseen 
otokseen tuli siis 6 555 oppilasta, joista hieman yli puolet (51,2 %) oli poikia. 
Oppilaista 5 830 (89 %) opiskeli suomenkielisessä koulussa ja 725 ruotsinkieli-
sessä koulussa. Ruotsinkielisissä kouluissa poikien osuus (53 %) oli hieman suu-
rempi kuin suomenkielisissä.

Otokseen valikoituneista oppilaista noin yhdelle kahdestakymmenestä (4,8 %) oli 
tehty matematiikan opetusta tukemaan joko henkilökohtaista opetuksen järjestä-
mistä koskeva suunnitelma (HOJKS) tai oppimissuunnitelma. HOJKS oli hieman 
yleisempi pojilla (2,9 %) kuin tytöillä (2,0 %), samoin kuin oppimissuunnitelma. 
Arvioinnin kaikki kolme osa-aluetta (monivalinta-, päässälasku- ja tuottamisteh-
tävät) suoritti 94 % otoksen oppilaista, 95 oppilasta (1,4 %) täytti vain taustakyse-
lyn ja loput osallistuivat enintään kahteen kolmesta osiosta.
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1.7 Aineiston analysoinnista

Laajan arviointiaineiston käsittelyssä sovellettiin useita tilastollisia menetelmiä. 
Arvioinnin tehtävien esitestauksessa, jossa selvitettiin muun muassa tehtävien vai-
keustasoa ja erottelukykyä, sovellettiin osioanalyysia (ks. Törmäkangas & Törmä-
kangas 2009) sekä tarkasteltiin esitestauksen tehtävien ratkaisuprosentteja. Näi-
den analyysien perusteella valittiin jokaiselle matematiikan osa-alueelle tehtäviä, 
joiden vaikeustasot vaihtelivat.

Tulosten kuvailussa on käytetty perinteisiä kuvailevan tilastotieteen menetelmiä, 
kuten frekvenssi- ja prosenttijakaumia, tavallisimpia keski- ja hajontalukuja, luot-
tamusvälejä sekä prosenttipisteitä. Koska aineisto on suuri ja useimmat muuttu-
jat ainakin likimain normaalijakautuneita, voitiin soveltaa yleisimpiä parametrisia 
testejä. Kahden ryhmän väliset keskimääräisen erot on analysoitu klassisella t-tes-
tillä ja usean ryhmän väliset erot yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Kahden 
ryhmän välisten tilastollisesti merkitsevien erojen yhteydessä on raportoitu myös 
efektin kokoa mittaava Cohenin d-arvo (Cohen 1988, 10).

Luokiteltujen muuttujien keskinäiset yhteydet (riippuvuudet) on analysoitu ris-
tiintaulukoinnilla ja khiin neliötestillä. Tilastollisesti merkitseviä riippuvuuksia on 
kuvailtu esittämällä asianmukaiset erot prosenttijakaumissa ja suorittamalla residu-
aalitarkastelut. Määrällisten muuttujien riippuvuuden mittarina on käytetty Pearso-
nin korrelaatiokerrointa. Aineiston koon vuoksi pienetkin korrelaatiot ovat tilas-
tollisesti merkitseviä, joten testien yhteydessä on raportoitu myös muuttujien kes-
kinäinen selitysosuus, joka on yksi efektin koon mittari. Myös lineaarista regres-
sioanalyysia käytettiin asiayhteyksien mallintamisessa.

Sekä oppilas- että opettajakysely sisälsivät laajahkoja kysymyssarjoja, joiden infor-
maatiota tiivistettiin faktorianalyysin antamien tulosten perusteella esimerkiksi 
asenteiden ulottuvuuksia kuvaaviksi ulottuvuuksiksi (keskiarvomuuttujiksi). Muo-
dostettujen keskiarvomuuttujien sisäistä yhdenmukaisuutta tarkasteltiin Cron-
bachin alfa-kertoimen sekä osioiden keskimääräisen korrelaation avulla. Keskiar-
vomuuttujia käytettiin muun muassa silloin, kun tarkasteltiin asenteiden ja arvi-
ointitulosten välistä yhteyttä. 

Opetushallituksen keräämien arviointiaineistojen rakenne aiheuttaa joitakin haas-
teita käytettäviin tilastollisiin menetelmiin. Oppimistulosten aineistossa on yleensä 
vähintään kaksi tasoa: koulutaso ja oppilastaso. Otoksessa on yleensä yli sata kou-
lua ja monta tuhatta oppilasta. Oppilaat ovat voineet olla pitkäänkin samassa kou-
lussa, samalla luokalla ja samojen opettajien opetuksessa. Tämä aiheuttaa sen, että 
oppilaiden testisuoritukset eivät ole täysin toisistaan riippumattomia. Oppilaiden 
keskinäinen riippuvuus tuottaa tutkimusaineistoon ilmiön, jota kutsutaan sisäkor-
relaatioksi. Jos perusjoukon rakennetta ei huomioida oikein, saattavat johtopää-
tökset olla todella harhaisia.
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Tässä raportissa aineiston hierarkkinen rakenne on huomioitu esimerkiksi suo-
men- ja ruotsinkielisten koulujen erojen analysoinnissa, joka on suoritettu moni-
tasomallinnuksen avulla (ks. Malin 2005; Rasbash, Steele, Browne & Goldstein 
2004). Monitasomallinnuksesta on runsaasti hyötyä, sillä samaan tilastolliseen mal-
liin voi sisällyttää usean eri tason muuttujia ja saadaan luotettavaa tietoa tulosten 
tilastollisesta merkitsevyydestä. Monitasomallinnusta sovellettiin myös analysoita-
essa opettajan kelpoisuuden vaikutusta arviointituloksiin, koulujen välisten erojen 
tarkastelussa (sisäkorrelaatio) sekä arvioitaessa vanhempien koulutustason vaiku-
tusta koulujen välisiin eroihin. 
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Kati Hirvonen, Juhani Rautopuro ja Mari Huhtanen

2 ARVIOINNIN AINEISTOT

2.1 Aineistojen rakenne

Vuoden 2012 kansallisen seuranta-arvioinnin matematiikan osaamisen tasoa mit-
taamaan laadittiin tehtäväpaketti. Vertailtavuus aiempiin arviointeihin (erityisesti 
vuodet 2004 ja 2011) haluttiin säilyttää, ja tämä ohjasi arvioinnin rakennetta, kes-
toa ja tehtävien luokittelua. Tehtävät ryhmiteltiin aiempien arviointien tapaan kol-
meen tehtävätyyppiin, joita olivat päässälasku-, monivalinta- ja tuottamistehtävät, 
sekä viiteen perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöalueeseen: algebra, funk-
tiot, geometria, luvut ja laskutoimitukset sekä tilastot ja todennäköisyys.

Mukana oli runsaasti aiemmissa vuoden 1998–2011 arvioinneissa olleita tehtäviä. 
Näiden ankkuritehtävien avulla voidaan luotettavasti vertailla oppilaiden osaami-
sen tasoa nyt ja aiemmin. Lisäksi mukana oli pitkittäistutkimuksen suorittamista 
varten tehtäviä samojen oppilaiden 3. ja 6. vuosiluokan arvioinneista. Arviointiin 
käytettiin aikaa kolmen oppitunnin verran kahdessa osassa. Ensimmäiseen osuu-
teen kuului monivalintatehtävien lisäksi oppilaan täyttämä taustakysely, ja toisessa 
osuudessa oppilaat tekivät päässälaskutehtäviä ja tuottamistehtäviä. Matematiikan 
perustaitojen mittarin rakenne tehtävätyypeittäin on esitetty taulukossa 4.

Arvioinnissa olivat mukana myös ne oppilaat, joilla oli yksilöllistetty oppimäärä 
matematiikassa. Tämän vuoksi arvioinnin tehtävissä on mukana helppoja aloitus-
tehtäviä. Näin haluttiin luoda arviointiin hyvä ja onnistunut alku sekä motivoida 
myös kaikkein heikoimpia oppilaita yrittämään parhaansa.

TAULUKKO 4. Vuoden 2012 matematiikan arvioinnin rakenne tehtävätyyppien mukaan

Tehtävät Tehtäviä Maksimipisteet Aika

Monivalintatehtävät 24 24 30 min
Päässälaskutehtävät 14 14 20 min
Tuottamistehtävät 11 48 70 min 
Yhteensä 49 86 120 min 
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Tehtävät luokiteltiin viiteen matematiikan osa-alueeseen. Jaottelun perustana oli 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) esitetty jako matematii-
kan osa-alueisiin, ja nämä osa-alueet ovat algebra, funktiot, geometria, luvut ja las-
kutoimitukset sekä tilastot ja todennäköisyys. Luokittelu ei ole täysin yksiselitteinen, 
sillä useat tehtävät sisältävät aineksia eri matematiikan alueilta. Oppilaat voivat rat-
kaista tehtäviä monella tavalla päästen oikeaan tulokseen. Jokainen tehtävä kuului 
tuloksia käsiteltäessä vain yhteen osa-alueeseen. Asiantuntijaryhmä luokitteli teh-
tävät. Aiemmissa arvioinneissa käytetyt tehtävät laitettiin siihen luokkaan, missä 
ne olivat olleet aiemminkin. Taulukossa 4 esitettyjen tehtävätyyppien jakautumi-
nen matematiikan eri osa-alueille on esitetty taulukossa 5.

TAULUKKO 5. Arvioinnin tehtävien pisteiden jakautuminen matematiikan eri osa-alueille

Tehtävät Algebra Funktiot Geo-
metria

Luvut ja  
lasku-
toimi-
tukset

Tilastot   
ja toden-  
näköisyys

Maksimi-
piste-
määrä

Osuus 
%

Monivalinta-
tehtävät

4 3 6 8 3 24 28

Päässä-
lasku-
tehtävät

2 1 2 8 1 14 16

Tuottamis- 
tehtävät

14 9 14 5 6 48 56

Yhteensä 20 13 22 21 10 86 100
Osuus % 23 15 26 24 12 100  

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 perusopetuksen opetussuunnitelmassa samoin kuin niihin 
käytettyä aikaakin matematiikan opiskelussa peruskoulussa yläluokkien aikana. 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden osa-alueiden lisäksi tarkastel-
tiin oppilaiden prosenttilaskutaitoja, ja prosenttilaskuja oli sijoitettu kaikkiin teh-
tävätyyppeihin yhteensä 9 kappaletta.

Arvioinnin ensimmäinen osuus (27.3.) aloitettiin siten, että oppilaat täyttivät oppi-
laskyselyn, jonka jälkeen itse matematiikan tehtävät aloitettiin monivalintatehtä-
villä. Oppilaskyselyn ohessa oli vastauslomake, johon oppilaat itse siirsivät tämän 
osuuden vastaukset. Arvioinnin toinen osuus (28.3.) koostui päässälasku- ja tuot-
tamistehtävistä. Opettajat pisteittivät arvioinnin toisen osuuden tehtävät Opetus-
hallituksen antaman pisteitysohjeen mukaisesti ja merkitsivät ne oppilaiden vas-
tauslomakkeelle.
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Joissakin tuottamistehtävissä vaadittiin täysien pisteiden saamiseen oikean vasta-
uksen lisäksi myös perustelut, joiden avulla voitiin paremmin arvioida matemaat-
tisen ajattelun tasoa ja kykyä esittää saamansa ratkaisu. Perustelu saattoi olla perin-
teisen laskutoimituksen lisäksi kuva, sanallinen selitys tai näiden erilaisia yhdistel-
miä. Perusteluista saattoi saada osan tehtävän pisteistä, vaikka lopullinen vastaus 
olisi ollutkin väärä. 

2.2 Taustakyselyt

Arvioinnin materiaaliin kuuluivat myös taustakyselyt oppilaille, matematiikan 
opettajille ja koulun rehtorille. Kyselyiden avulla haluttiin saada taustatietoa mate-
matiikan opetuksen järjestelyistä ja siihen käytetyistä resursseista. Kyselyt pidet-
tiin suppeina, koska niiden vastaamiseen ei haluttu käyttää kohtuuttomasti aikaa. 
Rehtori-, opettaja- ja oppilaskyselyistä saatuja taustatietoja käsitellään tarkemmin 
tämän raportin myöhemmissä luvuissa.

Rehtorikysely toteutettiin otantaan osuneiden koulujen rehtoreille sähköisesti 
huhtikuussa 2012. Siinä kysyttiin yhteystietojen lisäksi matematiikan opetuksen 
järjestelyihin ja resursseihin liittyviä asioita. Lisäksi rehtoreilta kysyttiin matema-
tiikassa tukea tarvitsevien 9.-luokkalaisten oppilaiden määrää eli niitä oppilaita, 
joille on tehty matematiikassa HOJKS tai oppimissuunnitelma. Lisäksi pyydettiin 
arvioimaan sitä, miten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoit-
teet voidaan toteuttaa koulun nykyisillä resursseilla.

Opettajakysely lähetettiin kouluille varsinaisen arviointimateriaalin yhteydessä. 
Koulun kaikkia matematiikan opettajia ja matematiikan opetuksesta huolehtivia 
erityisopettajia pyydettiin vastaamaan kyselyyn. Opettajilta kysyttiin matematiikan 
opetuksen järjestelyihin liittyviä asioita, muun muassa opetuksessa käytettyä oppi-
kirjaa sekä resursseihin ja yhteistyöhön liittyviä asioita. Lisäksi opettajat vastasi-
vat kelpoisuutta ja täydennyskoulutusta koskeviin kysymyksiin. Opettajilta kysyt-
tiin matematiikan tuntien työtavoista samoilla kysymyksillä kuin oppilailta. Vuotta 
aiemmin suoritettuun arviointiin verrattuna uutena asiana kyselyssä tiedusteltiin 
opettajien näkemyksiä matematiikan opetuksesta ja oppimisesta. Lisäksi opetta-
jilta pyydettiin palautetta siitä, oliko päässälasku-, monivalinta- ja tuottamistehtä-
vien vaikeustaso sopiva oppilaille.

Oppilaskysely tehtiin arvioinnin alussa ensimmäisellä osuudella. Oppilailta kysyt-
tiin heidän jatko-opintojen ensisijaista hakuvaihtoehtoa ja matematiikan sekä äidin-
kielen ja kirjallisuuden viimeistä todistusarvosanaa. Lisäksi kysyttiin, onko oppi-
las osallistunut matematiikan valinnaiskursseihin ja onko hän saanut tarvittaessa 
tukiopetusta. Oppilailta kysyttiin myös, ovatko hänen vanhempansa ylioppilaita ja 
seuraavatko he matematiikan tehtävien tekemistä. Kyselyssä kerättiin tietoa myös 
oppilaiden asenteista matematiikkaa kohtaan ja matematiikan tuntien työtavoista.
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2.3 Arvioinnin luotettavuudesta

Peruskoulun päättövaiheen arvioinneissa on tavoitteena saada pätevästi ja tarkoi-
tuksenmukaisesti kerättyä ja analysoitua tietoa perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteissa mainittujen tavoitteiden toteutumisesta.

Arvioinnin luotettavuuden kannalta tärkeä käsite on validiteetti, joka Amerikan 
psykologisen yhdistyksen (APA) standardien mukaan tarkoittaa ”niiden päätelmien 
sopivuutta, mielekkyyttä ja käyttökelpoisuutta, joita mittaustuloksista tehdään”. Vaikka 
validiteetin yhteydessä voidaan puhua erilaisista validiteetin lajeista, kuten sisältö-
validiteetti, kriteerivaliditeetti ja ennustevaliditeetti, tarkastellaan validiteettia nykyi-
sin varsin usein myös yhtenä käsitteenä. Olennaista on muistaa, että validiteetti ei 
ole mittarin ominaisuus eikä kertaluontoinen tutkimustulos, vaan se kuvaa mittarin 
avulla tehtyjä päätelmiä ja sitä, mitä mittari todella mittaa. Tietoa voidaan hankkia 
esimerkiksi sisältöön tai mitattavaan käsitteeseen liittyvästä validiteetista. (Ketokivi 
2009, 60–61; Nummenmaa, Konttinen, Kuusinen & Leskinen 1997, 203–205.)

Jotta sisällöllinen validiteetti voitiin taata, tehtävien kokoamisessa käytettiin apuna 
asiantuntijaryhmää.

Ryhmän työskentelyä ohjasivat ensisijaisesti Perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teissa esitetyt oppiaineen tavoitteet. Tehtävien valintaa ohjasivat myös aiempien 
arviointien rakenteet sekä aiemmissa arvioinneissa tehtävistä saadut tunnusluvut, 
ratkaisuprosentit ja hajonnat. 

Laaditun mittarin haluttiin olevan vaikeudeltaan samantasoinen kuin aiemmissa 
arvioinneissa käytetyt mittarit. Esitestauksen perusteella koko arvioinnin ratkai-
suprosentin tavoitetaso mitoitettiin karkeasti 50 ja 60 prosentin välille. Aiemmissa 
matematiikan seuranta-arvioinneissa ratkaisuosuus on ollut 53–57 % (Hirvonen 
2012, 5; Mattila 2005a, 143). Jokaiselle matematiikan osa-alueelle valittiin useita 
tehtäviä, joiden vaikeustaso vaihteli. Myös eri tehtävätyypeissä oli kaikkien osa-
alueiden tehtäviä. Asiantuntijaryhmän jäsenten kokemuksesta oli runsaasti apua 
erityisesti silloin, kun sisällöllistä mittaria työstettiin.

Sekä päässälasku- että monivalintatehtävillä mitattiin pääasiassa matematiikan 
perustaitoja. Tämän vuoksi tavoitteeksi asetettiin, että näiden päässälasku- ja moni-
valintatehtävien yhteinen ratkaisuprosentti olisi korkeampi kuin koko arvioinnin 
tehtävien ratkaisuprosentti. Koska muutama tehtävä tiedettiin tasoltaan vaikeaksi 
esitestauksen ja aiempien arviointien perusteella, arvioinnissa oli mukana vastaa-
vasti myös hyvin helppoja perustehtäviä, jotka tasoittivat näiden osioiden vaikeusta-
soa. Tuottamistehtävien ratkaisuosuuden tavoitetaso asetettiin noin 50 prosentiksi.
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Arvioinnin toimivuutta voidaan arvioida myös vertaamalla arvioinnin osa-alu-
eiden tulosten yhteyttä oppilaan viimeksi todistuksessa saamaan matematiikan 
arvosanaan ja arvioinnin kokonaisosaamiseen. Nämä korrelaatiot on esitetty tau-
lukoissa 6 ja 7.

TAULUKKO 6. Matematiikan tehtävätyyppien korrelaatiot oppilaan matematiikan arvosanaan 
ja arvioinnin ratkaisuprosenttiin

Tehtävät Matematiikan 
arvosana

Tehtäväsarjan  
ratkaisuprosentti 

Monivalintatehtävät 0,68 0,92 
Päässälaskut 0,59 0,85 

Tuottamistehtävät 0,71 0,97

TAULUKKO 7. Matematiikan osa-alueiden korrelaatiot oppilaan matematiikan arvosanaan ja 
arvioinnin ratkaisuprosenttiin

Osa-alue Matematiikan 
arvosana

Tehtäväsarjan  
ratkaisuprosentti

Algebra 0,68 0,89
Funktiot 0,63 0,89
Geometria 0,69 0,91
Luvut ja laskutoimitukset 0,62 0,89
Tilastot ja todennäköisyys 0,58 0,81
Prosenttitehtävät 0,60 0,84

Koko arviointikokeen ratkaisuprosentin ja oppilaan edellisen todistuksen mate-
matiikan arvosanan välinen korrelaatiokerroin oli 0,73 (selitysosuus 53 %). Kuten 
taulukoista havaitaan, on tehtävätyyppien ja matematiikan osa-alueiden arviointi-
tuloksilla varsin korkea korrelaatio koko arvioinnissa menestymiseen (selitysosuu-
det vaihtelevat 66 %:sta 94 %:iin). Yhteys matematiikan arvosanaan on huomat-
tavasti pienempi. Matematiikan kouluarvosanojen ja arvioinnissa menestymisen 
välistä yhteyttä pohditaan tarkemmin koulujen tulosten yhteydessä.
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Ennen aineiston käsittelyä tapahtuneen sensoroinnin tehtävänä on varmistaa, ettei 
opettajien pisteityksissä ole systemaattisia tai satunnaisia virhetulkintoja. Syste-
maattinen yhdenmukaisuus voidaan varmistaa vertaamalla opettajien ja senso-
reiden antamien pisteiden keskiarvoja toisiinsa. Satunnaisia virheitä esiintyy vain 
vähän - sensoreiden ja opettajien antamat pistemäärät korreloivat voimakkaasti 
keskenään. Taulukon 8 perusteella opettajien ja sensoreiden pisteitysten korrelaa-
tio on varsin korkea (selitysosuus 85 %).

 

TAULUKKO 8.  Opettajien ja sensoreiden pisteittämien päässälasku- ja tuottamistehtävien   
väliset korrelaatiokertoimet

Tehtävät Korrelaatiokerroin
Päässälaskut 0,93
Tuottamistehtävät 0,92

Korrelaatiokertoimien lisäksi opettajien ja sensoreiden pisteytyksiä ristiintaulukoi-
tiin. Päässälaskutehtävien osalta sensoreiden ja opettajien yksimielisyys oikeasta 
ratkaisusta vaihteli 95 %:sta lähes 100 %:iin. Tuottamistehtävien osalta parin teh-
tävän osalta jäätiin hieman alle 90 %:n (alin 88 %), mutta sensoroinnissa ei tullut 
esiin sellaisia seikkoja, joiden takia jokin tehtävä tai sen alakohta olisi täytynyt tar-
kistaa kokonaan uudelleen koko otoksessa. 

Myös opettajilta kysyttiin arvioinnin yhteydessä päässälasku-, monivalinta- ja tuot-
tamistehtävien tason sopivuutta oppilaille. Kaiken kaikkiaan 658 opettaja vastasi 
opettajakyselyyn. Heistä hieman yli 550 vastasi kysymykseen, jossa pyydettiin mie-
lipidettä eri tehtävätyyppien vaikeustason sopivuudesta oppilaille (Taulukko 9).

TAULUKKO 9. Eri tehtävätyyppien vaikeustaso opettajien mukaan

Opettajan 
arvio

Monivalintatehtävät Päässälaskut Tuottamistehtävät

N Osuus % N Osuus % N Osuus %
Erittäin helppo 3 0,2 2 0,4 1 0,2
Helppo 45 7,9 44 7,8 38 6,7
Sopiva 491 86,1 456 81,0 467 82,4
Vaikea 28 4,9 55 9,8 55 9,7
Erittäin vaikea 5 0,9 6 1,0 6 1,0
Yhteensä 570 100 563 100 567 100
Ei vastausta 88 13,4 95 14,4 91 13,8
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Eri tehtävätyyppejä piti vaikeustasoltaan oppilaille sopivina yli 80 % opettajista. 
Hieman alle yksi opettaja kymmenestä katsoi niin päässälasku-, monivalinta- kuin 
tuottamistehtävien olleen helppoja tai erittäin helppoja. Monivalintatehtävät eivät 
olleet opettajien mielestä erityisen hankalia, sillä vaikeina tai erittäin vaikeina niitä 
piti noin 6 % opettajista. Vastaava osuus oli lähes 11 % päässälasku-tuottamis-
tehtävissä. 

Kyselyyn vastanneet erityis- ja luokanopettajat pitivät tehtäviä huomattavasti vai-
keampina kuin aineenopettajat. Erityisopettajista yksikään ei pitänyt monivalinta- 
tai tuottamistehtäviä helppoina tai erittäin helppoina, ja ainoastaan yhden mielestä 
päässälaskut olivat helppoja. Neljäsosa erityisopettajista piti monivalinta- ja päässä-
laskuja vaikeina tai erittäin vaikeina ja tuottamistehtäviä puolestaan reilu kolman-
nes (36 %). Luokanopettajista hieman vajaa viidennes (18 %) katsoi, että moni-
valinta- ja tuottamistehtävät olivat vaikeita.
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Kati Hirvonen ja Juhani Rautopuro

3 ARVIOINNIN TULOKSIA

3.1 Osaamisen yleistaso matematiikan osa-alueittain

Taulukossa 10 esitetään vuoden 2012 matematiikan arvioinnin kuvailevia tunnus-
lukuja koko arvioinnin osalta. Oppilaat saivat keskimäärin 52 % tehtävien enim-
mäispistemäärästä. Poikien ja tyttöjen välillä oli noin kahden prosenttiyksikön ero 
poikien eduksi. Tämä ero on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001, d = 0,12). Poi-
kien ja tyttöjen ratkaisuosuuden keskimääräisen eron 95 %:n luottamusväli on ±1 
prosenttiyksikköä, joten ero ei käytännössä ole suuri. Suomen- ja ruotsinkielisten 
koulujen oppilaiden välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa koko testin rat-
kaisuosuudessa. Kaikki tässä luvussa tehdyt vertailut suomen- ja ruotsinkielisten 
koulujen välillä on suoritettu havaintojen keskinäisen riippuvuuden huomioivalla 
monitasomallinnuksella (ks. luku 1.7).

TAULUKKO 10. Matematiikan arvioinnin kuvailevia tunnuslukuja 

 Maksimi  
piste-
määrä

Pisteiden 
keskiarvo

Keski-  
hajonta

Ratkaisu-
osuus %

Keski- 
hajonta 
%-yks.

Yhteensä 86 44,4 17,47 51,6 20,31

Algebra 20 10,2 4,05 51,0 20,24

Funktiot 13 5,9 3,74 45,6 28,75

Geometria 22 10,1 5,67 46,0 25,77

Luvut ja laskutoimitukset 21 13,1 3,92 62,2 18,67

Tilastot ja todennäköisyys 10 5,1 2,30 50,8 23,00

Matematiikan osaamisen yleistaso kokonaisuudessaan sekä matematiikan osa-alu-
eittain oli samansuuntainen kuin aiemmissa peruskoulun päättövaiheen matema-
tiikan seuranta-arvioinneissa, joita on tehty kahden vuoden välein vuosina 1998–
2004 (Mattila 2005b, 7) sekä vuonna 2011(Hirvonen 2012, 38). Lukujen ja lasku-
toimitusten ratkaisuosuus oli suurin (62 %), ja näin on ollut myös jokaisella aiem-
malla arviointikerralla. Heikoimmin menestyttiin funktioihin (46 %) ja geometri-
aan (46 %) liittyvissä tehtävissä. Näillä kahdella osa-alueella hajonta oli selkeästi 
suurempaa kuin muilla osa-alueilla. Poikien ratkaisuosuudet olivat tyttöjä korke-
ampia useilla matematiikan osa-alueilla: pojat menestyivät tilastollisesti merkitse-
västi (p < 0,001) paremmin funktioiden, lukujen ja laskutoimitusten sekä tilastojen 
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ja todennäköisyyksien ratkaisemisessa kuin tytöt. Keskimääräinen ero oli neljä 
prosenttiyksikköä sekä luvuissa ja laskutoimituksissa (d = 0,22) että tilastoissa ja 
todennäköisyystehtävissä (d = 0,18). Näillä matematiikan osa-alueilla poikien ja 
tyttöjen välisen keskimääräisen eron 95 % luottamusväli vaihteli noin kolmesta 
prosenttiyksiköstä viiteen prosenttiyksikköön. Funktiotehtävissä ero oli viisi pro-
senttiyksikköä poikien eduksi, ja keskimääräisen eron 95 % luottamusväli on 3,6–
6,4 prosenttiyksikköä (d = 0,18). Algebrassa ja geometriassa poikien ja tyttöjen 
osaaminen oli keskimäärin samantasoista.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaisten matematiikan osa-alueiden lisäksi 
prosenttilaskua sisältävät tehtävät luokiteltiin omaksi ryhmäkseen. Kokonaisuu-
dessa prosenttilaskujen keskimääräinen ratkaisuosuus oli 37 %, mikä on selvästi 
heikompi kuin koko arvioinnin tehtävien ratkaisuprosentti. Tulos on myös sel-
keästi heikompi kuin vuoden 2011 arvioinnissa, jossa prosenttilaskujen ratkaisu-
osuus oli 42 %. Pojat menestyivät keskimäärin tilastollisesti merkitsevästi tyttöjä 
paremmin (p < 0,001, d = 0,27) prosenttilaskuissa (pojat 41 %, tytöt 34 %). Pro-
senttitehtävissä poikien ja tyttöjen välisen keskimääräisen eron 95 %:n luottamus-
väli oli 5,5–8,1 prosenttiyksikköä. 

Tässä arvioinnissa on mukana myös yksilöllistetyn oppimäärän mukaan mate-
matiikkaa opiskelevia oppilaita. Heidän vaikutuksensa ratkaisuprosentteihin on 
yhden prosenttiyksikön luokkaa. Eli jos heidät jätetään pois tulosten tarkastelusta, 
ovat tässä luvussa esitetyt ratkaisuosuudet noin yhden prosenttiyksikön verran 
suuremmat. Matematiikassa heikosti menestyneitä oppilaita käsitellään tarkem-
min tämän raportin lisäksi julkaistavassa pitkittäisaineiston raportissa (Räsänen 
& Närhi 2013).

3.2 Osaamisen yleistaso tehtävätyypeittäin
Tässä luvussa tarkastellaan koko kansallisen otoksen tuloksia sekä monivalinta-, 
päässälasku- ja tuottamistehtävissä että koko arvioinnissa. Arvioinnin ensimmäi-
senä päivänä vastattiin taustakyselyyn ja tehtiin monivalintatehtävät. Toisena arvi-
ointipäivänä suoritettiin päässälasku- ja tuottamistehtävät. Arvioinnin eri osa-alu-
eiden tehtävien suorittaneiden oppilaiden määrät vaihtelevat hieman, koska kaikki 
oppilaat eivät olleet paikalla molempina arviointipäivinä.

Monivalintatehtävät

Jokaisessa monivalintatehtävässä oli viisi vastausvaihtoehtoa, ja vain yksi vaihto-
ehto oli oikein. Tämä kerrottiin oppilaille tehtävän ohjeissa. Monivalintatehtävien 
enimmäispistemäärä oli 24 pistettä. Monivalintatehtävien tulokset koko otoksessa, 
sekä erikseen suomen- ja ruotsinkielellä opetusta saaneiden oppilaiden osalta on 
esitetty taulukossa 11 ja tehtävittäin liitteessä 2.
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TAULUKKO 11. Monivalintatehtävien kuvailevia tunnuslukuja

Monivalinta-
tehtävät

    n Pisteiden 
keskiarvo

Keski-
hajonta

Ratkaisu-
osuus %

Keskihajonta 
%-yks.

Suomenkieliset 5 692 13,4 5,32 56,0 22,17
Ruotsinkieliset 702 13,9 5,14 57,7 21,43
KOKO OTOS 6 394 13,5 5,30 56,2 22,09

Monivalintatehtäviin vastasi yhteensä 6 394 oppilasta, ja keskimääräinen ratkai-
suosuus oli 56 %. Täydet 24 pistettä sai 87 oppilasta eli noin yksi sadasta. Koko-
naan pisteittä jäi viisi oppilasta, joista yhdellä oli matematiikassa yksilöllistetty 
oppimäärä, yhdellä oppimissuunnitelma ja kolme opiskeli matematiikkaa yleisen 
oppimäärän mukaan. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden menestyk-
sessä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. 

Kuviossa 1 on esitetty monivalintatehtävien pistemäärien jakauma, joka on hie-
man vasemmalle vino. Keskiarvoa suuremman pistemäärän saaneita oppilaita on 
jonkin verran enemmän kuin niitä, jotka ovat saaneet keskiarvoa vähemmän pis-
teitä. Monivalintatehtävillä pyrittiin mittamaan matematiikan perustietojen hallin-
taa. Tehtävät eivät olleet kovin vaikeita, ja tehtäviin oli myös mahdollista vastata 
arvaamalla. Oikein arvaamista helpotti, jos oppilas tiesi vääriä vastauksia ja pystyi 
sulkemaan tällaiset vaihtoehdot pois. 

2

13

17

24

18

19

7

0

5

10

15

20

25

30

15 30 45 60 75 90 100

Pistemäärä (%)

O
pp

ila
sm

ää
rä

 (
%

)

KUVIO 1. Monivalintatehtävien pisteiden jakauma
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Päässälaskut 

Päässälaskutehtävien tulokset koko otoksessa sekä erikseen suomen- ja ruotsin-
kielisten koulujen osalta on esitetty taulukossa 12 ja tehtävittäin liitteessä 3.

TAULUKKO 12. Päässälaskutehtävien kuvailevia tunnuslukuja

Päässälaskut n Pisteiden 
keskiarvo

Keski-
hajonta

Ratkaisu-
osuus %

Keski-
hajonta 
%-yks.

Suomenkieliset 5 540 7,2 3,17 51,3 22,62
Ruotsinkieliset 696 6,9 2,98 49,1 21,28
KOKO OTOS 6 236 7,2 3,15 51,1 22,48

 

Oppilaiden kannustamiseksi ja heidän mahdollisen jännityksensä vähentämiseksi 
päässälaskuosio aloitettiin suunnitellusti helpolla päässälaskulla, jonka lähes kaikki 
osaisivat ratkaista. Päässälaskutehtäviin osallistui yhteensä 6 236 oppilasta, ja hei-
dän keskimääräinen ratkaisuosuutensa oli 51 %. Täydet 14 pistettä sai 96 oppi-
lasta. Kokonaan pisteittä jäi 22 oppilasta, joista yhdeksällä oli yksilöllistetty oppi-
määrä matematiikassa ja kahdella oli oppimissuunnitelma. Suomenkielisten kou-
lujen oppilaiden ratkaisuosuus päässälaskuissa oli keskimäärin noin 2 prosenttiyk-
sikköä ruotsinkielisiä kouluja suurempi, mutta ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

Kuviossa 2 esitetään päässälaskutehtävien pistemäärien jakauma joka on oikealle 
vino. Tämän tehtävätyypin osalta otoksessa oli keskiarvoa pienemmän pistemäärän 
saaneita oppilaita hieman enemmän kuin sen yläpuolella olevia. Päässälaskut oli-
vat siis vaikeampia kuin monivalintaosuus, mikä näkyy myös ratkaisuprosenteissa.
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KUVIO 2. Päässälaskutehtävien pistejakauma

Tuottamistehtävät

Arvioinnin viimeinen tehtäväosuus koostui tuottamistehtävistä. Osaan niistä vaa-
dittiin täyden pistemäärän saavuttamiseksi vastauksen lisäksi myös ratkaisun perus-
telu. Tehtäviä oli yksitoista, ja useimmat niistä jakautuivat vielä alakohtiin. Tuotta-
mistehtävissä enimmäispistemäärä oli 48 pistettä. Tuottamistehtävien tulokset on 
esitetty taulukossa 13 ja tehtävittäin liitteessä 4. 

TAULUKKO 13. Tuottamistehtävien tilastollisia tunnuslukuja

Tuottamis-  
tehtävät

n Pisteiden 
keskiarvo

Keski-
hajonta

Ratkaisu-
osuus %)

Keskihajonta 
%-yks.

Suomenkieliset 5 547 23,5 10,23 49,0 21,31
Ruotsinkieliset 699 24,1 9,95 50,3 20,72
KOKO OTOS 6 246 23,6 10,20 49,2 21,25
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Tuottamistehtäviin osallistui 6 246 oppilasta, ja heidän ratkaisuosuutensa oli 49 %. 
Täydet 48 pistettä sai vain 11 oppilasta eli vajaa 0,2 % tehtäviin osallistuneista. 
Kokonaan pisteittä jäi 4 oppilasta, joista yhdellä oli matematiikassa yksilöllistetty 
oppimäärä ja yhdelle oli tehty oppimissuunnitelma. Ero suomen- ja ruotsin kie-
lellä opetusta saavien oppilaiden välillä ei ole myöskään tämän osuuden kohdalla 
tilastollisesti merkitsevä.
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KUVIO 3. Tuottamistehtävien pistejakauma 

Myös tuottamistehtävien jakauma on hieman oikealle vino (kuvio 3), eli tässä-
kin osuudessa keskiarvon alapuolelle jääneiden oppilaiden osuus on hieman suu-
rempi kuin keskiarvon yläpuolelle yltäneiden oppilaiden. Tuottamistehtävät suo-
rittaneissa oppilaissa on jonkin verran enemmän melko huonosti suoriutuneita 
sekä myös hieman paremmin suoriutuneita kuin keskiarvon lähellä olevia oppi-
laita normaalijakaumaan verrattuna.

Koko tehtäväsarjaa koskevat tulokset

Päässälasku-, monivalinta- ja tuottamistehtävät muodostivat koko seuranta-arvi-
oinnin tehtäväkokonaisuuden. Tulos on saatu yksinkertaisesti laskemalla eri         
osioiden pistemäärät yhteen, eli koko arvioinnissa tehtävien enimmäispistemäärä 
on 24 + 14 + 48 = 86 pistettä. Koko arvioinnin kuvailevat tunnusluvut on esi-
tetty taulukossa 14.
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TAULUKKO 14. Koko tehtäväsarjan kuvailevia tunnuslukuja

Tehtävät      
yhteensä

n Pisteiden 
keskiarvo

Keski-
hajonta

Ratkaisu-
osuus %

Keskihajonta 
%-yks.

Suomenkieliset 5 483 44,3 17,55 51,5 20,40
Ruotsinkieliset 686 44,9 16,81 52,3 19,55
KOKO OTOS 6 169 44,4 17,47 51,6 20,31

Arvioinnin kaikkiin tehtäväosuuksiin osallistui 6 169 oppilasta, ja ratkaisuosuus oli 
52 %. Täydet 86 pistettä arvioinnissa sai neljä oppilasta, kaikki poikia, eikä pisteittä 
jäänyt kukaan. Kun tulokset jaotellaan seitsemään ryhmään (ks. kuvio 4), ne voi-
daan luokitella suuntaa-antavasti Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
(2004, 6) oppilasarvioinnin arvosana-asteikkoa mukaillen seitsemään luokkaan: 
erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tässä rapor-
tissa erinomainen suoritus tarkoittaa yli 90 %:n ratkaisuosuutta ja heikko suoritus 
enintään 15 %:n ratkaisuosuutta. Näin tuloksia voidaan jollain tapaa suhteuttaa 
koulussa käytettävään arvosteluasteikkoon. On kuitenkin huomattava, että arvi-
oinnin tehtäviä ei valittu eikä standardoitu oppilasarvioinnin asteikkoa ajatellen. 
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KUVIO 4. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskettu pistejakauma
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Oppilaista puolet saavutti koko arvioinnin pistemäärästä enintään puolet eli 43 pis-
tettä ja puolet ylitti tämän pistemäärän. Pistemäärien jakauman tarkastelu tiheäm-
mällä luokittelulla (ks. liite 1) paljastaa, että jakauma on likimain kaksihuippuinen 
eikä noudata normaalijakaumaa. Tämä tulos antaa viitteitä matematiikan oppimis-
tulosten polarisoitumisesta, jonka syytä ei tämän arvioinnin aineiston perusteella 
voi luotettavasti selvittää.

Luokitellun tuloksen perusteella arvioinnissa erinomaisesti suoriutui 2 % ja kii-
tettävästi 13 % oppilaista. Vähintään hyvään osaamiseen pääsi 38 % oppilaista 
ja tyydyttävään 60 %. Kun välttävän suorituksen rajana pidetään 13 pistettä, niin 
rajan alapuolelle jäi 2 % oppilaista. Näistä oppilaista kolmasosalla oli yksilöllis-
tetty oppimäärä matematiikassa ja yli puolet opiskeli matematiikkaa yleisen oppi-
määrän mukaan. 

Oppilaan saavuttama yli 13 pisteen (vähintään 15 %) suoritustaso ei välttämättä 
ole riittävä ajatellen arkielämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavia taitoja. Pisteet ker-
tyivät kolmenlaisista tehtävätyypeistä, joista erityisesti monivalintatehtävistä suu-
rin osa mittasi matematiikan perustaitojen ja -tietojen hallintaa. Monivalintateh-
tävissä epävarmassa tilanteessa oppilas uskalsi arvata vastauksen, koska väärästä 
vastauksesta ei menettänyt pisteitä. Oikea vastauksen arvausmahdollisuus vaikut-
taa tulokseen sitä jonkin verran parantaen. Myös päässälaskuista kolmannes teh-
tävistä oli perusasioita mittaavia, helpoilla luvuilla laskettavia tehtäviä, jotka ope-
tellaan ensimmäisen kerran jo alaluokilla. Näin osaaminen koko arvioinnissa voi-
daan oppilasarvioinnin asteikolla katsoa ylittävän tason heikko, vaikka perustai-
doissa on puutteita. 

Varsinaista arvosanasuositusta ei tämän arvioinnin perusteella voida antaa, sillä 
mm. koulujen erilaiset opetusjärjestelyt, oppimateriaalit ja käytössä olevat oppi-
kirjat vaikuttavat siihen, mitkä matematiikan osa-alueet oli ennen arviointipäiviä 
27.–28.3.2012 ehditty opiskella ja mitkä olivat vielä opiskelematta. Lisäksi perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteiden ohjeiden mukaan oppilasarvioinnin 
tulee perustua monipuoliseen näyttöön, kohdistua oppilaan oppimiseen ja edis-
tymiseen oppimisen eri sisältöalueilla, ei yksittäiseen arviointikertaan tai näyttöön 
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 260).
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3.3 Poikien ja tyttöjen tuloksien tarkastelua

Poikien ja tyttöjen matematiikan osaaminen oli keskimäärin lähes samaa tasoa 
peruskoulun päättyessä, kun tarkastellaan koko arvioinnin ratkaisuprosentteja. 

KUVIO 5. Poikien ja tyttöjen pistemäärän jakaumat koko arvioinnissa

Kuviossa 5 on esitetty poikien ja tyttöjen pistemäärien jakaumat koko arvioinnissa. 
Poikien ja tyttöjen arvioinnissa menestyminen oli lähes samaa tasoa. Poikien koko 
testin ratkaisuosuus oli 52 % ja tyttöjen 50 %. Vaikka ero on keskimäärin vain 2 
prosenttiyksikköä, on ero näin suurten oppilasryhmien välillä lähes automaattisesti 
tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001), mutta käytännössä varsin pieni (d = 0,11). 
Vähintään hyvään tasoon pääsi sekä pojista yli kolmannes ja tytöistä noin kolmas-
osa. Arvioinnissa erinomaisesti tai kiitettävästi menestyneiden poikien osuus oli 
18 % ja tyttöjen osuus 12 %. Enintään välttävään tulokseen ylsi sekä pojista että 
tytöistä noin kuudesosa. Heikosti menestyvien poikien ja tyttöjen osuus oli saman-
suuruinen, mutta selvästi keskimääräistä paremmin menestyneiden (kiitettävän ja 
erinomaisen tason saavuttaneiden) poikien osuus oli tyttöjä suurempi. Poikien ja 
tyttöjen välisen eron tilastollinen merkitsevyys selittyykin juuri poikien suurem-
masta osuudesta kahdessa ylimmässä luokassa. Erinomaisesti arvioinnissa menes-
tyneiden tyttöjen osuus on huolestuttavan pieni.
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Kun oppilaat jaetaan arvioinnin tulosten perusteella neljänneksiin (kvartiileihin), 
havaitaan tyttöjen ja poikien välillä eroja (kuvio 6), jotka tukevat aiemman jaotte-
lun tuloksia. 

KUVIO 6. Poikien ja tyttöjen osuudet eri neljänneksissä

Poikia on suhteellisesti enemmän ylimmässä neljänneksessä kuin tyttöjä. Tyttöjen 
osuus on suurempi ”keskineljänneksissä”. Tyttöjen menestyminen on ollut tasai-
sempaa, kun taas poikien saamien pistemäärien hajonnat ovat suuremmat kuin tyt-
töjen. Näin oli koko arvioinnissa kuin myös kaikissa kolmessa eri tehtävätyypissä 
sekä kaikilla matematiikan osa-alueilla (taulukko 15). 

TAULUKKO 15. Poikien ja tyttöjen tulokset arvioinnin eri tehtävätyypeissä

Tehtävät Sukupuoli Pisteiden 
keskiarvo

Keski-
hajonta

Ratkaisu-
osuus %

Keskihajonta 
%-yks.

Monivalintatehtävät 
(24 p.)

poika 13,7 5,44 57,2 22,65
tyttö 13,2 5,15 55,1 21,46

Päässälaskut (14 p.) poika 7,7 3,16 55,0 22,60
tyttö 6,6 3,03 47,0 21,61

Tuottamistehtävät 
(48 p) 

poika 23,8 10,65 49,5 22,18
tyttö 23,4 9,71 48,8 20,23

Yhteensä (86 p) poika 45,3 18,10 52,7 21,04
tyttö 43,4 16,72 50,5 19,45
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Kaikissa eri tehtävätyypeissä poikien keskimääräiset ratkaisuosuudet olivat korke-
ampia kuin tyttöjen. Ero oli tilastollisesti merkitsevä sekä monivalinta- että pääs-
sälaskutehtävissä (p < 0,001). Monivalintatehtävissä sukupuolten välisen ratkai-
suprosentin eron 95 % luottamusväli oli pieni, vain yhden ja 3 prosenttiyksikön 
välillä (d = 0,09). Päässälaskutehtävissä se puolestaan oli peräti seitsemän ja yhdek-
sän prosenttiyksikön välillä (d = 0,38). Tuottamistehtävien ratkaisuosuudet eivät 
poikenneet tilastollisesti merkitsevästi. Tätä havainnollistaa myös kuvio 7, jossa 
poikien ja tyttöjen keskimääräiset ratkaisuosuudet on esitetty tehtävätyypeittäin. 

KUVIO 7. Poikien ja tyttöjen keskimääräiset tulokset monivalinta-, päässälasku- ja tuottamis-
tehtävissä

Vaikka monivalintatehtävissä eroa oli poikien hyväksi vain kaksi prosenttiyksik-
köä, on ero tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001, d = 0,10). Monivalintatehtäviä oli 
yhteensä 24. Näistä tehtävistä kahdessa kolmasosassa (16 tehtävää) poikien rat-
kaisuosuus oli korkeampi kuin tyttöjen. Monivalintatehtävissä heikon pistemäärän 
(0–5 pistettä) saaneita poikia oli 221 (7 % pojista) ja tyttöjä 198 (6 %). Erinomai-
seen pistemäärään ylsi 266 poikaa (8 %) ja 157 tyttöä (5 %). 

Poikien ja tyttöjen välinen ero oli suurinta päässälaskuissa, kahdeksan prosent-
tiyksikköä poikien eduksi. Kaikissa päässälaskutehtävissä poikien keskimääräi-
nen ratkaisuosuus oli korkeampi kuin tyttöjen. Päässälaskuja oli kaikkiaan neljä-
toista. Kuudessa päässälaskutehtävässä poikien ja tyttöjen ratkaisuosuuksien ero 
oli vähintään 10 prosenttiyksikköä, ja se oli enimmillään 19 prosenttiyksikköä.  
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Päässälaskuissa heikon pistemäärän (0–2 p.) saaneita poikia oli 150 (osuus pojista 
5 %) ja tyttöjä 267 (9 %). Erinomaiseen pistemäärään (13–14 p.) ylsi 227 poikaa 
(7 %) ja 81 tyttöä (3 %). 

Molemmissa tehtävätyypeissä eli monivalinta- ja päässälaskuissa oli runsaasti 
perustietoja ja -taitoja mittaavia tehtäviä sekä muutamia tehtäviä kuudennen vuo-
siluokan syksyllä 2008 pidetystä arvioinnista. 

Tuottamistehtävissä poikien ja tyttöjen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää 
eroa. Tuottamistehtävissä tosin sekä heikon pistemäärän (0–7 p.) saaneita että erin-
omaiseen pistemäärään (43–48 p.) yltäneitä poikia oli enemmän kuin tyttöjä. Hei-
kon pistemäärän sai 4,7 % pojista ja 3,4 % tytöistä. Vastaavat osuudet erinomai-
sen pistemäärän saavuttamisessa olivat 4,2 % ja 2,0 %. Taulukossa 16 on esitetty 
poikien ja tyttöjen tulokset matematiikan eri osa-alueilla. 

TAULUKKO 16.  Poikien ja tyttöjen tulokset matematiikan eri osa-alueilla

Sisältöalue 
(maksimipiste-
määrä)

Sukupuoli Pisteiden 
keskiarvo

Keski-
hajonta

Ratkaisu-
osuus %

Keski 
hajonta 
%-yks.

Algebra (20 p) Poika 10,2 4,34 51,0 21,71
Tyttö 10,2 3,71 51,0 18,57

Funktiot (13 p) Poika 6,2 3,78 48,0 29,05
Tyttö 5,6 3,67 43,0 28,21

Geometria (22 p) Poika 10,2 5,80 46,2 26,37
Tyttö 10,1 5,53 45,8 25,14

Luvut ja laskutoimi-
tukset (21 p)

Poika 13,4 4,01 64,1 19,09

Tyttö 12,7 3,78 60,3 18,02
Tilastot ja toden-
näköisyys (10 p)

Poika 5,3 2,31 52,6 23,11

Tyttö 4,9 2,27 48,8 22,73

Sekä pojat että tytöt pärjäsivät parhaiten luvuissa ja laskutoimituksissa, mutta pojat 
menestyivät paremmin kuin tytöt. Ero oli neljä prosenttiyksikköä ja tilastollisesti 
merkitsevä (p < 0,001, d = 0,20). Heikoimmin sujunut osa-alue pojilla oli geomet-
ria ja tytöillä funktiot. Kaikilla osa-alueilla poikien pistemäärien keskihajonnat oli-
vat suurempia kuin tyttöjen. 
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Suurin ero oli poikien ja tyttöjen välillä funktioissa, viisi prosenttiyksikköä poi-
kien eduksi. Tilasto- ja todennäköisyystehtävissä ero poikien ja tyttöjen välillä oli 
neljä prosenttiyksikköä. Ero on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001, d = 0,17) poi-
kien eduksi. 

Näiden opetussuunnitelman perusteiden osa-alueiden lisäksi jaettiin tehtävät pro-
senttilaskua sisältäviin tehtäviin. Prosenttilaskutehtäviä oli kaksi monivalintateh-
tävissä, kaksi päässälaskuissa ja kolme tuottamistehtävissä, niistä kertyi enimmil-
lään yhdeksän pistettä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden osa-alu-
eittain ne olivat lukujen ja laskutoimitusten sekä tilaston ja todennäköisyyden tehtäviä. 

Prosenttilaskutehtävien ratkaisuosuus 37 % oli selvästi heikompi kuin koko arvi-
oinnin ratkaisuosuus tai minkään muun osa-alueen ratkaisuosuus. Samanlainen 
tulos saatiin myös vuoden 2011 arvioinnissa (Hirvonen 2012, 38). Keskimääräi-
nen ratkaisuosuus oli pojilla 41 % ja tytöillä 34 %, ja ero oli tilastollisesti merkit-
sevä. Tarkasteltaessa prosenttitehtäviä myös yksittäin oli poikien keskimääräinen 
ratkaisuosuus joka tehtävässä korkeampi kuin tyttöjen. Kun tämä asia ilmeni jo 
vuoden 2011 matematiikan päättövaiheen arvioinnissa (Hirvonen 2012, 49), tuot-
tamistehtäviin laadittiin uusi prosenttilaskun perustehtävä tätä asiaa selvittämään. 
Tehtävä ja sen tulokset on esitetty tarkemmin raportin tehtäväluvussa 5.

Joissakin tehtävissä ilmenneet ratkaisuprosenttierot olivat todella huomattavia 
sukupuolten välillä. Suurimmat erot olivat päässälaskuissa, joissa kuudessa päässä-
laskutehtävässä ero oli yli 10 prosenttiyksikköä poikien eduksi. Seitsemässä moni-
valintatehtävässä tyttöjen ja poikien ero oli yli viisi prosenttiyksikköä, näistä kuu-
dessa poikien eduksi ja yhdessä tyttöjen eduksi. Tuottamistehtävissä ei keskimäärin 
ollut eroa sukupuolten välillä, mutta tehtävittäin havaittiin eroja. Neljässä tuotta-
mistehtävässä ratkaisuosuuksien ero oli yli 10 prosenttiyksikköä, näistä kolmessa 
poikien ja yhdessä tyttöjen eduksi. Tuottamistehtävissä kuudessa sukupuolten väli-
nen ratkaisuosuuksien ero oli pienempi, viisi prosenttiyksikköä, ja nämä tehtävät 
jakaantuivat tasan poikien ja tyttöjen kesken.

3.4 Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden tulokset

Arvioinnin keskimääräisissä tuloksissa ei ollut eroa opetusta suomen- ja ruotsin-
kielellä saavien oppilaiden välillä. Kummankin ryhmän oppilaiden koko kokeen 
ratkaisuosuuden keskiarvo oli 52 %. 
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KUVIO 8. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden pistemäärien jakaumat koko   
arvioinnissa

Suomenkielisten koulujen oppilaiden jakauma on painottunut hieman enemmän 
vasemmalle ja on hieman latteampi kuin ruotsinkielisten koulujen oppilaiden 
jakauma (kuvio 8). Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä.

Suomen kielellä opetusta saavista oppilaista vähintään hyvään tulokseen ylsi 35 % 
ja ruotsinkielisistä opetusta saaneista oppilaista puolestaan 38 %. Kohtalaista hei-
komman tuloksen sai suomenkielisten koulujen oppilaista noin 16 % ja ruotsin-
kielisten 15 %. Erittäin heikosti menestyviä, alle 15 prosentin jääneitä oppilaita oli 
suomenkielisten koulujen oppilaiden joukosta 2 % ja ruotsinkielisten 1 %. Sekä 
suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa yllettiin keskimäärin tyydyttävään tasoon.

Tarkasteltaessa arvioinnin tuloksia tehtävätyypeittäin on menestymisessä pientä 
eroa suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden välillä (taulukko 17).
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TAULUKKO 17. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden tulokset eri tehtävätyypeissä

Tehtävät Opetuskieli Pisteiden 
keskiarvo

Keski-
hajonta

Ratkaisu-
osuus %

Keskihajonta 
prosentti-
yksikköä

Monivalintatehtävät 
(24 p.) 

Suomi 13,4 5,32 56,0 22,17

Ruotsi 13,9 5,14 57,7 21,43
Päässälaskut      
(14 p.)

Suomi 7,2 3,17 51,4 22,62

Ruotsi 6,9 2,98 49,1 21,28
Tuottamistehtävät 
(48 p.) 

Suomi 23,5 10,23 49,0 21,32

Ruotsi 24,1 9,95 50,3 20,72
Yhteensä (86 p.) Suomi 44,3 17,55 51,5 20,41

Ruotsi 44,9 16,81 52,3 19,55

Monivalinta- ja tuottamistehtävissä ruotsinkielisten koulujen otosoppilaiden rat-
kaisuosuudet ovat hieman korkeampia kuin suomenkielisten koulujen oppilai-
den. Päässälaskutehtävissä ratkaisuosuus on suomenkielellä opetusta saaneilla noin 
kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin ruotsin kielellä opetusta saaneilla oppi-
lailla. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden ratkaisuosuudet eivät kui-
tenkaan poikkea toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Oppilastasolla katsottuna 
suomenkielisten koulujen oppilaiden pistemäärien keskihajonnat ovat hieman suu-
remmat kuin ruotsinkielisten, mutta tarkempi oppimistulosten varianssikompo-
nenttien tarkastelu osoittaa, että koulujen välinen vaihtelu on ruotsinkielisissä kou-
luissa noin puolitoistakertainen verrattuna suomenkielisiin kouluihin. 
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Kuviossa 9 on esitetty matematiikan osa-alueiden ratkaisuosuudet erikseen suo-
men- ja ruotsinkielisille kouluille. 

KUVIO 9. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden keskimääräiset tulokset matematii-
kan osa-alueilla

Molempien ryhmien osaaminen on matematiikan osa-alueittain tarkasteltuna 
samaa tasoa. Luvut ja laskutoimitukset osattiin parhaiten, heikoiten sujuivat funk-
tiot ja geometria. Vielä tätäkin heikommin sujuivat prosenttilaskua sisältävät teh-
tävät. Niiden ratkaisuosuus oli suomenkielisten koulujen oppilailla 37 % ja ruot-
sinkielisten 39 %. Suurin ero ratkaisuosuuksissa esiintyy algebrassa, jossa ruotsin-
kielisten koulujen oppilailla on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi ratkaisuosuus 
suomenkielisten koulujen oppilaisiin verrattuna. Tämä ero on lähes tilastollisesti 
merkitsevä (0,05 < p < 0,10).

Myös matematiikan osa-alueittain tarkasteltuna suomenkielisten koulujen oppilai-
den saamien pistemäärien hajonnat olivat algebraa lukuun ottamatta suuremmat 
kuin ruotsinkielisten. Koulujen välinen vaihtelu oli kuitenkin ruotsinkielisissä kou-
luissa hieman suomenkielisiä kouluja suurempaa. 

Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden tulokset olivat tässä arvioinnissa 
samankaltaisia kuin aiemmissakin Opetushallituksessa tehdyissä matematiikan 
oppimistulosten seuranta-arvioinneissa peruskoulun päättövaiheessa. Suomen ja 
ruotsin kielellä opetusta saaneet oppilaat ovat menestyneet keskimäärin yhtä hyvin 
(Hirvonen 2012, 52; Mattila 2005a, 10).
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3.5 Oppilaat, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi

Otoksen oppilaista 93 ilmoitti äidinkielekseen muun kielen kuin suomi tai ruotsi. 
Näiden oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus koko arvioinnissa oli 35 %, mikä 
vastaa kohtalaista osaamisen tasoa. Kun otetaan lisäksi mukaan 20 muuta oppi-
lasta, jotka ilmoittivat äidinkielekseen muun kielen sekä lisäksi suomen tai ruotsin 
kielen, on ratkaisuosuus näillä 113 oppilaalla 39 % koko arvioinnissa. 

Vain muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista oppilaista poikia oli 
45, ja heidän ratkaisuosuutensa oli 37 %, tyttöjä 48 ja heidän ratkaisuosuutensa oli 
34 %. Ero on samansuuntainen, jos mukaan otetaan ne 20 oppilasta, jotka puhui-
vat muun äidinkielen lisäksi myös suomea tai ruotsia. 

Oppilaat, joiden äidinkieli oli pelkästään jokin muu kuin suomi tai ruotsi, selvisivät 
parhaiten monivalintatehtävissä, joissa heidän ratkaisuosuutensa oli 40 %. Pääs-
sälaskuissa se oli 35 % ja tuottamistehtävissä 33 %. Matematiikan osa-alueittain 
tarkasteltuna he selvisivät parhaiten luvuista ja laskutoimituksista, joissa ratkaisu-
osuus oli 49 %. Heikoiten sujuivat niin funktioita (27 %), geometriaa (26 %) kuin 
prosenttilaskuja (23 %) sisältävät tehtävät.

3.6 Tuloksia alueellisesti tarkasteltuna

Aineiston keruun pohjana oli vuonna 2005 tehty otos, jossa on huomioitu oppi-
laan opetuskieli, alueellinen kattavuus ja kuntaryhmä. Vuosien 2005–2012 aikana 
on tapahtunut kuntaliitoksia, ja läänit lakkautettiin vuoden 2010 alussa, joten 
tilanne ei ole täysin sama kuin vuonna 2005.

Erot osaamisessa olivat pieniä maan eri osissa. Tulokset entisen läänijaon mukai-
sesti jaoteltuna esitetään taulukossa 18. Koko arvioinnin osalta keskimääräiset rat-
kaisuosuudet vaihtelivat entisen läänijaon mukaan 49 %:n (Lapin lääni) ja 53 %:n 
(Itä-Suomen lääni) välillä. Entisten läänien väliset erot ovat tilastollisesti merkit-
seviä (p < 0,01), ja monivertailujen perusteella Itä-Suomen tulos on lähes tilas-
tollisesti merkitsevästi parempi kuin Oulun läänissä (p = 0,06) ja Lapin läänissä 
(p = 0,09).
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TAULUKKO 18.  Matematiikan arvioinnin tulokset sukupuolen, alueen ja kuntaryhmän 
mukaan jaoteltuna

Matematiikan seuranta-
arviointi

Koko otos Ratkaisu-
osuus %

Hajonta 
%-yks.

Ero otoksen   
keskiarvoon 
prosentti-
yksikköä

 6 169 51,6 20,31
SUKUPUOLI 
Pojat 3 161 52,7 21,05 1,1
Tytöt 3 008 50,5 19,45 -1,1

LÄÄNI 
Etelä-Suomi 2 146 52,4 20,75 0,8
Pojat 1 125 53,5 21,63 1,9
Tytöt 1 021 51,2 19,69 -0,4
Länsi-Suomi 2 526 51,1 19,95 -0,5
Pojat 1 292 52,0 20,72 0,4
Tytöt 1 234 50,2 19,06 -1,4
Itä-Suomi 719 53,0 20,18 1,4
Pojat 345 54,4 21,00 2,8
Tytöt 374 51,7 19,35 0,1
Oulun lääni 562 50,0 20,71 -1,6
Pojat 287 51,7 20,79 0,1
Tytöt 275 48,1 20,50 -3,5
Lapin lääni 216 49,1 18,93 -2,5
Pojat 112 50,4 19,28 -1,2
Tytöt 104 47,6 18,54 -4,0

KUNTARYHMÄ 
Kaupunkimainen 3 622 52,3 20,35 0,7
Pojat 1 833 53,9 21,11 2,3
Tytöt 1 789 50,7 19,42 -0,9
Taajaan asuttu 1 303 51,0 19,95 -0,6
Pojat 718 50,9 20,61 -0,7
Tytöt 585 51,1 19,13 -0,5
Maaseutumainen 1 244 50,2 20,49 -1,4
Pojat 610 51,2 21,16 -0,4
Tytöt 634 49,2 19,79 -2,4
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Matematiikan eri osa-alueitten osaaminen oli samansuuntaista alueellisesti tarkas-
teltuna kuin kansallisestikin: parhaiten menestyttiin luvuissa ja laskutoimituksissa, 
heikointa osaaminen oli funktioissa, geometriassa sekä prosenttilaskua sisältävissä 
tehtävissä. Länsi-Suomessa ja Lapin läänissä asuvat oppilaat menestyivät tilastolli-
sesti merkitsevästi (p < 0,01) heikommin algebrassa Etelä-Suomen oppilaisiin ver-
rattuna. Geometriassa menestyivät parhaiten Itä-Suomen oppilaat, ja ero oli tilas-
tollisesti merkitsevästi parempi (p < 0,05) Länsi-Suomen ja Lapissa läänin tulok-
siin verrattuna. Luvuissa ja laskutoimituksissa Etelä-Suomen oppilaiden menestys 
oli tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05) parempaa kuin Oulun läänissä, ja lisäksi 
Itä-Suomen ero Oulun läänin oppilaisiin oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,05) 
Itä-Suomen eduksi. Prosenttilaskuja sisältävissä tehtävissä Oulun läänin oppilaat 
menestyivät tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05) heikommin kuin Etelä-Suomen, 
Länsi-Suomen ja Itä-Suomen läänien oppilaat. 

Tehtävätyypeittäin tarkasteltuna Etelä-Suomen läänin oppilaat menestyivät moni-
valintatehtävissä tilastollisesti merkitsevästi paremmin (p < 0,05) kuin Länsi-Suo-
men läänin oppilaat ja päässälaskutehtävissä tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,01) 
paremmin kuin Oulun läänin oppilaat. Tuottamistehtävien korkein ratkaisupro-
sentti oli Itä-Suomen läänissä, ja ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,05) Oulun 
ja Lapin läänin oppilaisiin verrattuna. 

Kuntaryhmän mukaan tarkasteltuna koko arvioinnin ratkaisuosuudet vaihtelivat 
50 ja 52 prosentin välillä (p < 0,01). Kaupunkimaisissa kunnissa asuvat oppilaat 
menestyivät hieman paremmin kuin taajamissa ja maaseutumaisissa kunnissa asu-
vat oppilaat. Ero maaseutumaisissa kuntien oppilaisiin oli merkitsevä (p < 0,01) 
ja taajamiin lähes merkitsevä (p = 0,09). Algebrassa kaupunkimaisten kuntien 
oppilaiden ero muiden kuntaryhmien oppilaisiin oli myös tilastollisesti merkit-
sevä (p < 0,01), ja käytännössä ratkaisuprosentit olivat noin kaksi prosenttiyksik-
köä korkeampia. Geometriassa sekä luvuissa ja laskutoimituksissa samoin kuin 
prosenttilaskuja sisältävissä tehtävissä kaupunkimaisten kuntien oppilaat menes-
tyivät maaseutumaisten kuntien oppilaita paremmin (p < 0,01).

Tehtävätyypeittäin tarkasteltuna kaupunkimaisten kuntien oppilaat menestyivät 
muiden kuntaryhmien oppilaita paremmin monivalintatehtävissä (p < 0,01), ja 
käytännössä ratkaisuprosentti oli keskimäärin noin kolme prosenttiyksikköä kor-
keampi. Samansuuruinen ja tilastollisesti merkitsevä ero oli myös päässälaskuissa 
kaupunkimaisten ja maaseutumaisten kuntien välillä.

Päässälaskutehtävissä kaupunkimaisissa kunnissa asuvat oppilaat menestyivät erit-
täin merkitsevästi paremmin kuin maaseutumaisissa kunnissa asuvat oppilaat. Taa-
jaan asuttujen kuntien oppilaiden osaaminen oli hieman muita tasaisempaa, sillä 
heidän pistemäärien hajonnat olivat koko arvioinnissa sekä kaikissa tehtäväosioissa 
hieman pienemmät kuin muissa kuntaryhmissä asuvien oppilaiden. 
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Tyttöjen välillä ei juuri ollut eroja alueellisesti eikä kuntaryhmittäin. Vain päässä-
laskuissa Etelä-Suomen läänissä (ratkaisuosuus 48 %) asuvat tytöt menestyivät 
merkitsevästi paremmin kuin Oulun läänissä asuvat tytöt. Poikien välillä ei ollut 
eroja alueellisesti tarkasteltuna. Taajaan asuttujen kuntien pojat menestyivät tilas-
tollisesti merkitsevästi (p < 0,01) heikommin koko arvioinnissa kuin kaupunki-
maisissa kunnissa asuvat pojat. Tarkemmin tarkasteltuna eroa tuli niin algebrassa, 
funktioissa kuin monivalintatehtävissä kaupunkimaisissa kunnissa asuvien poikien 
eduksi. Maaseutumaisissa kunnissa asuvat pojat menestyivät tilastollisesti merkit-
sevästi heikommin kuin kaupunkimaisissa kunnissa asuvat pojat, kun tarkasteltiin 
lukuja ja laskutehtäviä sekä monivalinta- että päässälaskutehtäviä. 

Ruotsinkielisten koulujen Etelä-Suomen läänissä asuvat oppilaat menestyivät tilas-
tollisesti merkitsevästi paremmin (p < 0,05) kuin Länsi-Suomessa asuvat ruotsin-
kielisten koulujen oppilaat. Koko tehtäväsarjan ratkaisuosuudessa oli neljän pro-
senttiyksikön ero. Suurimmat erot olivat funktioissa (6 prosenttiyksikköä) sekä 
luvuissa ja laskutoimituksissa (5 prosenttiyksikköä) ja päässälaskutehtävissä (6 pro-
senttiyksikköä). Myös nämä erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05). 

Maaseutumaisissa kunnissa asuvat ruotsinkielisten koulujen oppilaat menestyivät 
heikommin koko arvioinnissa kuin taajamissa tai kaupunkimaisissa kunnissa asu-
vat. Koko tehtäväsarjan ratkaisuosuudet olivat kaupunkimaisissa kunnissa 55 %, 
taajaan asutuissa kunnissa 53 % ja maaseutumaisissa kunnissa 47 %. Ero oli tilas-
tollisesti merkitsevä myös kaikilla matematiikan osa-alueilla ja kaikissa tehtävätyy-
peissä. Suurin ero oli funktiotehtävien ratkaisuosuudessa, jossa maaseutumaisten 
kuntien oppilaiden ratkaisuosuus oli 39 %, taajamissa asuvien 46 % ja kaupunki-
maisissa kunnissa asuvien 49 %.

3.7 Lukioon ja ammatilliseen koulutukseen suuntaavat oppilaat

Arvioinnin osana olevassa taustakyselyssä kysyttiin oppilailta heidän ensisijaista 
toivettaan kevään 2012 jatko-opintoihin hakeutumisessa. Vaihtoehtoja oli neljä: 
1) hakeutuminen lukioon, 2) hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen, 3) lisä-
valmiuksien hankkiminen ja 4) hakeutuminen töihin tai vapaavuoden pitäminen.

Koko otoksen oppilaista (N = 6 555) kysymykseen vastasi 6 477 oppilasta (noin 
99 %), joista 56 % kertoi hakeutuvansa lukioon ja 43 % ammatilliseen koulutuk-
seen. Vajaa prosentti aikoi hankkia lisävalmiuksia ja 12 oppilasta kertoi hakeutu-
vansa töihin tai pitävänsä vapaavuoden. Lukioon hakeutuvista 3 555 oppilaasta 
poikien osuus oli 43 % ja tyttöjen 57 %. Lukioon hakeutuvista oppilaista kaksi 
kolmasosaa pojista (67 %) ja tytöistä puolet (50 %) ilmoitti valitsevansa pitkän 
matematiikan.
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KUVIO 10. Oppilaan ensisijainen jatko-opintotoive ja keskimääräiset ratkaisuosuus arviointi-
kokeessa, sekä monivalinta-, päässälasku- ja tuottamistehtävissä

Oppilaan ensisijaisella jatko-opintojen hakutoiveella ja arvioinnin tuloksilla oli sel-
keä yhteys (kuvio 10). Ensisijaisesti lukioon hakeutuvien keskimääräiset tulokset 
ylsivät koko arvioinnissa sekä monivalintatehtävissä juuri ja juuri hyvälle tasolle. 
Päässälasku- ja tuottamistehtävissä nämä oppilaat ylsivät tyydyttävän tason ylä-
rajalle. Kaiken kaikkiaan lukioon hakeutumista suunnittelevien osaamistaso eri 
tehtävätyypeissä on parempi kuin muilla jatko-opintoja suunnittelevilla. 

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien oppilaiden tulokset olivat kohtalaista 
tasoa sekä koko arvioinnissa että kaikissa sen eri tehtävätyypeissä. Lisävalmiuksia 
hankkivilla, töihin hakeutuvilla tai vapaavuoden pitämistä suunnittelevilla tulok-
set olivat koko arvioinnissa kohtalaista tasoa. 

Oppilaan ensisijaisen hakeutumisen ja arvioinnin keskimääräiset ratkaisuosuudet 
matematiikan eri osa-alueilla antavat hyvin samanlaisen tuloksen (taulukko 19). 
Erot lukioon ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien oppilaiden keskimääräi-
sissä ratkaisuosuuksissa matematiikan eri osa-alueilla vaihtelivat 15 ja 23 prosent-
tiyksikön välillä lukioon hakeutuvien eduksi. Nämä erot olivat myös tilastollisesti 
merkitseviä (p < 0,001, d > 0,6).
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TAULUKKO 19.  Ensisijainen hakeutuminen yhteishaussa ja keskimääräinen ratkaisuosuus  
matematiikan osa-alueella

Algebra 
%

Funktiot 
%

Geometria 
%

Luvut ja 
laskutoimi-
tukset %

Tilastot 
ja toden-    
näköisyys 
%

Lukioon 59 56 55 69 58
Ammatilliseen 41 33 34 54 41
Lisävalmiuksia 36 27 29 48 35
Töihin tai vapaa-
vuosi

33 29 28 49 34

Lukioon hakeutuvien poikien ratkaisuosuudet olivat korkeammat kuin lukioon 
hakeutuvien tytöjen kaikissa tehtävätyypeissä, matematiikan eri osa-alueilla ja koko 
arvioinnissa. Koko arvioinnissa lukioon hakeutuvien poikien keskimääräinen rat-
kaisuosuus oli 64 % ja tyttöjen 57 %. Suurimmat erot sukupuolten välillä olivat 
päässälasku- (12 prosenttiyksikköä) ja funktiotehtävissä (11 prosenttiyksikköä). 
Myös prosenttilaskua sisältävissä tehtävissä poikien keskimääräinen ratkaisuosuus 
oli 12 prosenttiyksikköä suurempi kuin tyttöjen. Pienimmät erot olivat tuotta-
mistehtävissä (6 prosenttiyksikköä) sekä algebrassa ja geometriassa (molemmissa 
5 prosenttiyksikköä). Lukioon hakeutuvista pojista kiitettävään tai erinomaiseen 
tasoon (vähintään 63 pistettä) ylsi 36 % ja tytöistä 21 %. Heikon osaamisen tai 
välttävän tasolle (enintään 26 pistettä) jäi pojista 4 % ja tytöistä 8 %. 

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvilla pojilla ratkaisuosuus koko arvioinnissa 
oli 43 % ja tytöillä 39 %. Suurimmat erot sukupuolten välillä olivat päässälaskuissa 
(10 prosenttiyksikköä) ja funktioissa (7 prosenttiyksikköä). Myös ammatilliseen 
koulutukseen hakeutuvien poikien keskimääräinen ratkaisuosuus oli prosenttilas-
kua sisältävissä tehtävissä suurempi kuin tyttöjen. Ero oli 9 prosenttiyksikköä poi-
kien eduksi. Tasaisinta menestyminen sukupuolten välillä oli tuottamistehtävissä 
ja algebran tehtävissä. 
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Leena Mattila ja Juhani Rautopuro

4 KOULUKOHTAISIA TULOKSIA

4.1 Yleistä

Koulukohtaisella koulun tuloksella tarkoitetaan tässä koulun otosoppilaiden mate-
matiikan arvioinnin ratkaisuprosentin keskiarvoa. Otokseen kuului 169 koulua. 
Koulujen tulokset vaihtelivat 35 ja 70 % välillä koko arvioinnin tehtävien maksi-
mipistemäärästä, ja niiden keskiarvo koko kokeessa oli 51 % enimmäispistemää-
rästä, suomenkielisten 51 % ja ruotsinkielisten 53 %. Eri kielillä opetusta anta-
neiden koulujen ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Arvioinnin ratkaisuosuuden 
mediaanit olivat samassa järjestyksessä 52 %, 51 % ja 53 %. Koulujen tulosten 
jakauma näkyy kuviosta 11, ja se on jokseenkin symmetrinen, mihin edellä maini-
tut tunnusluvutkin jo viittaavat. 

KUVIO 11. Koulujen keskimääräisten tulosten jakauma arvioinnissa opetuskielen mukaan

7

18

37

44

29

11

1

4

1

7

8

1

1
0

10

20

30

40

50

60

35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-

Koulun ratkaisuosuus (%)

Ruotsi

Suomi

K
ou

lu
je

n 
lu

ku
m

ää
rä



56

Kaikissa kouluissa on eritasoisia oppilaita, joten koulujen tulokset sijoittuivat luon-
nollisesti kapeammalle välille kuin yksittäisten oppilaiden luvussa 3 esitetyt arvi-
oinnintulokset. Samaa asiaa ilmentää keskihajonta, joka koulujen jakaumassa oli 
6,58 prosenttiyksikköä, suomenkielisten 6,43 prosenttiyksikköä ja ruotsinkielisen 
7,35 prosenttiyksikköä. Koulujen tulosten keskiarvo oli hieman pienempi kuin 
kaikkien oppilaiden keskiarvo. Pienten koulujen tulokset olivat keskimäärin hive-
nen heikompia kuin suurten, ja niissä yhden oppilaan tulos vaikuttaa enemmän. 
Tässä on kuitenkin syytä painottaa sanaa keskimäärin ja kyseessä olevien kahden 
keskiarvon eron pienuutta. Hyviä tuloksia saavutettiin toki kaiken kokoisissa kou-
luissa.

TAULUKKO 20.  Koulujen keskimääräiset tulokset tehtävätyypeittäin prosentteina

Tehtävä-
tyyppi

Suomenkieliset Ruotsinkieliset Kaikki

Keskiarvo 
(Keski-      
hajonta)

Vaihteluväli Keskiarvo 
(Keski-      
hajonta)

Vaihteluväli Keskiarvo 
(Keski-      
hajonta)

Vaihteluväli

Monivalinta-
tehtävät

55,5 (6,57) 35,9–73,7 58,3 (7,24) 45,7–78,6 55,9 (6,70) 35,9–78,6

Päässälaskut 50,9 (5,85) 36,3–67,6 49,7 (7,89) 35,7–66,8 50,8 (6,14) 35,7–67,6
Tuottamis-
tehtävät

48,6 (7,20) 29,3–65,6 51,2 (8,18) 38,0–67,3 48,9 (7,37) 29,3–67,3

Taulukkoon 20 on koottu koulujen tulosten keskiarvot, keskihajonnat ja vaihte-
luvälit arvioinnin tehtäväosioissa. Tuloksia tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että 
suomenkielisiä kouluja oli mukana 147 ja ruotsinkielisiä 22. Lukumäärien vuoksi 
kaikkien koulujen keskiarvo on siis lähempänä suomenkielisten keskiarvoa. Kan-
sainvälisesti katsoen Suomessa koulujen väliset erot ovat olleet pieniä. Vaihteluvä-
lit otoskoulujen tuloksissa ovat kuitenkin melkoisia: heikoimmassa koulussa oppi-
laat ovat saaneet keskimäärin ratkaistua oikein noin puolet siitä tehtävämäärästä, 
jonka parhaan koulun oppilaat osasivat. Koulujen välisiä suorituseroja kannattaisi 
mahdollisesti kaventaa sopivilla tukitoimilla. Koulujen välisiä eroja tarkastellaan 
tarkemmin luvussa 6.5. 

4.2 Koulujen vertailua

Seuraavaksi tarkastellaan koulujen tuloksia neljänneksittäin. Koulut on sijoitettu 
järjestykseen koko arvioinnissa menestymisen mukaisesti ja jono jaettu järjes-
tyksessä neljään ryhmään, joista yhteen tuli 43 koulua ja muihin 42. Otosop-
pilaiden määrät eivät kouluneljänneksissä olleet ihan yhtä suuria (taulukko 21). 
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Lukumääristä voi päätellä, että alimmassa neljänneksessä koulut olivat keskimää-
rin kaikkein pienimpiä ja toiseksi ylimmässä neljänneksessä suurimpia, vaikka kai-
ken kokoisia kouluja oli jokaisessa neljänneksessä. 

TAULUKKO 21. Poikien ja tyttöjen määrät koulujen neljänneksissä

Kouluneljännes

Sukupuoli Alin Toiseksi alin Toiseksi ylin Ylin 

Pojat  746  862  910  784
Tytöt  688  798  893  776
Yhteensä 1 434 1 660 1 803 1 560

Poikia syntyy tyttöjä enemmän, ja heitä olikin tyttöjä runsaammin kaikissa kou-
luneljänneksissä. Alempien neljännesten kouluista oli tai ainakin otokseen sattui 
suhteellisesti enemmän poikia kuin ylemmissä neljänneksissä. Tytöt ovat olleet 
ehkä aktiivisempia koulunvalitsijoita. Alimmassa neljänneksessä muista koulunel-
jänneksistä poiketen poikien ja tyttöjen keskimääräisessä menestyksessä ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää eroa. 

KUVIO 12. Koulujen neljännesten keskimääräiset tulokset eri tehtävätyypeissä
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Vertailtaessa tehtävätyyppejä kouluneljänneksittäin huomataan, että tulos kasvoi 
tasaisimmin monivalintatehtävissä. Päässälaskuissa ero korostui ylimmän neljän-
neksen kohdalla. Tuottamistehtävät puolestaan olivat erityisenä kompastuskivenä 
alimman neljänneksen kouluissa. 

KUVIO 13. Koulujen neljännesten keskimääräiset arvioinnin tulokset matematiikan eri osa-
alueilla

Matematiikan eri osa-alueillakin kouluneljännesten tulokset luonnollisesti kasvoi-
vat sen mukaan, mitä ylempään neljännekseen koulu sijoittui. Kahden keskimmäi-
sen neljänneksen koulujen keskimääräisissä tuloksissa ei ole suurta eroa luvuissa 
ja laskutoimituksissa eikä todennäköisyydessä ja tilastoissa. Mitä alempaan neljän-
nekseen koulu kuuluu, sitä suurempia vaikeuksia suhteessa muihin osa-alueisiin 
ovat tuottaneet funktiot ja geometria. Molempien opiskelussa tarvitaan tavallista 
enemmän apuvälineitä: viivain, laskin ja harppi. Voidaan pohtia, onko syntyneen 
heikon tuloksen yhtenä aiheuttajana työvälineiden puute tai niiden lainaamiseen 
kulunut työajan menetys? Molemmat osa-alueet vaativat myös huolellisuutta ja 
kädentaitoja, jotta kuvioista saa selvää. Lisäksi tarvitaan hyvää keskittymiskykyä, 
kun monia asioita joutuu yhdistämään. Tason ja avaruuden hahmottamisen taito-
jakin tarvitaan. Alempien neljännesten kouluissa on enemmän oppimisvaikeuk-
siensa kanssa kamppailevia oppilaita, joiden ongelmat oletettavasti kulminoituvat 
juuri näillä kahdella matematiikan osa-alueella. 
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Prosenttilaskujen tulokset ovat päässälaskujen tulosten kaltaisia sikäli, että keskim-
mäisten neljännesten välinen ero oli pienempi kuin muut. Koulujen keskiarvot nel-
jänneksittäin prosenttilaskuista olivat 29 %, 35 %, 39 % ja 46 %. 

Rehtoreilta saadun tiedon perusteella eri neljännesten koulut jakautuivat matema-
tiikan opetusryhmien koostumuksen perusteella, kuten taulukossa 22 esitetään. 
Koulujen otosmäärä ei ollut kovin suuri, ja johdonmukaiselta näyttävä ero ryh-
mien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevä (p = 0,21) ja voi hyvinkin johtua satun-
naisvaihtelusta. Tosin tilanne oli jokseenkin sama edellisenäkin vuonna (Hirvo-
nen 2012, 70) eri otoksella.

 

TAULUKKO 22. Koulujen lukumäärät neljänneksissä matematiikan opetusryhmien koostu-
muksen mukaan

Kouluneljännes Heterogeeninen Muulla tavoin 
ryhmitelty

Alin 37 4
Toiseksi alin 35 6
Toiseksi ylin 35 7
Ylin 30 11

Opettajien mukaan tarvittaessa tukiopetusta sai alimmissa kouluneljänneksissä hie-
man huonommin (p < 0,05), mutta erityisopetuksen kohdalla ei ollut eroa neljän-
nesten välillä. Toisen opettajan työpariksi saaminen oli yleensä mahdollista vain 
joskus tai ei lainkaan, varsinkin alimmissa neljänneksissä. Ero neljännesten välillä 
on lähes tilastollisesti merkitsevä (0,05 < p < 0,10). Kouluavustajan tai ohjaajan 
saannissa ei puolestaan ollut sanottavaa eroa kouluneljännesten välillä. 

Oppilaiden mielestä työrauha matematiikan tunneilla oli vähän parempi ja kou-
luviihtyvyys sitä suurempi, mitä ylemmän neljänneksen koulua oppilas kävi (p < 
0,001).

Alueellinen tasa-arvo perusopetuksessa toteutui tämän aineiston pohjalta hyvin. 
Eri kouluneljänneksiin kuuluvat koulut jakautuivat lääneissä varsin tasaisesti. Kai-
killa alueilla oli eri neljänneksiin kuuluvia kouluja likimain yhtä paljon (taulukko 
23). 
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TAULUKKO 23. Eri kouluneljänneksiin kuuluvien koulujen määrät lääneittäin

Lääni Kouluneljännes Yhteensä

Alin Toiseksi alin Toiseksi ylin Ylin

Etelä-Suomi 16 14 13 16 59
Länsi-Suomi 14 20 23 14 71
Itä-Suomi   4   6   2   7 19
Oulun lääni   6   1   3   4 14
Lapin lääni   2   2   1   1   6

Kuntaryhmittäinkin eri neljännesten koulut jakautuivat varsin tasaisesti, mutta 
kuntaliitosten jälkeen kyseinen jaottelu ei enää aina vastaa koulun todellista ympä-
ristöä. 

4.3 Koulujen arvosanakäytänteet

Perusopetuksen lopussa oppilaalle annetaan päättöarvosana, jonka tehtävänä on 
määritellä, miten hyvin hän on opiskelun päättyessä saavuttanut perusopetuksen 
oppimäärän (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 264) ja tässä 
tapauksessa matematiikassa. Arvioinnin periaatteet ja kriteerit ovat kaikille samat. 
Siitä huolimatta melko suuriakin koulukohtaisia eroja esiintyi.

KUVIO 14. Matematiikan arvosanojen ja osaamisen yhteys kouluittain opetuskielen mukaan 
jaoteltuna
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Keskiarvojen perusteella koulujen arviointikäytänteet poikkesivat toisistaan (kuvio 
14). Arvosanojen ja osaamisen välinen trendi on toki oikean suuntainen: mitä 
paremmat arvosanat, sitä enemmän osaamista. Arvosanojen ja osaamisen keski-
arvot selittivät toistensa vaihtelusta suomenkielisten koulujen joukossa 28 % ja 
ruotsinkielisten 18 %. 

Arvosanoja tarkasteltiin myös vähän karkeammalla tasolla kouluneljänneksittäin 
laittamalla kunkin neljänneksen koulujen oppilaat samaan joukkoon. Taulukosta 
24 käy ilmi, että arvosanat kuten osaaminenkin olivat keskimäärin sitä parem-
pia, mitä ylemmästä neljänneksestä oli kyse. Osaaminen ei kuitenkaan heijastunut 
arvosanoihin samalla tavalla, vaan vaatimustaso kautta koko arvosana-asteikon oli 
suurempi siellä, missä oppilaiden osaaminen oli keskimäärin parempaa (kuvio 15). 
Toisin sanoen vaikuttaa siltä, että alempien neljännesten kouluissa arviointi oli kes-
kimäärin lempeämpää. Oppilaiden suoritukset näyttivät vertautuvan toisiinsa kou-
lun sisällä ja arvioinnin pohjaa etsittiin omista oppilaista. 

TAULUKKO 24. Oppilaiden keskimääräinen osaaminen ja arvosanojen keskiarvo kouluneljän-
neksissä prosentteina

Kouluneljännes Ratkaisuosuus % 
(Keskihajonta) 

Arvosanojen   
keskiarvo       
(Keskihajonta)

Alin 42,8   (2,91) 7,3   (0,28)
Toiseksi alin 49,2   (1,46)    7,5   (0,40)
Toiseksi ylin 53,7   (1,28) 7,6   (0,34)
Ylin 59,5   (3,36) 7,9   (0,33)
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KUVIO 15. Matematiikan arvosanalinjat kouluneljänneksissä

Kuviosta 15 nähdään, että vaikka oppilaiden keskimääräinen osaaminen arvioin-
nissa olisi ollut samaa tasoa, ovat arvosanojen keskiarvot koulussa voineet poi-
keta toisistaan jopa kahden arvosanan verran. Arviointikäytänteet kouluissa eivät 
kuitenkaan systemaattisesti riippuneet siitä, kuinka paljon oppilaat osasivat. Mil-
lään osaamisen tasosta johdetulla yleisellä kertoimella ei löydetty tapaa arviointita-
pojen erilaisuuden korjaamiseen. Kuvioon 16 on piirretty kolmen kokeessa hyvin 
lähellä valtakunnallista keskiarvoa olleen koulun arvosanalinjat. Kuviosta ilmenee, 
että vaatimustaso oli kunkin koulun sisällä johdonmukainen, mutta kolmen kou-
lun välinen arvosanojen ero oli suuri.
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KUVIO 16. Kolmen keskitasoisesti menestyneen koulun arvosanalinjat

Oppilaan arviointi oli siis sidoksissa kouluun. Sellaisilla aloilla, joilla ei järjestetä 
pääsykokeita, toisen asteen opintoihin valitaan opiskelijat peruskoulun päättö-
arvosanojen perusteella. Arviointitapojen erilaisuudesta seuraa se, että eri kou-
luista tulevien oppilaiden mahdollisuudet yhteisvalinnassa eivät ole tasapuolisia.  
Valinnan jälkeenkin ilmiö aiheuttaa kitkaa koulutuksessa, kun paikkoja ei ole pys-
tytty jakamaan optimaalisesti. Näistä syistä on tarvetta yhdenmukaistaa peruskou-
lun päättöarviointia. Koulujen välisiä arviointieroja ei pystytä varmastikaan koko-
naan hävittämään, mutta ulkoisen palautteen avulla niitä voisi pienentää. Ratkai-
suna tilanteeseen on se, että opettaja tulee tietoiseksi omasta arviointityylistään 
ja huomaa, että oma linja poikkeaa liikaa muiden arvioinnista. Mittareita täytyy 
aika ajoin kalibroida. Joka tapauksessa opettajalla on paljon enemmän huomion 
arvoista tietoa yksittäisen oppilaan osaamisesta kuin se, mitä yhden kokeen avulla 
on mahdollista paljastaa. 
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4.4 Koulut asennemittausten perusteella

Asenteiden ja osaamisen yhteyttä yksilötasolla tarkastellaan taustakyselyjen yhtey-
dessä. Asennemittarina oli Opetushallituksen arvioinneissa jo useamman vuoden 
ajan käytetty 15 väittämän sarja, joihin vastataan viisiportaisella Likert-asteikolla 
(-2, -1, 0, +1, +2). Nyt puheena olevat koulukohtaiset asenteet on laskettu niiden 
omien otosoppilaiden vastausten keskiarvoina.

KUVIO 17. Asenteiden ja osaamisen yhteys kouluittain opetuskielen mukaan 

Yhdeksässä koulussa kymmenestä asenteet matematiikkaa kohtaan olivat keski-
määrin positiivisia. Suhtautuminen matematiikkaan ja osaaminen olivat yhteydessä 
toisiinsa, kun asiaa tarkasteltiin koulun tasolla. Suomenkielisissä kouluissa ne selit-
tivät toistensa vaihtelusta 30 % ja ruotsinkielisissä 24 %. Myönteisten asenteiden 
muokkaamiseen käytetty aika ja osaaminen ovat yhteydessä toisiinsa. Selvästikin 
on kouluja, joissa asenteisiin matematiikkaa kohtaan olisi syytä kiinnittää enem-
män huomiota ja etsiä yhdessä keinoja niiden parantamiseen. Samalla varmasti 
myös kouluviihtyvyys kohenisi.
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Kati Hirvonen, Leena Mattila ja Juhani Rautopuro

5 ARVIOINNISSA KÄYTETYISTÄ TEHTÄVISTÄ

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaisesti arvioinnin 
tehtävät on luokiteltu viiteen matematiikan sisältöalueeseen: algebra, funktiot, geo-
metria, luvut ja laskutoimitukset sekä tilastot ja todennäköisyys. Tämä luokittelu on 
selostettu osioittain tarkemmin luvussa 3. Keskimääräiset ratkaisuosuudet mate-
matiikan eri sisältöalueilta on esitetty tulosten yhteydessä (taulukko 10). Parhaiten 
sujuivat luvut ja laskutoimitukset, heikoiten selviydyttiin funktion ja geometrian 
tehtävistä. Myös prosenttilaskut sujuivat enintään välttävästi. 

Aiemmissa peruskoulun päättövaiheen arvioinneissa käytettyjen tehtävien eli    
ankkuritehtävien osaamisen taso vahvistaa vuotta aiemman oppimistulosten arvi-
oinnin tuloksen eli sen, että laskutaito on heikentynyt (Hirvonen 2012, 7). Ennen 
vuoden 2011 arviointia yksilöllistetyn oppimäärän (HOJKS) mukaan opiskelevia 
oppilaita ei ollut arvioinneissa mukana. Siksi vuosien 2011 ja 2012 HOJKS-oppi-
laat eivät ole mukana vertailuissa aiempiin arviointeihin (taulukko 26).  

Tässä luvussa käsitellään muutamia arvioinnin tehtäviä jokaiselta matematiikan 
sisältöalueelta (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004). Tehtävät 
ovat vaikeustasoiltaan ja tehtävätyypeiltään erilaisia: monivalinta-, päässälasku ja 
tuottamistehtävät. Monivalinta- ja tuottamistehtävissä oppilaat saivat halutessaan 
käyttää laskinta. 

5.1 Luvut ja laskutoimitukset

Lukuihin ja laskutoimituksiin liittyviä tehtäviä oli kaikissa osakokeissa. Jälleen    
kerran tämän matematiikan osa-alueen tehtävät osattiin parhaiten, keskimääräi-
nen ratkaisuprosentti oli 62.

Monivalintatehtävissä oli seuraava tehtävä, jossa suurien lukujen ymmärtämisen 
lisäksi mitattiin kykyä käyttää laskinta ja tarvittaessa supistaa lukuja pienempään 
muotoon. Itse laskutoimitus ei ollut vaativa, euromäärä tuli jakaa asukasmäärällä.

Esimerkki 1.

Suomessa on 5,4 miljoonaa asu-
kasta ja valtionvelkaa
noin 74 miljardia euroa.
Asukasta kohti velkaa on noin

a) 14 miljoonaa euroa
b) 1,4 miljoonaa euroa
c) 14 000 euroa
d) 1 400 euroa
e) 14 euroa 
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Tehtävän ratkaisuprosentti oli 35. Poikien ratkaisuosuus oli 38 % ja tyttöjen 31 %, 
ja selkeä ero sukupuolten välillä oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001, d = 0,16). 
Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden välillä ei ollut tilastollisesti mer-
kitsevää eroa. Lähes neljännes oppilaista valitsi vaihtoehdon d) (1 400 euroa), mikä 
kertonee näiden oppilaiden seonneen nollien määrissä. Yllättävää oli, että oikean 
vastauksen kanssa aivan eri suuruusluokkaa edustavat vastaukset a) ja b) keräsivät 
yhteensä 30 % prosenttia vastauksista. Tämän perusteella vajaalla kolmanneksella 
peruskoulun päättövaiheen oppilaista ei ole lukujen suuruusluokka hallinnassa 
ainakaan suurten lukujen osalta.

Seuraava esimerkkitehtävä oli kirjallinen päässälasku, jonka oppilaat itse lukivat 
paperilta. 

Esimerkki 2.

Mikä on puuttuva luku? 

74,21 –            = 64,21 – 12,88

Tehtävän ratkaisuprosentti oli 33. Myös tässä tehtävässä ero ratkaisuosuuksissa 
sukupuolten välillä oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001, d = 0,21) ja myös käy-
tännössä ero on suuri, nimittäin 10 prosenttiyksikköä poikien eduksi (pojat 38 % 
ja tytöt 28 %). Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä ei ollut eroa, vaan kes-
kimääräinen ratkaisuprosentti oli molemmilla sama (33 %). Suomenkielisissä kou-
luissa ero tehtävän ratkaisuosuudessa poikien ja tyttöjen välillä oli tilastollisesti 
merkitsevä (p < 0,001) ja eron suuruus juuri sama kuin koko otoksessa eli keski-
määrin 10 prosenttiyksikköä poikien eduksi. Ruotsinkielisten koulujen oppilailla 
ei ollut keskimäärin eroa tehtävän ratkaisuosuudessa poikien ja tyttöjen välillä. 
Ero poikien eduksi oli vain yksi prosenttiyksikkö, eikä ero ollut tilastollisesti mer-
kitsevä. 

Tämän tehtävän osalta havaittiin sensoroinnin yhteydessä peräkkäisten laskutoi-
mitusten ketjuttamista. Hyvin usein vastaukseksi tarjottiin lukua 10, sillä onhan 
74,21 – 10 = 64,21. Tämä tehtävä mittaa peruslaskutoimituksen ja lukujen suu-
ruuden hahmottamisen lisäksi myös algebrallisen ajattelun perusymmärrystä: mitä 
yhtäsuuruus matematiikassa merkitsee.

Kolmas esimerkkitehtävä luvuissa ja laskutoimituksista oli sanallinen päässälas-
kutehtävä, jonka opettaja luki kahteen kertaan ääneen ja sen jälkeen vastausaikaa 
oli minuutti. 
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Esimerkki 3. 

100 × 6,05 (sata kertaa kuusi pilkku nolla viisi)

Tämän tehtävän ratkaisuosuus oli 73 %. Jälleen pojat ratkaisivat tämän päässälas-
kutehtävän paremmin kuin tytöt (pojat 77 % ja tytöt 70 %). Ero on tilastollisesti 
merkitsevä (p < 0,001, d = 0,16). Eroa oli myös otoksen suomen- ja ruotsinkie-
listen koulujen oppilaiden tehtävän ratkaisuprosenteissa (suomi 73 % ja ruotsi 
77 %), mutta tämä ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.

Aiemmasta esimerkistä poiketen niin suomen- kuin ruotsinkielisten koulujen poi-
kien ratkaisuosuudet olivat noin seitsemän prosenttiyksikköä korkeampia kuin 
saman kieliryhmän tyttöjen. Sukupuolten välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä 
sekä suomenkielisissä (p < 0,001) että ruotsinkielisissä kouluissa (p < 0,05).

Tämä tehtävä oli mukana jo vuonna 2008, kun oppilaat osallistuivat 6. vuosiluokan 
alussa arvioinnin toiseen vaiheeseen. Kun verrataan tulosta silloin ja nyt samoilla 
oppilailla, joita oli 4 483, oli tehtävän ratkaisuosuus 6. vuosiluokan alussa 42 % ja 
nyt peruskoulun päättövaiheessa 73 %. Desimaaliluvun kertominen kymmenlu-
vulla päässä laskien onnistuu huomattavasti suuremmalla osalla oppilaista oikein 
vajaan neljän kouluvuoden jälkeen. 

Prosenttilaskuihin liittyvät tehtävät on koettu vaikeiksi ja niitä on ratkaistu enin-
tään kohtalaisesti. Tätä asiaa selvittämään arviointiin lisättiin uusi alakohta tuotta-
mistehtävään, joka oli ollut mukana tämän pitkittäisarvioinnin molempina arvioin-
tivuosina: vuonna 2005 kolmannella vuosiluokalla ja 2008 kuudella vuosiluokalla. 

Esimerkki 4.

Tehtävässä oli annettu Matin päiväohjelma, jossa koulupäivän kerrottiin alkavan 
klo 8.30 ja päättyvän klo 14.30. Kysymys oli muotoa ” Kuinka monta prosenttia 
vuorokaudesta Matin koulupäivä kesti?”

Tehtävässä pyydettiin vain vastaus, laskua tai muuta perustelua ei vaadittu. Tehtä-
vän ratkaisuosuus oli 52 %. Lähes puolet peruskoulun päättövaiheen oppilaista ei 
saanut ratkaistua perusprosenttilaskutehtävää. Poikien ja tyttöjen välillä tehtävän 
ratkaisemisessa oli tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0,001, d = 0,22), sillä poikien 
ratkaisuosuus oli 57 % ja tyttöjen 46 %. Ero oli samansuuntainen ja samansuurui-
nen (n. 10 prosenttiyksikköä) sekä suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa poikien 
eduksi ja sukupuolten välinen ero myös tilastollisesti merkitsevä. Ero opetuskie-
liryhmien välillä oli huomattavasti pienempi, sillä suomenkielisten koulujen oto-
soppilaiden ratkaisuosuus oli 52 % ja ruotsinkielisten 48 %, mutta ero ei ole kui-
tenkaan tilastollisesti merkitsevä.
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Varsin monessa sensoroinnin yhteydessä havaitussa tehtävässä vastaukseksi annet-
tiin 4 %. Näillä oppilailla jakolasku luvuilla 6 ja 24 oli mennyt väärinpäin. Prosen-
tin käsitettä ei ollut siis ymmärretty. Useita muitakin lukua tarjottiin vastaukseksi 
oppilaiden tehtäväpapereissa. Tehtävää sensoroitaessa heräsi jopa kysymys, että 
onko vuorokauden tuntimäärä hämärtynyt tieto, kun aikaa seurataan kännyköistä 
tai muista digitaalisessa muodossa kellonaikaa näyttävistä laitteista. Tällaisista lait-
teista vuorokausi ei hahmotu niin konkreettisesti kuin perinteisestä kellotaulusta. 

Näiden tehtävien perusteella lukukäsitys vaikuttaa jäävän aika suurelta osalta oppi-
laista peruskoulun jälkeen vielä hataraksi, mutta tähän vaikuttaa tietysti myös teh-
tävän vaikeustaso. Tämä osaltaan selittänee laskutaidon heikkenemistä sekä sitä, 
että vastauksen paikkansapitävyyttä on vaikea arvioida. Prosenttilaskut näyttävät 
olevan vaativia, kun perusprosenttitehtävästä (esimerkkitehtävä 4) suoriutuu noin 
puolet ikäluokasta peruskoulun päättövaiheessa. 

 

5.2 Algebra

Algebran sisältöalueeseen liittyvät tehtävät ratkaistiin keskimäärin samantasoisesti 
kuin koko arvioinnin tehtävät. Algebran kaikkien tehtävien ratkaisuprosentti oli 
51. Monivalintatehtävissä oli seuraavanlainen yhtälöön liittyvä tehtävä, joka oli 
ollut jo vuoden 2008 arvioinnissa 6. vuosiluokan alussa. 

Esimerkki 5.

Mikä on yhtälön 12 – (x + 3) = 5 ratkaisu? a) x = – 4
b) x = – 20
c) x = – 10
d) x = 4
e) x = 10

Oikea vastausvaihtoehto oli d) ja sen valitsi oppilaista 58 %. Vuonna 2008 kuu-
desluokkalaisten ratkaisuosuus oli huomattavasti korkeampi (64 %). Tulos oli siis 
parempi 6. vuosiluokan alussa kuin peruskoulun päättövaiheessa, mikä herättää 
ihmetystä. Tehtävässä mitattiin niin laskujärjestystä kuin positiivisten ja negatiivis-
ten lukujen ymmärtämistä. Poikien ja tyttöjen välillä ei ollut eroa, mutta opetuskie-
len välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero. Suomenkielisten koulujen oppilaiden rat-
kaisuosuus oli 58 % ja ruotsinkielisten 52 % (p < 0,05). Ero oli samansuuntainen 
verrattaessa keskenään suomen- ja ruotsinkielisten koulujen poikia (suomi 57 % 
ja ruotsi 52 %) että tyttöjä (suomi 58 % ja ruotsi 52 %). Myöskään kuudennella 
vuosiluokalla vuoden 2008 arvioinnissa ei ollut eroa sukupuolten välillä, mutta 
opetuskielten välillä oli (suomi 66 %, ruotsi 53 %). 
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Ratkaisuvaihtoehdot a), c) ja e) keräsivät oppilaiden vastauksia tasaisesti (a = 13 %, 
c = 13 % ja e = 11 %). Näissä tilanteissa oppilas ei ymmärrä joko sulkujen ja las-
kujärjestyksen merkitystä tai luvun etumerkin merkitystä tai molemmat asiat ovat 
vielä sisäistämättä. Kuudennella vuosiluokalla nämä kolme vaihtoehtoa keräsivät 
oppilaiden vastauksia seuraavasti: a = 16 %, c = 7 % ja e = 9 %. 

Esimerkki 6. 

Minkä arvon lauseke 6x saa, kun x on 3? a) 2
b) 9
c) 18
d) 63
e) 216

Tehtävän ratkaisuosuus oli 91 %. Tämä tehtävä on ollut myös vuoden 2002 ja 
2011 peruskoulun päättövaiheen arvioinnissa, jolloin tehtävän ratkaisuosuudet 
olivat 91 % ja 93 %. Poikien ja tyttöjen välillä oli reilun 3 prosenttiyksikön ero 
tyttöjen eduksi (p < 0,001, d = 0,13). Samansuuruinen ero otoksessa oli erikie-
listen koulujen oppilaiden välillä suomenkielisten oppilaiden eduksi, mutta ero ei 
ole tilastollisesti merkitsevä.

Tuottamistehtävissä oli algebraan liittyen seuraava tehtävä. 

Esimerkki 7. 

a) Sopiiko yhtälöön 2x + 2 = 25 x:n paikalle 
luku 3? Perustele.

2 p

b) Ratkaise yhtälö 6x – 2 = 4x + 7 2 p

c) Ruokaohjeen mukaan 56 pikkuleipään  
tarvitaan

100 g voita tai margariinia
50 g rusinoita
1 muna
125 g hienoa sokeria                
puolen sitruunan raastettu kuori
240 g vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta 

3 p

Timolla on purkin pohjalla 180 g vehnäjauhoja. Kuinka monta pikkuleipää hän 
sai taikinastaan, kun muita aineita oli tarpeeksi?
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Opettajille annettu korjausohje oli seuraavanlainen: 

8 a Vastaus: ei 2 p.

sijoitettu lausekkeeseen x:n paikalle 3                         
ratkaistu 2 ∙ 3 + 2 = 8 eikä 25

   1 p.
+ 1 p. 

tai ratkaistu yhtälö
2x + 2 = 25 │-2
      2x = 23 │: 2

        x = 11,5 ei 3 

   1 p.

+ 1 p. 

vain vastaus: e    0 p.

8 b Vastaus: x = 4,5 tai x = 4 ½ 2 p.

6x – 2 = 4x + 7    6x – 2 = 4x + 7 | − 4x 
6x – 4x = 7 + 2    2x – 2 = 7         | + 2
2x = 9                  2x = 9               |: 2 

  1 p.

2x = 9 | : 2               2x = 9        |: 2
x = 4,5 tai x = 4 ½    x = 4,5 tai x = 4 ½  

+ 1 p.

vähäinen/pieni virhe - 1 p.

useampi virhe   0 p.

oikea vastaus ilman perusteluja  1 p.

8 c Vastaus: 42 3 p.

laskettu suhde                  (tai          )    

tästä lauseke

tulos 42 

 1 p.

+ 1 p.

+ 1 p.

hyväksytään myös desimaaliluvuilla           
laskettuna

tai tai verranto oikein 
josta ratkaisu

  2 p.
+1 p. 

3

4
. 56

240

180

180

240
=

3

4
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Yllä olevan esimerkin a)-kohdan ratkaisuosuus oli 81 %, pojilla 76 % ja tytöillä 
87 %. Ero sukupuolten välillä on suuri, yli 10 prosenttiyksikköä ja tilastollisesti 
merkitsevä (p < 0,001). Eri kielillä opetusta saaneiden oppilaiden välillä ei ollut 
suurta eroa, eikä ero ollut tilastollisesti merkitsevä. Monivalintatehtävissä esimerk-
kinä 5 esitetty tehtävä on hyvin samantyyppinen ja vaikeustasoltaan vastaava. Teh-
tävä näyttää vaikeutuvan, kun oppilas joutuu tuottamaan vastauksen itse ja sille 
perustelun. Tehtävä on ollut mukana aiemminkin vastaavissa arvioinneissa vuo-
sina 2000 ja 2011, silloin ratkaisuprosentit olivat 84 ja 81. 

Tehtävän b)-kohdan ratkaisuosuus oli 62 %. Niin sukupuolten kuin suomen- ja 
ruotsinkieleisten koulujen välillä löytyi tilastollisesti merkitsevä ero. Poikien rat-
kaisuosuus oli 59 % ja tyttöjen 66 %, suomenkielisten koulujen oppilaiden 61 % 
ja ruotsinkielisten 71%. Ero ratkaisuosuuksissa oli ruotsinkielisten koulujen poi-
kien ja tyttöjen välillä vielä suurempi, 12 prosenttiyksikköä. Myös tämä tehtävä on 
ollut vuoden 1998 ja 2011 arvioinneissa. Vuonna 1998 tehtävän ratkaisuosuus oli 
69 % ja vuonna 2011 se oli 64 %. 

Kohdan c) ratkaisuosuus oli 45 %. Eroja oli jälleen niin sukupuolten kuin eri kie-
lellä opetusta saaneiden oppilaiden välillä. Erot olivat kohtalaisen suuria, yli kuusi 
prosenttiyksikköä poikien eduksi (p < 0,001) ja ruotsinkielisten koulujen eduksi 
(p < 0,01). Mielenkiintoiseksi tämän tehtävän tekee se, että suomenkieliset koulu-
jen pojat selviytyivät tehtävästä paremmin kuin tytöt, mutta ruotsinkielisten kou-
lujen oppilaiden tilanne oli päinvastainen. Myös tämä tehtävä on ollut sekä vuoden 
1998 että 2000 arvioinneissa, joilloin ratkaisuprosentit olivat 50 ja 61. Sensoroin-
nissa havaittiin, että suurin osa oppilaista ratkaisi tehtävän päättelemällä päätyipä 
sitten oikeaan tai väärän ratkaisuun. Verrantoa käytti hyvin pieni osa oppilaista. 

5.3 Funktiot
Funktioihin liittyviä tehtäviä oli kaikissa osakokeissa. Tällä kerralla tämä matema-
tiikan osa-alue sujui kaikista osa-alueista heikoiten, ja keskimääräinen ratkaisupro-
sentti oli 46. Tämä saattaa osaltaan johtua arvioinnin tehtävistä, sillä ihan help-
poa funktiotehtävää, vaikkapa valmiilta kuvaajalta lukemista, ei käytettyyn mitta-
riin sisältynyt. 

Seuraavana on esimerkki tehtävästä, joka osattiin varsin hyvin (esimerkki 8). Koko-
naisratkaisuprosentti oli 75. Tytöistä 76 % ja pojista 74 % löysi oikean vaihtoeh-
don d). Ero sukupuolten välillä oli tilastollisesti merkitsevä, vaikkakin käytännössä 
varsin pieni (p < 0,05, d = 0,07). Suomen- ja ruotsinkielistä opetusta saaneiden 
välillä ei ollut keskimäärin eroa, mutta tyttöjen ja poikien ero oli ruotsinkielisissä 
kouluissa hivenen suurempi (noin 5 prosenttiyksikköä). Suuremman otoskoon 
vuoksi noin kolmen prosenttiyksikön ero tyttöjen ja poikien välillä on suomen-
kielisissä kouluissa tilastollisesti merkitsevä (p < 0,05), mutta ei ruotsinkielisissä. 
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Tehtävässä vaadittiin tunnistamaan muuttujan avulla esitetty abstrakti muoto oppi-
laille tutusta käytännön tilanteesta.

Esimerkki 8. 

Verkko Oy tarjoaa puhelinyhteyden seuraavin                   a) 0,15x · 1,50
maksuehdoin: kuukausittain veloitetaan 1,50 euron                    b) 150x + 0,15
perusmaksu. Lisäksi käyttöajasta veloitetaan 0,15 e minuutilta.           c) 0,15x – 1,50
Mikä lauseke ilmaisee puhelimen käytön kuukausikustannukset         d) 0,15x + 1,50
euroina, kun käyttöaika on x minuuttia?           e) 150 – 0,15x

Funktioiden osaaminen peruskoulun päättövaiheessa on tämän puhelinyhteyden-
hintaa koskevan monivalintatehtävän perusteella jonkin verran heikentynyt, mikä 
käy ilmi olevasta taulukosta 25. Kyseessä on ankkuritehtävä, jota on käytetty use-
ammassa arvioinnissa. Tässä tehtävässä on heikentymistä ollut etenkin poikien 
osaamisessa. 

TAULUKKO 25. Esimerkin 8. ratkaisuprosentti 9. luokalla eri vuosina

Vuosi Pojat Tytöt Kaikki
1998 79,5 77,9 78,7
2011 78,2 76,8 77,5
2012 72,4 75,0 73,7

Samankaltainen tehtävä oli myös tuottamistehtävissä, jolloin oppilas joutui itse 
keksimään ja esittämään perusteluineen ratkaisun. Kysymysten perään on mer-
kitty kunkin kohdan ratkaisuprosentti.
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Esimerkki 9.

Rekka-Rami ja Reijan rahti kuljettavat tavaroita ympäri Suomen. Rekka-Rami perii  kul-
jetuksista 300 € perusmaksun ja sen lisäksi 2 € jokaiselta ajokilometriltä. Reijan rahdilla 
ei ole perusmaksua ja korvaus ajokilometriä kohti on 3 €.

a) Piirrä samaan kuvaan molempien yritysten perimän hinnan riippuvuus    
kuljetusmatkasta.
  (koordinaatisto yksikköineen oli annettu)                                 41 % 
b) Kuinka paljon maksaa 500 kilometrin tavarakuljetus Rekka-Ramilla?    73 %
c) Kuinka pitkillä matkoilla Reijan rahti on asiakkaalle edullisempi?           29 %
d) Kirjoita sääntö, kuinka Rekka-Ramin hinta (y) voidaan laskea matkasta (x)?   35 % 

Korjausohje:
a)                                                                 2p. 
piirretty toinen suorista oikein esim. merkitsemällä kaksi pistettä ja
piirtämällä niiden kautta suora                                 1p.
samoin toinen suora                             1p.

b)                                                                                                         1p.  
1300 € tai 1300 e
luettu kuviosta tai laskettu 300 + 2 × 500 = 1 300 (€)
ei oteta virhettä, jos yksikkö euro (€ tai e) puuttuu

c)                                                                                   1p.
alle 300 km:n matkoilla
luettu kuviosta tai ratkaistu laskemalla
3x = 2x + 300 ½- 2x
x = 300
ei pistettä, jos ilmoitettu yksittäinen matka; esim. 200 km:n matkalla                          0p.

d)                                                              2p.  
Vastaus: 2 x + 300 tai 300 + 2x (tai vastaavasti suoran yhtälönä y = 2x  
+ 300 tai y = 300 + 2x)                                   2p. 
myös 2 x voi olla esitetty myös muodossa x · 2 eli esim. x · 2 + 300 on  
oikein
yksi virhe                                                                              – 1p.
useampi virhe                                                                                                             0p.
jos lausekkeeseen merkitty yksiköt (vaikka väärinkin), ei oteta virhettä
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Tämän esimerkin 9 a)-kohdan ratkaisi täysin oikein 31 % oppilaista ja yhden pis-
teen sai 21 %. Eli pistemääriä painottaen ratkaisuprosentiksi tulee 41. Huolestut-
tavalta tuntuu, että vain liki puolet peruskoulun päättäjistä hallitsi varmasti sellai-
sen perusasian kuin pisteen (0,0) kautta kulkevan lineaarisen funktion piirtämisen. 
Useammalle kuin joka kuudennelle lukioon jatkajalle tämä asia ei vielä ole täysin 
auennut ja tulee jatkossa vaatimaan seikkaperäistä kertausta. Tehtävän d)-kohdasta 
kaksi pistettä sai 31 % ja yhden pisteen 8 % oppilaista. Molemmista, sekä a)- että 
d)-kohdasta sai täydet pisteet 17 % oppilaista ja molemmista nolla pistettä 40 % 
oppilaista. 

Poikien osaaminen oli d)-kohtaa lukuun ottamatta tilastollisesti merkitsevästi 
parempaa kuin tyttöjen. Ero oli a)-, b)- ja c)-kohdissa tilastollisesti merkitsevä     
(p < 0,001, d-arvot välillä 0,11–0,18). Sukupuolten välinen ero oli samankaltai-
nen kaikissa kohdissa suomenkielisissä kouluissa, mutta ruotsinkielisissä kouluissa 
vain a)- ja b)-kohdissa. 

Ruotsinkielisiä kouluja käyneiden tulos oli a)-kohdassa 5 prosenttiyksikköä 
parempi, ja ero oli lähes tilastollisesti merkitsevä (0,05 < p < 0,10) ja suomenkie-
listen d)-kohdassa 13 prosenttiyksikköä parempi (p < 0,001) kuin toisella kotimai-
sella kielellä opetettujen. Kokonaisuudessaan tällaisen perustehtävän keskimääräi-
nen osaaminen jäi siis kohtalaisen ja tyydyttävän osaamisen rajalle.

Tehtävän sensoroinnin (n = 230) perusteella a)-kohdasta yhden pisteen saaneet 
olivat yleensä onnistuneet piirtämään Reijan perimän hinnan riippuvuuden mat-
kasta eli origon kautta kulkevan suoran, mutta eivät osanneet ottaa Rekka-Ramin 
kohdalla huomioon perusmaksua, vaan sekin kuvaaja meni origoon joko lineaa-
risena tai mutkan kautta. Vakion merkitys suoran yhtälössä oli jäänyt epäselväksi. 
Tosin aineistosta löytyi kolmesta neljään prosenttia sellaisiakin, jotka olivat onnis-
tuneet piirtämään Rekka-Ramin kuvaajan, mutta sotkeutuneet Reijan kohdalla. 
Jotkut eivät olleet nimenneet tai erotelleet mitenkään suoria kuvassa. Noin joka 
kymmenenneltä puuttui viivain arviointitilanteessa. Miten on mahtanut olla oppi-
tunneilla, kun asiaa on harjoiteltu? 

Asiasisällön yhteys graafi seen esitykseen oli hauras, ja oppilaat tiedostivat sen.  
Monet a)-kohdan oikein ratkaisseistakin tekivät b)- ja c)-kohdan laskemalla. Lisäksi 
moni oli laskenut oikein, vaikka piirtäminen ei onnistunut tai näytti ihan muuta. 
Oppilaat siis ymmärsivät asian, mutta eivät kyenneet yhdistämään siihen kuvaajaa. 
Vuoden 2004 arvioinnissa oli Rekka-Ramin tapausta vastaava tehtävä vauvan kas-
vamisesta ja silloin funktion osasi piirtää oikein 49 % oppilaista. Tehtävät eivät ole 
suoraan vertailukelpoisia, sillä nyt hahmottamista ilmeisesti haittasi se, että samaan 
kuvaan piti piirtää kaksi suoraa. Lisäksi vaikeuksia aiheuttivat koordinaattiakselien 
yksiköt, vaikka skaalaus oli valmiina: ruutu x-akselilla 50 km ja y-akselilla 100 €. 
Joka kahdeksas oli tehnyt vääriä merkintöjä akseleille ja lisäksi osa muistakin vir-
heellisistä vastauksista oletettavasti juonsi juurensa vastaavista ajatuksista. Vauvan 
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tapauksessa puolestaan ongelmia aiheutti yksikköjen järkevä valinta koordinaatti-
akseleille. Säännön kirjoittaminen sujui vuonna 2004 tämänkertaista heikommin: 
kaksi pistettä sai 23 % ja yhden pisteen 6 % oppilasta.

5.4 Geometria
Opetushallituksen järjestämissä matematiikan arvioinneissa geometria on kautta 
aikojen ollut heikoiten hallittu osa-alue peruskoulun päättövaiheessa (Korhonen 
2001, 54; Mattila 2002, 58; Mattila 2005a, 67; Hirvonen 2012, 59). Keskimäärin 
funktioita osattiin tällä kertaa likimain yhtä heikosti kuin geometrian tehtäviä, ja 
ratkaisuprosentti oli kummassakin kokonaisluvuksi pyöristettynä 46. Huoli geo-
metrian osaamisesta jatkuu silti edelleen, sillä vanhat ankkuritehtävät paljastavat 
tason heikentyneen entisestään. 

Esimerkki 10.

Laske oheisen puolisuunnikkaan pinta-ala.

Geometria on perinteisesti ollut poikien vahvaa aluetta samoin kuin päässälaskut. 
Esimerkissä 10 yhdistyvät molemmat. Tehtävän keskimääräinen ratkaisuprosentti 
oli 32, ja poikien keskimääräinen ratkaisuprosentti (34 %) oli selvästi parempi kuin 
tyttöjen (29 %). Tämä ero on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001, d = 0,11). Puo-
lisuunnikkaan pinta-alaa kysyttiin päässälaskuna myös vuonna 2004. Silloin oikein 
vastanneita oli 50 % oppilaista, nyt 32 %. Tässä vertailussa on kuitenkin huomioi-
tava se, että puolisuunnikkaasta annetut sivut olivat edellisellä kerralla 4 cm, 3 cm 
ja 2 cm. Joku on tuolloin saattanut päätyä oikeaan vastaukseen laskemalla virheel-
lisesti luvut yhteen, toki pinta-alan oikea yksikkö cm² vaadittiin silloinkin. Näiden 
syiden vuoksi tehtävää päätettiin korjata tähän arviointiin.

3 cm

3 cm

5 cm
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Esimerkki 11.

Ympyrän halkaisija on 10 cm.     a) 10 cm²
Mikä seuraavista vastaa parhaiten sen pinta-alaa?   b) 25 cm²
(Π≈ 3,14)      c) 30 cm² 
       d) 80 cm²
                   e) 100 cm²
               

Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa yllä olevassa ympy-
rän pinta-alaa koskevassa tehtävässä. Suomenkielisiä kouluja käyneiden keskimää-
räinen tulos oli 42 %, ruotsinkielisten 47 %. Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. 
Kaikkiaan 44 % oppilaista osasi ratkaista tehtävän oikein. Tehtävän voi helposti 
ratkaista laskimella käyttäen kaavaa, jos sen muistaa. Ratkaisun voi myös päätellä 
kuvittelemalla ympyrän ympäri (100 cm²) ja sisään (50 cm²) piirretyt neliöt, joiden 
väliin kysytty pinta- ala jää. Tämäkin tehtävä kuului ankkureihin. Vuonna 2004 sen 
osasi 49 % oppilaista, ja vuonna 2011 ratkaisuosuus oli 45 %.

Samaa teemaa jatkettiin vielä tuottamistehtävissä, jossa viimeisenä kysymyksenä 
arvioinnissa oli esimerkin 12 tehtävä. Siinä on ehkä vähän tavallisuudesta poikkeava 
tapa kysyä asioita, sillä siinä vaadittiin matemaattisen esityksen kielentämistä. Teh-
tävä selvästi kiinnosti oppilaita, koska siihen saatiin paljon vastauksia. Keskimää-
räiset ratkaisuprosentit on lisätty kunkin kohdan pistemäärän jälkeen. Tässä teh-
tävässä sukupuolten keskimääräiset ratkaisuprosentit olivat likimain samat, myös 
erikielisten koulujen osalta. Otosoppilaista ruotsinkielisten koulujen oppilaat osa-
sivat hieman paremmin b)-kohdan ja suomenkielisten c)-kohdan. Viimeksi mai-
nittuun kohtaan oikein vastanneita oli likimain yhtä paljon kuin edellisen esimer-
kin 11 oikean vastauksen tietäjiä, jos arvaamisen osuus poistetaan ja sen oletetaan 
jakautuneen tasaisesti kaikkiin vaihtoehtoihin. Todellisuudessa väärin vastaaminen 
ei tosin ole puhdasta arvaamista: kyseisen monivalintatehtävän vääriä vaihtoehtoja 
valittiin 6,5 %, 7,4 %, 33,2 %, 8,9 % ja vastaamatta jätti 1,4 % oppilaista.
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Esimerkki 12.

       
   MALLI:

   

   Mallivastaus:

   8 m ∙ 3 m = 24 m2   Kasvimaan pinta-ala

Kirjoita kuhunkin laskuun yllä olevan mallin mukaan selitys, mitä jääkiekkoon liittyvää 
siinä on laskettu.

  Jääkiekon ympärysmitta on 23,9 cm,
  korkeus  on 2,54 cm.
  ▼

a) 23,9 cm : π ≈ 7,61 cm   Vastaus:  1 p.  60 %
b) 7,61 cm : 2 ≈ 3,81 cm    Vastaus:  1 p.   61 %
c) π · (3,81 cm)2 ≈ 45,6 cm2    Vastaus:  1 p. 28 %
d) 45,6 cm2 · 2,54 cm = 116 cm3   Vastaus:  1 p. 60 %
e) 100 cm : 2,54 cm ≈ 39   Vastaus:  1 p. 24 %

Korjausohje:

a) laskettu (jääkiekon) halkaisija      1 p.
b) laskettu (jääkiekon) säde      1 p.
c) jääkiekon pohjaympyrän (pinta-)ala. Pohjaympyrä tai  1 p.
     ympyränmuotoinen pohja tms. oltava mainittu.
    Jos vastauksena on annettu jääkiekon (pinta-)ala              0 p.
d) (jääkiekon) tilavuus      1 p.
e) kuinka monta jääkiekkoa mahtuu metrin korkuiseen pakettiin 
    tai joku muu järkevä selitys      1 p.
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Esimerkki 13 on tehtävä, joka on ollut sekä 6.- että 9.-luokkalaisten kokeessa. 
Kuudesluokkalaisista oikean vastauksen löysi 55 %. Vuonna 2004 tähän kysymyk-
seen vastasi oikein 9.-luokkalaisista 74 %, mutta nyt kahdeksan vuotta myöhem-
min vuonna 2012 enää 70 %. Oppilaiden kasvaessa 6. luokalta 9. luokalle kes-
kimääräinen osaaminen on luonnollisesti noussut huomattavasti. Molemmissa 
aikaisemmissa mittauksissa poikien tulos oli tilastollisesti merkitsevästi korkeam-
malla tasolla kuin tyttöjen, mutta ei enää tällä kerralla. Vuoden 2012 arvioinnissa 
suomenkielissä kouluissa tyttöjen ja poikien ratkaisuprosentti oli likimain sama, 
mutta ruotsinkielissä kouluissa otoksen poikien ratkaisuprosentti oli noin 5 pro-
senttiyksikköä tyttöjä parempi. Tämä ero ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkit-
sevä. Yläkoulun puolella ruotsinkielellä opetettujen tulos oli keskimäärin melkein 
merkitsevästi parempi, alakoulun puolella pieni ero toiseen suuntaan ei ollut tilas-
tollisesti merkitsevällä tasolla. 

Esimerkki 13.

Kuinka monta alla olevan kaltaista, varjostettua            a) neljä
suorakulmaista kolmiota tarvitaan peittämään          b) kuusi
tarkalleen suorakulmion pinta?            c) kahdeksan

      d) kymmenen
      e) kaksitoista

 

5.5 Todennäköisyys ja tilastot

Todennäköisyys ja tilastot on matematiikan osa-alue, jota opitaan paljon myös 
muiden kouluaineiden yhteydessä. Kansanvälisissä arvioinneissa se on ollut kautta 
aikojen suomalaisten vahva alue. Opetushallituksen arvioinneissa siitä on aina ollut 
tehtäviä, mutta ei kovin runsaasti. 

Tällä matematiikan osa-alueella sukupuolierot ovat suurimmillaan poikien hyväksi. 
Kaikissa alla esitettävissä esimerkeissä tytöt menestyivät heikommin kuin pojat. 

 4 cm  

        2  cm  

                      3 cm                                                          6 cm 
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Päässälaskuissa oli seuraava tehtävä (esimerkki 14), jonka keskimääräinen ratkai-
suprosentti oli 57. Pojat saivat keskimäärin 14 prosenttiyksikköä paremman tulok-
sen kuin tytöt (p < 0,001, d = 0,31). Suomenkielisissä kouluissa poikien ja tyttö-
jen keskiarvon ero oli 14 prosenttiyksikköä ja ruotsinkielisissä peräti 17 prosent-
tiyksikköä. Suomenkielistä opetusta saaneet osasivat tehtävän 13 prosenttiyksik-
köä paremmin kuin ruotsinkielellä opetetut, ja ero on tilastollisesti merkitsevä             
(p < 0,001). Tehtävä on vaikeusasteeltaan keskitasoa.

Esimerkki 14.

2 000 lampun joukosta testattiin kaksi sadan lampun erää.
Toisesta löytyi 3 ja toisesta 7 viallista lamppua.
Kuinka monta viallista lamppua voidaan olettaa löytyvän
koko 2 000 lampun erästä?

Seuraavassa tilaston tulkintataitoa vaatineessa monivalintatehtävässä (esimerkki 
15) sukupuolten ero oli myös huomattava: 14 prosenttiyksikköä poikien hyväksi 
(p < 0,001, d = 0,28), ruotsinkielisten koulujen oppilailla sukupuolten ero oli vie-
läkin suurempi (lähes 17 prosenttiyksikköä). Kaikista vastauksista oli oikein 57 %. 
Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.

Esimerkki 15.

Eduskunnassa on 200 kansanedustajaa. Oheisessa kuviossa on esitetty kansan-
edustajien ikäjakauma vuonna 2003. Mikä väittämistä on totta?

Lähde: wwww.eduskunta.fi/ 4.112.03
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a) Yli puolet kansanedustajista on syntynyt 1940-luvulla.
b) Yli 20 kansanedustajaa on syntynyt 1970-luvulla.
c) 1940-luvulla syntyneitä kansanedustajia on 36.
d) 1930-luvulla syntyneitä kansanedustajia on viisi.
e) Suuri osa kansanedustajista on syntynyt ennen 1950-lukua.

Tätä samaa kansanedustajien ikäjakaumaan liittyvää tilastotehtävää käytettiin myös 
vuoden 2004 arvioinnissa. Silloin oikean vastauksen löysi 64 % oppilaista, pojista 
68 % ja tytöistä 61 %. Kokonaisosaaminen on tästä heikentynyt keskimäärin 7 
prosenttiyksikköä vuoteen 2012 tultaessa ja jo ennestään suuri sukupuolten väli-
nen ero osaamisessa on vain kasvanut.

Seuraava esimerkki tehtävistä osoittaa, että todennäköisyyslaskenta on pojilla 
paremmin hallinnassa kuin tytöillä. Esimerkin 16 arpakuutiotehtävän ratkaisi 
oikein 76 % pojista ja 67 % tytöistä. Molemmissa kieliryhmissä tilanne oli liki-
main sama.

Esimerkki 16. 

Arpakuutiota heitetään yhden kerran.   a) Silmäluku on 1.
Mikä seuraavista tulosvaihtoehdoista         b) Silmäluku on pienempi kuin 3.
on todennäköisin?    c) Silmäluku on 6.
      d) Silmäluku on parillinen.  
      e) Silmäluku on suurempi kuin 2.

Edellä oleva esimerkin 16 tehtävä oli myös 6. luokan kokeessa vuonna 2008, ja sil-
loin tulos oli yli 10 prosenttiyksikköä heikompi. Poikien ja tyttöjen ero oli samaa 
suuruusluokkaa kuin 9. luokalla. Suomenkielisten koulujen oppilaiden keskimää-
räinen tulos oli tuolloin 4,4 prosenttiyksikköä parempi kuin ruotsinkielisten kou-
lujen.
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5.6 Yhteenvetoa tehtävien ratkaisuosuuksien muutoksista

Ikäluokkien erot

Taulukkoon 26 on koottu ratkaisuprosentit niistä tehtävistä, jotka ovat olleet 
mukana vähintään yhden kerran aikaisemmin Opetushallituksen järjestämissä 
perusopetuksen päättövaiheen arvioinneissa. Vain osa näistä niin sanotuista ank-
kuritehtävistä on esitelty edellä esimerkeissä. Taulukkoa luettaessa on hyvä pitää 
mielessä, että vuoden 2011 ja 2012 tuloksissa on vertailtavuuden vuoksi ank-
kuritehtävien osalta otettu huomioon vain yleisopetuksen opetussuunnitelmaa 
noudattavat oppilaat, vaikka koko aineiston analyyseissa yksilöllistetyn oppimää-
rän mukaan opiskelevia oppilaita on mukana. Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan 
opiskelevat oppilaat ovat olleet mukana arvioinnissa vain vuonna 2011 ja 2012. 
Hirvosen kirjoittamasta vuoden 2011 raportista (Hirvonen 2012, liite 4) ilmenee, 
tehtävien ratkaisuprosentit olivat 0,6–2,5 prosenttiyksikköä heikommat, jos tällais-
ten oppilaiden tulokset huomioidaan. Vuoden 2012 arvioinnissa vaikutus oli 0,3–
1,8 prosenttiyksikköä (liitteet 2–4). Matematiikassa yleisopetuksen opetussuunni-
telmaa noudattavien otokset eivät vuosien yli täysin vastaa toisiaan, sillä erityisop-
pilaiden määrä on hiljalleen lisääntynyt koko ajan. Täysin vertailukelpoisia otok-
sia onkin varsin vaikea saada. 

Toinen seikka, jolla on merkitystä vertailuja tehtäessä, on se, että vuonna 2004 
astuivat voimaan uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja niiden 
myötä uusi tuntijako. Perusteita oli nyt noudatettava velvoittavana, normiluontei-
sesti. Peruskoulun matematiikan opetukseen lisättiin tuntijaossa yksi vuosiviikko-
tunti. Matematiikassa nivelvaihe siirrettiin vuotta aikaisemmaksi viidennen ja kuu-
den vuosiluokan väliin. Edellä mainitut perusteet tuli ottaa käyttöön porrastetusti 
kaikilla luokka-asteilla viimeistään syksyllä 2006, eli vuosien 2011 ja 2012 päättö-
luokkien oppilaat ovat opiskelleet niiden mukaan koko peruskoulunsa. Muut Ope-
tushallituksen aikaisemmin tutkimat ikäluokat ovat edenneet vuoden 1994 perus-
opetuksen opetussuunnitelmien perusteiden ja viisi vuotta myöhemmin annettu-
jen päättöarvioinnin kriteerien varassa.

Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että koulut ovat jatkuvasti joutuneet kamppaile-
maan supistusten ja säästöpaineiden alla. Ikäluokkien pieneneminen on tuonut 
keitokseen omat mausteensa: toisaalla tunnit ovat käyneet vähiin, toisaalla kou-
luja on lakkautettu tai yhdistetty.
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TAULUKKO 26. Ankkuritehtävien ratkaisuosuudet eri vuosina peruskoulun päättövaiheessa 
prosentteina

Matematiikan 
osa-alue

Osio* Esimerkki 
**

1998
9.lk

2000 
9. lk

2002
 9. lk

2004 
9. lk

2011 
9. lk

2012 
9. lk 

Algebra    M 5 5 55,8 57,5
   M 13 6 91,2 94,7 91,3
   M 14 55,4 50,9 41,9
   M 19 47,4 48,3
   P 5 44,7 42,8 35,7
   T 8a 7a 84,3 83,5 81,0
   T 8b 7b 69,3 66,0 62,0

Funktiot    M 6 21,7 24,2
   M 10 8 78,7 79,4 74,9
   P 7 59,1 50,9
  T 8c 7c 50,0 60,9 45,0

Geometria   M 4 13 74,0 70,4
  M 7 48,7 47,6
  M 11 66,6 53,1 55,3
  M 15 11 48,6 44,6 43,5
  P 3 49,7 32,6
  T 10a 39,0 47,0
  T 10b 20,3 25,0

Luvut ja lasku-
toimitukset

   M 1 82,4 84,7 84,1
   M 8 51,0 55,2
   M 9 83,4 63,4 67,8
   M 12 60,8 57,9 60,6
   M 16 66,2 70,6 61,7 62,9
   P 1 98,6 95,5
   P 11 60,9 57,8
   P 12 69,6 66,3
   P 14 19,6 14,8

Todennäköisyys 
ja tilastot

   M 24 15 64,1 57,0

* M = Monivalintatehtävät, P = Päässälaskut, T = Tuottamistehtävät 
** kaikkia ankkureita ei ole edellä avattu esimerkkeihin                                                                                             
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Peruskoulun päättövaiheessa olevien oppilaiden osaamisessa on taulukon 26     
pohjalta havaittavissa lievää laskusuuntaa melkein jokaisen aiemmissa arvioin-
neissa käytetyn tehtävän kohdalla. Tämä vuoden 2012 tulos vahvistaa edellisen 
arvioinnin epäilyt (Hirvonen 2012, 58–60) siitä, että matematiikan osaaminen 
on heikentynyt yleisesti peruskoulun päättövaiheessa. Huolta herättää ankkuri-
tehtävien ja esimerkin 10 perusteella etenkin geometrian osaamisen heikkene-
minen. Myös algebrassa ovat ratkaisun tuottamista vaativien tuottamistehtävien 
perusteella taidot heikentyneet eivätkä funktiotkaan ole yhtä hyvin hallinnassa 
kuin ennen. Lisäksi päässälaskutaitojen on oppilaiden tuloksia koskevassa luvussa 
todettu edelleen heikentyneen. 

Vuoden 2000 arvioinnin yhteydessä vertailtiin myös osaamisen muutoksia nii-
den tehtävien avulla, joita oli käytetty aiemmin joko Opetushallituksen järjestä-
mässä arvioinnissa vuonna 1998 tai vuonna 1995 Koulutuksen tutkimuslaitoksen 
tai TIMSS:n arvioinneissa (Korhonen 2001, 63). Silloin lähes kaikkien tehtävien 
kohdalla kehitys oli nousujohteista. Vanhojen arviointien perusteella vaikuttaa nyt 
siltä, että peruskoulun päättövaiheessa matematiikan osaamisen taso oli parhaim-
millaan 2000-luvun alkupuolella. Arviointeja ei tehty vuosina 2005–2010. Toki 
PISA-tutkimuksien tulokset ovat olemassa vuosilta 2006 ja 2009. Niissä kum-
massakaan matematiikkaa ei painotettu. Myös vuoden 2009 PISA-tutkimuksen 
pohjalta on saatu heikkoja signaaleja matematiikan tason laskusta Suomessa, ja 
lisäksi Kupari tuo jälleen kerran julki huolensa algebran ja geometria osaamisesta 
(Kupari 2012, 41–45). 

Myös vuoden 2011 TIMMS-tutkimus kertoo suomalaisten koululaisten matema-
tiikan osaamisen heikentymisestä 12 vuoden aikana. Vaikka pudotus ei ole piste-
määrillä mitattuna suuri, on signaali kuitenkin selkeä, sillä luonnontieteiden osaa-
misen taso on säilynyt ennallaan (Kupari ym. 2012, 69–70).

Muutos ikävuosien myötä
Vuoden 2012 arviointi päätti sarjan, jossa yhtä ikäluokkaa, 1996 syntyneitä seurat-
tiin tuntijaon mukaisissa matematiikan opetuksen nivelkohdissa eli 2., 5. ja 9. luo-
kan lopussa. Kaksi ensimmäistä arviointia tehtiin syksyllä kyseisen nivelen jälkeen, 
jolloin arviointipalautetta voitiin jakaa paitsi takaisin- niin myös eteenpäin. Viimei-
nen arviointi tapahtui päättöluokan keväällä. Otoksiin yritettiin saada samat oppi-
laat eri vuosina, mutta koska kaikkia oppilaita ei eri syistä saatu arviointiin, otok-
sia täydennettiin 6. ja 9. luokalla. Tutkittavien määrän on haluttu olevan riittävän 
suuri kunakin vuonna, jotta virhemarginaali on pystytty pitämään kurissa esimer-
kiksi läänien tuloksia tarkasteltaessa. Aineisto antaa mahdollisuuden tutkia osaa-
misessa tapahtuvaa kehitystä perusopetuksen vuosiluokkien karttuessa. 

Seuraavat kaksi esimerkkiä kuvaavat tehtäviä, jotka soveltuvat matematiikan taito-
jen tutkimiseen näinkin eri-ikäisillä oppilailla kuin 3.-, 6.- ja 9.-luokkalaiset. 
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Esimerkki 17. Täydennä puuttuvat luvut seuraavassa lukujonossa.

                        243,  233,  _______,  213,  _______,  _________  1 p.

Esimerkki 18. 

Kuvan laatikon särmät ovat 10 cm pitkiä.      
Kuinka pitkä on ympärillä oleva naru?

                       Vastaus:   _______________    3 p.

Korjausohje:

Vastaus: 80 cm tai 80

Oikeasta vastauksesta annetaan 1 p.                  1 p.
Oppilas saa pisteen, jos tulos on oikein 80 cm.
Yksikön (cm) puuttuminen ei vähennä pisteitä.

Anna pisteet oppilaan esittämästä oikeasta ajattelusta (= paperilla esitetty
perustelu, piirros tai muu ratkaisu) ja oikein merkitystä
laskutoimituksesta, 1 – 2 p.

2 pistettä, jos oppilaan merkinnöistä ilmenee joku seuraavista ajatuksista:   joko                    
                   + 2 p.
- 8 × 10 cm tai
- 10 cm + 10 cm + 10 cm + 10 cm + 10 cm + 10 cm + 10 cm + 10
cm tai
- 4 × 10 cm = 40 cm ja 2 × 40 cm tai
- 2 × 40 cm

1 piste, jos oppilaan merkinnöistä ilmenee jokin seuraavista ajatuksista: 
tai
                   + 1 p.
- 4 × 10 cm tai
- 10 cm + 10 cm + 10 cm + 10 cm
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TAULUKKO 27. Ankkuritehtävien ratkaisuosuudet (%) iän kasvaessa 

Matematiikan   
osa-alue*

Osio ** Esimerkki 
***

2005 
3. lk 

2008  
6. lk 

2012 
9. lk 

Algebra    M 5 5 64,4 57,5
   T 1a 49,4 77,3 86,2
   T 1b 52,9 84,6 91,3

Geometria    M 4 13 54,6 70,4
   T 3 18 23,9 47,5 60,0

Luvut ja laskutoimi-
tukset

   P 9 86,4 91,7
   P 10 3 41,3 73,4
   T 2a 78,9 95,4 97,3

   T 2b 17 56,2 88,2 95,3
Todennäköisyys ja 
tilastot

   M 2 16 60,4 72,4

   M 3 46,3 73,8

      *osa-alue 9. luokan kokeen perusteella
      **tehtävätyyppi 9. luokan kokeessa kuten edellisessä taulukossa
      *** kaikkia ankkureita ei ole edellä avattu esimerkkeihin

Taulukosta 27 voi helposti huomata, että iän myötä ratkaisuprosentit yleensä kas-
vavat, mutta poikkeus vahvistaa säännön (esimerkki 5). Jotkut ankkureista tiedet-
tiin jo arvioinnin tehtäviä laadittaessa mittaamisen kannalta liian helpoiksi 9.-luok-
kalaisille. Ne haluttiin kuitenkin ottaa mukaan lämmittelytehtävinä alkuun pääsyn 
helpottamiseksi. Niiden avulla voidaan myös tutkia heikoimpien oppilaiden osaa-
mista. Pitkittäisaineiston tulokset julkaistaan erillisenä raporttina (Metsämuuro-
nen 2013) kevään 2013 aikana.
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Leena Mattila ja Juhani Rautopuro

6 TAUSTATIETOJA OPPILAISTA JA OPETUKSESTA

6.1 Rehtorikyselyn tulokset

Rehtorikysely tehtiin sähköisesti. Vastaus saatiin 144 suomenkielisestä ja 22 ruot-
sinkielisestä koulusta eli yhteensä 166 rehtorilta. 

Rehtoreista 78 %:lla oli aineenopettajan, 28 %:lla luokanopettajan, 9 %:lla erityis-
opettajan ja 3 %:lla oppilaanohjaan kelpoisuus. Kolmisenkymmentä oli ilmoitta-
nut useita kelpoisuuksia. Aineenopettajina rehtorit edustivat lähes kaikkia koulun 
oppiaineita, eniten heidän joukossaan oli historian ja yhteiskuntaopin sekä mate-
maattisten aineiden opettajia. Nykyisessä koulussaan rehtorit olivat toimineet teh-
tävässään keskimäärin seitsemän ja puoli vuotta. 

Opetusjärjestelyt

Vähimmäismäärä matematiikan vuosiviikkotunteja on peruskoulun tuntijaon 
mukaan 6.–9. luokilla yhteensä 14. Kaikki rehtorit eivät joko tienneet tai pysty-
neet ilmoittamaan yksiselitteisesti 6. luokan tuntien määrää. Luokilla 7–9 vuosi-
viikkotunteja oli yhteensä 10 lukuun ottamatta kolmea koulua, joissa tunteja oli 
9,5 ja 11. Yksi koulu ei vastannut kysymykseen. Matematiikan vuosiviikkotunteja 
suurimmassa osassa kouluista (87 %) 7. luokalla oli 3. Matematiikkaa oli 8. luokalla 
kolme vuosiviikkotuntia 67 %:ssa kouluista ja neljä vuosiviikkotuntia 23 %:ssa 
kouluista. Viimeisellä eli 9. luokalla kolme vuosiviikkotuntia oli enää 28 %:ssa kou-
luista ja neljä vuosiviikkotuntia 63 %:ssa kouluista. Muissa kouluissa tuntimäärä oli 
jaettu 7.–9. luokille hienojakoisemmin, joskus ihan tasan eri vuosiluokkien välillä.

Oppituntien pituus vaihteli kouluittain 45 ja 90 minuutin välillä. Pituudeltaan 45 
minuutin oppitunti oli käytössä 81 % kouluista, toiseksi suosituin oli 75 minuutin 
oppitunti, jota käytti 9 % kouluista. Lukuvuosi oli jaettu 1–6 jaksoon. Useammassa 
kuin joka kolmannessa (37 %) koulussa oli käytössä viisi jaksoa, muissa kouluissa 
loput vaihtoehdot jakautuivat melko tasaisesti. Ruotsinkielisissä kouluissa kolme 
jaksoa oli tavallisin.

Matematiikan opetus

Matematiikan opetus oli kurssitettu kolmasosassa kouluja, suurimmassa osassa 
kouluja matematiikan opetus eteni tasaisesti hajautettuna koko lukuvuodelle.  
Luokkien 7–9 aikana matematiikasta vapaita ns. nollajaksoja oli ollut käytössä 
vain viidesosassa kouluja. Vaikuttaa siltä, että matematiikan opetuksessa on siir-
rytty entistä tasaisempaan tahtiin (vrt. Mattila 2005a, 133).
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Matematiikan oppilasryhmän kokoa kysyttiin suoraan vain oppilailta. Rehtorikyse-
lyn perusteella 72 %:ssa otoskouluista matematiikan opetusryhmiä oli yhtä monta 
kuin yleisopetuksen ryhmiäkin. Joistakin vastauksista (5 %) ei voinut tulkita, oli-
vatko matematiikan ryhmät olleet pienempiä vai eri tavalla ryhmiteltyjä kuin yleis-
opetuksen ryhmät. Muissa kouluissa matematiikkaa opetettiin yleisopetusta pie-
nemmissä ryhmissä. Suomenkielisistä kouluista 88 % oli sellaisia, että matematiik-
kaa opetettiin heterogeenisissä ryhmissä, ruotsinkielisistä 50 %. Muunlaisen ryh-
mittelyn perusteena käytettiin esimerkiksi oppilaan taitoja, oppimistyyliä, valmiuk-
sia, motivaatiota, tuen tarvetta tai kiinnostusta. Matematiikan opetusta painottavia 
luokkia oli 16 otoskoulussa. Näille luokille oppilaat oli useimmiten valittu kokeen 
tai testin perusteella, oppilaat olivat itse saaneet valita enemmän matematiikkaa 
tai he opiskelivat LUMA-luokilla. 

Osa-aikaisen erityisopetuksen määrä vaihteli otoskouluissa 1–104 viikkotuntiin. 
Suurissa kouluissa tuntimäärä oli yleensä suurempi. Keskimäärin osa-aikaista eri-
tyisopetusta oli 36 viikkotuntia, suomenkielisissä kouluissa 35 ja ruotsinkielisissä 
38. Rehtorit kertoivat, että suomenkielisissä kouluissa 9.-luokkalaisista matematiik-
kaa opiskeli keskimäärin 4 % ja ruotsinkielisissä 3 % yksilöllistetyn opetussuun-
nitelman (HOJKS) mukaan. Matematiikan oppimissuunnitelma oli kummassakin 
ryhmässä tehty keskimäärin yhtä prosenttiyksikköä pienemmälle joukolle oppilaita 
kuin yksilöllistettyjä opetussuunnitelmia.

Tuntiresurssit
Rehtoreilta kysyttiin tuntikehystä, eli kaikkien aineiden yleisopetuksen luokkatun-
teja 7.–9. luokilla lukuvuonna 2011–2012 yhteensä. Varsin moni oli sekoittanut 
asian tuntijakoon. Myös 9. luokan matematiikan opetukseen käytetyt tunnit jäivät 
epäselviksi. Näin ollen tarkkaa kuvaa vallinneesta tilanteesta ei kyselyn pohjalta 
pysty sanomaan. Päähavainto on se, että matematiikan opetukseen käytettiin pro-
sentuaalisesti vähemmän tuntiresurssia kuin oli tuntijaon mukaisia tunteja. Siitä 
voi päätellä, että ainakin joitain muita oppiaineita opetettiin pienemmissä ryhmissä 
kuin matematiikkaa. Täytyy kuitenkin huomata, että osa erityisopetuksen tunneista 
koitui matematiikan hyväksi.

Reilusti yli puolessa kouluista oli tarjottu arviointiin osallistuneille oppilaille luok-
kien 7–9 aikana vähintään yhtä matematiikan valinnaiskurssia. Melkein 30 %:ssa 
kouluja sellainen oli myös toteutunut, joissain useampia. 

Rehtoreilta kysyttiin, mihin heidän koulussaan kohdistetaan vähimmäismäärän yli 
jäävät resurssit. Neljännes rehtoreista ei joko vastannut tai kirjoitti, ettei ylimää-
räistä jäänyt. Eniten resurssia käytettiin tukiopetukseen (maininnut 37 %), jako-
tunteihin (25 %), erityisopetukseen (25 %), samanaikaisopetukseen/resurssiopet-
tajaan (22 %), ryhmäkokojen pienentämiseen (14 %). Muut kohteet saivat mainin-
nan alle 5 %:lta rehtoreista.
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Mikäli koulun resurssit koettiin riittämättömiksi, siitä seurasi rehtoreiden mukaan 
opetusryhmien koon kasvaminen sekä tuki-, erityis- ja samanaikaisopetuksen että 
jakotuntien väheneminen. Sellaisissa olosuhteissa oppilaita ei rehtoreiden mukaan 
kyetä tukemaan tarpeeksi. Opetuksen eriyttäminen hankaloituu, jolloin oppimis-
vaikeudet korostuvat ja lahjakkaat oppilaat kärsivät hitaasta etenemisestä. Seurauk-
sena on myös työrauhaongelmia. Oppimistulokset laskevat. Lisäresurssia tarvit-
taisiin rehtoreiden mielestä ennen kaikkea siihen, että ryhmäkokoja voitaisiin pie-
nentää sekä järjestää erityisopetusta, samanaikaisopetusta ja jakotunteja.

Ilmapiiri 

Arvioinnissa tarkasteltiin myös koulujen ilmapiiriä ja ilmeni, että arviointiin osal-
listuneen ikäluokan oppilaan sellaisia kiusaamistapauksia, joissa oppilas oli ollut 
kiusattuna osapuolena, oli yläkoulun aikana käsitelty kouluissa keskimäärin vähän 
alle seitsemän. Suomenkielisissä kouluissa tällaisia tapauksia oli yläkoulun aikana 
ollut keskimäärin 7,3 ja ruotsinkielisissä 4,5. Ruotsinkieliset koulut ovat keskimää-
rin pienempiä, mutta se ei riittäne selittämään näin suurta eroa.

Suurimmassa osassa otoskouluja ei ollut kolmen viimeisen lukuvuoden aikana 
tapahtunut arvioinnin tuloksiin vaikuttavia rakenteellisia muutoksia. Tilojen kor-
jauksen aiheuttamista haitoista oli kärsitty 17 otoskoulussa, kolmessa oli päästy 
uusiin tiloihin. Lomautuksia oli ollut yhdeksässä koulussa. Kuusi koulua oli yhdis-
tetty jonkun muun koulun kanssa. Joissain kouluissa ryhmäkoot olivat kasvaneet, 
toisissa taas oli saatu lisää opetusresurssia. Muutamassa koulussa oli vaihtunut 
opettajia tai rehtori. Parissa kolmessa koulussa opetusryhmien kokoonpanossa 
oli tapahtunut muutoksia.

Rehtoreita pyydettiin kuvailemaan, miten heidän koulussaan on järjestetty edel-
lisen vuoden alussa voimaan tullut yleinen, tehostettu ja erityinen tuki oppilaille. 
Vastausta ei saatu 8 %:lta, ja kolmessa koulussa uudistus oli vielä sisäänajovai-
heessa. Muut 90 % kertoivat asian olevan kunnossa. Rehtorit kuvailivat tilannetta 
lyhyesti:

Lain mukaisesti ja opetussuunnitelman hengessä.

tai vähän runsassanaisemmin:
Yleisen tuen piirissä olevalle annetaan tukiopetusta (aineenopettaja tai laaja-alai-
nen erityisopettaja). Jos ne eivät riitä, niin opettaja laatii pedagogisen arvion. Oppi-
lashuoltoryhmä käsittelee arvion ja tekee päätöksen tukitoimenpiteistä. Aineenopet-
taja ja erityisopettaja laativat oppimissuunnitelman yhdessä huoltajien kanssa. Jos 
tehostettu tuki ei riitä, laativat oppilasta opettavat opettajat luokanvalvojan johdolla 
ja erityisopettajan avustamana pedagogisen selvityksen. Selvitystä täydennetään tar-
vittaessa lääkäri/psykologi lausunnolla. Erityiseen tukeen siirtämispäätöksen tekee 
sivistystoimenjohtaja. Opetus annetaan erityisluokassa ja oppilaalle laaditaan siellä 
vielä lisäksi HOJKS. 
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Rehtoreita pyydettiin luonnehtimaan koulunsa tulevaisuuden näkymiä ja mainit-
semaan sekä mahdollisuuksia että uhkia. Arvioinnissa parhaiten menestyneiden 
koulujen rehtorit sanoivat:

Erityistä tukea saavien oppilaiden määrä kasvaa vähän ja tehostettua tukea saavien 
määrä kasvaa myös. Se voi olla joillekin opettajille mahdollisuus laajentaa omaa osaa-
mistaan, mutta se voidaan myös kokea negatiivisena asiana, ahdistavana ja pelotta-
vana asiana, jos ei halua omia asenteitaan muuttaa. 

Tällä hetkellä seestynyt vaihe. Nyt ei enää tarvitse koko ajan miettiä säästöjä, vaan 
voimme tehdä kehittämistyötäkin. Tuntikehys on ollut ihan riittävä.

Yhtenäiskoulupäätös tehty 2006 eikä odotettavissa muutoksia lähitulevaisuudessa. 
5. ja 6. luokat alakoulun puolelta siirtyneet yläkoulun kiinteistöön 3 vuotta sitten.

Mahdollisuudet: Koulun hyvä maine, positiivinen oppimisilmapiiri, ammattitaitoiset 
ja kehittymiskykyiset opettajat ja muu henkilöstö. Uhat: Kyky vastata yhä lisäänty-
viin haasteisiin: oppilasmäärän vaihtelut, riittävät tehostetun ja erityisen tuen resurssit.
Koulumme opetusteknologiset mahdollisuudet ovat erinomaiset ja asianosaava opetta-
jakunta on hyvin sitoutunutta työhönsä.

Seuraavana lukuvuonna alkaa koulun peruskorjaus. Puolentoista vuoden ajan koulu 
toimii väistötiloissa kahdessa eri toimipisteessä, mikä tulee olemaan haaste koulun 
yhteishengelle. Toisaalta uuteen, remontoituun koulurakennukseen pääseminen takai-
sin innostaa. Henkilökunta ja oppilaat tuntuvat suhtautuvan luottavaisesti tulevaan 
väistötila-aikaan.

Tiukka kuntatalous ja kuntarakenteen muutokset mietityttävät, mutta nykyaikaiset 
tilat (valmistuneet v. 2000). Pätevä henkilökunta ja kunnan myönteinen suhtautu-
minen opetuksen resursointiin luo luottamusta tulevaisuuteen. Uusi tuntijakoesitys on 
vielä hieman huonompi kuin tämä nykyinen. Kaiholla muistelemme 90-luvun valin-
naisainetarjontaa, joka mahdollisti (niin hyvien kuin huonojenkin) oppilaiden yksi-
löllisten tarpeiden huomioimisen. Nykymenolla syrjäytyminen lisääntyy, vaikka oppi-
lashuoltoon panostetaan. Liian teoreettinen koulu ei motivoi kaikkia.

Kollegiaalinen yhteistyö ja samanaikaisopettajuus, työmäärän kasvun jako ja jaksa-
minen huolettaa...

Uusi koulukeskus tarjoaa modernin, turvallisen ja hyvän oppimisympäristön. Tätä 
tukevat sekä henkilökunnan, huoltajien että oppilaiden kouluntoiminnan arvioin-
tikyselyt. Opettajakuntamme on pätevää eikä vaihdu kovinkaan tiheään. Oppilas-
määrien väheneminen on uhkatekijä pienessä maalaiskunnassa. Millaiset taloudelli-
set resurssit meillä on tulevaisuudessa käytössämme?
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Oppilasaineksen monipuolistuminen tekee koulustamme enemmän yhteisönsä näköi-
sen ja antaa myös oppilaille ja myös heidän huoltajille monipuolisemman kuvan kou-
lumme toiminnasta. Peruskorjauksen toteutuminen antaa kasvatuksen ja opetuk-
sen kehittämiselle erinomaiset puitteet. Yhteisöllisyyden sekä ammattimaisen toimin-
nan kehittäminen sekä oppilaiden osallistamisen lisääminen ovat koulumme keskei-
siä lähiajan tavoitteita.

Kuntatalous ja kuntien mahdolliset yhdistymiset ovat taustalla kehitettäessä perus-
opetusta ajassa mukana pysyvänä ja tulevaisuuteen suuntaavana isomman kaupun-
gin kyljessä olevana haluttavana vaihtoehtona.

”Miten oppilaat oppivat”-teema toteutetaan ensi lukuvuonna muodossa ”näe, kuule, 
käsittele”.

Uhkana on kunnollisten, motivoituneiden ja sitoutuneiden opettajien puute.

Kouluumme on onnistunut rekrytoimaan hyviä opettajia. Olemme satsanneet pal-
jon aikaa ja energiaa parantaaksemme oppilaiden opiskelutekniikka mm. vaati-
malla enemmän läksyiltä. Olemme tehostaneet kodin ja koulun yhteistyötä Wilman 
avulla ja saaneet hyviä tuloksia.

Koulu toimii tehokkaasti erilaisissa projekteissa. Suunnittelemme energialaborato-
riota, joka voisi palvella koko seutua. Yhtenäiskouluun siirryttiin vuosituhannen 
vaihteessa, joten siitä on saatu kokemuksia. Oppilasmäärä lisääntyy ja kärsimme 
tilan puutteesta. 

Toisessa päässä puolestaan tilanne näytti seuraavalta:
Tulevaisuus, toivotaan kouluremontin tuovan muutosta sisäilmaongelmaan. Käytän-
nön asiat muuttuvat parempaan suuntaan koulurakennuksessa. Koulun kehittämi-
seen toivotaan resurssia, jotta asioita saadaan todellakin vietyä eteenpäin. Turvalli-
suus koulussa paranee. Kuulutusjärjestelmästä tulee aukoton. Kameravalvonta para-
nee, taskuvarkaudet vähenee. Oppilaille vastuu tekemisistään. Oppilaiden vaikutus-
mahdollisuuksia voidaan parantaa. Yhteistä tekemistä saadaan oppilaille ja henki-
lökunnalle (vastakkainasettelu vähemmäksi).

Koulussamme toimii myös luokkamuotoisen erityisopetuksen pienryhmiä ja niiden 
yhteistyö yleisopetuksen kanssa on parantunut viimeisten vuosien aikana. Uhkana 
voi olla alkuvaiheessa erityisopetuksen byrokratian lisääntyminen ja oppilaan kohtaa-
misen väheneminen. Toivottavasti vain väliaikainen ilmiö. Toisaalta erityisopettajien 
roolin muuttuminen vrt. oppilaan kohtaamisten. Konsultointi on hyvä asia, mutta se 
ei saa olla pois oppilaan kohtaamisesta.

Pätevien viranhaltijoiden saannin ennakoidaan vaikeutuvan. Lukio ja yläkoulu ovat 
kiinteässä yhteydessä. Jos lukio joudutaan lakkauttamaan, ykäkouluun jää vain 
äidinkielen lehtorin virka, muut lehtoraatit muuttuvat tuntiopettajuuksiksi.
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Oppilasmäärät putoavat jatkuvasti, mutta kotikoulurajojen muutoksilla toivotaan 
saatavan parannusta tilanteeseen. Eräiden oppilaiden sosiaaliset ongelmat näkyvät 
koulutyössä. Koulun B-rakennusta peruskorjataan ja toivon, että myös A-rakennuk-
sen peruskorjaus alkaisi mahdollisimman pian.

Kuntaliitoksen mahdollisuus heikentää koulun tulevaisuuden näkymiä.

Mitä todennäköisimmin yläluokat siirretään naapurikuntiin.
Oppilasmäärän pieneneminen ja samalla kehyksen pieneneminen. Kaupunki on myön-
tänyt rahaa koulun it-laitehankintoihin, joka toivottavasti vaikuttaa opetuksen laa-
tuun.

Kuntauudistuksen myötä resurssimme saattavat pienentyä juuri perusopetuksen suh-
teen. Ryhmäkoot voivat suurentua.

Yläkoulujen yhdistyminen.

Odotamme uutta koulurakennusta 2016, nyt meillä on paljon ala-arvoisia tiloja.

Opettaa elämää eikä koulua varten! Jatkamme opetuksen kehittämistä sellaiseksi, 
että oppilaat saavat hyvän pohjan tulevaisuuteen. Hyvät perustiedot ja -valmiudet 
kohtaamaan tulevaisuuden vaatimukset myös henkilökohtaisen kehityksen alueella. 
Uhkana on oppilasmäärän väheneminen, huonommat ja epäpätevät opettajat, puut-
teet vanhemmuudessa, oppilaiden syrjäytymisriski peruskoulun lopussa ja etenkin sen 
jälkeen, resursoinnin puute, erityisen tuen puute kouluväsymyksestä kärsiville.

Koejärjestelyt olivat sujuneet kouluissa paria poikkeusta lukuun ottamatta hyvin 
ilman ongelmia. Joka kymmenes rehtori toi julki arvioinnista itselleen tai opetta-
jille koituneen työn määrän. Jotkut koulut olivat sattuneet myös PISA-arviointiin. 
Joillain harvoilla oli motivointiongelmia. Yleisvaikutelmaksi rehtoreiden vastauk-
sista jää, että kautta maan yläkoulut ovat kehittäneet hyvät rutiinit valtakunnallis-
ten arviointien läpiviemiseen. 

6.2 Opettajakyselyn tulokset

Opettajakyselyyn vastasi 658 matematiikan opettajaa, joista naisia oli 56 %. 

Kelpoisuus

Arvioinnin aikaan matematiikkaa opettaneista 85 % oli matematiikan opettajia,     
8 % erityisopettajia, loput luokanopettajia ja muita toimenkuvia edustavia. Pari 
prosenttia vastanneista oli sivuuttanut muodollista kelpoisuutta koskevan kysy-
myksen, vastanneista muodollisesti kelpoisia oli 90 %. Suomenkielisissä kouluissa 
(93 %) tilanne oli parempi kuin ruotsinkielisissä (74 %). Lääneittäin katsottaessa 
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paras tilanne oli Lapissa: kaikki otoksen opettajat olivat muodollisesti kelpoisia. 
Etelä-Suomessa muodollisesti pätevien osuus oli pienin eli 84 %, Länsi-Suomessa 
92 %, Itä-Suomessa 97 % ja Oulun läänissä 94 %. 

Matematiikkaa opettaneista opettajista 70 %:lla oli ylempi korkeakoulututkinto 
FM/FK, 11 %:lla alempi LuK, luokanopettajan pätevyys oli 5 %:lla ja parilla pro-
sentilla lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Opettajista 13 %:lla oli muu koulutus, 
mikä aika usein oli diplomi-insinööri, kasvatustieteiden maisteri tai erityisopettaja, 
mutta pelkkiä ylioppilaitakin oli joukossa sijaisina. Yli neljällä viidesosalla oli mate-
matiikan opintoja joko laudaturin tai cum lauden verran. Ruotsinkielisissä kou-
luissa matematiikkaa opettavien koulutustaso vaihteli enemmän. 

Työnkuva

Matematiikkaa opettaneista 57 % hoiti kolmea oppiainetta: matematiikkaa, fysiik-
kaa ja kemiaa. Runsas viidesosa opetti tietotekniikkaa ja sen lisäksi vähintään yhtä 
edellä mainituista oppiaineista. Pelkästään matematiikkaa opetti 14 %. Keskimää-
rin puolet vastanneiden työajasta oli matematiikan opetusta. He olivat toimineet 
opettajina keskimäärin 15 vuotta, joista keskimäärin 11 vuotta olivat työskennel-
leet nykyisessä koulussaan.

Yli 60 % matematiikan opettajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä seuraa-
vasta väitteestä: Työni on muuttunut yhä vaativammaksi viime vuosien aikana. Neljäs-
osa koki paineita jäädä usein ylitöihin. 

Täydennyskoulutukseen viimeisen kolmen vuoden aikana suomenkielisten koulu-
jen matematiikan opettajat olivat osallistuneet keskimäärin 6 päivää ja ruotsinkie-
listen 10 päivää. Matematiikan opetukseen liittyvää täydennyskoulusta näistä oli 
ollut keskimäärin suomenkielisillä 1,4 ja ruotsinkielisillä 2,7 päivää, mutta lähes 
puolella opettajista ei yhtään päivää. Opettajia pyydettiin valitsemaan kaksi aihetta, 
joista he haluaisivat täydennyskoulutusta. Koulutusta toivottiin oppilaiden moti-
voimiseen (maininnut 42 %), opetuksen eriyttämiseen (35 %), opetusmenetelmiin 
(35 %), oppimisvaikeuksiin (35 %), lahjakkaiden lasten opettamiseen (20 %), tieto- 
ja viestintätekniikkaan (14 %), matematiikan keskeisiin sisältöihin (6 %), oppilas-
arviointiin (5 %) sekä muihin aiheisiin (1 %). 

Opetusmateriaalit

Neljä viidestä kyselyyn vastanneesta opettajasta kertoi käyttävänsä työssään mate-
matiikan opetussuunnitelmaa. Eniten sitä tarvittiin sisältöjen ja tavoitteiden tarkis-
tamiseen. Varsin moni käytti opetussuunnitelmaa oppilasarviointiin ja opetuksen 
suunnitteluun. Vajaa neljäsosa opettajista hyödynsi sitä tukea tarvitsevien oppilai-
den opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ne, jotka eivät käyttäneet opetus-
suunnitelmaa, opettivat enimmäkseen kirjan mukaan. 
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Suomenkielisissä kouluissa suosituinta oppikirjasarjaa käytti 39 %, toiseksi suo-
situinta 29 % ja kolmanneksi suosituinta 13 % matematiikan opettajista. Ruot-
sinkielisistä opettajista kaksi kolmannesta käytti samaa oppikirjaa. Loput opetti-
vat kummassakin kieliryhmässä neljän muun oppikirjan avulla. Myös kirjasarjo-
jen yksilölliseen opetukseen tarkoitetut mukautetut versiot tai e-painokset olivat 
kouluissa käytössä. Kuviossa 18 on esitetty kokeen tulokset matematiikan eri osa-
alueilla kolmen tavallisimmin käytetyn oppikirjan osalta. Kuviota tarkasteltaessa 
on hyvä muistaa, että oppikirjat eivät välttämättä esitä asioita samassa järjestyk-
sessä. Menestykseen matematiikan eri osa-alueilla on luonnollisesti vaikuttanut se, 
mitä on käsitelty juuri ennen arviointipäiviä tai paljon aikaisemmin. Johtopäätös-
ten tekoa sekoittaa sekin, että opettajat saattavat poiketa oppikirjan järjestyksestä. 
Heiltä ei kysytty, mikä osa-alue oli arviointipäivään mennessä vielä käymättä ja pal-
jonko oppitunteja oli käyttämättä. Lisäksi aineenopettajilla on taipumus täydentää 
oppikirjassa havaitsemiaan puutteita muulla materiaalilla. Kirjavertailua peruskou-
lun päättöluokalla mutkistaa sekin, ettei tiedetä, mitä matematiikan kirjoja oppi-
laat olivat alakoulussa käyttäneet. Näiden tietojen valossa kirjoja ei voi asettamaan 
paremmuusjärjestykseen. 

KUVIO 18. Kolmea eri oppikirjaa yläkoulussa opiskelleiden menestys arvioinnissa
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Oman oppikirjan lisäksi matematiikan opetuksessa käytettiin runsaasti muuta 
aineistoa. Suosituinta oli tehdä itse materiaalia: kaksi viidesosaa käytti sellaista 
usein tai lähes aina ja melkein puolet joskus. Oman oppikirjasarjan opettajan mate-
riaalia hyödynnettiin melkein yhtä uutterasti. Viidesosa käytti usein tai aina oppi-
kirjan lisämateriaalia ja yhtä suosittua oli ottaa avuksi muita oppikirjoja. Sähköistä 
materiaalia käytettiin yleensä joskus tai harvoin ja opetusohjelmistoja (esim. Geo-
Gebra) tai muuta kirjallista materiaalia (esim. lehdet) yleensä vain harvoin. Yli puo-
let opettajista valmisti tai muokkasi itse materiaalia vähintään joka toiselle mate-
matiikan tunnille. 

Kotitehtävät
Matematiikan kotitehtäviä annettiin oppilaille kerralla tavallisimmin 3–4, ja näin 
menetteli kaksi kolmasosaa opettajista. Suomenkielissä kouluissa kotitehtäviä 
annettiin hieman vähemmän kuin ruotsinkielisissä. Liki puolet opettajista tarkisti 
lähes aina ja kolmasosa usein, että oppilaat olivat myös tehneet kotitehtävät. 

Opettaminen

Opettajia pyydettiin kertomaan 16 Likert-asteikollisen (-2 = täysin eri mieltä, -1, 
0, 1, 2 = täysin samaa mieltä) väittämän avulla mielipiteensä siitä, mikä mate-
matiikan opetuksessa yläkoulussa on tärkeää. Nais- ja miesopettajien näkemyk-
set olivat varsin yhdenmukaisia. Eroa oli tilastollisesti merkitsevällä tasolla vain 
kolmen väittämän kohdalla: Matematiikan opetuksessa pitäisi käyttää oppimispelejä                             
(p < 0,001), Oppilaiden pitäisi käyttää mahdollisimman paljon konkreettisia havainnol-
listamisvälineitä (p < 0,001) ja Tärkeintä on oppia käyttämään matematiikkaa joka-
päiväisessä elämässä (p < 0,01). Kaikissa tapauksissa naiset olivat vahvemmin väit-
tämän kannalla kuin miehet. 

Opettajien vastaukset tiivistettiin faktorianalyysin avulla neljäksi keskiarvomuut-
tujaksi, joiden skaala on sama kuin alkuperäisten väittämien. Keskiarvomuuttujilla 
kuvattavien ulottuvuuksien sisäistä yhdenmukaisuutta (reliabiliteettia) tarkastel-
tiin Cronbachin alfa-kertoimen avulla (ks. Taulukko 28). Muodostettujen ulottu-
vuuksien ulkopuolelle jäi heikon faktorilatauksen vuoksi vain yksi väittämä: Oppi-
laan ei välttämättä tarvitse ymmärtää jokaista päättelyä ja menetelmää. Siinä mielipi-
teet kasaantuivat lähinnä asteikon keskimmäisiin vaihtoehtoihin. 
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TAULUKKO 28. Mitä opettajat pitivät tärkeänä matematiikan opetuksessa yläkoulussa

Rutiinit Käytännöllisyys Eksaktius *luovuus

• Tärkeintä matematii-
kan opetuksessa on 
runsas harjoittelu.

• Keskeisiä ratkaisu-
menetelmiä (mm. 
kaavojen soveltami-
nen) tulee painottaa.

• Tulee ratkoa run-
saasti rutiinitehtä-
viä, joissa tunnettu 
menetelmä johtaa 
varmasti ratkaisuun.

• Tärkeintä on opet-
taa matemaattisia 
tietoja, kuten faktoja 
ja tuloksia.

• Tuntiosaamisen 
arvioinnissa tulisi 
ennen muuta huo-
mioida esitetyt rat-
kaisut.

• Toisinaan opetus 
tulisi järjestää aine-
rajat ylittävinä pro-
jekteina, ja sille 
tulisi luoda edelly-
tykset. 

• Matematiikan ope-
tuksessa pitäisi 
käyttää oppimis-
pelejä.

• Oppilaiden pitäisi 
käyttää mahdol-
lisimman pal-
jon konkreettisia 
havainnollistamis-
välineitä (esimer-
kiksi pahvisia kap-
paleita).

• Tärkeintä on oppia 
käyttämään mate-
matiikkaa jokapäi-
väisessä elämässä.

• Täsmällinen 
todistaminen on 
keskeinen mate-
matiikan opetuk-
sen tavoite.

• Pythagoraan 
lauseen todis-
tus tulisi käsitellä 
matematiikan 
tunneilla. 

• Luvun 2 neliöjuu-
ren irrationaali-
suus pitää todis-
taa.

• Oppilaan tulee 
kehittää mahdol-
lisimman paljon 
erilaisia ratkai-
sutapoja ja niistä 
tulee keskustella.

• Oppilaiden tulee 
muotoilla tehtä-
viä ja kysymyksiä 
itse ja etsiä niihin 
ratkaisuja.

• Opetuksessa 
tulisi käyttää 
mahdollisimman 
usein tehtäviä, 
joita täytyy poh-
tia, eikä voi rat-
kaista vain laske-
malla.

Alfa = 0,56
Osioiden keskimääräinen 
korrelaatio = 0,20

Alfa = 0,60
Osioiden keskimääräi-
nen korrelaatio = 0,27

Alfa = 0,62
Osioiden keskimääräi-
nen korrelaatio = 0,36

Alfa = 0,66 
Osioiden keskimääräi-
nen korrelaatio = 0,39

* luovuus = jokaisen luovuus (Uusikylä 2012, 65)
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Muodostettujen neljän ulottuvuuden keskiarvot on esitetty kuviossa 19. 

KUVIO 19. Mitä yläkoulun opettajat pitivät tärkeänä matematiikan opetuksessa? 

Kuten kuviosta havaitaan, leimaa yläkoulussa matematiikan opetusta käytännön-
läheisyys. Etenkin naisopettajat olivat tätä piirrettä kuvaavien väitteiden kannalla. 
Mies- ja naisopettajien välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001). Konk-
reettisuutta ja tekemistä pidettiin arvossa peruskoululaisten opettamisessa, samoin 
oppilaiden omakohtaista ja aktiivista asioiden pohdiskelua. Myös perinteisiä rutii-
neja, kuten keskeisten ratkaisumenetelmien opettelua ja harjoittelua, opettajat piti-
vät merkityksellisinä. Sen sijaan matemaattinen täsmällisyys ja todistaminen eivät 
saaneet yläkoulun opettajilta juuri kannatusta. Matematiikan opetuksen ulottu-
vuuksilla ei ollut yhteyttä keskimääräisiin oppimistuloksiin, sillä korrelaatiokertoi-
met näiden keskiarvomuuttujien ja oppilaiden osaamisen välillä olivat liki nollia. 
Mikään ajattelutapa ei näytä johtavan muita parempaan tulokseen. Ilmeisesti opet-
tajat käyttäytyvät vaihtelevasti soveltaen erilaisia näkökulmia aina tilanteen mukaan 
parhaaksi katsomallaan tavalla.
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Eriyttäminen

Kukaan matematiikan opettajista ei täysin tyrmännyt väitettä Pystyn antamaan 
vaihtoehtoisen selityksen tai esimerkin, jos oppilaat vaikuttavat hämmentyneiltä. 
Väitteen kanssa jokseenkin tai täysin samaa mieltä opettajista oli 90 %. Opettajista 
77 % suhtautui myönteisesti väitteeseen Pystyn mielestäni luomaan sopivia haasteita 
kyvykkäille oppilaille. Opettajista 40 % ei osannut sanoa valmiuksistaan opettaa 
oppilaita, joilla on matematiikan oppimisvaikeuksia, ja kuudesosa piti valmiuksi-
aan puutteellisina. Neljäsosa katsoi sellaisten oppilaiden työllistävän heitä liikaa. 
Kolmasosa vastaajista ei ollut puolesta eikä vastaan väittämästä Monille yleisope-
tuksen oppilaille opetussuunnitelma on liian vaativa. Loput mielipiteet hajaantuivat 
molempiin suuntiin. Puolet opettajista kannatti ja viidesosa vastusti väitettä Sel-
laisten oppilaiden, joille matematiikan oppiminen on vaikeaa, oppimäärä pitäisi yksilöl-
listää mahdollisimman varhain.

TAULUKKO 29. Matematiikan tuki- ja erityisopetuksen saatavuus tarvittaessa opettajien 
mukaan prosentteina

Tuen muoto Opetuskieli Ei lainkaan Joskus Usein Aina
Tukiopetus Suomi   0,0 13,1 33,5 53,4

Ruotsi   2,3 36,4 33,0 28,4
Erityisopetus Suomi   2,8 46,4 39,0 11,7

Ruotsi 19,5 34,5 25,3 20,7

Useimmat opettajat eivät saaneet toista opettajaa työparikseen kuin joskus, eikä 
se ollut koskaan mahdollista kolmannekselle. Kouluohjaajan ja -avustajan saami-
nen oli lähes yhtä vaikeaa. 

Samaa asiaa lähestyttiin vielä väittämällä: Oppilas, jolla on matematiikassa oppimisen 
vaikeuksia, saa koulussamme oppimiselleen tarvitsemansa tuen. Täysin tai jokseenkin 
samaa mieltä oli suomenkielellä matematiikkaa opettavista 65 % ja ruotsinkieli-
sistä 76 %. Koulujen on siis vielä tehostettava toimia siinä, että tukitoimet saadaan 
kaikkien tarpeessa olevien oppilaiden ulottuville ja lain edellyttämä kolmiportai-
nen tuki käytännössä toteutettua.
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Yhteistyö

Yli puolet opettajista kertoi, että hänen koulussaan matematiikan opetusta suunni-
tellaan yhteisesti joskus. Neljäsosa puolestaan kertoi näin tapahtuvan usein. Yhtei-
siä kokeita muiden matematiikan opetusryhmien kanssa piti 28 % aina, 20 % usein 
ja 32 % joskus. Viidesosa vastasi, ettei yhteisiä kokeita järjestetä lainkaan, eikä suu-
rin osa heistä pitänyt niitä edes tarpeellisina. Työnsä kannalta tärkeimmiksi yhteis-
työkumppaneikseen yläkoulun matematiikan opettajat ilmoittivat muut matema-
tiikan opettajat (89 %), erityisopettajat (54 %), oppilaiden huoltajat (15 %), muut 
opettajat (14 %), rehtorin (14 %), oppilashuollon (11 %) ja muun tahon (5 %), 
joka useimmiten oli koulunkäyntiavustaja. Puolet matematiikan opettajista otti 
myönteisen kannan väitteeseen Luotan kykyyni saada tukea tarvitsevien lasten van-
hemmat yhteistyöhön erilaisissa koulun toiminnoissa. Väitteen Pystyn tekemään kouluun 
tulon helpoksi vanhemmille kanssa oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 63 % mate-
matiikan opettajista.

6.3 Oppilaskyselyn tulokset

Otosoppilaista 88 %:lla äidinkieli oli suomi ja 10 %:lla ruotsi. Oppilaiden äideistä 
puolet oli ylioppilaita ja isistä melkein kolmannes. Neljäsosalla oppilaista molem-
mat vanhemmat olivat ylioppilaita ja kahdella viidesosalla ei kumpikaan. 

Jatko-opintosuunnitelmat

Oppilailta kysyttiin, mihin jatko-opintoihin he ensisijaisesti pyrkivät. Vaihtoeh-
dot olivat lukio, ammatillinen koulutus, hankin lisävalmiuksia jatko-opintoihin ja aion 
mennä töihin tai pitää välivuoden. Lukion valinneita pyydettiin vielä kertomaan, kum-
man matematiikan oppimäärän, pitkän vai lyhyen, he haluavat valita. Pojista luki-
oon aikoi 48 % ja tytöistä 64 %. Lukioon aikovista pojista kaksi kolmasosaa halusi 
lukea pitkän matematiikan, mutta tytöistä puolet. Eli pitkän matematiikan valit-
sijoissa oli likimain yhtä monta tyttöä kuin poikaa. Ammatilliseen koulutukseen 
puolestaan halusi pojista 52 % ja tytöistä 34 %. Lisävalmiuksia jatko-opintoihin 
suunnitteli vajaa prosentti otosoppilaista ja töihin menoa tai välivuotta mieli mar-
ginaalinen 12 oppilaan joukko. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden 
jatko-opintotoiveet eivät sanottavasti eronneet toisistaan. 
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Koska jatko-opintoihin valinta tapahtuu pitkälti todistusarvosanojen pohjalta, on 
tässä yhteydessä mielekästä tarkastella valintojen jakautumista yhdessä matema-
tiikan arvosanojen kanssa. Kuviosta 20 käy ilmi, että peruskoulussa matematiikan 
tyydyttävästi (7) suorittaneet jakautuivat lähes puoliksi lukioon ja ammatilliseen 
koulutukseen. Arvosanalla hyvä (8) enemmistö hakeutui lukioon, ja heistä puolet 
valitsi matematiikan lyhyen oppimäärän. Lukiossa matematiikan pitkän oppimää-
rän valitsivat pääsääntöisesti peruskoulun matematiikassa kiitettävän (9) tai erio-
maisen (10) arvosanan saaneet. Peruskoulun matematiikassa välttävästi (5) tai koh-
talaisesti (6) menestyneet hakeutuivat yleensä ammatilliseen koulutukseen.

KUVIO 20. Peruskoulun matematiikan arvosanat ja ensisijainen jatko-opintotoive

Matematiikan arvosanat

Matematiikan arvosanojen keskiarvo oli 7,6 ja keskihajonta 1,42. Tyttöjen keski-
arvo 7,7 oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi kuin poikien 7,5 (p < 0,001), 
mutta käytännössä ero on pieni (d = 0,20). Tyypillisin matematiikan arvosana sekä 
pojilla että tytöillä oli 8. Poikien arvosanojen mediaani oli 7 ja tyttöjen 8 (kuvio 21). 
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KUVIO 21. Poikien ja tyttöjen matematiikan arvosanojen jakaumat

Opettajia pyydettiin arvioimaan kunkin oppilaansa matematiikan osaamista suh-
teessa päättöarvioinnin kriteereihin arvosanalle 8 viisiportaisella asteikolla: huomat-
tavasti parempaa kuin kriteereissä, kriteerien tasoista, heikompaa kuin kriteereissä, sel-
västi heikompaa kuin kriteereissä ja oppilas tarvitsee runsaasti tukea matematiikan tun-
neilla. Korrelaatio arvosanojen 10–4 ja tämän sanallisen arvion välillä pitäisi olla 
korkea. Sitä se olikin (r = 0,82, p < 0,001). Otokseen sisältyi parisen prosenttia 
yksilöllistettyä opetussuunnitelmaa (HOJKS) noudattavia oppilaita, joiden arvi-
ointi tapahtuu henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella. Ilman heitä yhtenevyys 
oli luonnollisesti vieläkin suurempi (r= 0,85, p < 0,001) eli opettajan näkemys 
osaamisesta kriteeriin nähden ja hänen antamansa arvosana selittävät toisistaan 
72 %. Esimerkiksi opettajien arvion mukaan kriteerien tasoista osaamista edus-
tavien yleisopetuksen opetussuunnitelmaa noudattavien oppilaiden arvosanojen 
mediaani oli 8, keskiarvo 8,2 ja keskihajonta 0,70. 

Koulun arvosanojen ja arvioinnissa menestymisen välinen korrelaatiokerroin oli 
tytöillä 0,75, pojilla 0,74 ja koko otoksessa 0,73. Sukupuolet erikseen vaikuttavat 
hieman tasa-arvoisemmilta joukoilta kuin koko otos. Seuraavaksi vertaillaankin 
tyttöjen ja poikien arviointia.
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KUVIO 22. Poikien ja tyttöjen matematiikan arvosanalinjat 

Kuviossa 22 on esitetty poikien ja tyttöjen arvosanalinjat. Niitä varten on laskettu 
sukupuolittain saman arvosanan saaneiden oppilaiden arvioinnin tulosten kes-
kiarvo (ratkaisuosuus). Pisteet on sitten merkitty koordinaatistoon ja yhdistetty 
kumpikin ryhmä omalla viivallaan. Poikien arvosanalinja kulkee kautta asteikon 
tyttöjen arvosanalinjan yläpuolella. Nyt kun poikien menestyminen arvioinnissa 
oli parempi kuin tyttöjen, arvosanalinjojen väli on tullut silminnähden aikaisem-
paa suuremmaksi (vrt. Mattila 2005a, 112). Pojilta vaadittiin jo keskimäärin viitisen 
prosenttiyksikköä enemmän osaamista jokaiseen arvosanaan kuin tytöiltä. Koko 
arvioinnissa (ks. kuvio 5) pojat menestyivät tyttöjä paremmin ja varsinkin hyvin 
arvioinnissa menestyneiden tyttöjen osuus oli selkeästi poikia pienempi. Arvioin-
timenestyksen perusteella hyvin menestyviä tyttöjä oli tilastollisesti merkitsevästi 
vähemmän kuin poikia, kouluarvosanojen perusteella tilanne on päinvastainen.

Samalla osaamisella tytöt ovat keskimäärin saaneet puolisen arvosanayksikköä 
paremmat numerot todistukseen. Miten tyttöjen ja poikien erilainen kohtelu arvi-
oinnissa on selitettävissä? Opettajien mielestä tytöt ovat ahkerampia (Mattila 2010, 
154) ja siten ansainneet paremmat arvosanansa matematiikassa. Taustakyselyn 
mukaan tytöt käyttivät enemmän aikaa matematiikan kokeisiin valmistautumiseen 
(taulukko 30) ja tekivät kotitehtävät tunnollisemmin: 34 % tytöistä ja 23 % pojista 
ilmoitti tehneensä kotitehtävät lähes aina sovitulla tavalla. Opetussuunnitelmassa 
matematiikan oppimisen tavoitteisiin kyllä kuuluu sisältöalueiden lisäksi vastuun 
otto omasta oppimisesta, työskentely keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimi-
minen ryhmässä. Ne eivät sisälly matematiikan päättöarvosanojen tieto- ja taitota-
son kriteereihin, mutta tuleehan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
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mukaan myös työskentelyn arvioinnin sisältyä päättöarvosanaan (Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteet 2004, 264). Sukupuolten erilaisuus arvioinnissa hei-
jastuu yhteisvalintaan ja jatko-opintoihin valikoitumiseen. Ehkä tyttöjä pyritään 
arvioinnin avulla rohkaisemaan matematiikan opiskeluun (Korhonen 1994, 54) 
ja hakeutumaan esimerkiksi teknologian ammatteihin. Poikien lohduksi voi tässä 
todeta, että esimerkiksi äidinkielessä tilanne on päinvastainen (Lappalainen 2006, 
69). Selitykseksi opettajat ovat sanoneet, että pojat ovat suullisesti aktiivisempia ja 
rohkeampia (Mattila 2010, 158). Vaikuttaakin siltä, että perusopetuksen päättöar-
vioinnissa sukupuolten eroa pyritään tasoittamaan. Kysymykseksi jää, lisääkö vai 
vähentääkö se oppilaiden tasa-arvoa arvioinnin hetkellä ja tulevaisuudessa.

Eriyttäminen opetusjärjestelyillä
Matematiikan valinnaiskursseja järjestetään 8. ja 9. luokan aikana, ja vähintään 
yhdelle tällaiselle kurssille kertoi osallistuneensa pojista 8 % ja tytöistä 6 %. 

Matematiikan tukiopetusta luokkien 7–9 aikana oli saanut pojista 27 % ja tytöistä 
37 %, valtaosa harvoin. Usein matematiikan tukiopetuksessa oli ollut 2,2 % pojista 
ja 1,4 % tytöistä. Enemmistö (84 %) niistä, jotka eivät olleet saaneet matematiikan 
tukiopetusta, eivät sitä mielestään olisi tarvinneetkaan. Pojista 2 % ja tytöistä hie-
man vajaa 4 % ei ollut saanut matematiikan tukiopetusta, vaikka olisi sitä halun-
nut. Niiden oppilaiden osuus, jotka eivät mielestään olleet tarvinneet matematii-
kan tukiopetusta, näyttää lisääntyneen ja ilman palvelua jääneiden määrä vähenty-
neen kymmenessä vuodessa (Mattila 2002, 84).

Yläkouluvuosinaan matematiikkaa oli opiskellut erityisopettajan luona 18 % 
pojista ja 16 % tytöistä, valtaosa harvoin. Usein eli joka viikko erityisopettajan 
luona matematiikkaa oli opiskellut 6 % pojista ja 4 % tytöistä. Opettajien ilmoituk-
sen mukaan otoksen pojista 8 % ja tytöistä noin 5 % opiskeli matematiikkaa pää-
sääntöisesti pienryhmässä tai erityisluokassa. Yksilöllistettyä opetussuunnitelmaa 
(HOJKS) noudatti pojista 3 % ja tytöistä 2 %. Oppimissuunnitelma oli tehty liki 
samankokoiselle joukolle. Suurimmalla osalla (94 %) niistä oppilaista, jotka eivät 
olleet erityisopettajan luona matematiikkaa opiskelleet, ei omasta mielestään olisi 
ollut tarvettakaan. Pojista 3 % ja tytöistä 5 % olisi halunnut päästä erityisopetta-
jan luo opiskelemaan matematiikkaa, mutta ei ollut päässyt. 
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Kokeisiin valmistautumien

Oppilailta kysyttiin, kuinka paljon he käyttävät aikaa valmistautuessaan matematii-
kan kokeeseen. Vastaukset on koottu taulukkoon 30. Tytöt käyttivät tähän tarkoi-
tukseen enemmän aikaa kuin pojat, ja ero on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001). 
Viidesosa pojista ei ollut valmistautunut matematiikan kokeeseen lainkaan, ja 37 % 
käytti siihen aikaa alle tunnin. Tytöiltä valmistautumiseen kului yleensä vähintään 
tunti. 

TAULUKKO 30. Matematiikan kokeeseen valmistautumiseen käytetty aika

Aika (tuntia) Pojat % Tytöt %

0 19,6  7,4 
alle 1 37,2 31,4
1–2 29,1 39,5 
3–4 10,4 16,8 
5–  3,7  4,9 

Poissaolot

Ilmoituksensa mukaan pojat olivat olleet hieman vähemmän poissa koulusta kuin 
tytöt. Tyypillisin poika oli ollut poissa kyseisen lukuvuoden aikana 0–5 päivää ja 
tyttö 6–10 päivää. Pojista 86 % ja tytöistä 91 % viihtyi koulussa erittäin tai melko 
hyvin. Pojista 77 % ja tytöistä 81 % kertoi, ettei häntä oltu lainkaan kiusattu 9. luo-
kan aikana. Useita kertoja viikossa kiusattuja oli sekä pojissa että tytöissä alle pro-
sentti.

Opetusryhmät

TAULUKKO 31. Erikokoisissa ryhmissä matematiikkaa opiskelevien oppilaiden osuudet    
koulun opetuskielen mukaan prosentteina

Ryhmän koko Suomenkieliset Ruotsinkieliset

alle 11   6,2   9,3 

11–15 18,8 34,4 

16–20 47,4 43,5 

21–25 26,0 12,4 
yli 25   1,6   0,4 
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Vuoden 2012 tilanne oli likimain samanlainen kuin vuotta aiemmin tehdyssä arvi-
oinnissa (Hirvonen 2012, 99). Sekä suomen- että ruotsinkielissä kouluissa tyypilli-
sin ryhmäkoko matematiikan tunneilla oli 16–20 oppilasta. Ruotsinkielisissä kou-
luissa ryhmäkoko oli keskimäärin hieman pienempi kuin suomenkielisissä. 

Oppilailta kysyttiin myös Oletko opiskellut matematiikkaa sellaisessa opetusryhmässä, 
johon oppilaita on valittu erilaisen oppimistavan, työskentelyrytmin, toisen asteen opintoi-
hin hakeutumisen jne. perusteella? Suomenkielisten koulujen oppilaista tähän vastasi 
myöntävästi 10 % ja ruotsinkielisistä 30 %. Rehtoreiden vastausten perusteella 
lukujen pitäisi olla suurempia, etenkin kun ottaa huomioon, että tällaisia jakoja ei 
voida tehdä pienissä kouluissa. 

Asenteet matematiikan opiskelua kohtaan

Oppilaiden asenteita matematiikkaan tutkittiin 15 väittämällä, joita on jo pit-
kään käytetty kaikissa Opetushallituksen arvioinneissa. Tämän viisiportaisen (-2 
= Olen täysin eri mieltä, -1, 0 =Kantani on epävarma, 1, 2 = Olen täysin samaa 
mieltä) Likert-asteikollisen mittarin asenneväittämistä muodostui kolme ulottu-
vuutta: oppiaineesta pitäminen, oppiaineen hyöty ja osaaminen. Jokainen ulottu-
vuus sisältää viisi väittämää, joista osa esitetään käänteisessä muodossa. Lisäksi 
tutkittiin kolmen väittämän avulla matematiikan opiskeluun liittyvää ahdistusta. 
Samoin kolmen väittämän avulla selvitettiin oppilaan käsitystä siitä, kuinka tär-
keänä hänen huoltajansa pitää matematiikkaa ja opiskelua yleensä. Väittämistä 
muodostetut keskiarvomuuttujat, joiden vaihteluväli on sama kuin alkuperäisten 
väittämien (- 2 = asenne kielteinen,…, 2 = asenne myönteinen), on koottu tauluk-
koon 32. Taulukon alimmalla rivillä esitetään kunkin ulottuvuuden sisäistä yhden-
mukaisuutta kuvaava Cronbachin alfa-kerroin sekä osioiden keskimääräinen kor-
relaatio. Arvoista voi päätellä, että jokaisen osion sisäinen yhtenäisyys on hyvä ja 
reliabiliteetti näin ollen kunnossa.

TAULUKKO 32. Matematiikkaan suhtautumisen ulottuvuudet

Asenneulottuvuudet Matematiikka-
ahdistus

Kodin asenne
Oppiaineesta 
pitäminen

Oppiaineen 
hyödyllisyys

Käsitys osaa-
misesta oppi-
aineessa

Viisi väittämää 
matematiikkaa 
ja matematiikan 
opiskelua kohtaan

Viisi väittämää 
matematiikan 
hyödyllisyydestä 
arkielämässä ja 
opinnoissa

Viisi väittämää 
mm. luottamuk-
sesta matema-
tiikan tehtävistä 
selviytymisestä 

Neljä matema-
tiikka-ahdistusta 
kuvaavaa väitettä

Kolme väittämää 
kodin/huoltajien 
asenteesta mate-
matiikan opintoihin 
ja koulunkäyntiin

Alfa = 0,90
Osioiden keski-
määräinen
korrelaatio = 0,64

Alfa = 0,85 
Osioiden keski-
määräinen
korrelaatio = 0,53

Alfa = 0,88 
Osioiden keski-
määräinen
korrelaatio = 0,60

Alfa = 0,71 
Osioiden keski-
määräinen
korrelaatio = 0,45

Alfa = 0,75 
Osioiden keski-
määräinen
korrelaatio = 0,51
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Oppilaiden asenneulottuvuuksien keskimääräinen taso on esitetty kuviossa 23. 
Matematiikka ei ollut pidetty (keskiarvo = -0,14) oppiaine etenkään tyttöjen kes-
kuudessa (p < 0,01), vaikka vähän myönteisempään suuntaan on toki menty vuotta 
aiemmin suoritettuun arviointiin verrattuna (ks. Hirvonen 2012, 93). Vertailutut-
kimukset (mm. Kupari ym. 2012, 31–35) osoittavat, että suomalaisten oppilaiden 
asenteet ja arvostus matematiikkaan kohtaan ovat kansainvälisesti heikkoja. Asen-
neilmapiirin vaikuttaminen on tärkeää, sillä tutkimukset osoittavat, että matematii-
kasta pitämisellä ja matematiikassa menestymisellä on selkeä yhteys, joskin yhtey-
den voimakkuus vaihtelee maasta toiseen (Kupari ym. 2012, 32). 

Oppilaat pitivät matematiikka varsin hyödyllisenä (keskiarvo = 0,75), etenkin tytöt 
enemmän kuin pojat (p < 0,01) ja ruotsinkielisiä kouluja käyneet suomenkielisiä 
kouluja käyneitä enemmän (p < 0,001). Keskimäärin oma osaaminen koettiin lie-
västi positiivisena (keskiarvo = 0,22), mikä lähemmin tarkasteltuna johtuu poi-
kien myönteisestä käsityksestä (p < 0,001) omasta matematiikan osaamisestaan. 
Vastaava ero havaittiin myös PISA 2003 -tutkimuksessa. Eron arveltiin johtuvan 
siitä, että tyttöjen itselleen asettamat tavoitteet heijastuvat muun muassa vähäi-
senä uskona omaan osaamiseensa. Loppuraportin yhtenä toivomuksena olikin, 
että tytöt ottaisivat oppia pojista itseluottamuksen vahvistamisessa ja ”iloisessa 
mokaamisessa” (Linnakylä, Kupari, Törnroos & Reinikainen 2005, 114). Luki-
oon pitkää matematiikkaa lukemaan aikovilla kaikki matematiikkaan kohdistuvat 
asenteet olivat keskimäärin huomattavasti (0,7–1,0 yksikköä) myönteisempiä kuin 
niillä, joilla oli toisenlaisia tulevaisuuden suunnitelmia.

KUVIO 23. Tyttöjen ja poikien asenteet matematiikkaa kohtaan
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Asennekomponentit korreloivat keskenään, voimakkaimmin tunne matematiikan 
osaamisesta ja matematiikasta pitäminen (r = 0,68, p < 0,001). Peruskoulun päät-
tövaiheessa oppilaiden käsitys omasta osaamisesta pitäisi jo olla varsin realistinen. 
Asenneulottuvuuksien korrelaatioita muun muassa arvioinnin tulokseen ja edelli-
sen todistuksen matematiikan arvosanaan on esitetty taulukossa 33. 

TAULUKKO 33. Matematiikkaan suhtautumisen ulottuvuuksien korrelaatiokertoimet arviointi-
kokeen tulokseen ja matematiikan arvosanaan

Oppiaineesta 
pitäminen

Oppiaineen 
hyödyllisyys

Käsitys osaa-
misesta oppi-
aineessa

Matematiikka-
ahdistus

Kodin 
asenne

Tehtäväsarjan   
ratkaisuprosentti 0,45 0,35 0,65 -0,45 0,24

Matematiikan          
arvosana 0,51 0,41 0,69 -0,45 0,27

Kuten taulukosta havaitaan, on oppilaan osaamisen tuntemuksella suurin posi-
tiivinen korrelaatio kokeessa menestymiseen ja matematiikan arvosanaan. Oppi-
laan kokeman matematiikka-ahdistuksen yhteys arvioinnin tulokseen ja matema-
tiikan arvosanan kanssa on puolestaan negatiivinen. Aineiston suuren koon vuoksi 
kaikki korrelaatiot ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001), joten on syytä tar-
kastella niiden käytännön merkitystä selitysosuuksien (korrelaatiokertoimen neliö 
kerrottuna sadalla) avulla. Esimerkiksi osaamisen tunteen ja matematiikan arvo-
sanan välinen korrelaatiokerroin (r = 0,69) merkitsee sitä, että muuttujat selittä-
vät toistensa vaihtelusta noin 48 %. Itseisarvoltaan pienimmän korrelaation (r = 
0,24) osalta selitysosuus jää alle kuuden prosentin.

Vaikka matematiikka ei olekaan oppilaiden keskuudessa kovin mieluinen oppiaine, 
suurin osa arviointiin osallistuneista (62 %) kertoi suorittavansa annetut kotiteh-
tävät sovitulla tavalla joko usein tai lähes aina. Kotitehtävien paneutuminen kan-
nattaa, sillä niiden suorittamisella on selkeä yhteys arvioinnissa menestymiseen 
(kuvio 24). 
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KUVIO 24. Kotitehtävien suorittamisen yhteys arvioinnin ratkaisuprosenttiin

Kuviossa 24 on esitetty keskimääräinen ratkaisuprosentti sekä 95 %:n luottamus-
väli kotitehtävien suorittamisen mukaan. Kuten kuviosta havaitaan, oli lähes aina 
tehtävänsä sovitulla tavalla suorittaneiden ratkaisuosuuden keskiarvo noin 60 %. 
Myös luottamusväli on kapea, mikä kertoo tasaisesta suoriutumisesta. Keskimää-
räinen ratkaisuosuus niille, jotka eivät tehneet kotitehtäviä lainkaan, oli 43 %. Kun 
tarkasteltiin arviointikokeessa menestymistä, lähes aina tehtävänsä suorittaneiden 
ero verrattuna muihin on myös tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001). 

Kotitehtävien suorittamisella oli selkeä yhteys oppilaan kotitaustaan. Kotitehtävät 
suoritettiin selkeästi useimmin sellaisissa kodeissa, joissa oppilaan vanhemmista 
molemmat olivat ylioppilaita, joissa arvostettiin koulutusta ja joissa huoltajan mie-
lestä matematiikka on tärkeä oppiaine.

Mielenkiintoista on, että vaikka matematiikan osaamisen on laskenut, ovat tun-
temus omasta osaamisesta ja oppiaineesta pitäminen jonkin verran lisääntyneet 
vuoden 2011 arviointiin verrattuna. Kaikki havaitut muutokset ovat toki pie-
niä, mutta kertovatko ne vähäisinäkin vaatimustason laskusta. Kysymys saattaa 
olla koulukulttuurissa tai opiskeluilmapiirissä tapahtuneista muutoksista. Täytyy 

Lähes ainaUseinJoskusHarvoinEn lainkaan

R
at

ka
is

uo
su

us
 (

%
)

65

60

55

50

45

40



109

muistaa sekin, että perusopetuksen vuoden 2004 tuntijaossa matematiikan tun-
tien määrä kasvoi yhdellä, mikä on saattanut vähentää kiirettä. Ehkä suomalais-
ten hyvä menestys PISA-arvioinneissa on myös vaikuttanut niin opettajien kuin 
oppilaidenkin mielialoihin.

Matematiikka-ahdistus

Oppilaskyselyssä selvitettiin oppilaiden matematiikka-ahdistusta kolmella väittä-
mällä (esim. Yrittäessäni tehdä matematiikan tehtäviä pääni tuntuu tyhjältä, enkä pysty 
ajattelemaan selkeästi ). Matematiikka ja sen opiskelu saattavat aiheuttaa oppilaissa 
selittämätöntä pelkoa ja ahdistusta. Ahdistus voidaan määritellä epämiellyttäväksi 
pelkotunteeksi, joka on suunnattu mahdolliseen epätoivottuun seuraamukseen 
tulevaisuudessa. Tyypillisesti tunne on täysin suhteeton mahdolliseen uhkaan ver-
rattuna (Isometsä 1999). Pelko ja lievä ahdistus ovat normaaleja tunnekokemuk-
sia, mutta saattavat pitkittyessään ja kasaantuessaan aiheuttaa ylitsepääsemättömän 
esteen oppimiselle (esim. Kupari & Törnroos 2005). 

PISA 2003 -tutkimuksessa todettiin, että suomalaisten nuorten matematiikka-
ahdistuksen ahdistuneisuuskerroin oli OECD-maista neljänneksi pienin (Kupari & 
Törnroos 2005). Samaisen tutkimuksen mukaan suomalaiset tytöt kokivat itsensä 
huomattavasti poikia ahdistuneimmaksi matematiikan opiskelun vuoksi. Tämän 
arvioinnin tulokset tukevat aiempia havaintoja. Matematiikka-ahdistusta kuvaava 
keskiarvomuuttuja on muodostettu samalla tavalla kuin asenneväittämien ulottu-
vuudet (ks. kuvio 23), ja tämän keskiarvomuuttujan osalta on huomattava, että 
muuttujan suuret positiiviset arvot kertovat voimakkaasta ahdistuksesta ja nollaa 
pienemmät arvot puolestaan vähäisestä ahdistuksesta. Poikia matematiikka ahdisti 
(keskiarvo = -0,78) selkeästi vähemmän kuin tyttöjä (keskiarvo = -0,40). Ero on 
tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001, d = 0,39). Molempien sukupuolten osalta tulos 
on kuitenkin samansuuntainen ja ahdistus vähäistä. Lukion pitkään matematiik-
kaan aikovilla matematiikkaan ja sen opiskeluun liittyvää ahdistuneisuutta (keski-
arvo = -1,09) esiintyi vähemmän kuin muilla. Ruotsinkielisissä kouluissa (keskiarvo 
= -0,83) matematiikkaan liittyvää ahdistusta koettiin vähemmän kuin suomenkie-
lisissä (keskiarvo = -0,56). Ero on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001).

Ahdistuneisuuden ja arvioinnin tuloksen välinen yhteys on looginen (r = -0,45, 
p < 0,001): mitä enemmän ahdistusta, sen heikompi on menestys arvioinnissa. 
Ahdistuksen yhteys matematiikan arvosanaan oli samansuuruinen (ks. Taulukko 
33.). Vielä voimakkaampi yhteys koetulla ahdistuneisuudella oli kuitenkin osaami-
sen tunteeseen (r = -0,69, p < 0,001, selitysosuus 48 %).
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Oppilaiden arvioita vanhempiensa asenteista

Suomalaiset arvostavat koulutusta ja opintoja. Sen oppilaat olivat huomanneet: 
kodin suhtautuminen edellä mainittuihin asioihin ja matematiikkaan oppiaineena 
koettiin varsin positiiviseksi (keskiarvo 1,12). Näin oli etenkin lukio-opintoja suun-
nittelevien keskuudessa. Ruotsinkielisten koulujen oppilailla tunne ei ollut yhtä 
voimakas kuin suomenkielisten. Kodin arvostukset korreloivat oppilaiden asen-
teiden kanssa positiivisesti, mutta yhteys ei ollut yhtä voimakas kuin asenneulottu-
vuuksien väliset yhteydet. Esimerkiksi väittämien Mielestäni matematiikan osaaminen 
on tärkeää ja Huoltajani mielestä matematiikka on tärkeä oppiaine välinen korrelaa-
tiokerroin oli 0,49. Kodin vaikutus on tärkeä, mutta kaikesta huolimatta oppilaan 
mielen ulkoinen tekijä. Kodin asenteesta muodostun keskiarvomuuttujan korre-
laatio kokeen ratkaisuprosenttiin ja matematiikan arvosanaan oli sangen pieni (ks. 
Taulukko 33.).

Oppilaskyselyssä tiedusteltiin, onko oppilaan isä tai äiti ylioppilas. Korkeamman 
koulutuksen saaneiden vanhempien lasten asenteet matematiikkaa kohtaan olivat 
myönteisempiä, ahdistuneisuus lievempää ja kodin suhtautuminen positiivisem-
paa kuin muiden nuorten. Erot niihin oppilaisiin, joiden vanhemmat eivät olleet 
ylioppilaita, olivat tilastollisesti merkitseviä.

Koulutus periytyy. Mikäli molemmat vanhemmat olivat ylioppilaita, lapsista 84 % 
oli hakeutumassa lukioon. Niistä, joiden kumpikaan vanhempi ei ollut ylioppilas, 
lukioon aikoi 38 %. Lisäksi ylioppilaiden jälkeläiset aikoivat valita lukiossa selvästi 
muita useammin matematiikan pitkän oppimäärän. 

Taulukossa 34 on esitetty regressiomalli, jossa koko kokeen ratkaisuprosentti seli-
tetään edellä esitellyillä oppilaskyselyn muuttujilla. Taulukossa on esitetty askel-
tavan regressioanalyysin (stepwise) lopullisen ratkaisun tilastollisesti merkitsevät 
selittävät muuttujat sekä niiden standardoidut regressiokertoimet. Malliin valikoi-
tuneet muuttujat selittävät koko kokeen ratkaisuprosentin vaihtelusta lähes 60 %.

TAULUKKO 34. Regressiomalli

Selitettävä muuttu-
ja: Arviointikokeen          
ratkaisuprosentti

Standardoitu  
regressiokerroin

p-arvo

Selittävät muuttujat:
Matematiikan arvosana 0,52 p < 0,001
Osaaminen 0,25 p < 0,001
Vanhempien koulutus 0,10 p < 0,001
Ahdistus -0,04 p < 0,01
Koko malli (p < 0,001); mallin selitysaste = 0,59
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Kuten taulukosta havaitaan, on koulun matematiikan arvosanalla suu-
rin yhteys arvioinnin tulokseen. Käsitys omasta osaamisesta sekä vanhem-
pien koulutustaso vaikuttavat myös positiivisesti menestykseen. Sen sijaan 
matematiikka-ahdistuksen vaikutus arvioinnissa menestymiseen on päin-
vastainen. Arvioinnissa menestymistä ennustavat muuttujat ovat hyvin 
samankaltaiset kuin esimerkiksi vuoden 2003 PISA-arvioinnissa (Kupari 2005, 
125), vaikka mittarit eivät olekaan täysin samanlaiset.

6.4 Opettajien ja oppilaiden käsitysten vertailua 

Työtavat

Opettajilta ja oppilailta tiedusteltiin samoilla kysymyksillä, millaisia työtapoja 
matematiikan tunneilla heidän mielestään käytettiin. Vastaukset olivat keskimää-
rin hyvin yhtäpitäviä (kuvio 25). Tavallisinta oli yhteinen opetus opettajan joh-
dolla. Oppilaat myös neuvoivat usein toisiaan, pidettiin testejä ja kokeita. Vastaus-
ten perusteella annetut kotitehtävät oli useimmiten tehty sovitulla tavalla. Oppilaita 
enemmän opettajien mielestä opiskeltiin ryhmissä tai pareittain, kukin teki itsel-
leen sopivan vaikeita tehtäviä, sovellettiin matematiikan taitoja arkielämän tilan-
teisiin sekä pohdittiin vastausten järkevyyttä. Projektitöitä ei juuri harrastettu eikä 
tietokoneita käytetty matematiikan tunneilla. Työtavat ovat pysyneet jokseenkin 
ennallaan (Mattila 2005a, 99 ja 125). Esimerkiksi tietokoneiden käyttö oppilaiden 
toiveista huolimatta (Mattila 2005a, 100) ei ole lisääntynyt. Syynä voi olla sopivien 
ohjelmien puute, vaikka oppikirjoihin on kyllä yleensä tarjolla sähköistä oheis-
materiaalia. Toinen syy voi olla vaikeus järjestää tietokoneita oppilaiden käyttöön 
matematiikan tunneille.

Työrauha

Työrauhaa matematiikan oppitunneilla selvitettiin oppilailta kahden kysymyksen 
avulla. Pojista 14 % ja tytöistä 10 % vastasi, että opettaja ei koskaan joutunut odot-
tamaan kauaa oppilaiden hiljentymistä. Pojista 8 % ja tytöistä 11 % oli sitä mieltä, 
että hiljenemistä joutui odottamaan jokaisella matematiikan tunnilla. Pojista 19 % 
ja tytöistä 23 % oli havainnut näin tapahtuvan useimmilla matematiikan tunneilla. 
Suurin osa oli sitä mieltä, että näin tapahtui joillakin tunneilla. Tyttöjen mielestä 
hiljenemisen odottamista oli enemmän kuin pojista. Samaa asiaa lähestyttiin vielä 
toisella väittämällä: matematiikan tunneilla oppilaat eivät kuuntele, mitä opettaja sanoo. 
Tähän kysymykseen vastattiin varsin samansuuntaisesti kuin edelliseen, ja jälleen 
tytöt kokivat tilanteen vähän huonommaksi kuin pojat.
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KUVIO 25. Oppilaiden ja opettajien käsityksiä työtavoista matematiikan tunneilla (1 = ei lain-
kaan, 2 = harvoin, 3 =joskus, 4 = usein ja 5 = lähes aina)

Oppilaat

Opettajat

1 2 3 4 5

On yhteistä opetusta opettajan johdolla.

Opiskellaan ryhmissä tai parittain.

Opitaan mittaamalla, rakentamalla tai
muulla tavoin tekemällä.

Oppilaat käyttävät tietokonetta.

Kukin ratkaisee itselleen sopivan
vaikeita tehtäviä.

Tehdään projektitöitä.

Sovelletaan matematiikan taitoja
arkielämän tilanteisiin.

Harjoitellaan päässälaskuja.

Pidetään testejä ja kokeita.

Oppilaat selittävät muille, miten
ovat tehtävänsä ratkaiseet.

Pohditaan, onko tehtävän ratkaisu
järkevä.

Oppilaat asettavat itselleen tavoitteita
ja arvioivat edistymistään.

Annetut kotitehtävät on tehty sovitulla
tavalla.

Opettaja ottaa huomioon opetukseen
liittyvät oppilaiden ideat ja toiveet.

Oppilaat neuvovat toisiaan.
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Työrauhaan liittyen myös opettajille esitettiin punnittaviksi kaksi väitettä: Kykenen 
hallitsemaan häiritsevää käytöstä luokassa ja Pystyn rauhoittamaan häiritsevän tai äänek-
kään oppilaan. Kummankin väitteen kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli 
liki kolme neljäsosaa matematiikan opettajista. Eli joka neljäs matematiikan opet-
taja ei oikein luottanut kykyynsä turvata työrauhaa.

Vuoden 2009 kansainvälisessä PISA-tutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaisten 
oppilaiden käsitykset työrauhasta olivat kokonaisuutena tarkastellen kaikkein kiel-
teisimpien joukossa (Välijärvi 2012, 116–117). Saman tutkimuksen mukaan huo-
noksi koetusta työrauhasta huolimatta huomattava enemmistö koki voivansa työs-
kennellä kunnolla ainakin lähes kaikilla tunneilla. Koulujen työrauhaongelmista 
onkin viime aikoina keskusteltu paljon ja niiden hoitamiseen on haluttu tarttua. 
Esimerkiksi Niilo Mäki Instituutti on kehittänyt yläkouluille ilmaisen tukitoimimal-
lin Työrauhaa kaikille (http://www.nmi.fi /julkaisut/ilmaiset-materiaalit/tyorauha-
kaikille-opas-ohjaajalle). Opetus- ja kulttuuriministeriö on puolestaan myöntä-
nyt 1,75 miljoonan euron valtionavustuksen nelivuotiselle tutkimushankkeelle 
Positiivisen käyttäytymisen monitasoinen yhteisöllinen tuki koulussa. Hankkeessa ovat 
mukana Itä-Suomen yliopiston erikoispedagogiikan oppiaine ja Niilo Mäki Ins-
tituutti Jyväskylästä. Hanke on jatkoa aiemmalle Opetushallituksen 2010–2012 
rahoittamalle Itä-Suomen kehittämisverkostolle (ISKE-verkostohanke), johon liit-
tyi muun muassa ohjattu kokeilu Työrauhaa kaikille.

6.5 Koulujen välisistä eroista

Koulujen väliset erot ovat olleet Suomessa pitkään OECD-maiden alhaisimpia. 
Viimeisimpien tutkimusten mukaan (mm. PISA 2009, TIMSS 2011) koulujen väli-
nen vaihtelu oppimistuloksissa on kuitenkin kasvamassa. Koulujen välinen vari-
anssi (sisäkorrelaatio) ilmaistaan yleensä prosentteina kokonaisvaihtelusta, jolloin 
se kertoo, kuinka suuri osuus oppilaiden saavutusten vaihtelusta voidaan katsoa 
johtuvan koulujen välisistä eroista. Taulukkoon 35 on koottu matematiikan arvi-
ointien sisäkorrelaatiot 2000-luvulta arvioinnissa menestymisen (ratkaisuprosentti 
koko arvioinnissa) ja matematiikan arvosanan osalta. Vuosien 2000–2011 tulok-
set on raportoitu aiemmin teoksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön muistioita ja 
selvityksiä 2012:13 (Jakku-Sihvonen & Kuusela 2012, 18).

TAULUKKO 35. Matematiikan arvioinneista lasketut sisäkorrelaatiot vuosina 2000–2012

Matematiikka 9. luokka
2000 2002 2004 2011 2012

Tehtäväsarjojen ratkaisuprosentti 7,5 % 4,9 % 6,2 % 6,1 % 7,1 %
Matematiikan arvosana 3,4 % 4,2 % 4,1 % 2,5 % 4,5 %
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Kuten taulukosta havaitaan, on koulujen välinen vaihtelu kasvanut vuoden 2011 
arvioinnista yhden prosenttiyksikön ja lähestyy vuoden 2000 tasoa. Vertailun 
vuoksi voidaan todeta, että vuoden 2000 PISA-tutkimuksessa koulujen välinen 
vaihtelu matematiikassa oli 5,9 prosenttia ja vuonna 2009 jo 9,7 prosenttia (Jakku-
Sihvonen & Kuusela 2012, 16). Vuoden 2009 PISAn koulujen välinen vaihtelu on 
tosin laskettu eri tavalla ja eri ohjelmistolla kuin aiemmissa PISA-tutkimuksissa 
ja Opetushallituksessa. Aiemmin käytössä olleella kaksitasomallinnuksella lasket-
tuna PISAn 2009 koulujen välinen vaihtelu oli hieman yli 8 prosenttia. (Sähköpos-
tikeskustelu Koulutuksen tutkimuslaitoksen yliopistotutkija Kari Nissisen kanssa 
6.11.2012). 

Vuoden 2011 kansainvälisissä TIMSS- ja PIRLS-tutkimuksissa (ks. luku 1.3) kerät-
tiin tietoa 4. vuosiluokan ja 8. vuosiluokan oppilaiden osaamista lukutaidossa, 
matematiikassa ja luonnontieteissä. Matematiikan osalta koulujen välisen vaihtelun 
osuus suoritusten kokonaisvaihtelusta Suomessa oli 4. luokan aineistossa 10,8 pro-
senttia ja 8. luokan aineistossa 13,7 prosenttia (Kupari, Sulkunen, Vettenranta & 
Nissinen 2012, 72; Kupari, Vettenranta & Nissinen 2012, 47). Kehitystrendit kou-
lujen välisissä eroissa eivät ole täysin johdonmukaisia ja syynä voivat olla esimer-
kiksi kokeen rakenteeseen liittyvät tekijät, otoksiin liittyvät satunnaiset tekijät tai 
”vuosivaihtelu” (Jakku-Sihvonen & Kuusela 2012, 18). Laskutavasta riippumatta 
lähes kaikkien eri selvitysten ja tutkimusten mukaan erot ovat kuitenkin kasvussa.

Vuoden 2012 matematiikan arvioinnissa matematiikan eri osa-alueille koulujen 
välinen vaihtelu oli suurinta algebrassa (9,1 %) ja geometriassa (8,3 %). Geomet-
ria oli osa-alue, jolla menestys oli kaikkien heikointa, ja algebrassa ongelmia aihe-
uttivat etenkin ratkaisun tuottamista vaativat tuottamistehtävät. Pienintä vaihtelu 
oli luvuissa ja laskutoimituksissa sekä tilastoissa ja todennäköisyyksissä, molem-
missa noin neljä prosenttia.

Vanhempien koulutustaustan vaikutus oppimistuloksiin ja koulujen väliseen vaih-
teluun on selkeä, kuten taulukosta 36 havaitaan.
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TAULUKKO 36. Vanhempien koulutustaustan yhteys menestymiseen arvioinnissa

Nollamalli Malli B
Mallin selittäjät Estimaatti (keskivirhe) Estimaatti (keskivirhe)
Vakiotermi 51,4 (0,50) 45,9 (0,54)
Vanhempien koulutus
Toinen ylioppilas 7,0 (0,59), p < 0,001

Molemmat ylioppilaita 13,6 (0,65), p < 0,001
Varianssikomponentit
Koulujen välinen 29,4 20,7
Koulujen sisäinen 384,0 360,2
Kokonaisvarianssi 413,4 380,9
Sisäkorrelaatio 0,071 (7,1 %) 0.054 (5,4 %)
Selitysasteet %
Koulujen välinen 29,6 %
Koulujen sisäinen 6,2 %
Kokonaisvarianssi 7,9 %

Taulukon 36 viesti on selkeä. Taulukon nollamalli kuvaa koko kokeen ratkaisu-
prosenttia, ja mallin varianssikomponenttien avulla on laskettu koulujen välistä 
vaihtelua kuvaava sisäkorrelaatiokerroin. Malliin B on lisätty vanhempien koulu-
tustaso. Mallin vakiotermi kuvaa ratkaisuprosentin keskiarvoa niille oppilaille, joi-
den vanhemmista kumpikaan ei ole ylioppilas. Jos toinen vanhemmista on yliop-
pilas, ratkaisuprosentti on keskimäärin 7 prosenttiyksikköä korkeampi verrattuna 
oppilaisiin, joiden vanhemmat eivät ole ylioppilaita. Jos taas molemmat vanhem-
mat ovat ylioppilaita, ratkaisuprosentti on keskimäärin lähes 14 prosenttiyksikköä 
korkeampi. Kuviossa 26 on esitetty tehtäväsarjan ratkaisuprosentin keskiarvo ja 
95 prosentin luottamusväli vanhempien koulutustaustan mukaan. 
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KUVIO 26. Vanhempien koulutustaustan ja arviointimenestyksen välinen yhteys

Huomion arvoinen asia on myös se, että vanhempien koulutustaso selittää noin 
30 % (taulukko 36) koulujen välisestä vaihtelusta. Sen sijaan vanhempien koulu-
tuksen vaikutus koulujen sisäiseen vaihteluun tai kokonaisvarianssiin on huomat-
tavasti pienempi. Vanhempien koulutustaustan yhteys keskimääräisiin ratkaisupro-
sentteihin on suurin piirtein samanlainen kaikilla matematiikan osa-alueilla. Van-
hempien koulutustaustan selitysosuus koulujen välisestä vaihtelusta matematiikan 
eri osa-alueilla on suurin luvuissa ja laskutoimituksissa (40 %), joka oli osa-alueista 
parhaiten hallinnassa. Pienin se oli geometriassa (18 %), jossa oppilaat menestyivät 
keskimäärin heikoiten. Tulokset vastaavat erittäin hyvin Jakku-Sihvosen ja Kuuse-
lan (2012) raportoimia tuloksia.

Myös opettajan kelpoisuudella näyttää olevan yhteys oppimistuloksiin ja koulujen 
välisiin eroihin. Niissä kouluissa, joissa opettajana toimi muodollisesti pätevä mate-
matiikan aineenopettaja, oli koko arvioinnin ratkaisuprosentti keskimäärin noin 
4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin niissä kouluissa, joissa opettaja oli epäpätevä 
(p < 0,05). Lisäksi niissä kouluissa, joissa opettaja ei ollut muodollisesti pätevä 
aineenopettaja, oli koulujen välinen vaihtelu huomattavasti suurempaa. Tässä tar-
kastelussa eivät olleet mukana erityisopettajat. Opettajakyselyn perusteella kai-
killa aineenopettajilla oli suoritettuna vähintään cum laude -tasoiset opinnot 
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matematiikasta (maistereista lähes 60 %:lla oli laudatur). Matematiikkaa opetta-
vista luokanopettajista yksikään ei ollut suorittanut laudatur-opintoja matematii-
kassa. Hieman yli kolmannes luokanopettajista (37 %) oli suorittanut cum laude 
-opinnot, ja suurimmalla osalla (44 %) oli pohjana monialaiset opinnot.

Suomalainen koulutusjärjestelmä ja koulutuspolitiikka perustuvat perinteisesti 
tasa-arvoisuuteen. Opettajuus perustuu aineiden hallintaan ja pedagogiseen osaa-
miseen. Opettajan kelpoisuus on määritelty asetuksilla, samoin kuin opettajaksi 
valintaa koskeva prosessi (Jakku-Sihvonen 2005). Perusopetuksessa on myös useita 
erilaisia käytänteitä, joilla pyritään tukemaan erilaisista sosiaalisista taustoista tule-
vien lasten koulunkäyntiä, ja erityistä tukea tarvitsevat oppilaat saavat erityisope-
tusta (mm. Kalalahti 2012; Rautopuro, Tuominen & Puhakka 2011; Linnakylä & 
Välijärvi 2005, 237–238). Tästä huolimatta koulujen väliset erot ovat useiden vii-
meaikaisten tutkimusten perusteella Suomessa kasvaneet. Oppilaan perhetaustalla 
on myös vahva vaikutus koulusaavutuksiin ja asenteisiin, ja koulutukselliset saa-
vutukset siirtyvät sukupolvelta toiselle (Kalalahti 2012). Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö on reagoinut tilanteeseen siten, että sen vuonna 2012 asettama työryhmä 
on luovuttanut ministeriölle ehdotuksensa valtioneuvoston strategiaksi koulutuk-
sellisen tasa-arvon edistämiseksi (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012:28). Lisäksi 
tutkimusprofessori Ritva Jakku-Sihvonen ja erikoistutkija Jorma Kuusela Opetus-
hallituksesta laativat vuonna 2012 esityksen koulutusindikaattoreista, joiden tar-
koituksena on ottaa huomioon vanhempien koulutustausta (Jakku-Sihvonen & 
Kuusela 2012). 
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 YHTEENVETO

Opetushallitus toteutti keväällä 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriön arviointi-
suunnitelman mukaisesti peruskoulun päättövaiheen matematiikan oppimistulos-
ten arvioinnin. Arviointi oli järjestyksessään kuudes ja noudatti pitkälti aiempien 
arviointien rakennetta. Arviointiin osallistui 6 555 oppilasta 169 koulusta. Kou-
luista 22 oli ruotsinkielisiä, näistä arviointiin osallistui 725 oppilasta. Arvioinnin 
kaikkien tehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 52 % enimmäispistemäärästä.

Arvioinnissa oli tehtäviä kaikilta perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-
den keskeisiltä osa-alueilta, joita ovat algebra, funktiot, geometria, luvut ja lasku-
toimitukset sekä todennäköisyys ja tilastot. Yleiskuva arvioinnin tuloksista on se, 
että matematiikan taidot ovat laskussa kaikilla matematiikan osa-alueilla. Tilanne 
on erityisen haastava funktioissa ja geometriassa, jotka osoittautuivat arvioinnin 
vaikeimmiksi osa-alueiksi. Tosin geometrian osaaminen on ollut muita matema-
tiikan osa-alueita heikompaa kaikissa aikaisemmissakin arvioinneissa. Osaamisen 
tason heikkeneminen luvuissa ja laskutoimituksissa on huolestuttavaa, sillä tulos 
kertoo matematiikan osaamisen perustan murenemisesta.

Johtopäätökseen matematiikan taitojen heikkenemisestä on tultu muun muassa 
tarkastelemalla sellaisia arviointitehtäviä, jotka ovat olleet mukana myös aiem-
missa päättövaiheen arvioinneissa. Tehtävätyypeittäin suurin huoli kiinnittyy pääs-
sälasku- ja prosenttilaskutaitoihin, joissa osaamisen taso ei suurella osalla yllä vält-
tämättä edes arkielämän tarpeisiin, jatko-opinnoista puhumattakaan. Päässälasku-
taitojen heikkeneminen on mahdollisesti yhteydessä lukujen ja laskutoimitusten 
tason laskuun. Toinen huolestuttava ilmiö on arviointitulosten jakaumassa havaittu 
kaksihuippuisuus, eli oppilaiden oppimistulosten polarisoituminen. 

Oppimistulosten heikkeneminen kertoo ilmeisesti jotain matematiikan perustaito-
jen sekä matemaattisten työkalujen käyttötaidon katoamisesta. Arvioinnin tehtävä-
sarjan yksittäisten tehtävien ja osioiden sensoroinnin yhteydessä havaittiin muun 
muassa laskujärjestyssääntöjen vastaisia peräkkäisten laskutoimitusten ketjuttami-
sia riippumatta siitä, millaisista laskutoimituksista oli kyse. 

Poikien ja tyttöjen keskimääräisessä ratkaisuosuudessa oli kahden prosenttiyksi-
kön ero poikien hyväksi. Ero on tilastollisesti merkitsevä, mutta ei käytännössä 
suuri. Suurempi huolenaihe on se, että arvioinnissa kiitettävään tai erinomaiseen 
tasoon yltävien tyttöjen osuus on selkeästi poikia pienempi. Joissakin yksittäisissä 
tuottamistehtävissä, joissa edellytettiin ratkaisun perustelua, otoksen tyttöjen rat-
kaisuprosentti oli poikia korkeampi. Tyttöjen ja poikien menestyminen arvioin-
tikokeessa on erilaista kuin mitä oppilaiden edellinen kouluarvosana matematii-
kassa antaisi odottaa. Tytöt ovat saaneet parempia arvosanoja kuin pojat. Tämä 
ristiriita herättää kysymyksen arviointiohjeistuksen tarkistamisen tarpeellisuudesta. 
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Koulujen arviointikäytänteet eivät tämän arvioinnin perusteella riippuneet syste-
maattisesti siitä kuinka paljon oppilaat osasivat. Vaikka oppilaiden ratkaisuosuu-
det olivat arvioinnin tehtäväsarjassa samaa tasoa, saattoivat arvosanojen keski-
arvot koulussa poiketa jopa kahden arvosanan verran. Voidaan siis perustellusti 
kysyä,ovatko eri kouluista tulevien oppilaiden mahdollisuudet jatko-opintoihin 
hakeutumisessa tasavertaisia.

Suomen ja ruotsinkielisten koulun oppilaiden keskimääräisessä menestyksessä ei 
ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Suomenkielisten koulujen otosoppilaiden rat-
kaisuosuuksien keskihajonta oli hieman ruotsinkielisten koulujen oppilaita suu-
rempaa, mutta suomenkielisten koulujen välinen oppimistulosten vaihtelu puoles-
taan pienempää kuin ruotsinkielisten. Rruotsinkielisissä kouluissa matematiikkaa 
opettavien opettajien koulutustaso myös vaihteli suomenkielisiä kouluja enemmän.

Kun oppimistuloksia tarkasteltiin vuoden 2010 alussa lakkautetun läänijaon 
mukaan, havaittiin joitakin alueellisia eroja. Otosoppilaista menestyivät parhai-
ten algebrassa sekä luvuissa ja laskutoimituksissa Etelä-Suomen oppilaat. Funkti-
oissa, geometriassa sekä todennäköisyydessä ja tilastoissa puolestaan Itä-Suomen 
oppilaiden ratkaisuprosentit olivat korkeimmat. Pienimmät ratkaisuprosentit oli-
vat Oulun ja Lapin lääneissä ja tilastollisesti merkitsevät erot muihin lääneihin tar-
koittivat suurimmillaan noin viiden prosenttiyksikön eroa. Myös kuntaryhmittäin 
havaittiin joitakin tilastollisesti merkitseviä eroja kaupunkimaisten kuntien eduksi; 
ne olivat suuruusluokaltaan 1–3 prosenttiyksikköä. 

Ruotsinkielisten koulujen Etelä-Suomen läänissä asuvat oppilaat menestyivät koko 
arviointikokeessa ja osa-alueittain algebrassa, funktioissa sekä luvuissa ja lasku-
toimituksissa tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Länsi-Suomen oppilaat. 
Käytännössä nämä erot olivat 1,5–3,5 prosenttiyksikköä.   

Oppilaiden asenteet matematiikkaa kohtaan ovat hieman ristiriitaisia. Matema-
tiikka koetaan toki hyödylliseksi aineeksi hallita, mutta siitä ei pidetä kovinkaan 
paljon. Tytöt pitävät matematiikkaa hyödyllisempänä kuin pojat, mutta pitävät 
siitä poikia vähemmän. Vaikka matematiikka ei ole mieluisaa, ei se kuitenkaan 
aiheuta ahdistusta oppilaille. Nämä tulokset ovat samansuuntaiset kuin vuonna 
2011 toteutetuissa kansainvälisissä neljäsluokkalaisten PIRLS- ja kahdeksasluok-
kalaisten TIMSS -tutkimuksissa. Näissä tutkimuksissa suomalaisten koululaisten 
asenteet ja arvostus matematiikkaa kohtaan ovat listan heikoimpia, mutta mate-
matiikka-ahdistus on kansainvälisesti pientä. Huomattavaa on se, että tulosten 
mukaan asenteet matematiikkaa kohtaan ilmenevät jo neljännen luokan PIRLS-
tutkimuksen tuloksista.
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Vaikka koulujen väliset erot ovat Suomessa kansainvälisesti pieniä, ovat ne tämän 
arvioinnin tulosten perusteella kasvussa. Sama ilmiö on havaittu myös viimeisissä 
kansainvälisissä tutkimuksissa (mm. PISA ja TIMMS). Koulujen välistä vaihtelua 
analysoitaessa havaittiin kaksi merkittävää asiaa. Ensinnäkin vanhempien koulu-
tustausta selittää lähes 30 % koulujen välisestä vaihtelusta. Vanhempien koulu-
tustaustalla on myös merkittävä yhteys arviointikokeessa menestymiseen. Olen-
naista on se, että opettajan kelpoisuus on yhteydessä oppimistuloksiin. Niiden 
koulujen oppilaat, joissa opetuksesta huolehti pätevä aineenopettaja, menestyi-
vät keskimäärin paremmin. Näiden koulujen välinen vaihtelu tuloksissa oli myös 
pienempää kuin niiden koulujen, joissa opettaja ei ollut muodollisesti kelpoinen 
aineenopettaja.
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KEHITTÄMISEHDOTUKSET

Tämä raportti on tehty pitkittäistutkimukseksi tarkoitetun aineiston pohjalta. Pit-
kittäistutkimuksen perusteella tullaan laatimaan perusteellisemmat kehittämissuo-
situkset. Nyt raportoitujen tulosten pohjalta esitetään seuraavat kehittämissuosi-
tukset:

1. Perus- ja prosenttilaskutaitoon tulee kiinnittää koulussa entistä enemmän huo-
miota, sillä peruslaskutaito on matemaattisen osaamisen perusta, jolle muu 
matematiikan osaaminen rakentuu. Prosenttikäsitteen ymmärtäminen ja yksin-
kertaisimpien prosenttilaskujen hallinta ovat nyky-yhteiskunnassa välttämät-
tömiä kansalaisvalmiuksia.

2. Kotitehtävien antaminen ja niiden suorittamisen valvominen on matematiikan 
opetuksessa tärkeätä, sillä oppiaineen luonne edellyttää rutiinien hallintaa, joka 
kehittyy harjoittelemalla.

3. Koulujen on kiinnitettävä huomiota oppilas-arviointiin, sillä koulujen vaati-
mustasot poikkeavat toisistaan. Kirjava arvosanojen antamiskäytänne vaaran-
taa oikeudenmukaisuuden jatko-opintoihin hakeuduttaessa.

4. Opetusryhmät on järjestettävä siten, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus 
saada opettajan ohjausta.

5. Tukiopetusta on tarjottava kaikille sitä tarvitseville. Erityistä tai tehostettua 
tukea saavien oppilaiden matematiikan opetuksen järjestämisestä tulee huo-
lehtia siten, että tuki on laadultaan ja määrältään lapsen kehitystason sekä yksi-
löllisten tarpeiden mukaista. 

6. Opetuksen järjestäjien tulee huolehtia siitä, että kaikki lapset saavat kelpoisen 
aineenopettajan antamaa matematiikan opetusta.

7. Luokanopettajakoulutuksessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että matema-
tiikkaa ja matematiikan didaktiikkaa on riittävästi kaikille pakollisissa moni-
alaisissa opinnoissa.

8. Matematiikkaa opettavien opettajien (sekä aineenopettajien että luokanopet-
tajien) didaktista täydennyskoulutusta tulee lisätä siten, että kaikki opettajat 
voivat päästä koulutukseen. Täydennyskoulutuksessa on painotettava oppimis-
vaikeuksista kärsivien opettamisen periaatteita ja menetelmiä. Lisäksi tämän 
raportin tulosten perusteella on tarvetta oppilaiden motivointiin painottuvaan 
täydennyskoulutukseen. 

9. Oppimistulosten heikkenemisen syyt ja hyvin menestyvien tyttöjen vähäinen 
osuus tulee selvittää tutkimuksella.

10. Oppilaiden matematiikan opiskeluasenteiden parantamiseen tulee kiinnittää 
erityistä huomiota opetuksessa. Matematiikan opiskeluasenteiden kehittämistä 
palvelevaan tutkimukseen tulee panostaa.  

11. Oppimisympäristöjen ajanmukaistamiseen sekä tietotekniikkaa hyödyntävien 
opetusmenetelmien monipuolistamiseen ja oppimateriaalien innostavuuteen 
tulee panostaa. 
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LIITTEET

LIITE 1. Koko tehtäväsarjan ratkaisuprosentin jakauma
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LIITE 2. Monivalintatehtävät

Monivalintatehtävät ( N = 6 394) Yleisopetuksen      
oppilaat          
(N = 6 251)

Tehtävä a) % b) % c) % d) % e) % Ei vastannut 
%

Oikein %

1 10,5 2,5 3,2 82,6 1,0 ,2 83,5
2 1,2 4,2 1,5 21,3 71,4 ,4 72,2
3 72,6 10,7 4,3 11,5 ,6 ,3 73,6
4 15,7 12,2 69,6 1,4 1,0 ,2 70,3
5 13,2 4,2 12,7 57,0 11,4 1,6 57,5
6 7,9 4,0 5,3 58,1 23,7 1,0 24,1
7 19,5 13,0 46,9 15,2 4,5 ,9 47,3
8 16,6 4,1 54,2 13,5 10,5 1,0 55,0
9 66,7 18,6 7,1 3,0 3,8 ,8 67,6
10 14,0 5,0 3,6 73,7 2,4 1,4 74,8
11 54,3 3,4 13,7 17,1 10,7 1,0 55,0
12 2,9 59,3 16,7 15,0 5,6 ,6 60,3
13 2,8 3,1 90,0 2,8 ,8 ,5 91,0
14 3,9 10,6 41,0 12,1 30,7 1,8 41,5
15 6,5 7,4 33,2 42,6 8,9 1,4 43,3
16 20,4 7,2 5,3 62,9 3,3 ,8 63,9
17 10,2 10,2 10,5 56,5 9,8 2,8 57,3
18 17,8 13,8 34,6 23,3 8,6 1,9 34,8
19 13,0 47,6 9,2 4,7 23,5 1,9 48,1
20 5,3 14,0 7,0 55,9 15,4 2,3 56,6
21 32,1 1,8 12,9 45,1 5,9 2,2 45,5
22 4,0 26,4 34,5 15,2 16,5 3,5 26,7
23 9,1 20,6 58,1 4,3 5,4 2,6 58,8
24 6,5 13,2 8,7 56,1 12,1 3,4 57,1
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LIITE 3. Päässälaskut

Päässälaskut (N=6 236) Yleisopetuksen    
oppilaat (N=6 101)

Tehtävä Oikein (%) Väärin (%) Ei vastannut (%) Oikein (%)
1 95,5 4,4 0,1 95,7
2 33,1 60,2 6,7 33,8
3 31,6 63,2 5,2 32,3
4 36,4 58,5 5,1 37,2
5 34,9 59,9 5,2 35,6
6 55,6 39,0 5,4 56,4
7 50,9 41,7 7,5 51,6
8 17,1 64,1 18,8 17,5
9 91,0 8,7 0,3 91,6
10 72,2 26,8 1,0 73,2
11 57,8 38,7 3,5 58,6
12 66,3 32,2 1,5 67,4
13 58,2 40,7 1,0 58,9
14 14,8 78,2 7,0 15,1
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LIITE 4. Tuottamistehtävät

Teh-
tävä 

Kaikki (N = 6 246) Ei vas-
tannut 
%

Yleisopetus (N = 6 109) Ei vas-
tannut 
%0p % 1p % 2p % 3p % 0p % 1p % 2p % 3p %

1a 14,1 85,8 ,1 13,7 86,2 ,1

1b 9,1 90,7 ,2 8,7 91,1 ,2
1c 44,4 52,0 3,6 43,8 52,9 3,4
2a 2,7 97,0 ,2 2,5 97,2 ,2
2b 4,9 94,7 ,4 4,4 95,2 ,4
2c 29,2 66,2 4,6 28,7 67,0 4,4
3 28,6 15,9 2,4 52,0 1,1 27,8 15,8 2,4 52,9 1,1
4a 32,4 67,0 ,6 31,8 67,8 ,5
4b 29,7 63,9 6,4 29,3 64,5 6,1
5a 40,7 48,9 10,4 40,1 49,7 10,3
5b 49,7 39,3 11,0 49,2 40,0 10,8
5c 19,0 77,2 3,9 18,0 78,4 3,6
5d 65,7 13,6 20,7 65,5 13,9 20,7
6 79,4 6,1 2,2 5,2 7,1 79,3 6,3 2,2 5,3 6,9
7a 14,5 85,2 ,3 14,0 85,7 ,3
7b 27,6 71,5 ,8 26,8 72,5 ,8
7c 50,5 12,3 32,4 4,8 49,8 12,5 33,1 4,6
7d 81,4 5,5 5,5 7,5 81,3 5,6 5,7 7,4
8a 12,2 13,3 72,9 1,5 11,3 13,2 74,1 1,3
8b 26,9 8,9 55,9 8,3 25,9 9,0 57,1 8,1
8c 38,9 6,4 5,6 37,8 11,3 38,0 6,5 5,7 38,6 11,2
9a 37,4 20,7 31,0 10,8 36,8 21,1 31,7 10,4
9b 23,6 73,2 3,2 22,9 74,1 3,0
9c 63,1 28,7 8,2 62,8 29,3 7,9
9d 43,1 7,9 31,0 18,1 42,6 8,0 31,7 17,7
10a 21,1 30,5 15,9 25,6 6,8 20,5 30,6 16,1 26,2 6,7
10b 41,4 18,5 6,8 13,6 19,8 40,9 18,8 6,9 13,9 19,5
11a 29,6 60,3 10,1 28,9 61,4 9,8
11b 26,6 60,7 12,7 25,7 61,8 12,4
11c 60,1 28,4 11,6 59,9 28,9 11,2
11d 28,1 59,8 12,1 27,3 60,9 11,8
11e 48,7 23,9 27,5 48,3 24,4 27,3
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Esimerkkikoulu
Esimerkkikunta

Matematiikan oppimistulosten pitkittäisarviointi 9. vuosiluokan 
päättövaiheessa 2012 – koulunne tuloksen ja kansallisen otoksen vertailu 

Taulukko 1. Matematiikan pitkittäisarvioinnin alustavat tulokset kansallisessa otoksessa

    pistemäärä    hajonta        ratkaisuosuus (%)

Yhteensä 44,4 17,5 51,6 %
max. 86 pistettä

Algebra 10,2 4,0 51,0 %
max. 20 pistettä

Funktiot 5,9 3,7 45,6 %
max. 13 pistettä

Geometria 10,1 5,7 46,0 %
max. 22 pistettä

Luvut ja laskutoimitukset 13,1 3,9 62,2 %
max. 21 pistettä

Tilastot ja todennäköisyys 5,1 2,3 50,8 %
max. 10 pistettä

9999
Matematiikan oppimistulosten seuranta-arviointi 9. vuosiluokalla 2012 OPH arvioi

Matematiikan oppimistulosten arviointi toteutettiin 27.–28.3.2012. Kouluja otoksessa oli kaiken
kaikkiaan 169 ja oppilaita 6557. Arvioinnissa seurataan koko otoksen oppilaiden osalta
matematiikan osaamisen tasoa peruskoulun päättövaiheessa. Tämän lisäksi ensimmäistä kertaa
arvioinnissa seurataan matematiikan osaamisen muutosta niillä oppilailla, jotka ovat osallistuneet
kolmeen matematiikan arviointiin peruskoulun aikana: 3. vuosiluokalla 2005, 6. vuosiluokalla
2008 ja nyt 9. vuosiluokalla 2012. Koko otoksen oppilasmäärästä 3728 oppilasta oli mukana
kaikissa kolmessa arviointikerrassa. Otokseen kuului pienemmistä kouluista kaikki 9. vuosiluokan
oppilaat, isommista kouluista kolmasosa 9. vuosiluokan oppilaista. Matematiikan arvioinnin
tehtävät perustuvat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2004).  

Tehtävät luokiteltiin opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti keskeisiin sisältöalueisiin.
Kaikkien tehtävien ratkaisuosuus oli koko otoksessa 52 %. Ratkaisuosuus ilmaisee prosentteina,
kuinka suuri osa maksimipisteistä saavutettiin.  

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.  

LIITE 5. Pikapalaute
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Matematiikan oppimistulosten arviointi

     Kuvio 1. Arvioinnin kokonaistulosten jakauma otoksessa ja koulussanne
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Kuviossa esitetään matematiikan tehtävien kokonaisratkaisuosuudet prosentteina 
enimmäispisteistä. Oppilaiden tulokset on jaettu luokkiin kymmenen prosenttiyksikön 
välein. Ratkaisuosuusluokat on sijoitettu kuvion vaaka-akselille. Vaaleansinisten 
pylväiden korkeus osoittaa, kuinka monta prosenttia koulunne otosoppilaista sijoittuu 
kuhunkin ratkaisuosuusluokkaan. Mitä korkeampia kuvion oikeassa laidassa sijaitsevat 
pylväät ovat, sitä paremmin oppilaanne ovat tehtävistä suoriutuneet. Tummansiniset 
neliöt kuvaavat koko kansallisen otoksen oppilaiden osaamistasoa. 
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     Kuvio 2. Matemaattinen osaaminen tehtävätyypeittäin otoksessa ja koulussanne
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Matematiikan osaamista voidaan mitata monenlaisilla tehtävätyypeillä. Tässä arvioinnissa 
käytettiin monivalinta-, päässälasku- 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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Kuvio 3. Oppilaiden osaaminen matematiikan keskeisillä sisältöalueilla
               otoksessa ja koulussanne
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Tehtävät on laadittu arvioimaan oppilaiden osaamista Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteiden 2004 määrittämillä matematiikan keskeisillä sisältöalueilla. Lisäksi 
prosenttilaskua sisältävät tehtävät esitetään kuviossa omana pylväänä. Kuviosta näkee 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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    Kuvio 4. Oppilaiden suhtautuminen matematiikkaan
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Kuviossa 4 on esitetty, 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 väittämiä 
useiden eri oppiaineiden arvioinneissa. 
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      Kuvio 5. Koulun oppilaiden suoriutuminen ja suhtautuminen
                     opiskeluun arvioinnissa
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Pystyakseli osoittaa otoskoulujen oppilaiden keskimääräisen suoriutumistason 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 kuviossa alas vasemmalle. Koulunne on merkitty kuvioon punaisella ympyrällä, 
muut otoskoulut näkyvät harmaina neliöinä.  
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Kuvio 6. Oppilaiden menestyminen arvioinnin tehtävissä suhteessa matematiikan
 arvosanaan
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Kuviossa on esitetty oppilaiden menestyminen 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 arvioinnin tulokset ja oppilaiden arvosanat eivät ole täysin vertailukelpoisia.  
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Kuvio 7. Poikien ja tyttöjen menestyminen arvioinnissa suhteessa viimeiseen
 matematiikan arvosanaan
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Poikien ja tyttöjen matematiikan arvosanan yhteys tuloksiin
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Kuviossa on esitetty poikien ja tyttöjen menestyminen 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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     Kuvio 8. Oppilaiden käsityksiä matematiikan tuntien sisällöistä kolmen 

                    viimeisen kouluvuoden aikana 
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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. 
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