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Tekijä
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Kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi huhtikuussa 2015 matematiikan oppimistuloksia 
perusopetuksen päättövaiheessa. Arviointi on osa perusopetuslain (628/1998) 21§:n edellyttämää 
koulutuksen arviointia ja sen tavoitteena on saada luotettava yleiskuva opetussuunnitelmassa 
asetettujen päämäärien toteutumisesta ja oppilaiden osaamisen tasosta perusopetuksen päättö-
vaiheessa. Muita keskeisiä koulutuspoliittisia tavoitteita matematiikan oppimistulosten arvioin-
tihankkeessa oli selvittää koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen, tuen saaminen koulutuksen 
kehittämistyöhön ja oppimisen edellytyksien parantaminen.

Arviointiin poimittiin mukaan koko maan kouluja edustava 140 koulun otos, joista 124 oli suo-
menkielisiä ja 16 ruotsinkielisiä. Tulokset saatiin yhteensä 4779 otosoppilaalta. Suomenkielisiä 
otosoppilaita oli 4287 ja ruotsinkielisiä 492. Toteutuneessa otoksessa oli poikia 51 % (2446) ja 
tyttöjä 49 % (2327). Aiemmista matematiikan oppimistulosten arvioinneista vuosilta 1998–2004 
poiketen olivat mukana myös ne oppilaat, jotka olivat saaneet tehostettua tai erityistä tukea tai 
heille oli laadittu HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
matematiikan opiskeluun luokkien 7–9 aikana. 

Matematiikan tehtävät ryhmiteltiin neljään tehtävätyyppiin, joita olivat monivalinta-, päässälas-
ku-, ongelmanratkaisu- ja ”GeoGebra-tehtävät”, sekä viiteen perusopetuksen opetussuunnitelman 
määrittämään sisältöalueeseen, jotka olivat algebra, funktiot, geometria, luvut ja laskutoimitukset 
sekä todennäköisyys ja tilastot. Tämän lisäksi arviointeihin on liitetty perinteisesti oppilaskysely, 
opettajakysely ja rehtorikysely. 

Ensimmäistä kertaa matematiikan oppimistulosten arvioinnissa kaikki oppilaat tekivät osan 
matematiikan tehtävätyypeistä ja oppilaskyselyn sähköisesti tietokoneella. Monivalinta- tai päässä-
laskutehtävät suoritettiin joko paperiversiona tai sähköversiona ja GeoGebra-tehtävät sähköversiona. 
GeoGebra-tehtävien ratkaisuosuuksia ei otettu huomioon tämän arvioinnin kokonaisratkaisuosuuk-
sien tarkasteluissa. Ongelmanratkaisutehtäviä ei laadittu sähköiseen muotoon. Oppilaskyselyn 
tarkoituksena oli selvittää oppilaiden taustatietoja ja matematiikan opetukseen ja opiskeluun 
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liittyviä asioita. Opettajakyselyllä haluttiin saada tietoa muun muassa opettajien muodollisesta 
kelpoisuudesta, työkokemuksesta, opetuskäytänteistä ja asenteista matematiikan opettamiseen. 
Rehtorit kertoivat rehtorikyselyssä esimerkiksi koulun matematiikan opetuksen järjestelyistä. 

Oppilaiden kaikkien tehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 43 % arviointitehtävien kokonais-
pistemäärästä. Sekä poikien että tyttöjen keskimääräinen ratkaisuosuus oli pyöristettynä myös 43 %. 
Poikia oli tyttöjä yleisemmin matalia sekä korkeita pistemääriä saavuttaneissa. Monivalintatehtävien 
keskimääräinen ratkaisuosuus oli 54 %, päässälaskutehtävien 52 % ja ongelmanratkaisutehtävien 34 %. 
Kun vertailuna käytetään aiemmissa 9. vuosiluokan arvioinneissa vuosilta 2011 ja 2012 mukana 
olleita tehtäviä, voidaan todeta, että osaamisen taso on pysynyt ennallaan. Poikien ja tyttöjen 
keskimääräiset ratkaisuosuudet olivat lähes yhtä suuria monivalinta- ja ongelmanratkaisutehtävissä, 
mutta päässälaskutehtävissä pojat menestyivät hieman tyttöjä paremmin. 

Algebran keskimääräinen ratkaisuosuus oli 47 %, lukujen ja laskutoimitusten 46 %, funktioiden 43 %, 
todennäköisyyden ja tilastojen 38 % sekä geometrian 36 %. Poikien ja tyttöjen keskimääräiset ratkai-
suosuudet olivat lähes yhtä suuria funktioissa, luvuissa ja laskutoimituksissa sekä geometriassa, kun 
taas tytöt menestyivät poikia paremmin algebrassa ja pojat tyttöjä paremmin todennäköisyydessä ja 
tilastoissa.

Suomenkielisissä kouluissa keskimääräinen ratkaisuosuus oli 43 % ja ruotsinkielisissä 44 %. Ero 
ei ole tilastollisesti merkitsevä. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden keskimääräiset 
ratkaisuosuudet olivat lähes yhtä suuret monivalintatehtävissä, mutta päässälaskutehtävissä 
suomenkieliset koulut pärjäsivät hieman ruotsinkielisiä paremmin. Ruotsinkieliset koulut olivat 
taas hieman suomenkielisiä kouluja parempia ongelmanratkaisutehtävissä. 

Monivalintatehtävissä paperiversion oppilaat menestyivät keskimäärin noin 2 prosenttiyksikköä 
paremmin kuin sähköversion oppilaat. Paperiversiossa oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus 
oli 55 % ja sähköversiossa 53 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä. Pojilla paperi- ja sähköversion 
välinen ero oli noin 3 prosenttiyksikköä, tytöillä 2 prosenttiyksikköä. Poikien välinen ero on 
tilastollisesti merkitsevä. Suomenkielisissä kouluissa versioiden välinen keskimääräinen ero oli 
hieman yli 2 % prosenttiyksikköä ja ruotsinkielisillä kouluilla noin 1 % prosenttiyksikköä. Suo-
menkielisissä kouluissa versioiden välinen ero on tilastollisesti merkitsevä.

Päässälaskutehtävissä paperiversion oppilaat menestyivät keskimäärin noin 4 % prosenttiyksikköä 
paremmin kuin sähköversion oppilaat. Paperiversiossa oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus 
oli 54 % ja sähköversiossa 50 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä. Pojilla paperi- ja sähköversion 
välinen ero oli noin 3 % prosenttiyksikköä ja tytöillä 6 % prosenttiyksikköä. Molemmilla versi-
oiden väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Suomenkielisissä kouluissa versioiden välinen 
keskimääräinen ero oli hieman vajaa 4 % prosenttiyksikköä ja ruotsinkielisillä kouluilla paperi- ja 
sähköversioiden ero oli peräti 8 % prosenttiyksikköä. Molempien opetuskielien kannalta versioiden 
väliset erot ovat myös tilastollisesti merkitseviä.

GeoGebra-arvioinnissa oli kaksi tehtävää. Ensimmäisen GeoGebra-tehtävän keskimääräinen ratkai-
suosuus oli 54 % ja toisen 26 %. 
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Arviointiin osallistui 95 oppilasta, joiden äidinkieli ei ollut suomi tai ruotsi. Näiden oppilaiden 
keskimääräinen ratkaisuosuus oli 41 %. Arviointiin osallistui 48 suomi toisena kielenä oppimäärää 
(S2) opiskelevaa oppilasta. Vastaavasti näiden oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 36 %. 

HOJKS oli laadittu arviointiin osallistuvien koulujen joukosta 158 oppilaalla. Näiden oppilaiden 
keskimääräinen ratkaisuosuus oli 12 %. Koska HOJKS:n mukaan opiskelevia oli vähän, heidän 
tulostensa vaikutus ratkaisuprosentteihin koko aineiston tasolla on noin yhden prosenttiyksikön 
luokkaa. 

Osaamisessa oli jonkin verran vaihtelua maan eri osissa, missä oppilaiden keskimääräiset ratkaisu-
osuudet vaihtelivat alueittain 40–46 %:n välillä. Parhaiten arvioinnissa menestyi Lounais-Suomen 
46 %:n ja heikoimmin Itä-Suomen oppilaat 40 %:n keskimääräisellä ratkaisuosuudella. 

Oppilaan ensisijaisella jatko-opintojen hakutoiveella ja arvioinnin keskimääräisillä ratkaisuosuuk-
silla oli selkeä yhteys: keskimääräinen ratkaisuosuus lukion pitkään matematiikkaan tähtäävillä 
oli 59 %, lukion lyhyen matematiikan valitsevilla 40 % ja ammatillisiin opintoihin aikovilla 32 %. 
Myös vanhempien koulutustaustan kannalta erot oppilaiden oppimistuloksissa ovat tilastollisesti 
merkitseviä ja käytännössäkin kohtalaisen suuria. Oppilailla, joiden vanhempien korkein koulutus 
oli peruskoulu, oli 20 prosenttiyksikköä heikompi keskimääräinen ratkaisuosuus kuin oppilailla, 
joiden vanhemmilla korkein koulutus oli yliopisto, korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu. 

Matematiikassa tyttöjen ilmoittama kouluarvosanojen keskiarvo oli 7,9 ja poikien 7,5. Ero on 
tilastollisesti merkitsevä. Arvioinnin keskimääräisen ratkaisuprosentin ja oppilaan matematiikan 
arvosanan välinen korrelaatiokerroin oli 0,73, mikä oli kohtalaisen vahva. Arviointi koulujen sisällä 
vaikuttaa oikeudenmukaiselta, mutta ei välttämättä koulujen välillä. Jatko-opintoihin valikoitu-
misen kannalta on huolestuttavaa, että koulujen arviointikäytänteet poikkeavat toisistaan. Eri 
kouluissa keskimäärin yhtä hyvin osanneiden oppilaiden arvosanoissa saattoi olla jopa kahden 
numeron ero. Tämä ongelma on havaittu toistuvasti oppimistulosten arvioinneissa. Tulosten 
perusteella on syytä pohtia vakavasti, ovatko oppilaat tasa-arvoisessa asemassa yhteisvalinnoissa. 

Koulujen väliset erot ovat olleet Suomessa pitkään OECD-maiden alhaisimpia. Koulujen välisten 
oppimistulosten vaihtelussa on kuitenkin havaittu lievää kasvua viimeaikaisissa kansainvälissä 
tutkimuksissa sekä kansallisissa matematiikan oppimistulosten arvioinneissa. Koulujen välisissä 
eroissa ei ole tapahtunut suurtakaan muutosta vuosien 2012 ja 2015 arviointien välillä, eivätkä erot 
kansainvälisesti tarkasteltuna ole suuria. Selkein kasvu koulujen välisissä eroissa on tapahtunut 
vuosien 2002–2012 välisenä aikana, ja nyt kasvu näyttää taittuneen.

Suurimmalla osalla kaikista opettajista (93,6 %) oli muodollinen kelpoisuus matematiikan opettajan 
tehtävään. Opettajista oli aineenopettajia 96 % ja luokanopettajia 3 %. 
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Oppilaat pitivät matematiikkaa varsin hyödyllisenä oppiaineena, ja keskimääräinen käsitys 
omasta osaamisesta koettiin lievästi myönteisenä. Poikien käsitys omasta osaamisesta oli 
tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin tyttöjen. Matematiikka ei ollut kovin pidetty 
oppiaine, vaikka myönteisempään suuntaan on toki menty aiempiin arviointeihin verrattuna. 
Oman osaamisen, oppiaineesta pitämisen ja oppiaineen hyödyllisyytenä näkemisen yhteys 
oppimistuloksiin olivat tilastollisesti merkitseviä ja käytännössä suuria: mitä positiivisempia 
asenteet olivat opiskelua kohtaan, sitä parempia olivat oppimistulokset. 
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Nationella centret för utbildningsutvärdering utvärderade i april 2015 inlärningsresultaten i mate-
matik i slutskedet av den grundläggande utbildningen. Utvärderingen är en del av den utvärdering 
av utbildningen som föreskrivs i 21 § i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och som 
syftar till att ge en tillförlitlig överblick över hur målen i läroplansgrunderna har uppnåtts och 
över nivån på elevernas kunnande i slutet av den grundläggande utbildningen. Andra centrala 
utbildningspolitiska mål i detta utvärderingsprojekt gällde jämlikheten i utbildningen, stödet för 
utveckling av utbildningen och förbättringarna av förutsättningarna för lärande.

För utvärderingen valdes 140 skolor ut. Urvalet var representativt för alla landets skolor. 124 av 
skolorna var finskspråkiga och 16 svenskspråkiga. Resultat erhölls för 4 779 sampelelever i 138 
skolor. Antalet finskspråkiga sampelelever var 4 287 och antalet svenskspråkiga 492. I det sampel 
som resultat erhölls för var 51 % (2 446) pojkar och 49 % (2 327) flickor. I motsats till de tidigare 
utvärderingarna av inlärningsresultaten i matematik som genomförts 1998–2004, omfattade 
denna utvärdering också elever som i årskurserna 7–9 hade fått intensifierat eller särskilt stöd 
eller som hade genomfört studierna i matematik enligt en individuell plan för hur undervisningen 
ska ordnas (IP). 

De matematikuppgifter som användes kunde delas in i fyra uppgiftstyper: flervals-, huvudräknings-, 
problemlösningsuppgifter och ”GeoGebra-uppgifter”. Uppgifterna gällde fem innehållsområden som 
anges i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen: algebra, funktioner, geometri, tal och 
räkneoperationer samt sannolikhet och statistik. Till utvärderingen hörde också sedvanliga elevenkäter, 
lärarenkäter och rektorsenkäter. 

För första gången genomförde alla elever en del av uppgiftstyperna digitalt, alltså med dator. Elev-
erna besvarade även enkäten digitalt. Flervals- eller huvudräkningsuppgifterna genomförde eleverna 
antingen på papper eller digitalt och GeoGebra-uppgifterna digitalt. Lösningsandelarna i GeoGebra-
uppgifterna beaktades inte när de totala lösningsandelarna beräknades. Problemlösningsuppgifterna 
utarbetades inte i digital form. 
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Syftet med elevenkäten var att den skulle ge bakgrundsinformation om eleverna och information 
om undervisningen och studierna i matematik. Lärarenkäten innehöll frågor om bland annat 
lärarnas formella behörighet, arbetserfarenheter, undervisningsmetoder och attityder till un-
dervisningen i matematik. I rektorsenkäten svarade rektorerna på frågor om exempelvis skolans 
arrangemang för undervisningen i matematik.  

Eleverna uppnådde en genomsnittlig lösningsandel på 43 % av det totala antalet möjliga poäng 
för alla uppgifter. Både pojkarnas och flickornas genomsnittliga lösningsandel var 43 %. Det 
fanns procentuellt sett fler pojkar än flickor bland dem som fick låga poängtal, men också bland 
dem som fick höga poängtal. Den genomsnittliga lösningsandelen i flervalsuppgifterna var 54 %, i 
huvudräkningsuppgifterna 52 % och i problemlösningsuppgifterna 34 %. Ifall de uppgifter som ingick i 
utvärderingarna 2011 och 2012 i årskurs 9 används som jämförelseobjekt kan man konstatera att 
nivån på kunnandet har förblivit oförändrad. Pojkarnas och flickornas genomsnittliga lösnings-
andelar var nästan lika stora i flervals- och problemlösningsuppgifterna, men i huvudräkningsuppgifterna 
nådde pojkarna lite bättre resultat än flickorna.   

I algebra var den genomsnittliga lösningsandelen 47 %, i tal och räkneoperationer 46 %, i funktioner 
43 %, i sannolikhet och statistik 38 % och i geometri 36 %. Pojkarnas och flickornas genomsnittliga 
lösningsandelar var nästa lika stora i funktioner, tal och räkneoperationer och geometri, medan flickorna 
nådde bättre resultat än pojkarna i algebra och pojkarna bättre än flickorna i sannolikhet och statistik.

I de finskspråkiga skolorna var den genomsnittliga lösningsandelen 43 %, i de svenskspråkiga 
skolorna 44 %. Skillnaden är inte statistiskt signifikant. De finsk- och svenskspråkiga skolornas 
elever hade nästan lika stora genomsnittliga lösningsandelar i flervalsuppgifterna, men i huvudräk-
ningsuppgifterna klarade sig de finskspråkiga skolorna lite bättre än de svenskspråkiga skolorna. De 
svenskspråkiga skolorna var i sin tur lite bättre än de finskspråkiga i problemlösningsuppgifterna. 

I flervalsuppgifterna hade de elever som löste uppgifterna på papper i genomsnitt cirka 2 procent-
enheter bättre lösningsandel än de som löste uppgifterna digitalt. I pappersversionen var elev-
ernas genomsnittliga lösningsandel 55 %, i den digitala versionen 53 %. Skillnaden är statistiskt 
signifikant. För pojkarna var skillnaden mellan pappersversionen och den digitala versionen 
cirka 3 procentenheter, för flickorna 2 procentenheter. Skillnaden mellan pojkarna är statistiskt 
signifikant. I de finskspråkiga skolorna var den genomsnittliga skillnaden mellan versionerna 
en aning mer än 2 procentenheter och i de svenskspråkiga skolorna cirka 1 procentenhet. I de 
finskspråkiga skolorna var skillnaden mellan versionerna statistiskt signifikant.

I huvudräkningsuppgifterna hade de elever som löste uppgifterna på papper i genomsnitt cirka 4 
procentenheter högre lösningsandel än de elever som löste uppgifterna i den digitala versionen. 
I pappersversionen var elevernas genomsnittliga lösningsandel 54 % och i den digitala versionen 
50 %. Skillnaden är statistiskt signifikant. För pojkarna var skillnaden mellan pappersversionen 
och den digitala versionen cirka 3 procentenheter, för flickorna 6 procentenheter. För båda var 
skillnaderna mellan de båda versionerna statistiskt signifikanta. I de finskspråkiga skolorna var 
den genomsnittliga skillnaden mellan versionerna en aning mindre än 4 procentenheter och i de 
svenskspråkiga skolorna så mycket som 8 procentenheter. För båda grupperna var skillnaderna 
mellan versionerna också statistiskt signifikanta.
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GeoGebra-utvärderingen bestod av två uppgifter. I den första GeoGebra-uppgiften var den genomsnitt-
liga lösningsandelen 54 %, i den andra 26 %. 

I utvärderingen deltog 95 elever som hade ett annat modersmål än finska eller svenska. Dessa 
elevers genomsnittliga lösningsandel var 41 %. I utvärderingen deltog 48 elever som studerar 
finska som andraspråk. Dessa elevers genomsnittliga lösningsandel var 36 %. 

I de deltagande skolorna hade det för 158 elever utarbetats en individuell plan för hur undervis-
ningen ska ordnas (IP). Dessa elevers genomsnittliga lösningsandel var 12 %. Eftersom antalet 
elever som studerade enligt en individuell plan var litet inverkar deras resultat på lösningsandelarna 
i hela materialet med bara cirka en procentenhet.  

Det fanns en aning variation i kunnandet mellan landets olika delar. Elevernas genomsnittliga 
lösningsandelar varierade mellan 40 och 46 %. Bäst klarade sig eleverna i Sydvästra Finland med 
en genomsnittlig lösningsandel på 46 % och sämst eleverna i Östra Finland med en andel på 40 %. 

Det fanns ett klart samband mellan elevernas förstahandsval när de sökte till fortsatta studier och 
de genomsnittliga lösningsandelarna i utvärderingen. De som siktade på lång lärokurs i matematik 
i gymnasiet hade en genomsnittlig lösningsandel på 59 %, de som valde kort kurs i matematik i 
gymnasiet 40 % och de som sökte till yrkesutbildning 32 %. Det konstaterades också statistiskt 
signifikanta och även i praktiken relativt stora skillnader i elevernas inlärningsresultat beroende 
på föräldrarnas utbildning. Den genomsnittliga lösningsandelen för elever vars föräldrars högsta 
utbildning var grundskola var 20 procentenheter lägre än för elever vars föräldrars högsta utbild-
ning var universitet, högskola eller yrkeshögskola. 

Flickornas genomsnittliga skolvitsord i matematik var 7,9 och pojkarnas 7,5. Skillnaden var statistiskt 
signifikant. Korrelationen mellan genomsnittlig lösningsandel i utvärderingen och vitsord i matematik 
var relativt stark, 0,73. Bedömningen inom skolorna verkar vara rättvis, men inte nödvändigtvis mel-
lan skolorna. Med tanke på gallringen till fortsatta studier är det oroväckande att det finns skillnader 
i skolornas bedömningspraxis. Det kunde finnas en systematisk skillnad på till och med två vitsords-
steg för elever som i utvärderingen klarade sig i genomsnitt lika bra, då olika skolor jämfördes. Detta 
problem har upprepade gånger observerats i utvärderingarna av inlärningsresultat. Med anledning av 
resultaten finns det skäl att seriöst diskutera om eleverna är jämlika i den gemensamma antagningen. 

I Finland har skillnaderna mellan skolorna under lång tid hört till de lägsta i OECD-länderna. 
De senaste internationella undersökningarna har dock visat på en liten ökning i variationen i 
inlärningsresultaten mellan skolorna. Vad beträffar skillnaderna mellan skolorna har det inte 
inträffat någon större förändring mellan åren utvärderingarna år 2012 och år 2015. Inte heller är 
skillnaderna stora med ett internationellt mått mätt. Skillnaderna mellan skolorna växte mest 
under perioden 2002−2012 och trenden verkar nu ha brutits.

Största delen av lärarna (93,6 %) hade formell behörighet för att arbeta som matematiklärare. 
Av lärarna var 96 % ämneslärare och 3 % klasslärare. 
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Eleverna ansåg att matematik är ett ganska nyttigt ämne och i genomsnitt var deras uppfattning 
om sitt kunnande en aning mer positiv än negativ. Pojkarna hade en statistiskt signifikant bättre 
uppfattning om sitt kunnande än flickorna. Matematik är inte ett särskilt omtyckt ämne, men 
i jämförelse med tidigare utvärderingar har situationen blivit lite bättre. Resultaten visade att 
resultaten påverkades av elevernas uppfattning om det egna kunnandet, hur mycket de gillade 
ämnet och vad de ansåg om nyttan med ämnet. De skillnader i de genomsnittliga lösningsande-
larna som konstaterades var statistiskt signifikanta och i praktiken stora. Ju positivare inställning 
en elev hade till studierna, desto bättre var inlärningsresultaten.  
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The Finnish Education Evaluation Centre assessed the learning outcomes of mathematics in 
the final stage of basic education in March 2015. The assessment is a part of the evaluation of 
education as required by Section 21 of the Basic Education Act (628/1998), and its aim is to get 
a reliable idea about the implementation of the goals specified in the curriculum and about the 
students’ competence level at the end of basic education. There are other important aims for 
the education policy in the project evaluating mathematical learning outcomes. These include 
finding out about implementation of equality in education, about support received for education 
development and about improvement of learning conditions.

The sample selected for the assessment consisted of 140 schools representing all the schools in 
Finland. Of these, 124 were Finnish-speaking and 16 Swedish-speaking. The results were obtained 
from a total of 4779 students of 138 schools. There were 4287 Finnish-speaking and 492 Swedish-
speaking students in the sample. Of the total sample, 51% (2446) were boys and 49% (2327) girls. 
In difference to earlier evaluations of learning results for mathematical education between1998 
and 2004, this assessment included also the students who had received special intensified support 
or for whom an individual plan for the organisation of studies (IEP) had been drawn up for the 
study of mathematics in grades 7–9. 

The structure of the assessment is based on mathematics exercises solved by students. In addition, 
traditionally a student survey, teacher survey and rector survey are added to the evaluations. 
Mathematical tasks were classified into four task types, namely multiple choice, mental arithmetic, 
problem solution and “GeoGebra” tasks, and into five content areas defined by the basic education 
curriculum: algebra, functions, geometry, numbers and calculations as well as probability and statistics. 

For the first time in the assessment of learning outcomes for mathematics, all the students 
completed a part of the mathematics task types and a student questionnaire electronically on a 
computer. Multiple choice or mental arithmetic tasks were carried out either as a paper or electronic 
version and the GeoGebra tasks as an electronic version. The solution frequencies of the GeoGebra 
tasks were no taken into account when the total solution frequencies of this evaluation were 
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scrutinised. The problem solution tasks had not been designed into an electronic form. The purpose 
of the student survey was to obtain student background information and find out about matters 
related to teaching and study. The aim of the teacher survey was to get information about formal 
qualifications, work experience, practices and attitudes for teaching mathematics. The rectors in 
the rector survey told for example about their school’s arrangements for mathematics teaching.   

The average solution percentage for all the students’ tasks was 43% of the total points given for 
the evaluation tasks. The average solution percentage for both boys and girls was, when rounded, 
also 43%. Boys dominated girls both among those who scored low and among those who scored 
high points. The average solution percentage for multiple choice tasks was 54%, for mental arithmetic 
tasks it was 52% and for problem solution tasks 34%. When the tasks in the 9th grade assessments 
earlier in 2011 and 2012 are used for comparison, it is fair to say that the level of competence has 
remained unchanged. The average solution percentages of boys and girls were approximately 
equal in the multiple choice and problem solution tasks, but boys were slightly more successful in 
mental arithmetic tasks.   

The average solution percentage in algebra was 47%, in numbers and calculations 46%, in functions 43%, 
in probability and statistics 38% and in geometry 36%. The average solution percentages of boys and 
girls were approximately equal in functions, in numbers and calculations and geometry, while girls were 
more successful than boys in algebra and boys more successful than girls in probability and statistics.

In Finnish-speaking schools the average solution percentage was 43%, and in Swedish-speaking 
schools it was 44%. The difference is not statistically significant. The average solution percentages 
of the students in Finnish- and Swedish-speaking schools were nearly equal in multiple choice tasks, 
but in mental arithmetic tasks the Finnish-speaking schools did slightly better than the Swedish-
speaking schools. On the other hand, the Swedish-speaking schools were somewhat better than 
the Finnish-speaking schools in problem solution tasks. 

In multiple choice tasks, students using the paper version succeeded about 2% better on average 
than students using the electronic version. With the paper version, students’ average solution 
frequency was 55 %, and, with the electronic version, it was 53 %. The difference is statistically 
significant. The difference between the paper version and the electronic version in case of 
boys was about 3% and in case of girls 2%. The difference for boys is statistically significant. In 
Finnish-language schools the average difference between the versions was slightly over 2% and 
in Swedish-language schools about 1%. The difference between the versions in Finnish-language 
schools is statistically significant.

In multiple choice tasks, students using the paper version succeeded about 4% better on average 
than students using the electronic version. With the paper version, students’ average solution 
percentage was 54%, and, with the electronic version, it was 50%. The difference is statistically 
significant. The difference between the paper version and the electronic version in case of boys was 
about 3% and in case of girls 6%. The differences between the versions are statistically significant 
for both. In Finnish-language schools the average difference between the versions was slightly 
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less than 4%, and in Swedish-language schools the difference between the paper and electronic 
versions was up to 8%. As far as the teaching languages are concerned, the differences between 
the versions also are statistically significant.

In the GeoGebra evaluation, there were two tasks. The average solution frequency in the first 
GeoGebra task was 54%, and in the second it was 26%. 

Among the evaluation participants were 95 students whose mother tongue wasn’t Finnish or 
Swedish. The average solution percentage for these students was 41%. Students for whom Finnish 
was the second language in S2 syllabus and who participated in the evaluation numbered 48. The 
corresponding solution percentage for these students was 36%. 

IEP was drawn up for 158 students at the schools participating in the evaluation. The average 
solution percentage for these students was 12%. As the number of those studying according to IEP 
was small, the effect of their results on the frequency percentages on the level of entire material 
was around one percentage point.  

There was some variability in competence around the country, the average solution percentages 
varying between 40% and 46% regionally. The most successful in the evaluation was Southwest 
Finland with its 46% solution percentage and the least successful Eastern Finland with the solution 
percentage of 40%. 

There was a clear connection between the student’s primary study preferences and the average 
solution percentages in the evaluation: the average solution percentage for those whose aim was 
to apply for a secondary school to take a long syllabus in mathematics was 59%, for those choosing 
a short syllabus in mathematics it was 40% and for those intending to embark on vocational 
studies 32%. Also in relation to the parents’ educational background, the differences in learning 
outcomes are statistically significant and large even in practice. For the students whose parents’ 
highest education was that provided by a basic school, the average solution percentage was 20% 
lower than for students whose parents’ highest education was provided by a university, higher 
education institution or university of applied sciences (known as polytechnic in the past). 

In mathematics, the average school grade for girls was 7.9 and for boys 7.5. The difference is 
statistically significant. The correlation coefficient between the average solution frequency and 
the student’s grade in mathematics was 0.73; thus it was fairly strong. The evaluation within 
schools seems fair, but that is not necessarily the situation between schools. From the viewpoint 
of becoming selected for further studies, it is alarming that the schools’ evaluation practices differ 
from each other. The grades of students doing equally well but studying in different schools might 
have a systematic difference of up to two points. This problem has been repeatedly observed in 
the evaluations of learning outcomes. Based on these results, one should give serious thought to 
whether the students have an equal standing in joint selection procedures. 



14

In Finland, the differences between schools have been among the lowest in the OECD countries for 
a long while now. In recent international studies and national assessments of learning outcomes 
in mathematics, slight increases in the variation between the learning outcomes among schools 
have been observed. 

Most of the teachers (93.6%) had formal qualifications as a teacher of mathematics. Of the teachers, 
96% were subject teachers and 3% were class teachers. 

The students regarded mathematics as a fairly useful study subject, and their average idea 
about their own competence was felt to be somewhat positive by them. The boys’ conception 
about their own competence was better, and of statistical significance, than that of the 
girls. Even though mathematics wasn’t a liked subject, the trend nevertheless is more positive in 
this respect compared with the past evaluations. The differences among the average solution 
percentages in learning outcomes are statistically significant and in practice large when 
viewed from the perspective of the student’s own idea about one’s competence, of liking the 
study subject and of usefulness of the study subject. The more positive the attitudes towards 
studying were, the better were the learning outcomes. 
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1 
Arvioinnin lähtökohdat  

ja tavoitteet

Kansallista koulutuksen arviointikeskusta (Karvia) koskevan lain 2. §:n (1295/2013) mukaan 
perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit ovat osa valtakunnallista koulutuksen arviointijär-
jestelmää, josta vastaa kyseinen arviointikeskus. Oppimistulosten arvioinnit koskevat tuntijaon 
ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista. Arviointikeskuksen tehtävänä on 
myös tukea koulutuksen ja opetuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa 
koskevissa asioissa ja kehittää koulutuksen arviointia. Huhtikuussa 2015 toteutettiin seitsemäs 
perusopetuksen päättövaiheen matematiikan oppimistulosten arviointi, joka on osa perusope-
tuslain (628/1998) 21§:n edellyttämää koulutuksen arviointia. Matematiikan oppimistulosten 
arviointi sisältyy opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen arviointisuunnitelmaan vuosille 
2012–2015 (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012a). 

Kaikkien otoskoulujen kaikki otosoppilaat suorittivat osan matematiikan tehtävistä ja vastasivat 
oppilaskyselyyn sähköisesti tietokoneella käyttäen Turun yliopiston informaatioteknologialai-
toksen kehittämää ViLLE-ympäristöä (https://ville.utu.fi).

Perusopetuksen oppimistulosten arviointitieto perustuu Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa 2004 määriteltyihin kunkin oppiaineen tavoitteisiin, keskeisiin sisältöihin ja päättö-
arvioinnin arvosanalle kahdeksan (8) annettuihin kriteereihin. Näiden kriteerien saavuttamista 
Opetushallitus on seurannut opetuksen järjestäjien ja koulujen osalta otantaperusteisin arvioinnein 
vuodesta 1998 lähtien (Metsämuuronen 2009a, 7).

Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit ovat otantaperusteisia ja kattavat yleensä noin 5–10 % 
ikäluokasta (Jakku-Sihvonen 2013, 24). Arviointeja tehdään oppiaineissa äidinkieli ja kirjallisuus 
ja matematiikka säännöllisesti ja muissa perusopetuksen oppiaineissa noin kerran vuosikym-
menessä. Opetuksen järjestäjillä on perusopetuslain mukaan velvollisuus arvioida antamaansa 
koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua oman toimintansa ulkopuoliseen arviointiin 
(Perusopetuslaki 1998/628, § 21).
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Oppimistulosten arviointien tehtävänä on ollut tuottaa tietoa siitä, miten hyvin opetussuunnitelman 
perusteiden mukaiset oppiaineiden tavoitteet on saavutettu (Jakku-Sihvonen 2011, 7). Arvioin-
neista saatua tietoa hyödynnetään opetuksen tilan arvioinnissa, opetuksen, oppilasarvioinnin 
ja opetussuunnitelman kehittämisessä, koulutuksen tasa-arvon toteutumisen arvioinnissa sekä 
koulutuspoliittisessa päätöksenteossa ja koulutuksen kehittämisessä. Tasa-arvon toteutumista 
tarkastellaan opetuskielen, oppilaiden sukupuolen ja alueellisen jakautumisen kannalta (Jakku-
Sihvonen 2013, 16).

Kansallisissa arvioinneissa kiinnostuksen kohteina eivät ole yksittäiset koulut, oppilaat tai opettajat 
ja heidän suoriutumisensa, vaan yleinen osaamisen taso ja saavutetut valmiudet (Jakku-Sihvonen 
2010, 322; Metsämuuronen 2009a, 11). Otosperusteisissa oppimistulosten arvioinneissa ei ole 
kyse koko ikäluokan päättökokeesta eikä tarkoituksena ole yksittäisten oppilaiden tai koulujen 
keskinäisen järjestyksen määrittäminen. Sen sijaan arviointien päämääränä on saada luotettava 
yleiskuva arvioitavien oppiaineiden osaamistasosta perusopetuksen päättövaiheessa.

1.1 Matematiikan oppimistulosten arvioinnin periaatteet 

Huhtikuussa 2015 toteutettiin seitsemäs perusopetuksen päättövaiheen matematiikan oppi-
mistulosten arviointi, joka on osa perusopetuslain (628/1998) 21§:n edellyttämää koulutuksen 
arviointia. Arvioinnin tavoitteena oli saada luotettava yleiskuva opetussuunnitelmassa asetettujen 
päämäärien toteutumisesta ja oppilaiden osaamisen tasosta perusopetuksen päättövaiheessa. Muita 
keskeisiä koulutuspoliittisia tavoitteita matematiikan oppimistulosten arviointihankkeessa oli 
selvittää koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen, tuen saaminen koulutuksen kehittämistyöhön 
ja oppimisen edellytyksien parantaminen. Arvioinnin tulosten toivotaan erityisesti hyödyttävän 
opetushallintoa, matematiikan opettajia, opettajankoulutusta ja opetuksen järjestäjiä. Opetushal-
litus tarvitsee arvioinnista saatavaa tietoa erityisesti perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teiden kehittämiseen. Arviointihanke perustuu vuoden 2004 matematiikan opetussuunnitelman 
perusteisiin, joista kerrotaan tarkemmin seuraavassa luvussa 1.2. 

Oppimistulosarviointi perustuu oppilaiden ratkaisemiin matematiikan tehtäviin. Tämän lisäksi 
arviointeihin on liitetty perinteisesti oppilaskysely, opettajakysely ja rehtorikysely. Matematiikan 
tehtävät ryhmiteltiin neljään tehtävätyyppiin, joita olivat monivalinta-, päässälasku-, ongelmanrat-
kaisu- ja ”GeoGebra-tehtävät”, sekä viiteen perusopetuksen opetussuunnitelman määrittämään 
sisältöalueeseen: algebra, funktiot, geometria, luvut ja laskutoimitukset sekä todennäköisyys ja tilastot. 
Oppilaskyselyn tarkoituksena oli selvittää taustatietoja oppilaista ja matematiikan opetukseen 
ja opiskeluun liittyviä asioita. Opettajakyselyllä haluttiin saada tietoa muun muassa opettaji-
en muodollisesta kelpoisuudesta, työkokemuksesta, käytänteistä ja asenteista matematiikan 
opettamiseen. Rehtorit kertoivat rehtorikyselyssä esimerkiksi koulun matematiikan opetuksen 
järjestelyistä. Kaikki otosoppilaat suorittivat osan matematiikan tehtävätyypeistä ja vastasivat 
oppilaskyselyyn sähköisellä alustalla tietokoneita käyttäen. Myös opettajat ja rehtorit vastasivat 
taustakyselyyn tietokoneella.
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Arvioinnissa halutaan saavuttaa luotettava yleiskuva oppimistuloksista, arvioinnin alaan liittyvän 
koulutuksen tasa-arvon toteutumisesta sekä oppimistulosten ja taustamuuttujien syy-seuraus- 
suhteista. Arvioinnissa korostuvat seuraavat tärkeät teemat: miten opetussuunnitelman tavoit-
teet saavutetaan perusopetuksen päättövaiheessa, miten tasa-arvo toteutuu oppimistuloksissa 
alueellisen jakautumisen sekä koulujen, oppilaiden sukupuolen ja vanhempien koulutustaustan 
mukaan. Oppimistulosten ja oppilaisiin liittyvien taustamuuttujien välisten yhteyksien tarkas-
telu on keskeistä arvioinnin tulosten ymmärtämisessä. Kuviossa 1 esitetään arviointiasetelmassa 
oppimistuloksia selittävät keskeiset tekijät.

1. OPPILAAN TAUSTATIEDOT SELITTÄVINÄ TEKIJÖINÄ

•	 Sukupuoli
•	 Opetuskieli
•	 Oppilaan koulun sijaintialue ja kuntatyyppi
•	 Jatko-opintosuunnitelmat
•	 Vanhempien koulutustausta
•	 Matematiikan arvosana
•	 Asenteiden yhteydet oppimistuloksiin
•	 Käytänteiden yhteydet oppimistuloksiin
•	 Oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö 
•	 Käsitys omasta osaamisesta
•	 Oppiaineen hyödyllisyys
•	 Oppiaineesta pitäminen
•	 Matematiikka-ahdistus
•	 Kodin asenne

2. OPPILAAN OPPIMISYMPÄRISTÖ SELITTÄVÄNÄ TEKIJÄNÄ

•	 Matematiikan valinnaiskurssit
•	 Matematiikan tukiopetus
•	 Matematiikan kokeeseen valmistautuminen
•	 Matematiikan tehtävien tekeminen
•	 Poissaolot
•	 Kouluviihtyvyys
•	 Koulukiusaaminen
•	 Koulumatkan pituus
•	 Opetusryhmän koko
•	 Työrauha

3. OPETTAJAN TAUSTATIEDOT SELITTÄVINÄ TEKIJÖINÄ

•	 Muodollinen kelpoisuus
•	 Työkokemus
•	 Matematiikan opintojen laajuus
•	 Opetusaineet (opetettava pääaine)
•	 Opetuksessa käytettävät sähköiset materiaalit 
•	 Opetuksessa käytettävä tieto- ja viestintätekniikka 
•	 Täydennyskoulutus
•	 Opetuskäytänteet
•	 Opetusasenteet

KUVIO 1. Arviointiasetelmassa oppimistuloksia  
selittävät keskeiset tekijät
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1.2 Matematiikan perusopetuksen  
opetussuunnitelman perusteet (2004)

Perusopetuksen opetussuunnitelma on opetustyön perusta. Koulun yhteisten ja yleisten tavoit-
teiden lisäksi siinä kuvataan erikseen myös jokaisen oppiaineen omat keskeiset tavoitteet. Tämän 
arvioinnin toteuttamisaikana voimassa olevat opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen 
2004 tuottamiin peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin, jotka ovat Suomen kaikkien 
peruskoulujen matematiikan opetussuunnitelmien yhteinen lähtökohta. Tällöin se toimii myös 
matematiikan kansallisen arvioinnin kriteerinä. Arvioinnin kohteena ovat kaikkien yhdeksän 
perusopetusvuoden aikana opitut matematiikan taidot ja tiedot. Tämä on kolmas perusopetuksen 
9. vuosiluokan matematiikan oppimistulosten arviointi, joka perustuu Perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteisiin 2004 ja siinä esitettyihin peruskoulun päättöarvioinnin kriteereihin. 
Valtioneuvosto määritteli uuden perusopetuksen tuntijaon vuonna 2001, joka oli määrä ottaa 
käytäntöön viimeistään vuonna 2006. Tässä uudistuksessa matematiikan perusopetukseen lisättiin 
yksi vuosiviikkotunti. Aiemmassa tuntijaossa (valtioneuvoston päätös 834/1993) oli matematiikan 
perusopetuksessa 31 vuosiviikkotuntia, kun taas uusi valtioneuvoston asetus (valtioneuvoston 
asetus 1435/2001) määräsi 32 vuosiviikkotuntia. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan matematiikan opetuksen tulee kehittää 
oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua, ja sen tulee ohjata oppilasta löytämään ja muokkaamaan 
ongelmia sekä etsimään ratkaisuja niihin. Tärkeää on matemaattisen ajattelun kehittäminen ja 
matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppiminen. Mate-
matiikan oppimisella on myös vaikutus oppilaan henkiseen kasvuun, tavoitteelliseen toimintaan 
sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Matematiikan opetuksen tulee edetä systemaattisesti. Keskei-
senä tavoitteena on luoda kestävä pohja matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. 
Konkreettisuuden ja abstraktisuuden välille pyritään luomaan yhdistettävyyttä ja ymmärrystä 
oppilaan omien oppimiskokemuksien kautta. Arkipäivän ongelmia, joita on mahdollista ratkoa 
matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla, tulee hyödyntää tehokkaasti. Oppimisprosessin 
tukemisessa tulee hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Opetussuunnitelman perusteissa mate-
matiikka määritellään ajattelun taitojen ja menetelmien lisäksi opetuksen sisällön mukaan viiteen 
osa-alueeseen: algebra, funktiot, geometria, luvut ja laskutoimitukset sekä todennäköisyys ja tilastot. 

1.3 Kansainväliset arvioinnit

Suomi on 2000-luvulla osallistunut kansainvälisiin PISA-, PIRLS- ja TIMSS- tutkimuksiin. PISA 
(Programme for International Student Assessment) on OECD:n (Organisation for Economic and 
Cultural Development) jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelma, jossa arvioidaan 15-vuotiaiden 
oppilaiden oppimistuloksia lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteissä. PISA-ohjelma koostuu 
kolmen vuoden välein (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015) toteutettavista PISA-tutkimuksista. 
Matematiikka on ollut arvioinnin kohteena vuosina 2003 ja 2012. Matematiikan osaaminen 
määritellään PISA 2012 -tutkimuksessa seuraavasti (OECD 2013):
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”Matematiikan osaaminen tarkoittaa yksilön kykyä muotoilla, käyttää ja tulkita matematiikkaa 
erilaisissa tilanteissa. Se pitää sisällään matemaattisen päättelyn sekä matemaattisten tietojen, käsit-
teiden, menetelmien ja välineiden käyttämisen ilmiöiden kuvaamisessa, selittämisessä ja ennustamisessa. 
Se auttaa yksilöitä tunnistamaan matematiikan merkityksen ympäröivässä maailmassa ja tekemään 
tarvittavia perusteltuja päätöksiä osallistuvina, rakentavina ja ajattelevina kansalaisina.” (Kupari, 
Välijärvi, Andersson, Arffman, Nissinen, Puhakka, Vettenranta 2013).

Kaikissa vuosina 2000–2012 tehdyissä PISA-tutkimuksissa suomalaisten 15-vuotiaiden mate-
matiikan osaaminen on ollut OECD-maiden parhaimmistoa. Vuonna 2003 Suomi sijoittui en-
simmäiseksi OECD-maiden joukosta ja Hongkongin jälkeen toiseksi kaikkien osallistujamaiden 
joukosta (Törnroos & Kupari 2005). Vuoden 2003 tutkimukseen osallistui 28 OECD-maata ja neljä 
OECD:n ulkopuolista maata. Vuonna 2012 suomalaisten 15-vuotiaiden nuorten matematiikan 
osaaminen oli edelleen OECD-maiden parhaimmistoa ja Suomi sijoittui OECD-maiden vertailussa 
kuudenneksi. Sijoituksemme kaikkien osallistujamaiden joukossa oli kahdestoista, ja se oli nyt 
selvästi heikompi kuin aikaisemmin. Laskevan kehityksen syitä on haettu oppilaiden asenteiden, 
motivaation, uskomusten ja ajankäytön muutoksista. Syitä on etsitty myös opetusjärjestelyihin, 
koulujen toimintaympäristöön, ohjaukseen, opiskeluilmastoon ja resursseihin liittyvistä tekijöistä 
(Kupari, Välijärvi, Andersson, Arffman, Nissinen, Puhakka, Vettenranta 2013). Vuoden 2012 tut-
kimuksessa mukana oli yhteensä 34 OECD-maata ja 33 maata OECD:n ulkopuolelta. Suomessa 
tutkimuksen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos. 

Vuonna 2011 Suomi osallistui kansainvälisten TIMSS/PIRLS-tutkimusten arviointeihin. TIMMS 
(Trends in International Mathematics and Science Study) on neljän vuoden välein neljäsluok-
kalaisille ja seitsemäs- ja kahdeksasluokkalisille pidettävä kansainvälinen matematiikka- ja luon-
nontiedetutkimus, johon vuonna 2011 osallistui neljäsluokkalaisia 50 ja kahdeksasluokkalaisia 
42 maasta. Suomi sijoittui arvioinnissa kahdeksanneksi. Tämä vuoden 2011 TIMMS-tutkimus 
kertoo suomalaisten koululaisten matematiikan osaamisen heikentymisestä viimeisen 12 vuoden 
aikana (Kupari 2012). PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) on lukutaidon, 
matematiikan ja luonnontieteiden aihealueita mittaava kansainvälinen tutkimus, johon Suomi 
osallistui ensimmäistä kertaa vuonna 2011. PIRLS-tutkimukseen osallistui 45 maata ja Suomi 
sijoittui arvioinnissa kahdeksanneksi (Koulutuksen tutkimuslaitos: http://ktl.jyu.fi/ktl/timss-pirls).
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2  
Arvioinnin suunnittelu  

ja toteutus

2.1 Matematiikan oppimistulosten arviointi

Käsillä oleva matematiikan perusopetuksen oppimistulosten 9. vuosiluokan arviointi on järjes-
tyksessä seitsemäs. Aikaisemmat arvioinnit laadittiin vuosina 2012, 2011, 2004, 2002, 2000 ja 
1998. Kaikki arvioinnit on toteutettu noudattaen Opetushallituksen laatimia arviointiperiaatteita 
ja käytänteitä, joita on käsitelty aiemmissa vastaavissa matematiikan raporteissa (Rautopuro 
2013; Metsämuuronen 2013; Hirvonen 2012; Mattila 2002; Korhonen 2001). Matematiikan 
oppimistuloksia arvioitiin myös pitkittäisarvioinnissa vuosina 2005–2012 (Metsämuuronen 
2013), jonka ideana oli ollut seurata samojen oppilaiden matematiikan taitojen kehittymistä ja 
asenteiden muutosta lähes koko oppivelvollisuuden ajan. Mukana olivat ne oppilaat, jotka osal-
listuivat arviointiin syksyllä 2005 ollessaan 3. vuosiluokalla ja arviointiin syksyllä 2008 ollessaan 
6. vuosiluokalla sekä arviointiin 2012 ollessaan 9. vuosiluokan loppupuolella. Matematiikan 
pitkittäisarviointi jatkui vielä toisen asteen opintojen oppimistulosten tarkasteluihin vuosina 
2012–2015 (Metsämuuronen 2016).

Matematiikan oppimistulosten arviointihanke käynnistettiin Opetushallituksessa vuoden 2013 
lopussa ja se saatettiin valmiiksi Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa (Karvissa) 
vuoden 2016 keväällä. Karvi aloitti toimintansa 1.5.2014. Projektipäällikkö Matti Suomilammi 
aloitti työnsä syksyllä 2013 ja syksyllä 2014 arviointiasiantuntija Sami Julin jatkoi tehtävää uutena 
projektipäällikkönä. Joulukuussa 2013 Opetushallitus nimitti asiantuntija- ja tehtävänlaadintatyö-
ryhmän, jonka jäsenet olivat matematiikan opetussuunnitelman sisältöalueiden asiantuntijoita, 
opettajankouluttajia, kokeneita opettajia, yläasteen opettajia tai didaktiikan asiantuntijoita. 
 Asiantuntijatyöryhmään valittiin professori Markku Hannula (Helsingin yliopisto, opettajankou-
lutuslaitos), kasvatustieteen lisensiaatti Leena Mattila, lehtori Hannu Korhonen, tutkijatohtori 
Antti Viholainen (Itä-Suomen yliopisto, fysiikan ja matematiikan laitos), lehtori Jani Kiviharju 
(Helsingin normaalilyseo), yliopistotutkija Mikko-Jussi Laakso (Turun yliopisto, Informaatio-
teknologian laitos) ja matematiikan oppimistulosten arvioinnin arviointiasiantuntija ja asian-
tuntijatyöryhmän puheenjohtaja Matti Suomilammi, myöhemmin vuonna 2014 samaa tehtävää 
hoiti Sami Julin. Asiantuntijatyöryhmän tehtävänä oli toimia asiantuntijoina suunniteltaessa 9. 
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vuosiluokalla keväällä 2015 järjestettävää perusopetuksen matematiikan oppimistulosten arviointia. 
Tärkeimpiä päämääriä olivat matematiikan sisältöalueiden keskeisten tavoitteiden analysointi ja 
koko arvioinnin viitekehyksen asettaminen siten, että arviointi kohdentuisi opetussuunnitelman 
tärkeimpiin sisältöihin ja tavoitteisiin. Lisäksi asiantuntijatyöryhmä osallistui tehtävänlaatijoiden 
tekemien tehtävien ja kokeiden kommentointiin ja arviointiohjeiden laatimiseen ja myöhemmin 
arviointitulosten alustaviin tarkasteluihin ja analyyseihin. Tehtävänlaatijoiksi valittiin lehtori Jani 
Kiviharju (Helsingin normaalilyseo) ja lehtori Jussi Juurikka (Salpausselän peruskoulu). Asian-
tuntijatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran joulukuussa 2013 ja koko arviointiprojektin 
aikana yhteensä viisi kertaa.

Opetushallituksesta ja myöhemmin Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta arviointi-
prosessiin osallistuivat erikoisasiantuntija Juhani Rautopuro, arviointiasiantuntija Risto Hietala, 
opetusneuvos Anu Räisänen, arviointiasiantuntija Chris Silverström, arviointisuunnittelija Raisa 
Hievanen, julkaisusihteeri Sirpa Ropponen ja korkeakouluharjoittelija Anne Kivistö. Alkuperäisenä 
arviointisuunnittelijana toimi Mika Puukko aina kesään 2014 asti. Helsingin yliopiston Koulu-
tuksen arviointikeskuksen projektisuunnittelija Jukka Marjanen oli mukana esikokeiden osioiden 
analysoinnissa ja varsinaisen kokeen osioanalyysissä. Matematiikan oppimistulosten arvioinnin 
suunnittelu, toteutus, tulosten tarkastelu ja raportointi ovat edellyttäneet laajaa yhteistyötä eri 
tahojen kesken.

2.2 arvioinnin toteuttaminen ja aikataulu

Matematiikan perusopetuksen oppimistulosten arviointihanke käynnistyi Opetushallituksen 
kutsuessa asiantuntijatyöryhmän kokoukseen joulukuussa 2013. Asiantuntijatyöryhmä sai 
käyttöönsä vuosien 2005 ja 2008 matematiikan pitkittäisarviointien tehtävät ja taustakyselyt 
sekä aikaisempien perusopetuksen oppimistulosarviointien tehtävät vuosilta 1998, 2000, 2002, 
2004, 2001 ja 2012. Arvioinnissa oli käytettävissä myös taustakyselyt vuosilta 2011 ja 2012. Teh-
tävänlaatijat tuottivat tehtäväehdotuksia ja arviointiohjeita arviointisuunnitelman mukaan, ja he 
aloittivat työnsä vuoden 2014 alkupuolella. Esitestauksen tehtäväehdotukset laadittiin kevään ja 
alkukesän 2014 aikana. Matematiikan oppimistulosten arvioinnissa oli uutena haasteena säh-
köinen arviointi. Osa matematiikan tehtävätyypeistä sekä oppilaskysely tuotettiin sähköisesti 
tietokoneella. Vertailtavuuden vuoksi arvioinnin tehtävätyyppien rakenne haluttiin pääosin pitää 
samanlaisena aikaisempien vuosien arviointeihin verrattuna. Täysin uutena tehtävätyyppinä laa-
dittiin sähköinen GeoGebra-arviointi, jota käsitellään myöhemmin luvuissa neljä ja yhdeksän. Eri 
vuosien arviointitehtävät ovat vertailukelpoisia keskenään vain, jos täsmälleen samoja tehtäviä 
käytetään eri arviointeihin uudelleen. Tehtäviä, jotka toistuvat identtisinä eri vuosien arvioinneissa, 
kutsutaan ankkuritehtäviksi. Tämän arvioinnin monivalinta-, päässälasku- ja ongelmanratkaisutehtävissä 
ankkuritehtävien osuus oli 26 %.
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Arviointitehtävien esitestaus toteutettiin 10 koulussa marraskuussa 2014. Kaikissa kouluissa kaikki 
9. vuosiluokan oppilaat tekivät tehtävät sekä paperiversiona että sähköisessä muodossa. Testauk-
seen osallistui yhteensä 322 oppilasta. Esitestauksen tulosten analysoinnin perusteella valittiin 
lopulliset tehtävät varsinaiseen arviointikokeeseen. Samalla todettiin, että arvioinnissa käytettävät 
tehtävät noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainittuja sisältöalueita.

Otoskouluja ja niiden opetuksenjärjestäjiä tiedotettiin ensimmäisen kerran arvioinnista joulu-
kuussa 2014. Maaliskuussa 2015 otoskoulujen rehtoreille lähetettiin ohjeet arvioinnin käytännön 
järjestelyistä. Huhtikuun alussa otoskoulut saivat tehtäväaineistot, oppilaiden vastauslomakkeet, 
oppilas-, opettaja- ja rehtorikyselyt ja yksityiskohtaiset ohjeet sekä paperiversion että sähköisen 
arvioinnin toteuttamisesta ja tehtävien arviointiohjeet.

Perusopetuksen 9. vuosiluokan matematiikan oppimistulosten arviointi järjestettiin otoskouluissa 
tiistaina 21.4 ja keskiviikkona 22.4. Arviointiin oli varattu aikaa molemmiksi päiviksi kaksi tuntia, 
ja se koostui viidestä eri osasta taulukon 1 mukaisesti. Sähköistä arviointia varten oppilailla tuli olla 
käytössään kannettava tietokone tai pöytäkone sekä toimiva verkkoyhteys. Opettajille ja oppilaille 
annettiin sähköiseen järjestelmään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rehtorin tai opettajan tehtä-
vänä oli jakaa arviointitehtäviin osallistuvat oppilaat kahteen yhtä suureen ryhmään. Ryhmäjaon 
yhtenä perusteena oli se, että kouluissa ei ollut riittävästi tietokoneita kaikille oppilaille, jolloin 
kaikki oppilaat eivät voineet suorittaa sähköversion koetta samanaikaisesti. Arviointitehtävien 
aikataulu on esitetty taulukossa 2. 

TAULUKKO 1. Arvioinnin rakenne

A-osa MONIVALINTATEHTÄVÄT 30 min (tiistai)
B-osa PÄÄSSÄLASKUTEHTÄVÄT 14 min (tiistai)
C-osa ONGELMANRATKAISUTEHTÄVÄT 75 min (keskiviikko)
D-osa OPPILASKYSELY 15 min (keskiviikko)
E-osa GEOGEBRA-TEHTÄVÄT 15 min (keskiviikko)
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TAULUKKO 2. Arviointitehtävien aikataulu

TIISTAI 21.4.15 KESKIVIIKKO 22.4.15

RYHMÄ I RYHMÄ II RYHMÄ I RYHMÄ II

9:00–9:10 Kirjautuminen
sähköiseen
järjestelmään

Kirjautuminen
sähköiseen
järjestelmään

C 
ONGELMAN-
RATKAISU TEHTÄVÄT
PAPERI
75 MIN

9:10–9:15 A 
MONIVALINTA-
KYSYMYKSET
PAPERI
30 MIN
(+ 5 MIN)

9:15–9:30 A 
MONIVALINTA-
KYSYMYKSET
SÄHKÖ
30 MIN

D 
OPPILASKYSELY
SÄHKÖ
15 MIN

9:30–9:45 E 
GEOGEBRA-
TEHTÄVÄT
SÄHKÖ
15 MIN

9:45–10:00 B 
PÄÄSSÄLASKUT
PAPERI
14 MIN

Kirjautuminen
sähköiseen
järjestelmään

C 
ONGELMAN-
RATKAISU TEHTÄVÄT
PAPERI
75 MIN

10:00–10:15 B 
PÄÄSSÄLASKUT
SÄHKÖ
14 MIN

10:15–10:30 Kirjautuminen
sähköiseen
järjestelmään

10:30–10:45 D 
OPPILASKYSELY
SÄHKÖ
15 MIN

10:45–11:00 E 
GEOGEBRA-
TEHTÄVÄT
SÄHKÖ
15 MIN

Otoskouluissa matematiikan oppiaineen opettajat tarkastivat ja pisteyttivät paperiversion kokeet 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Tähän työhön varattiin aikaa kolme viikkoa. Oppilaiden paperiver-
sion kokeet ja vastauslomakkeet palautettiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskukseen, jossa 
aineistot koottiin ja tarkastettiin. Oppilaiden vastauslomakkeita skannattiin Helsingin yliopiston 
Koulutuksen arviointikeskuksessa. Kesäkuun 2015 aikana kolme sensoria tarkastivat uudelleen 
opettajien pisteyttämät päässälasku- ja monivalintatehtävät 537 otosoppilaalta, mikä on 11 % 
kaikkien otosoppilaiden lukumäärästä. Sensoroinnin tavoitteena on varmistaa, ettei opettajien 
antamissa pisteytyksissä esiinny systemaattisia virheitä. Matematiikan arvioinnin sensoriaineisto 
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ei poikennut merkittävästi opettaja-aineistosta, mikä tarkoitti, että opettajan antamiin pisteytyk-
siin voitiin luottaa. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei ollut. Syksyllä 2015 opetuksenjärjestäjät 
ja otoskoulujen rehtorit saivat alustavat koulukohtaiset tulokset ja palautteet, joissa kerrottiin 
koulujen oppilaiden keskimääräiset tulokset ja kansallisen otoksen alustavat keskiarvot. 

2.3 otanta (arvioinnin kohde) 

Oppimistulosten arvioinnissa käytettiin kaksivaiheista otantaperiaatetta. Ensimmäisessä otantavai-
heessa koulut valittiin ositetusti. Osituksessa otetaan huomioon, että otantaan tulevat otoskoulut 
edustavat suhteellisesti maan eri osia (aluehallintoviranomaisten toimialajakoa, ns. AVI-alueita), 
erilaisia toimintaympäristöjä eli kaupunkeja, taajamia ja haja-asutusalueita (kaupunkimaisia, 
taajaan asuttuja ja maaseutumaisia kuntia) ja erikokoisia kouluja (isoja, keskikokoisia ja pieniä 
kouluja). Perusopetuksen oppimistulosten arvioinnit kattavat yleensä noin 5–10 % ikäluokasta 
(Jakku-Sihvonen 2013, 24). Tässä arvioinnissa otosoppilaita oli koko 9.-luokkalaisten perusjoukosta 
8 %. Arviointiin poimittiin mukaan koko maan kouluja edustava 140 koulun otos, joista 124 oli 
suomenkielisiä ja 16 ruotsinkielisiä. Tulokset saatiin yhteensä 138 koulun 4779 otosoppilaalta. 
Alkuperäisestä 140 otoskouluvalinnasta kaksi koulua ilmoitti, etteivät osallistu arviointiin. Pitää 
huomioida, että arviointi on kouluja velvoittava ja sen toteuttamisen vastuu on opetuksenjär-
jestäjällä. Suomenkielisiä otosoppilaita oli 4287 ja ruotsinkielisiä 492. Koulujen oppilasmäärän 
perusteella laskettuna matematiikan oppimistulosten arvioinnin otoskoko oli lähtökohtaisesti 
5138 oppilasta, joista suomenkielisten oppilaiden määrä oli 4616 ja ruotsinkielisten 522. Näin 
ollen toteutunut otoskoko oli 93 %. Toteutuneessa otoksessa oli poikia 51 % (2446) ja tyttöjä 49 % 
(2327). Kuusi oppilasta ei ilmoittanut sukupuoltaan. Taulukoihin 3 ja 4 on koottu perusjoukon ja 
otoskoulujen jakautuminen eri aluehallintoviranomaisten toimialueiden ja kuntamuotojen mukaan.

TAULUKKO 3. Suomenkielisten otoskoulujen jakauma AVI-alueiden ja kuntaryhmien mukaan

AVI-alue Perusjoukko Otoskoulut

Kaupunki Taajama Maaseutu Kaupunki Taajama Maaseutu

lkm lkm % lkm % lkm % lkm lkm % lkm % lkm %
Etelä-
Suomi

232 181 27,3 24 3,6 27 4,1 40 28 23,0 6 4,9 6 4,9

Lounais-
Suomi

84 38 5,7 23 3,5 23 3,5 17 6 4,9 5 4,1 6 4,9

Länsi- ja 
Sisä-
Suomi

144 65 9,8 28 4,2 51 7,7 25 10 8,2 6 4,9 9 7,4

Itä-Suomi 88 37 5,6 10 1,5 41 6,2 16 6 4,9 3 2,5 7 5,7

Pohjois-
Suomi

76 33 5,0 11 1,7 32 4,8 15 6 4,9 3 2,5 6 4,9

Lappi 39 13 2,0 3 0,5 23 3,5 9 3 2,5 1 0,8 5 4,1

Yhteensä 663 367 55,4 99 15,0 197 29,7 122 59 48,4 24 19,7 39 32,0
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TAULUKKO 4. Ruotsinkielisten otoskoulujen jakauma AVI-alueiden ja kuntaryhmien mukaan

AVI-alue Perusjoukko Otoskoulut

Kaupunki Taajama Maaseutu Kaupunki Taajama Maaseutu

lkm lkm % lkm % lkm % lkm lkm % lkm % lkm %
Etelä-
Suomi

22 15 33,3 7 15,6 0 0 6 4 25,0 2 12,5 0 0

Lounais-
Suomi

8 2 4,4 4 8,9 2 4,4 4 1 6,3 2 12,5 1 6,3

Länsi- ja 
Sisä-
Suomi

14 5 11,1 2 4,4 7 15,6 5 2 12,5 1 6,3 2 12,5

Itä-Suomi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pohjois-
Suomi

1 1 2,2 0 0 0 0 1 1 6,3 0 0 0 0

Lappi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yhteensä 45 23 51,1 13 28,9 9 20,0 16 8 50,0 5 31,3 3 18,8

TAULUKKO 5. Otosoppilaiden jakauma AVI-alueiden mukaan

AVI-alue Perusjoukko Otosoppilaat Otosoppilaita perusjoukosta 

Suomen - 
kieliset

Ruotsin-
kieliset

Suomen-
kieliset

Ruotsin-
kieliset

Suomen-
kieliset

Ruotsin-
kieliset

Kaikki

lkm % lkm % lkm % lkm % % % %
Etelä-
Suomi

22 323 40,2 1 680 51,2 1442 33,7 210 42,7 6,5 12,5 6,9

Lounais-
Suomi

6 972 12,6 298 9,0 628 14,6 88 17,9 9,0 29,5 9,8

Länsi- ja 
Sisä-
Suomi

12 079 21,8 1305 39,4 848 19,8 173 35,2 7,0 13,3 7,6

Itä-Suomi 6 193 11,2 0 0 584 13,6 0 0 9,4 0 9,4

Pohjois-
Suomi

5 863 10,6 21 0,5 537 12,5 21 4,3 9,2 100 9,5

Lappi 1 990 3,6 0 0 248 5,8 0 0 12,5 0 12,5

Yhteensä 55 329 100 3 304 100 4287 100 492 100 7,7 14,9 8,2

Taulukkoon 5 on koottu perusjoukon ja otosoppilaiden jakautuminen eri aluehallintoviranomais-
ten toimialueiden mukaan.
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Toinen otantavaihe oli koulun sisäinen otos, joka tehtiin aakkosellisen listan mukaan systemaattista 
tasaväliotantaa käyttäen. Otos poimittiin koulun kaikista yhdeksäsluokkalaisista. Pienemmissä 
kouluissa kaikki 9. vuosiluokan oppilaat osallistuivat arviointiin ja suuremmissa kouluissa vain 
osa oppilaista. Otannan tekemiseksi tarvittiin koulun kaikkien 9. vuosiluokan oppilaiden yhdis-
tetty (ei luokittainen) ajantasainen aakkosellinen nimiluettelo. Koulukohtainen otos suoritettiin 
taulukon 6 mukaisesti.

TAULUKKO 6. Otoskoulun sisäinen otos

Jos koulussa oli 9. vuosiluokkien oppilaita

•	 1–50, kaikki oppilaat kuuluivat otokseen 
•	 51–100, joka toinen oppilas otettiin otokseen aakkosjärjestyksessä
•	 101–, joka kolmas oppilas otettiin otokseen aakkoslistalta

Jos otosoppilas oli poissa koulusta arviointipäivänä, hänen tilalleen otettiin aakkosista seuraava 
oppilas muuttamatta poimintajärjestystä muilta osin alkuperäisestä. Oppilaat, joille oli tehty 
päätös erityisestä tuesta, tehostetusta tuesta tai sitä vastaava aikaisempi päätös erityisopetukseen 
ottamisesta ja/tai joilla oli yksilöllistetty opetussuunnitelma jossakin oppiaineessa, osallistuivat 
tähän arviointiin. Myös ne oppilaat, joilla oli jokin muu syy, kuten lukivaikeus, kuuluivat tämän 
arvioinnin piiriin. Rehtori harkitsi, oliko näiden oppilaiden mahdollista osallistua arviointiin. 
Heidän kohdallaan koejärjestelyistä voitiin myös poiketa rehtorin päätöksellä. 





33

3  
Arvioinnin tilastolliset 

menetelmät ja tunnusluvut

 
Laajan arviointiaineiston käsittelyssä sovellettiin useita tilastollisia menetelmiä. Arvioinnin teh-
tävien esitestauksessa, jossa selvitettiin muun muassa tehtävien vaikeustasoa ja erottelukykyä, 
sovellettiin osioanalyysia (Törmäkangas & Törmäkangas 2009) sekä tarkasteltiin esitestauksen 
tehtävien ratkaisuprosentteja ja yksittäisten osioiden korrelaatioita osa-alueiden summiin (inter-
item correlation). Näiden analyysien perusteella valittiin lopulliseen arviointiin jokaiselle mate-
matiikan osa-alueelle tehtäviä, joiden vaikeustasot vaihtelivat. Nämä analyysit toistettiin myös 
lopulliselle aineistolle.

Tulosten kuvailussa on käytetty perinteisiä kuvailevan tilastotieteen menetelmiä, kuten frekvenssi- 
ja prosenttijakaumia, tavallisimpia keski- ja hajontalukuja, luottamusvälejä sekä prosenttipisteitä. 
Koska aineisto on suuri ja useimmat muuttujat ainakin likimain normaalijakautuneita, voitiin 
soveltaa yleisimpiä parametrisiä testejä. Kahden ryhmän väliset keskimääräiset erot on analysoitu 
klassisella t-testillä 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, 20–23). Varianssianalyysin yhteydessä efektin suuruutta 
tarkasteltiin etan neliön (h²) avulla (Cohen 1988, 281–282). Tilastollinen merkitsevyys (p-arvo) 
kuvaa klassisen tulkinnan mukaan sitä, onko havaittu ero ja/tai asiayhteys (esim. korrelaatio) sat-
tumasta (otantavirhe) aiheutuvaa. Efektikoko havainnollistaa erojen käytännön merkitsevyyttä 
ottamalla huomioon muun muassa sen, että ryhmät voivat olla hyvinkin erikokoisia ja tutkittavien 
muuttujien vaihtelu ryhmittäin erisuuruista. Aineiston suuren koon vuoksi pienetkin erot voivat 
olla tilastollisesti merkitseviä.

Luokiteltujen muuttujien keskinäiset yhteydet (riippuvuudet) on analysoitu ristiintaulukoinnilla 
ja khiin neliötestillä. Tilastollisesti merkitseviä riippuvuuksia on kuvailtu esittämällä asianmu-
kaiset erot prosenttijakaumissa ja suorittamalla residuaalitarkastelut. Määrällisten muuttujien 
riippuvuuden mittarina on käytetty Pearsonin korrelaatiokerrointa (mm. Cohen & Manion 
1995, 137–140). Aineiston koon vuoksi pienetkin korrelaatiot ovat tilastollisesti merkitseviä, 
joten testien yhteydessä on raportoitu myös muuttujien keskinäinen selitysosuus, joka on yksi 
efektin koon mittari. 
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Tässä raportissa tilastollisesti (taulukko 7) merkitsevien erojen efektin koko tulkitaan seuraavasti:

TAULUKKO 7. Efektin koon tulkinta

Cohenin d Etan neliö (η²) Personin korrelaatiokerroin

Pieni 0,20 0,01 0,35

Kohtalainen (keskisuuri) 0,50 0,06 0,65

Suuri 0,80 0,14 0,85

Sekä oppilas- että opettajakysely sisälsivät laajahkoja kysymyssarjoja, joiden informaatiota tii-
vistettiin faktorianalyysin antamien tulosten perusteella esimerkiksi asenteiden ulottuvuuksia 
kuvaaviksi ulottuvuuksiksi (keskiarvomuuttujiksi). Muodostettujen keskiarvomuuttujien sisäistä 
yhdenmukaisuutta tarkasteltiin Cronbachin alfa-kertoimen sekä osioiden keskimääräisen korre-
laation avulla. Myös yksittäisten osioiden korrelaatioita ulottuvuuksien summiin tarkasteltiin. 
Keskiarvomuuttujia käytettiin muun muassa silloin, kun tarkasteltiin asenteiden ja arviointitu-
losten välistä yhteyttä.

Arviointiaineistojen rakenne aiheuttaa haasteita käytettäviin tilastollisiin menetelmiin. Oppi-
mistulosten aineistossa on yleensä vähintään kaksi tasoa: koulutaso ja oppilastaso. Otoksessa on 
yleensä yli sata koulua ja monta tuhatta oppilasta. Oppilaat ovat voineet olla pitkäänkin samas-
sa koulussa, samalla luokalla ja samojen opettajien opetuksessa. Tästä johtuu, että oppilaiden 
testisuoritukset eivät ole täysin toisistaan riippumattomia. Oppilaiden keskinäinen riippuvuus 
tuottaa tutkimusaineistoon ilmiön, jota kutsutaan sisäkorrelaatioksi. Jos perusjoukon rakennetta 
ei huomioida oikein, saattavat johtopäätökset olla harhaisia.

Tässä raportissa aineiston hierarkkinen rakenne on huomioitu esimerkiksi suomen- ja ruotsinkie-
listen koulujen erojen analysoinnissa, joka on tehty monitasomallinnuksen avulla (Malin 2005; 
Rasbash, Steele, Browne & Goldstein 2004, Rautopuro 2013). Monitasomallinnuksesta on hyötyä, 
sillä samaan tilastolliseen malliin voi sisällyttää usean eri tason muuttujia ja saada luotettavaa 
tietoa tulosten tilastollisesta merkitsevyydestä. Monitasomallinnusta sovellettiin myös analy-
soitaessa muun muassa opettajan kelpoisuuden vaikutusta arviointituloksiin, koulujen välisten 
erojen tarkastelussa (sisäkorrelaatio) sekä arvioitaessa vanhempien koulutustason vaikutusta 
koulujen välisiin eroihin.
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4  
Arvioinnin tehtävät

4.1 arviointitehtävien rakenne

Matematiikan oppimistulosten arviointi oli lähtökohtaisesti sekä summatiivista, normiperusteista 
että kriteeriperusteista. Summatiivisessa arvioinnissa otetaan huomioon koko peruskoulun ja erityi-
sesti peruskoulun yläasteen koulutuksen aikainen opetus. Tämä arviointi kohdistui 9. vuosiluokan 
oppilaisiin, ja erittäin todennäköisesti tehtäväsuoritusten hyvään onnistumiseen on vaikuttanut 
myös 7.–8. luokalla kertynyt matematiikan osaaminen. Arviointi oli normiperusteista siitä syystä, 
että tehtävien vaikeustasot määriteltiin etukäteen esitestattujen osioiden mukaan, minkä vuoksi 
tehtävistä tehtiin maksimaalisen erottelevia (Metsämuuronen 2009a, 17). Jokaisesta esitestatusta 
tehtäväosiosta ja tehtävästä laskettiin ratkaisuprosentti ja osiokorrelaatio niiden vaikeustasojen 
ja erottelukykyjen määrittämiseksi. Tällöin tehtävistä pystyttiin arvioinnin laatimisessa valitse-
maan parhaiten erottelevat ja toimivat tehtävät. Erottelevuuden kriteerinä on pidetty yksittäisen 
tehtävän positiivista ja kohtalaisen voimakasta korrelaatiota (r > 0,35) koko arvioinnin kokonais-
ratkaisuosuuteen. Tästä ohjeistuksesta poikettiin kuitenkin muutaman tehtävän kohdalla, koska 
muuten tehtävien matematiikan osa-alueiden suhteellinen osuus koko arvioinnissa olisi jäänyt 
liian pieneksi. Asiantuntijaryhmän ja tehtävän laatijoiden laatiessa esikokeita otettiin huomioon 
myös opetussuunnitelman oppimistavoitteista johdetut kriteerit matematiikan päättöarvioinnin 
arvosanalle 8, joten arviointi oli myös kriteeripohjaista. Pääperiaatteena oli laatia arviointiin teh-
tävätyypiltään, matematiikan osa-alueiltaan, vaativuudeltaan ja vaikeustasoltaan erilaisia tehtäviä. 
Ankkuritehtävien tarkoituksena oli mahdollistaa näiden tehtävien tulosten vertailu aiempiin 
tuloksiin. Ankkuritehtävien avulla voidaan luotettavasti tehdä vertailua oppilaiden osaamisen 
tasosta nyt ja aiemmin. Tässä arvioinnissa ankkuritehtävien osuus oli 26 %.

Matematiikan arvioinnin tehtäväsarjat laadittiin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
(2004) mainittujen oppiaineen tavoitteiden ja sisältöjen perusteella. Lisäksi mukana oli taustaky-
symyksiä oppilaiden asenteista ja käsityksistä oppiaineen opiskelua ja omaa osaamistaan kohtaan. 
Kaksipäiväinen arviointi järjestettiin huhtikuun 2015 loppupuolella. Se koostui viidestä eri osasta, 
jotka on esitetty edellä taulukossa 1. 
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4.2 arvioinnin rakenne tehtävätyyppien mukaan

Matematiikan oppimistulosten kansallisen arvioinnin 2015 matematiikan osaamisen tasoa mittaa-
maan laadittiin tehtäväpaketti. Kaikki tähänastiset kuusi 9. vuosiluokan matematiikan arviointia 
ovat olleet sekä rakenteeltaan että sisällöltään hyvin samanlaisia. Ne ovat sisältäneet kaksi- tai 
kolmeosaisen kokeen ja taustatekijöitä koskevat kyselyt. Vertailtavuus aiempiin arviointeihin 
haluttiin säilyttää, mikä ohjasi tämän arvioinnin rakennetta, tehtävien luokittelua ja koesuori-
tuksen kestoa. Tehtävät ryhmiteltiin aiempien arviointien tapaan rakenteeltaan samankaltaisiin 
tehtävätyyppeihin, joita olivat monivalinta-, päässälasku- ja ongelmanratkaisutehtävät. 

Ensimmäistä kertaa matematiikan oppimistulosten arvioinnissa kaikki oppilaat suorittivat osan 
matematiikan tehtävätyypeistä ja vastasivat oppilaskyselyyn sähköisesti tietokoneella. Uutena 
tehtävätyyppinä laadittiin sähköinen GeoGebra-arviointi sekä sähköiset monivalinta- ja päässälas-
kutehtävät. Jokainen otosoppilas suoritti vaihtoehtoisesti joko monivalinta- tai päässälaskutehtävät 
sähköisesti tietokoneella. Jos otosoppilas suoritti monivalintatehtävät paperiversiona, niin hänen 
tuli kirjata omat vastauksensa erilliseen optisesti luettavaan vastauslomakkeeseen, johon annettiin 
ylimääräistä aikaa viisi minuuttia. Ongelmanratkaisutehtäviä ei laadittu sähköiseen muotoon, koska 
oppilailla ei ollut valmiuksia näiden tehtävien ratkaisemiseen tietokoneella. Arviointitehtävien 
rakenne ja aikataulu on esitetty aiemmin taulukoissa 1 ja 2. Monivalintaosiossa oli 14, päässälaskuo-
siossa 14, ongelmanratkaisuosiossa 16 ja GeoGebra-osiossa kaksi tehtävää. Maksimipistemäärä koko 
kokeessa oli 71 pistettä ja maksimipistemäärä ilman GeoGerba-osiota oli 61 pistettä. Alun perin 
monivalintaosiossa oli 18 ja ongelmanratkaisuosiossa 17 tehtävää. Osioanalyysissä oikean erottelukyvyn 
ja vaikeustason saavuttamiseksi monivalintaosiosta karsittiin pois neljä tehtävää ja ongelmanratkai-
suosiosta yksi tehtävä. Päässälaskuosiota ei karsittu.

Tässä raportissa tarkastellaan arvioinnin eri tehtävätyyppien, osa-alueiden ja tehtävien ratkai-
suosuuksia ja taustamuuttujien merkityksiä ilman GeoGerba-osiota, koska GeoGebra-osiolla ei ole 
vertailtavuutta aikaisempien vuosien matematiikan arviointeihin. GeoGebra-tehtäviä tarkastellaan 
myöhemmin luvuissa neljä ja yhdeksän. Matematiikan opettajat olivat toteuttaneet paperiver-
sioiden monivalinta- ja päässälaskutehtävien sekä ongelmanratkaisutehtävien pisteytyksen ja tulosten 
kirjaamisen oppilaiden optisille vastauslomakkeille Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen 
antamien yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti. Opettajat pisteyttivät GeoGebra-tehtävät sähköi-
seen järjestelmään. Sähköiset monivalinta- ja päässälaskutehtävät tietokone pisteytti automaattisesti. 
Arvioinnin rakenne tehtävätyyppien mukaan on esitetty taulukossa 8.

Matematiikan perustaitojen osaamista on mitattu kaikissa matematiikan oppimistulosten 
arvioinneissa monivalintatehtävillä. Jokaisessa tehtävässä on ollut useita vastausvaihtoehtoja, 
joista oppilaiden on pitänyt löytää yksi ainoa oikea. Eri vuosien arvioinneissa on ollut eri määrä 
monivalintatehtäviä ja kokeeseen käytetty aika on myös vaihdellut. Tässä arvioinnissa oli 14 moni-
valintatehtävää, ja aikaa kokeen suorittamiseen oli 30 minuuttia. Oppilaat saivat käyttää laskinta 
ja suunnittelupaperia. 
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Neljässä viimeisimmässä arvioinnissa on ollut mukana päässälaskutehtäviä. Niistä puolet on 
esitetty kirjallisesti ja puolet koetta valvonut opettaja on lukenut ääneen suullisesti. Tämän arvi-
oinnin päässälaskutehtävissä oli kirjallisia ja ääneen luettavia tehtäviä molempia seitsemän. Yhtä 
päässälaskua kohti vastausaikaa annettiin yksi minuutti. Oppilaat eivät saaneet käyttää laskinta 
ja suunnittelupaperia.

Ongelmanratkaisutehtävien ratkaisutaitoa on mitattu avoimilla vastauksen tuottamista ja perustele-
mista edellyttävillä tehtävillä, joiden määrä, laajuus ja niihin käytetty aika on vaihdellut eri vuosien 
arvioinneissa. Tässä arvioinnissa oli 16 ongelmanratkaisutehtävää, joiden ratkaisemiseen annettiin 
aikaa 75 minuuttia. Täysien pisteiden saamiseen joissakin tehtävissä vaadittiin oikean vastauksen 
lisäksi myös perustelut, joiden avulla voitiin paremmin arvioida matemaattisen ajattelun tasoa ja 
kykyä esittää tehtävän ratkaisu. Perustelu voi olla laskutoimituksen lisäksi esimerkiksi sanallinen 
selitys tai kuva. Oikeista perusteluista pystyi saamaan osan tehtävän maksimipisteistä, vaikka 
tehtävän vastaus olisikin ollut väärä. Oppilaat saivat käyttää laskinta ja suunnittelupaperia. 

TAULUKKO 8. Arvioinnin rakenne tehtävätyyppien mukaan

TEHTÄVIEN MÄÄRÄ MAKSIMI PISTEMÄÄRÄ TEHTÄVIEN 
MAKSIMIAIKA

MONIVALINTA
TEHTÄVÄT 14 14 30 min

PÄÄSSÄLASKU
TEHTÄVÄT 14 14 14 min

ONGELMAN
RATKAISU
TEHTÄVÄT

16 33 75 min

SÄHKÖISET 
GEOGEBRA
TEHTÄVÄT

2 10 15 min

YHTEENSÄ 46 71 134 min
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4.3 arvioinnin rakenne matematiikan osa-alueiden mukaan

Matematiikan tehtävät ryhmiteltiin viiteen matematiikan osa-alueeseen. Perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteiden (2004) määrittämät sisältöalueet olivat algebra, funktiot, luvut ja 
laskutoimitukset, geometria sekä todennäköisyys ja tilastot. Luokittelu ei ole täysin yksiselitteinen, 
sillä monet tehtävät sisältävät aineksia useilta eri matematiikan osa-alueilta. Tehtäviä voidaan 
ratkaista monilla eri tavoilla, joilla kaikilla päästään oikeaan tulokseen. Todellinen osa-alue riippuu 
siis myös yksittäisten oppilaiden ajattelutavasta. Melko yksinkertainenkin tehtävä voi kuulua 
matematiikan sisältönsä puolesta moneen eri osa-alueeseen. Tämän vuoksi tehtävät luokiteltiin 
matematiikan eri osa-alueisiin sen mukaan, mitä tehtävän ratkaiseminen oppilailta ensisijaisesti 
vaati. Täten kukin tehtävä oli sijoitettu vain yhteen matematiikan osa-alueeseen. Ankkuritehtävät, 
lukuun ottamatta kahta tehtävää, sijoitettiin kuitenkin siihen osa-alueeseen, jossa ne olivat olleet 
aiemminkin. Prosenttilaskuja ei ole Opetushallituksen julkaisemissa perusopetuksen päättöarvi-
oinnin kriteereissä katsottu omaksi matematiikan osa-alueekseen, vaikka tähän aihepiiriin liittyviä 
tehtäviä on luonnollisesti ollut kaikissa matematiikan arvioinneissa. Useimmiten prosenttilaskut 
ovat sijoittuneet lukujen ja laskutoimituksien osa-alueeseen. Asiantuntijaryhmä sekä tehtävänlaa-
tijat suorittivat tehtävien luokittelun. Taulukossa 9 on esitetty arviointitehtävien lukumäärien 
jakautuminen matematiikan eri osa-alueille sekä prosenttilaskuille, ja taulukossa 10 on tarkasteltu 
pisteiden jakautumista ilman GeoGebra-tehtäviä sekä ankkuritehtävien osuutta arvioinnissa.

TAULUKKO 9. Arviointitehtävien lukumäärien jakautuminen matematiikan eri osa-alueille

MONI-
VALINTA-

TEHTÄVÄT

PÄÄSSÄ-
LASKU-

TEHTÄVÄT

ONGELMAN-
RATKAISU-
TEHTÄVÄT

SÄHKÖISET
GEOGEBRA-
TEHTÄVÄT

KOKONAIS-
MÄÄRÄ

OSUUS %

ALGEBRA 2 2 5 0 9 20

FUNKTIOT 4 2 4 0 10 22

LUVUT JA 
LASKU-
TOIMITUKSET

3 5 5 0 13 28

GEOMETRIA 3 3 1 2 9 20

TODEN-
NÄKÖISYYS 
JA TILASTOT

2 2 1 0 5 11

YHTEENSÄ 14 14 16 2 46 100

OSUUS % 30 30 35 4 100 -

PROSENTTI-
LASKUT 1 2 2 0 5 11
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TAULUKKO 10. Arviointi- ja ankkuritehtävien pisteiden jakautuminen matematiikan eri osa-
alueille ilman GeoGebra-osiota

MONI-
VALINTA-

TEHTÄVÄT

PÄÄSSÄ-
LASKU-

TEHTÄVÄT

ONGELMAN-
RATKAISU-
TEHTÄVÄT

MAKSIMI-
PISTE-
MÄÄRÄ

OSUUS % ANKKURI-
TEHTÄVÄT

ALGEBRA 2 2 12 16 26 5

FUNKTIOT 4 2 9 15 25 4

LUVUT JA 
LASKU-
TOIMITUKSET

3 5 7 15 25 6

GEOMETRIA 3 3 3 9 15 0

TODEN-
NÄKÖISYYS 
JA TILASTOT

2 2 2 6 10 1

YHTEENSÄ 14 14 33 61 100 16

OSUUS % 21 21 50 100 - 26

ANKKURI-
TEHTÄVÄVÄT 3 2 11 16 26 -

PROSENTTI-
LASKUT 1 2 5 8 13 0

Aiemmissa arvioinneissa on painotettu matematiikan osa-alueiden osuuksia koko arvioinnista 
hieman eri tavalla. Taulukon 9 ja 10 perusteella tämän arvioinnin osa-alueissa todennäköisyys ja 
tilastot sekä geometria on vähiten tehtäviä sekä määrällisesti että niistä kertyvän pistemäärän mukaan. 
Osa-alueissa algebra, funktiot sekä luvut ja laskutoimitukset on toisiinsa verrattuina lähestulkoon 
sama määrä tehtäviä sekä maksimipistemääriä. Sekä tehtävät että maksimipistemäärät noudattavat 
kohtuullisen hyvin näiden osa-alueiden osuuksia perusopetuksen opetussuunnitelmassa samoin 
kuin niihin käytettyä aikaakin matematiikan opiskelussa peruskoulun yläluokkien aikana.

4.4 arvioinnin paperi- ja sähköversiot

Ensimmäistä kertaa matematiikan oppimistulosten arvioinnissa otosoppilaat suorittivat osan 
matematiikan tehtävätyypeistä ja vastasivat oppilaskyselyyn sähköisesti tietokoneella. Uutena 
tehtävätyyppinä laadittiin sähköinen GeoGebra-arviointi sekä sähköiset monivalinta- ja päässälas-
kutehtävät. Jokainen otosoppilas suoritti vaihtoehtoisesti joko monivalinta- tai päässälaskutehtävät 
sähköisesti. Sähköversion tehtävät tietokone pisteytti automaattisesti, kun taas paperiversion 
päässälasku- ja ongelmanratkaisutehtävät opettajan tuli pisteyttää annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Tässä matematiikan arvioinnissa tarkastellaan paperi- ja sähköversioiden tuloksia keskenään 
vertailemalla paperiversion monivalintatehtäviä sähköversion monivalintatehtäviin sekä paperiver-
sion päässälaskutehtäviä sähköversion päässälaskutehtäviin. Arvioinnin paperi- ja sähköversioiden 
rakenne on esitetty taulukossa 11.
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TAULUKKO 11. Arvioinnin paperi- ja sähköversioiden rakenne

RYHMÄ I RYHMÄ II

9:00–9:10 Kirjautuminen
sähköiseen
järjestelmään9:10–9:15 A 

MONIVALINTAKYSYMYKSET
PAPERI
30 MIN
(+ 5 MIN)

9:15–9:30 A 
MONIVALINTAKYSYMYKSET
SÄHKÖ
30 MIN9:30–9:45

9:45–10:00 B 
PÄÄSSÄLASKUT
PAPERI
14 MIN

Kirjautuminen
sähköiseen
järjestelmään

10:00–10:15 B 
PÄÄSSÄLASKUT
SÄHKÖ
14 MIN

Paperi- ja sähköversioiden kysymykset monivalintatehtävissä sekä päässälaskutehtävissä olivat sisäl-
löltään samanlaiset. Käytännön eroina voidaan mainita esimerkiksi paperiversion monivalintaosion 
kaikkien monivalintatehtävien sijoittuminen A4 kokoisen vihon kolmelle eri sivulle, kun taas sähkö-
versiossa jokainen monivalintatehtävä näkyi yksi kerrallaan tietokoneen näytöllä. Päässälaskutehtävien 
sähköversiossa tehtäviä pystyi tietokoneen näytöllä rullaamaan hiirellä ylös- ja alaspäin, kun taas 
paperiversiossa kaikki tehtävät sijoittuivat yhdelle A4-sivulle. 

Muutamaa päivää ennen arviointia otosoppilaat pääsivät testaamaan Turun yliopiston informaa-
tioteknologialaitoksen kehittämää sähköistä testijärjestelmää mallitehtävien avulla. Ensimmäisenä 
arviointipäivänä rehtori tai arvioinnista vastaava opettaja tulosti otosoppilaille käyttäjätunnuk-
set, joilla he pääsivät kirjautumaan sähköversion arviointiin. Opettajille ja rehtoreille lähetettiin 
yksityiskohtaiset ohjeet arvioinnin sähköisestä suorittamisesta. Taulukossa 12 on esitetty yksin-
kertaistettu ohjeistus arvioinnin aloittamisesta. 
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TAULUKKO 12. Yksinkertainen ohjeistus sähköversion arvioinnille

Sähköisen arvioinnin osan A tai B alkaessa vastuussa oleva matematiikan opettaja/ valvoja 
avaa arvioinnin ViLLEalustassa. 

Opettaja	menee	www-osoitteeseen	http://karville.fi/

Opettaja kirjautuu osoitteeseen opettajan tunnuksilla

Opettaja valitsee ”Avaa kaikille” osa kerrallaan

Opettaja jakaa käyttäjätunnukset oppilaille ja pyytää oppilaita kirjautumaan arviointiin

Kun tämä osio on ohi, opettajaa valitsee osan kohdalta ”Sulje kaikilta”

Opettaja kerää oppilaiden käyttäjätunnukset talteen

4.5 Sähköinen GeoGebra-arviointi

Sähköinen GeoGebra-arviointi laadittiin käyttäen GeoGebra matematiikkaohjelmistoa (https://
www.geogebra.org/). Ohjelmalla voidaan laskea, piirtää kuvia ja kuvaajia ja tehdä animaatioita. 
GeoGebra sopii sekä opettajan työvälineeksi että oppilaan oppimisen tueksi ja matematiikan ko-
keeksi. Se sopii myös kotitehtäviin, sillä ohjelma latautuu automaattisesti internetistä. Erityisen 
hyvin GeoGebra palvelee oppilaan itsenäistä työskentelyä sekä tutkivaa ja kokeilevaa oppimista. 

GeoGebra-arvioinnissa oli kaksi tehtävää, joiden molempien maksimipistemäärä oli viisi pistettä. 
Aikaa molempien tehtävien suorittamiseen oli yhteensä 15 minuuttia. Oppilaat eivät saaneet 
käyttää laskinta ja suunnittelupaperia. GeoGebra-arvioinnin ratkaisuosuuksia ei otettu huomioon 
tämän arvioinnin kokonaisratkaisuosuuksien tarkasteluissa. 
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5  
Taustatietoa oppilaista,  
opettajista, rehtoreista  

ja kouluista

 
Opetushallituksen ja nykyään Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perusopetuksen 
oppimistulosarviointiin liitettiin perinteiseen tapaan oppiaineen sisällöllisiä tietoja ja taitoja 
mittaavan arvioinnin lisäksi oppilas-, opettaja- sekä rehtorikysely. Kyselyiden avulla on haluttu 
saada taustatietietoa opetuksen järjestelyistä ja siihen käytetyistä resursseista sekä useista muista 
oppilaan oppimistuloksia selittävistä tekijöistä. Tätä havainnollistaa aiemmin esitetty kuvio 1. 
Tässä matematiikan oppimistulosten arvioinnissa oppilas-, opettaja- sekä rehtorikysely toteu-
tettiin sähköisesti tietokoneella. Näistä saatuja taustatietoja analysoidaan tarkemmin arvioinnin 
tulosten yhteydessä luvussa 7. 

5.1 oppilaskyselyt 

Matematiikan oppimistulosraportin tulokset ja analyysit perustuvat 138 otoskoulun (122 suomen- 
ja 16 ruotsinkielisen koulun) otosoppilaiden suorituksiin. Koulujen oppilasmäärän perusteella 
laskettuna arvioinnin koko oli 5138 oppilasta, josta suomenkielisten oppilaiden määrä oli 4616 ja 
ruotsinkielisten 522. Näistä oppilaista matematiikan oppimistulosten arviointiin osallistui 4779 
oppilasta, joista suomenkielisiä otosoppilaita oli 4287 (89,7 %) ja ruotsinkielisiä 492 (10,3 %). Näin 
ollen toteutunut otoskoko oli 93 %. Otoksessa oli poikia 2446 (51,2 %) ja tyttöjä 2327 (48,7 %), 
lisäksi kuusi oppilasta (0,1 %) jätti määrittelemättä sukupuolensa. 

Arviointiin osallistui 95 oppilasta (2,0 %), joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, ja näistä 48 
(50,5 %) oppilasta opiskeli suomi toisena kielenä (S2) oppimäärää. Otosoppilaista 158 (3,3 %) oli 
saanut henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS), joista poikia 
oli 101 (63,9 %) ja tyttöjä 57 (36,1 %). Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada opetus-
suunnitelman mukaisen opetuksen ohella myös koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. 
Oppilaalle annettava tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen (voimassa 1.1.2011 
alkaen). Tehostettua tai erityistä tukea matematiikan opiskeluun 9. vuosiluokan aikana oli annettu 
438 oppilaalle (9,2 %), joista poikia oli 270 (61,6 %) ja tyttöjä 167 (38,1 %). 
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Oppilaiden taustoja, asenteita ja käytänteitä käsitellään luvussa seitsemän oppimistulosten yh-
teydessä.

5.2 opettajakyselyt

Opettajakyselyyn vastasi 378 opettajaa, joista 54 % oli naisia ja 46 % miehiä. Kyselyn tarkoituk-
sena oli kerätä keskeistä tietoa opettajista ja matematiikan oppiaineen opiskelusta. Kaikista 
otoskouluista saatiin vähintään yksi vastaus. Suomenkielisistä kouluista vastasi 341 opettajaa, 
ruotsinkielisistä kouluista 37. 

Suurin osa opettajista oli aineenopettajia (96,0 %), luokanopettajia oli kolme prosenttia (3,2 %) 
sekä eritysopettajan koulutuksen saaneita kaksi prosenttia (1,9 %). Koulutukseltaan filosofian 
kandidaatteja tai maistereita oli lähes yhdeksän kymmenestä (87,2 %) opettajasta, luonnontieteen 
kandidaatteja seitsemän prosenttia (6,9 %), luokanopettajataustaisia (KK/KM) neljä prosenttia 
(3,7 %), filosofian lisensiaatteja tai tohtoreita yksi prosentti (1,1 %) ja vailla korkeakoulututkintoa 
oli yksi prosentti (1,1 %). Suurimmalla osalla kaikista opettajista (93,6 %) oli muodollinen kel-
poisuus matematiikan opettajan tehtävään. Kyselyyn vastanneista opettajista hieman yli puolella 
(52,2 %) oli matematiikan opinnoissa laudatur opinnot (55ov/120op), neljällä kymmenestä (40,0 %) 
cum laude approbatur opinnot (35ov/60op) ja viidellä prosentilla (5,4 %) approbatur opinnot 
(15ov/25op). Matematiikkaa opettivat lähes kaikki (98,4 %) kyselyyn vastanneet opettajat, fysiik-
kaa opetti 78 %, kemiaa 75 % ja tietotekniikkaa 24 %. Noin kolmasosalla (34,5 %) matematiikan 
opettajista oli matematiikan opettamisen osuus opetustyöstä yli puolet kaikesta opetuksesta ja 
viidellä prosentilla (4,6 %) opettajista oli matematiikan opetusta enintään viidesosa. 

Suurimmalla osalla opettajista oli pitkä opettajakokemus: 45 % opettajista oli opettanut yli 15 vuotta 
matematiikkaa perusopetuksessa, 17 % 11–15 vuotta ja 18 % 6–10 vuotta. Vain viidentoista opetta-
jan (4,1 %) opettajakokemus oli kestänyt enintään yhden vuoden. Yksitoista opettajaa (3,7 %) oli 
opettanut nykyisessä koulussaan yli 30 vuotta ja noin kolmannes (34,5 %) alle kuusi vuotta. Opet-
tajat olivat toimineet työssään keskimäärin 15 vuotta ja keskimäärin 11 vuotta samassa koulussa. 

Lukuvuosien 2012–2015 aikana suomenkielisten koulujen matematiikan opettajat olivat osal-
listuneet täydennyskoulutukseen keskimäärin neljä päivää ja ruotsinkielisten yhdeksän päivää. 
Matematiikan opetukseen liittyvää täydennyskoulutusta näistä oli suomenkielisillä opettajilla 
ollut keskimäärin yksi ja ruotsinkielisillä opettajilla kolme päivää. Lähes kolme kymmenestä 
(28,8 %) matematiikan opettajasta ei ollut saanut kertaakaan täydennyskoulutusta, ja noin puolet 
opettajista (51,1 %) oli saanut täydennyskoulutusta 1–7 kertaa (kuvio 2). Vajaa puolet (48,3 %) 
täydennyskoulutuspäivistä liittyi matematiikan opetukseen ja näistä yli kaksi päivää kestäviin 
täydennyskoulutuspäiviin osallistui vain 18 % matematiikan opettajista. Opettajia pyydettiin myös 
valitsemaan kaksi aihetta, joista he haluaisivat saada täydennyskoulutusta. Koulutusta toivottiin 
oppilaiden motivointiin (42,3 %), opetusmenetelmiin (39,4 %), opetuksen eriyttämiseen (36,2 %), 
tieto- ja viestintätekniikkaan (35,1 %), oppimisvaikeuksiin (30,3 %), lahjakkaiden oppilaiden 
opettamiseen (23,9 %), matematiikan keskeisiin sisältöihin (6,4 %), oppilasarviointiin (6,1 %) 
sekä muihin aiheisiin (2,9 %). 
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KUVIO 2. Matematiikan opettajien luokiteltujen täydennyskoulutuspäivien (0–22 päivää) 
suhteelliset osuudet (%) lukuvuosien 2012–2015 aikana 

Kyselyyn vastanneista opettajista 84 % kertoi käyttävänsä opetustyössään koulun matematiikan 
opetussuunnitelmaa. Eniten sitä tarvittiin sisältöjen ja tavoitteiden tarkistamiseen (71,0 %). Hie-
man yli puolet (54,5 %) käytti koulun omaa matematiikan opetussuunnitelmaa oppilasarviointiin 
ja hieman yli kolmasosa (36,7 %) opetuksen suunnitteluun. Vajaa neljäsosa (24,5 %) opettajista 
hyödynsi opetussuunnitelmaa tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen suunnitteluun ja toteut-
tamiseen. Ne, jotka eivät käyttäneet opetussuunnitelmaa, opettivat enimmäkseen kirjan mukaan 
tai kokivat opetussuunnitelman tarpeettomaksi. 

Suomenkielisissä kouluissa suosituinta oppikirjasarjaa käytti 30 %, toiseksi suosituinta 29 %, kolman-
neksi suosituinta 17 % ja neljänneksi suosituinta 11 % matematiikan opettajista. Ruotsinkielisten 
koulujen opettajista kaksi kolmannesta käytti samaa oppikirjaa. Oman oppikirjan lisäksi matematiikan 
opetuksessa käytettiin myös muuta materiaalia. Yli puolet (53,5 %) opettajista käytti usein tai lähes 
aina oppikirjan opettajan materiaalia matematiikan opetuksessa. Sähköistä materiaalia, kuten oppi-
misalustojen tehtäväpankkeja, hyödynsi usein tai lähes aina neljännes opettajista (25,3 %). Neljännes 
(23,4 %) opettajista käytti opetuksessa usein tai lähes aina muita matematiikan oppikirjoja. Opettajista 
noin puolet (48,4 %) käytti opetuksessa usein tai lähes aina itse tuotettua opetusmateriaalia. GeoGebra-
ohjelmaa ei matematiikan opetuksessa ollut käyttänyt lainkaan 60 % opettajista, 20 % harvoin ja vain 
4 % usein tai lähes aina. Opettajista 74 % käytti muita sähköisiä opetusohjelmistoja myös harvoin tai ei 
lainkaan. Vaikka sähköisen arvioinnin opettajanohjeessa ohjeistettiin, ettei sähköversion arviointia 
saa toteuttaa oppilasarvioinnissa minikannettavilla (esim. Cromebook) tai tableteilla, niin opetta-
jista 4 % oli kuitenkin käyttänyt niitä. Noin kolme neljäsosaa (76,3 %) opettajista toteutti sähköisen 
oppilasarvioinnin pöytäkoneilla. Usein tai lähes aina oppilaiden kotitehtävät tarkasti 84 % opettajista 
ja tyypillisimmin opettajat (71,4 %) antoivat kolme kotitehtävää. Opettajilla oli edellä mainituissa 
kysymyksissä vastausvaihtoehtoina: ei lainkaan, harvoin, joskus, usein, lähes aina. 
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Jokaisella oppilaalla oli mahdollisuus saada tarvittaessa tukiopetusta edes joskus (15,8 %), useimmilla 
usein tai aina (84,2 %). Suomenkielisten koulujen oppilaista joka toisella (49,1 %) oli mahdollisuus 
saada aina tukiopetusta, ruotsinkielisten noin neljällä kymmenestä (41,7 %). Erityisopetusta ei 
ollut saatavilla matematiikassa 4 %:lle suomenkielisiä oppilaita ja 6 %:lle ruotsinkielisiä. Toisaalta 
ruotsinkielisistä oppilaista joka viidennellä (19,4 %) ja suomenkielisistä vain 5 %:lla oli mahdol-
lisuus saada aina erityisopetusta. 

Selvästi yli puolella (57,7 %) opettajista oli mahdollisuus saada edes joskus matematiikan tunnille 
työparikseen tai avuksi toisen opettajan, kuten esimerkiksi erityis- tai resurssiopettajan, kolmella 
kymmenestä (31,8 %) ei ollut tätä mahdollisuutta. Joka kymmenes (11,1 %) matematiikan opettaja 
suunnitteli opetustunnit aina itsenäisesti ja joka kahdeskymmenes (5,4 %) aina yhdessä muiden 
opettajien kanssa. Hieman yli kuudesosa (17,5 %) opettajista ei laatinut kokeita lainkaan yhdessä 
muiden opettajien kanssa. Osa näistä (21,1 %) oli koulun ainoita matematiikan opettajia. Edellä 
mainituissa kysymyksissä olivat vastausvaihtoehdot: ei lainkaan, joskus, usein, aina. Matematiikan 
opettajien tärkeimmät yhteistyökumppanit olivat muut matematiikan opettajat (88,0 %) sekä 
erityisopettajat (69,7 %). 

Opettajilta kysyttiin, miten heidän koulussaan oli järjestetty (voimassa 1.1.2011 alkaen) yleinen, 
tehostettu ja erityinen tuki. Opettajista 38 % kertoi koulunsa järjestäneen edellä mainittuja tukia 
osa-aikaisen erityisopetuksen tai erityisopettajan toimesta esimerkiksi pienryhmissä tai yksilö-
opetuksessa. Tukia annettiin myös aineenopettajien antamana tukiopetuksena (37 %), opettajien 
yhteistyön muodossa (samanaikaisopetus yms.) (19 %), koulunkäynnin ohjaajan tai avustajan toi-
mesta (15 %), eriyttävien materiaalien, apuvälineiden tai koejärjestelyiden avulla (13 %), käyttämällä 
oppimissuunnitelmaa ja HOJKS:a (13 %), erityisopettajan avulla erityisluokassa (13 %), opetuksen 
eriyttämisen avulla (10 %) sekä oppilashuoltoryhmän tarjoaman tuen tai kodin yhteistyön avulla 
(5 %). Lisäksi opettajista 5 % kertoi tukien järjestämisen olevan puutteellista. 

Seuraavassa esitetään muutamia opettajien vastauksia yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. 

Tukiopetusta saa tarvittaessa. Meillä ei ole vakituista erityisopettajaa.

Yleinen: tehtävien ja läksyjen eriyttäminen, tukiopetus tarvittaessa, lisäaika kokeessa, kokeiden suullinen 
läpikäyminen, joustavat ryhmittelyt, Tehostettu: edellä mainittujen lisäksi pidempikestoinen osa-aikainen 
erityisopetus ainakin osalla oppitunneilla, Erityinen: Osa-aikainen erityisopetus kaikilla oppiaineen tun-
neilla. Jos oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä, hänelle järjestetään erilaiset kokeet, hän opiskelee omien 
tavoitteidensa mukaisesti, ja arviointi tehdään yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti.

Järjestetty lähinnä vain paperitasolla eli luokanvalvoja on kirjoittanut tarvittavat paperit ja pitänyt niistä 
palaverin huoltajien ja oppilaan kanssa. Käytännön työssä tuki ei näy riittävästi ja joiden oppilaiden koh-
dalla ei oikein ollenkaan.

Yleinen tuki: tukiopetuksen antaminen, lisäaika kokeessa, luokassa saattaa olla mukana koulunkäynnin 
ohjaaja tms., Tehostettu tuki: erityisopettaja mukana oppitunneilla tai erityisopettajalle ohjataan pieni ryhmä 
luokan oppilaista, Erityinen tuki: oppimäärä on yksilöllistetty ja opetus tapahtuu erityisopettajan luona.
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Säännöllisesti tarjolla tukiopetusta tehostettua tukea tarvitseville oppilaille joko varikolla oppituntien aikaan 
tapahtuvaa opetusta tai oppitunneilla avustaja/erityisopettaja mukana säännöllisesti jokaisen matematiikan 
kurssin aikana 1–2 tuntia viikossa, heille on myös tehty oppimissuunnitelma, erityisen tuen oppilaille tehty 
HOJKS, opiskelevat / pienryhmässä.

Matematiikassa tukea saa omassa luokassa tai pienemmässä ryhmässä (resurssiopettaja, tukiopetus). Myös 
erityisopettaja auttaa. Lisäksi oppilaat, joilla on erityinen tuki matematiikassa käyvät pienryhmässä (eri-
tyisopettaja, koulunkäynnin ohjaaja) opiskelemassa matematiikkaa. Koulussamme on 9-luokilla oppilaat 
jaettu tasoryhmiin (nopea, keskinopea, hidas, pienryhmä).

Lisää opettajien asenteista ja opetuskäytänteistä käsitellään luvussa seitsemän oppimistulosten 
yhteydessä.

5.3 Rehtorikyselyt

Kouluista ja opetuksesta saatiin informaatiota yhteensä 120 rehtorilta eri puolilta Suomea: suomen-
kielisten koulujen rehtoreita oli 107 ja ruotsinkielisten 13. Rehtoreille laadittuun taustakyselyyn 
vastasi 87 % kaikista otoskoulujen rehtoreista. Otoskoulujen koko vaihteli siten, että pienimmillään 
koulussa oli vain 14 oppilasta ja suurimmillaan 980. Yhdeksäsluokkalaisten oppilasmäärä vaihteli 
225 ja kahden oppilaan välillä.

Kyselyyn vastanneista rehtoreista 54 % oli miehiä ja 46 % naisia. Noin kahdella kolmesta (65,0 %) 
rehtorista oli aineenopettajan ja hieman yli yhdellä kolmesta (36,7 %) luokanopettajan kelpoi-
suus. Noin joka viides (19,2 %) aineenopettajan koulutuksen saanut rehtori oli koulutukseltaan 
matematiikan, noin seitsemäsosa (14,3 %) historian, noin kymmenesosa (10,8 %) fysiikan ja kym-
menesosa (10,0 %) kemian opettaja. Vajaa neljännes (24,3 %) rehtoreista oli toiminut nykyisessä 
koulussaan rehtorina kaksi vuotta tai vähemmän, 23 % yli kymmenen vuotta. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 on perusopetuksen tuntijakoon 6.–9. vuo-
siluokille määrätty matematiikan opetuksen vähimmäismääräksi 14 vuosiviikkotuntia. Kuviossa 
3 nähdään, missä suhteessa koulut olivat valinneet eri vuosiluokille kolme, neljä tai viisi mate-
matiikan vuosiviikkotuntia. Vuosiviikkotuntien keskiarvot 6.–9. vuosiluokille olivat vastaavasti 
3,9 h; 3,0 h; 3,3 h ja 3,6 h. 
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KUVIO 3. Koulujen valitsemien matematiikan vuosiviikkotuntien suhteelliset osuudet 
vuosiluokilla 6.–9. 

Otoskouluissa oli 9. vuosiluokalla keskimäärin neljä (keskiarvo = 4,1) perusopetusryhmää, joista 
muodostettuja matematiikan yleisopetuksen opetusryhmiä oli myös keskimäärin neljä (keskiarvo 
= 4,4). Molemmissa näissä oli yleisimmin kaksi opetusryhmää (moodi = 2). Työjärjestys perustui 
jaksolukuun 84 %:ssa otoskouluja ja useimmiten (30,3 %) opetusta annettiin viidessä jaksossa. 
Otoskouluista 15 %:ssa oli ollut luokkien 7.–9. aikana jaksoja, jossa ei ollut opetettu matematiikkaa 
nykyisille yhdeksäsluokkalaisille. 

Matematiikan opetussuunnitelma oli hajautettu tasaisesti koko lukuvuodelle 88 koulussa, muissa 
kouluissa opetus oli jaettu kursseiksi. Suurimmassa osassa (73,2 %) kouluja matematiikkaa ope-
tettiin heterogeenisissa ryhmissä, ja muissa kouluissa ryhmiä oli muodostettu myös esimerkiksi 
oppimistulosten ja tukea tarvitsevien oppilaiden määrien mukaan. Joka kymmenennessä (10,2 %) 
koulussa oli matematiikan opetusta painottava luokka ja noin yhdeksän kymmenestä (87,8 %) 
koulusta oli toteuttanut 9.-luokkalaisille oppilaille 7.–9. luokkien aikana vähintään yhden mate-
matiikan valinnaiskurssin. Vähintään kaksi valinnaiskurssia toteutti vain 10 % kouluista, ja 11 % 
kouluista ei ollut toteuttanut lainkaan matematiikan valinnaiskursseja. Otoskouluissa keskimäärin 
kolmelle 9.-luokkalaiselle oppilaalle oli järjestetty matematiikassa henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), neljälle oppilaalle oppimissuunnitelma. 

Rehtoreilta kysyttiin, miten heidän koulussaan oli järjestetty tieto- ja viestintätekniikan hyödyn-
täminen. Rehtoreista 50 % vastasi, että heidän koulussaan tieto- ja viestintätekniikkaa opetetaan 
sille varatussa tieto- ja viestintätekniikan luokassa. Kouluista 50 %:lla oli kannettavat tietokoneet 
ja tabletit yhteiskäytössä ja 22 %:lla oli kiinteät pöytäkoneet luokissa. Oppilailla oli omat tietoko-
neet käytössä 8 %:ssa kouluista.
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Puolet (50,0 %) otoskoulujen rehtoreista vastasi, että enintään puolella (50,0 %) koulun 9.- luokka-
laista oppilaista on mahdollista käyttää koulun tietokoneita samanaikaisesti. Kolmasosassa (33,3 %) 
otoskouluja kaikilla 9. luokan oppilailla oli mahdollisuus käyttää tietokoneita samanaikaisesti. 
Joka kymmenennessä (9,8 %) koulussa korkeintaan vain joka viidennellä (20,0 %) oppilaalla oli 
tietokoneet samanaikaisesti käytössä. Kuviossa 4 nähdään otoskoulujen osuudet 9. luokan oppi-
laiden osuuksilla käyttää koulun tietokoneita samanaikaisesti. Kaikissa otoskouluissa keskimäärin 
kolmella viidestä (62,5 %) oppilaista oli tietokoneet samanaikaisesti käytössä.
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KUVIO 4. Otoskoulujen osuudet 9. luokan oppilaiden osuuksilla käyttää koulun tietokoneita 
samanaikaisesti*

Keskimäärin kuuden oppilaan kiusaamistapauksia (vaihteluväli 0–28) oli käsitelty koulun oppi-
lashuollossa tai rehtorin ja luokanvalvojan kesken yläkoulun aikana. Vain 4 %:ssa otoskouluja ei 
ollut lainkaan kiusaamistapauksia yläkoulun aikana, noin 10 %:ssa kiusaamistapauksia oli 15 tai 
enemmän. Sitä, miten usein oppilaita on kiusattu koulussa, käsitellään lisää luvussa 7. 

Rehtorit kertoivat kohdentavansa vähimmäismäärän yli jäävät resurssit selkeästi yleisimmin 
(30,0 %) opetusryhmien pienentämiseen. Muita resurssien käyttökohteita olivat erityis- ja tuki-
opetus (17,8 %), oppiainekohtainen tuki (14,0 %) ja valinnaisaineiden lisääminen (11,2 %). Noin 
viidennes (19,3 %) rehtoreista vastasi, ettei ole vähimmäismäärän yli jäävää resurssia.

Rehtoreilta myös kysyttiin, miten heidän koulussaan oli järjestetty (voimassa 1.1.2011 alkaen) 
yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Vastaukset olivat vastaavanlaisia kuin opettajakyselyssäkin.

*  Reaalilukujen avoimeen väliin kuuluvat tietyllä välillä olevat luvut ilman välin päätepisteitä; suljettuun väliin kuuluvat myös 
päätepisteet: avoin väli: ]a, b[ ja suljettu väli: [a, b]
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Seuraavassa esitetään kahden rehtorin mielipiteet.

Oppilaiden tuki järjestetään peruskoulussa kolmiportaisesti. Yleinen tuki koskee kaikkia oppilaita, ja 
perustuu hyvään perusopetukseen. Siihen sisältyy myös tukiopetus, jolla voidaan tukea oppilasta tilapäisissä 
oppimisen vaikeuksissa. Jos oppilaan tuentarve on pitkäaikaisesti yleistä tukea suurempi, voivat oppilas, 
opettajat ja vanhemmat yhteisesti sopia tehostetun tuen käyttöönotosta. Opettaja laatii pedagogisen arvion ja 
yhteisesti sovitut tukimuodot kirjataan oppilaan henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan. Tehostettu tuki 
voi olla esimerkiksi oppimateriaalin eriyttämistä, tukiopetusta, samanaikaisopettajan, resurssiopettajan 
tai koulunkäyntiavustajan tukea, laaja-alaista erityisopetusta pienryhmässä, läksyjen tuettua tekemistä, 
kokeiden tuettua tekemistä tai muuta oppilaan tarpeisiin sopivaa tukea. Tehostetun tuen toimivuutta arvi-
oidaan oppilaan, kodin ja koulun yhteistyönä viimeistään vuoden kuluessa tehostettuun tukeen siirtymisestä 
ja tarvittaessa useammin. Jos tuki havaitaan edelleen riittämättömäksi, erityisopettaja ja luokanopettaja 
tai luokanohjaaja laativat yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa pedagogisen selvityksen ja oppilaalle 
voidaan hakea erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen päätöksen saaneelle oppilaalle laaditaan henkilökoh-
tainen opetuksen järjestelyitä koskeva suunnitelma (HOJKS), johon kirjataan kaikki hänen tukitoimensa. 
Erityinen tuki voi olla mitä tahansa edellä mainituista tukimuodoista. Erityisen tuen päätöksen saanut 
oppilas voi opiskella joko integroituna erityisoppilaana yleisopetuksen luokassa tai opetus voidaan järjestää 
erityisluokassa. HOJKS tehdään kerran vuodessa ja päivitetään tarpeen mukaan.

1. Yleistä tukea antavat tietenkin kaikki opettajat, myös avustajat ovat tarvittaessa käytettävissä niin 
yleiseen, kuin tehostettuunkin tukeen. 2. Tehostetussa tuessa opettaja ja erityisopettaja konsultoivat miten 
tuetaan parhaiten oppilasta/oppilastyhmää. 3. Meillä on kaksi erittäin pätevää erityisopettajaa, jotka 
antavat erityistä tukea joko omassa tilassa tai samanaikaisopetuksena.
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6  
Arvioinnin tulokset

6.1 Kokonaistulokset

Matematiikan arvioinnin kokonaistulokset koostuvat kolmesta tehtävätyypistä, joita ovat moniva-
linta-, päässälasku- ja ongelmanratkaisutehtävät. Monivalinta- ja päässälaskutehtävät suoritettiin 
joko paperiversiona tai sähköisesti tietokoneella. Ongelmanratkaisutehtäviä ei tehty sähköisesti. 
Arvioinnin kaikkiin tehtävätyyppeihin osallistui 4393 oppilasta. Luvuissa 6–8 ja 10 tarkastellaan 
paperi- ja sähköversioiden tuloksia yhdessä. 

Oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 43 % arviointitehtävien kokonaispistemäärästä 
(61 p.). Keskihajonta oli 20 % prosenttiyksikköä. Täydet 61 pistettä arvioinnissa sai yksi oppilas 
(poika) ja kokonaan ilman pisteitä jäi kolme oppilasta. Puolet oppilaista ylsi korkeintaan 43 %:n 
ratkaisuosuuteen. Toisin sanoen keskiarvoa suuremman ratkaisuosuuden saavuttaneita oppilaita 
on lähestulkoon yhtä paljon kuin niitä, jotka ovat saaneet keskiarvoa pienemmän ratkaisuosuuden. 
Neljännes oppilaista saavutti korkeintaan 28 %:n ratkaisuosuuden, ja parhaiten menestynyt nel-
jännes ylsi vähintään 57 %:n ratkaisuosuuteen. Aiempiin arviointeihin verrattuna ratkaisuosuudet 
olivat alhaisia, mutta pelkästään niiden perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä oppimistulosten 
tasosta tai niissä tapahtuneista muutoksista. Eri vuosien arvioinnit ovat sisältäneet vaikeustasoltaan 
erilaisia tehtäviä, joita ei näin ollen voida suoraan verrata toisiinsa. Ainoastaan eri vuosina toistuvat 
ankkuritehtävät ovat täysin vertailukelpoisia. On myös ymmärrettävä, että arvioinnin tehtäviä 
ei laadittu eikä standardoitu kouluissa toteutettavaa oppilasarviointia ajatellen. Arviointikokeen 
kuvailevia tunnuslukuja kaikista oppilaista sekä pojista että tytöistä ja suomen- ja ruotsinkielisten 
koulujen oppilaista on esitetty taulukossa 13.
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TAULUKKO 13. Arviointikokeen tunnuslukuja sekä sukupuoleen että koulun opetuskieleen 
perustuvassa tarkastelussa

 Kaikki
(n = 4393)

Pojat
(n = 2243)

Tytöt
(n = 2150)

Suomenkieliset
(n = 3939)

Ruotsinkieliset
(n = 454)

Keskiarvo (%) 43,1 43,2 43,0 43,0 43,8
Keskihajonta (%-yks.) 20,1 21,2 18,8 20,1 19,4

Kv
an

tiil
it

10 (%) 16,4 16,4 18,0 16,4 18,0

25 (%) 27,9 26,2 27,9 26,2 29,5

Mediaani (%) 42,6 42,6 42,6 42,6 44,3

75 (%) 57,4 59,0 57,4 59,0 57,4

90 (%) 70,5 72,1 68,9 70,5 68,9

Ratkaisuosuuksien jakauma on luokiteltu 10 prosenttiyksikön välein kuviossa 5. Jakauman huip-
pu sijoittuu 50 %:n keskimääräisen ratkaisuosuuden tuntumaan, ja selvästi yli puolet oppilaista 
(63,1 %) jää tulokseltaan sen alapuolelle. Arviointi oli haasteellinen lähes puolelle oppilaista, koska 
oppilaista 46 % ratkaisi tehtävistä vähemmän kuin 40 %. Arvioinnista oli erittäin vaikeaa saada 
täysiä pisteitä, koska vain 1 % oppilaista ylsi vähintään 90 %:n ratkaisuosuuteen. Lähes neljännes 
oppilaista (22,2 %) ylsi vähintään 60 %:n ratkaisuosuuteen ja kolme kymmenestä (30,1 %) jäi alle 
30 %:n ratkaisuosuuden. Ratkaisuosuuksien jakauman tarkastelu tiheämmällä luokittelulla on 
esitetty liitteessä 1, josta nähdään jakauman huipun sijoittuminen mediaanin (42,6 %) kohdalle. 
Jakauma on myös useampihuippuinen eikä noudata normaalijakaumaa. Tämä tulos antaa viitteitä 
matematiikan oppimistulosten polarisoitumisesta, jonka syitä ei voida tämän arvioinnin aineiston 
perusteella luotettavasti tutkia. Polarisoituminen havaitaan erityisesti pojilla (kuvio 6). 
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6.2 Poikien ja tyttöjen tulokset

Sekä poikien että tyttöjen keskimääräinen ratkaisuosuus oli pyöristettynä 43 %. Poikien ja tyttöjen 
välinen ero ei ole tilastollisesti merkitsevä keskilukujen valossa. Poikien ja tyttöjen ratkaisuosuu-
den keskimääräisen eron 95 %:n luottamusväli on noin ±1 prosenttiyksikköä, joten ero ei ole 
kovinkaan suuri. Tyttöjen ja poikien tunnusluvut on esitetty taulukossa 13. Kun ratkaisuosuus 
luokitellaan 10 prosenttiyksikön välein, on poikien ja tyttöjen välillä havaittavissa eroja (p < 0,001). 
Kuviosta 6 havaitaan, että poikia on tyttöjä yleisemmin alle 10 %:n ratkaisuosuuteen jääneissä 
samoin kuin korkeimpia pistemääriä saavuttaneiden joukossa. Tämä ilmiö tulee myös selvästi 
esille, kun tarkastellaan poikien ja tyttöjen keskihajontoja, joissa on yli kahden prosenttiyksikön 
ero. Pojista noin joka kahdeksas (13,2 %) saavutti vähintään 70 %:n ratkaisuosuuden, tytöistä 
noin joka kahdestoista (8,2 %). Pojista taas noin joka kuudes (17,2 %) jäi alle 20 %:n ratkaisu-
osuuteen, tytöillä vastaava osuus oli 13 %. Terävimpään kärkeen eli yli 95 % ratkaisuosuuteen 
ylsi kahdeksan poikaa ja yksi tyttö. 
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6.3 Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden tulokset

Arvioinnin kaikkiin tehtävätyyppeihin osallistui suomenkielisistä kouluista 3939 oppilasta (89,7 %) 
ja ruotsinkielisistä kouluista 454 oppilasta (10,3 %). Ruotsinkielisissä kouluissa keskimääräinen 
ratkaisuosuus oli 44 % ja suomenkielisissä 43 %. Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Myöskään 
ratkaisuosuuksien jakaumassa ei opetuskielen mukaan tarkasteltuna ole tilastollisesti merkitsevää 
eroa. Koulun opetuskieleen perustuvat tunnusluvut on esitetty taulukossa 13 ja ratkaisuosuuksien 
jakauma kuviossa 7. Suomen kielellä opetusta saavista oppilaista vajaa 4 % oppilaista ylsi vähintään 
80 %:n ratkaisuosuuteen ja ruotsinkielistä opetusta saaneista oppilaista vastaavasti vajaa 5 %. Alle 
20 %:n ratkaisuosuuteen jääneitä oppilaita oli suomenkielisissä kouluissa vajaa 16 % ja ruotsin-
kielisissä lähes 14 %. Suomenkielisissä kouluissa pojat sijoittuivat tyttöjä yleisimmin alle 10 %:n 
ratkaisuosuuden saaneisiin sekä korkeimpiin pisteisiin yltäneisiin (p < 0,001). Ruotsinkielisissä 
kouluissa ei havaittu vastaavaa ilmiötä. Eroja suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden 
välillä ei havaittu myöskään, kun tuloksia tarkasteltiin sukupuolittain. 
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6.4 Tulokset oppilaille, joiden äidinkieli on jokin muu  
kuin suomi tai ruotsi

Matematiikan arviointiin osallistui 95 oppilasta, joiden äidinkieli ei ollut suomi tai ruotsi. Noin 
puolet näistä oppilaista (48 oppilasta) opiskeli suomi toisena kielenä (S2) oppimäärää, joka on 
tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole 
 äidinkielisen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. Oppilaita, joiden äidinkieli ei ollut suomi tai 
ruotsi, osallistui arvioinnin kaikkiin eri tehtävätyyppeihin yhteensä 91 (2,1 %), joista poikia oli 
37 (40,7 %) ja tyttöjä 54 (59,3 %). Näiden oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 41 %, kes-
kihajonta 21 prosenttiyksikköä ja mediaani 36 %. Poikien ja tyttöjen ratkaisuosuuksissa ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää eroa keskilukujen valossa, eikä myöskään ratkaisuosuuksien luokittelussa 
10 prosenttiyksikön välein. Arvioinnin kaikkiin eri tehtävätyyppeihin osallistui 46 (1,0 %) suomi 
toisena kielenä oppimäärää (S2) opiskelevaa oppilasta, joista poikia oli 24 ja tyttöjä 22. Vastaavasti 
näiden oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 36 %, keskihajonta 20 prosenttiyksikköä ja 
mediaani 34 %. Vaikka tyttöjen ratkaisuosuus oli 40 % ja poikien 33 %, niin tilastollisesti merkit-
sevää eroa ei ole, koska S2-oppilaiden lukumäärä arvioinnissa on pieni. 

6.5 Erityistä tai tehostettua tukea saaneiden ja  
HoJKS-oppilaiden tulokset

HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma oli laadittu ar viointiin 
osallistuvien koulujen joukosta 158 oppilaalle. Näistä oppilaista arvioinnin kaikkiin eri tehtä-
vätyyppeihin osallistui yhteensä 139 oppilasta (3,2 %), joista poikia oli 86 (61,9 %) ja tyttöjä 53 
(38,1 %). HOJKS-oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 12 %, keskihajonta 9 prosenttiyk-
sikköä ja mediaani 10 %. Poikien ja tyttöjen ratkaisuosuuksissa on tilastollisesti merkitsevät erot 
niin keskilukujen valossa kuin ratkaisuosuuksien luokittelussakin 10 prosenttiyksikön välein  
(p < 0,001). Poikien ratkaisuosuus oli 12 % ja mediaani 10 % ja tytöillä vastaavat luvut olivat 13 % ja 
12 %. Koska HOJKS-oppilaiden lukumäärä on pieni, ei heidän ratkaisuosuudellaan ole merkittävää 
vaikutusta arvioinnin kokonaisratkaisuosuuteen. Jos heidät jätetään pois tulosten tarkastelusta, 
ovat tässä arvioinnissa esitetyt ratkaisuosuudet noin yhden prosenttiyksikön verran korkeam-
mat (liite 2). Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen 
opetuksen ohella myös koulunkäynnin tukea koko perusopetuksen ajan. Oppilaalle annettava 
tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Arvioinnin kaikkiin eri tehtävätyyppeihin 
osallistuneista oppilaista yleisen tuen piirissä oli 2059, tehostetun tuen 233 ja erityisen tuen 149 
oppilasta. Näiden oppilaiden keskimääräiset ratkaisuosuudet olivat vastaavasti 41 %, 21 % ja 12 %. 
Yleistä, tehostettua ja erityistä tukea saaneiden oppilaiden keskimääräisissä ratkaisuosuuksissa ei 
ollut tilastollisesti merkitseviä eroja poikien ja tyttöjen välillä.
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6.6 osaaminen tehtävätyypeittäin

Matematiikan arvioinnin kokonaistulokset koostuivat kolmesta eri tehtävätyypistä: monivalin-
ta-, päässälasku- ja ongelmanratkaisutehtävistä. Arvioinnin ensimmäisenä päivänä suoritettiin 
monivalinta- ja päässälaskutehtävät. Toisena arviointipäivänä tehtiin ongelmanratkaisu- ja 
GeoGebra-tehtävät sekä vastattiin taustakyselyihin. Arvioinnin eri tehtävätyyppien tehtävät 
tehneiden oppilaiden lukumäärät vaihtelevat hieman, koska kaikki oppilaat eivät olleet paikalla 
molempina arviointipäivinä tai olivat poissa eri tehtävätyyppien osioista. Ensimmäisenä ar-
viointipäivänä päässälaskutehtäviä suoritti 43 oppilasta vähemmän kuin monivalintatehtäviä ja 
toisena arviointipäivänä ongelmanratkaisutehtäviä suoritti jopa 170 oppilasta vähemmän kuin 
ensimmäisen päivän monivalintatehtäviä. Monivalintatehtävistä noin puolet mittasi oppilaiden 
matematiikan perustaitojen ja -tietojen hallintaa, ja päässälaskutehtävistä joka kolmas tehtävä 
oli helpoilla luvuilla laskettava tehtävä, joita oli opetettu jo peruskoulun alaluokilla. Ongelman-
ratkaisutehtävät olivat selvästi arvioinnin vaikein tehtäväosio, jossa oppilaalta vaadittiin oikean 
vastauksen ratkaisemiseksi syvällisempää matemaattista ajattelua. Täysien pisteiden saamiseksi 
eri tehtävissä vaadittiin myös perustelut, miten oikea vastaus oli saatu. 

Tämän oppimistulosarvioinnin perusteella ei voida antaa arvosanaa oppilaille, sillä opetussuunni-
telman perusteiden ohjeiden mukaan oppilasarvioinnin tulee perustua monipuoliseen näyttöön, 
kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen eri sisältöalueilla, ei yksittäiseen arviointikertaan 
tai näyttöön (perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 260). Lisäksi eri kouluissa 
Suomessa on erilaiset opetusjärjestelyt, oppimateriaalit, tietotekniset valmiudet ja käytössä olevat 
oppikirjat, jotka vaikuttavat muun muassa siihen, mitä matematiikan osa-alueita oli ehditty opis-
kella ennen arviointipäiviä ja mitkä olivat vielä opiskelematta. Kolmanneksi tulee vielä muistaa, 
että kaikki 9. vuosiluokan oppilaat eivät osallistuneet arviointiin.

Monivalintatehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 54 %, päässälaskutehtävien 52 % ja ongel-
manratkaisutehtävien 34 %. Monivalinta- ja päässälaskutehtävien ratkaisuosuuksien ero oli vain 
2 prosenttiyksikköä, mutta esimerkiksi monivalinta- ja ongelmanratkaisutehtävissä tämä ero 
oli peräti 20 prosenttiyksikköä. Ongelmanratkaisutehtävissä muutamat tehtävät olivat vaikeita 
(liite 2), mikä osittain selittää ongelmanratkaisutehtävien alhaista ratkaisuosuutta suhteessa 
monivalinta- ja päässälaskutehtäviin. Eri tehtävätyyppien ratkaisuosuuksia ei luonnollisestikaan 
voida vertailla suoraan keskenään, koska eri tehtävien sisältö ja vaikeustaso poikkeavat toisis-
taan hyvinkin paljon. Poikien ja tyttöjen keskimääräiset ratkaisuosuudet olivat lähes yhtä suuria 
monivalinta- ja ongelmanratkaisutehtävissä, mutta päässälaskutehtävissä pojat menestyivät 
hieman tyttöjä paremmin. Tehtävätyyppien keskimääräiset ratkaisuosuudet sukupuolittaisessa 
tarkastelussa on esitetty kuviossa 8. 
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Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden keskimääräiset ratkaisuosuudet olivat lähes 
yhtä suuret monivalintatehtävissä, mutta päässälaskutehtävissä suomenkieliset koulut pärjäsi-
vät hieman ruotsinkielisiä paremmin. Ruotsinkieliset koulut taas olivat hieman suomenkielisiä 
kouluja parempia ongelmanratkaisutehtävissä. Koulun opetuskieleen perustuvat tehtävätyyppien 
keskimääräiset ratkaisuosuudet on esitetty kuviossa 9. 
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Eri tehtävätyyppien ratkaisuosuuksien korrelaatiokertoimet vaihtelivat 0,68 ja 0,75 välillä (seli-
tysosuudet olivat välillä 46 % ja 56 %). Suurinta korrelaatio oli monivalinta- ja ongelmanratkaisu-
tehtävien välillä ja pienintä monivalinta- ja päässälaskutehtävien välillä. Taulukossa 14 on esitetty 
kaikkien kolmen eri tehtävätyypin tunnuslukuja sekä sukupuoleen että koulun opetuskieleen 
perustuvassa tarkastelussa. 

TAULUKKO 14. Tehtävätyyppien tunnuslukuja 

Keskiarvo 
(%)

Keski-
hajonta
(%-yks.)

Kvantiilien ratkaisuosuudet

10 (%) 25 (%) Mediaani 
(%)

75(%) 90 (%)

Mo
ni

va
lin

ta
te

ht
äv

ät Kaikki (n = 4680) 54,3 21,2 28,6 35,7 57,1 71,4 85,7
Pojat (n = 2390) 54,3 21,8 28,6 35,7 57,1 71,4 85,7
Tytöt (n = 2284) 54,3 20,5 28,6 42,9 57,1 71,4 78,6
Suomenkieliset 
(n = 4202) 54,1 21,3 28,6 35,7 57,1 71,4 85,7

Ruotsinkieliset 
(n = 478) 55,5 20,3 28,6 42,9 57,1 71,4 85,7

Pä
äs

sä
las

ku
te

ht
äv

ät Kaikki (n = 4637) 51,7 24,5 21,4 35,7 50,0 71,4 85,7
Pojat (n = 2371) 53,1 25,4 21,4 35,7 50,0 71,4 85,7
Tytöt (n = 2263) 50,3 23,5 21,4 35,7 50,0 71,4 78,6
Suomenkieliset 
(n = 4167) 52,1 24,7 21,4 35,7 50,0 71,4 85,7

Ruotsinkieliset 
(n = 470) 48,0 23,0 21,4 28,6 50,0 64,3 78,6

On
ge

lm
an

ra
tk

ais
u-

te
ht

äv
ät Kaikki (n = 4510) 34,1 21,3 6,1 18,2 33,3 48,5 63,6

Pojat (n = 2312) 33,5 22,7 3,0 15,2 30,3 51,5 66,7

Tytöt (n = 2198) 34,7 19,8 9,1 18,2 33,3 48,5 60,6

Suomenkieliset
(n = 4036) 33,8 21,3 6,1 15,2 33,3 48,5 63,6

Ruotsinkieliset 
(n = 474) 36,5 21,2 9,1 21,2 33,4 51,5 63,6

6.6.1 Monivalintatehtävät

Matematiikan perustaitojen osaamista on mitattu kaikissa matematiikan oppimistulosten ar-
vioinneissa monivalintatehtävillä. Tässä arvioinnissa oli 14 monivalintatehtävää, ja jokaisessa 
monivalintatehtävässä oli neljä vastausvaihtoehtoa, joista yksi oli oikea. Vääristä vastauksista ei 
menettänyt pisteitä. Puolet oppilaista suoritti monivalintatehtävät tietokoneella, jolloin oppilaan 
valitsema vastausvaihtoehto tallentui tietokantaan automaattisesti. Paperiversiona suoritettujen 
monivalintatehtävien vastaukset oppilas joutui itse kirjaamaan erilliselle optisesti luettavalle 
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lomakkeelle, mihin oppilaalle annettiin hieman ylimääräistä suoritusaikaa. Tehtävien maksimi-
pistemäärä oli 14 pistettä. Monivalintatehtäviin vastasi yhteensä 4680 oppilasta, joista poikia oli 
2390 (51,1 %) ja tyttöjä 2284 (48,8 %). 

Keskimääräinen ratkaisuosuus oli 54 % ja keskihajonta 21 prosenttiyksikköä arviointitehtävien 
kokonaispistemäärästä. Puolet oppilaista ylsi vähintään 57 %:n ratkaisuosuuteen. Neljännes 
oppilaista saavutti korkeintaan 36 %:n ratkaisuosuuden, ja parhaiten menestynyt neljännes ylsi 
vähintään 71 %:n ratkaisuosuuteen. Täydet 14 pistettä sai 59 oppilasta (1,3 %), joista poikia oli 
36 ja tyttöjä 23 ja kokonaan pisteittä jäi vain kahdeksan oppilasta (0,2 %). Tehtäviin oli mahdol-
lista vastata myös arvaamalla, mikä on vaikuttanut tehtävien ratkaisuosuuteen tulosta hieman 
parantaen. Monivalintatehtäviä kuvailevia tunnuslukuja on esitetty taulukossa 14 ja yksittäisten 
tehtävien ratkaisuosuudet ja keskihajonnat ovat nähtävissä liitteessä 2. Monivalintatehtävien 
ratkaisuosuuden jakauma 5 prosenttiyksikön välein on esitetty kuviossa 10. Koska keskiarvoa 
suuremman ratkaisuosuuden saaneita oppilaita on hieman enemmän kuin niitä, jotka ovat saa-
neet keskiarvoa pienemmän ratkaisuosuuden, on ratkaisuosuuksien jakauma hieman vasemmalle 
vino. Oppilaista 40 % ylsi vähintään 60 %:n ratkaisuosuuteen, ja vain vajaat 4 % jäi alle 15 %:n 
ratkaisuosuuteen. Monivalintatehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 10 prosenttiyksikön välein 
on esitetty liitteessä 3, jossa jakauman useampihuippuisuus tulee esille.
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KUVIO 10. Monivalintatehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 

Sekä poikien että tyttöjen keskimääräinen ratkaisuosuus oli pyöristettynä 54 %. Ero ei ole tilastol-
lisesti merkitsevä keskilukujen valossa. Kun ratkaisuosuus luokitellaan 5 %:n välein, on poikien 
ja tyttöjen välillä havaittavissa pieniä eroja (p < 0,05). Ero tulee lähinnä siitä, että hieman yli 11 % 
pojista ylsi vähintään 80 %:n ratkaisuosuuteen, tytöillä vastaava osuus oli hieman vajaa 10 %. 
Monivalintatehtävissä pojat menestyivät keskimäärin tyttöjä paremmin kuudessa tehtävässä kun 
taas tytöt olivat parempia kahdeksassa tehtävässä.
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Ruotsinkielisissä kouluissa monivalintatehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 56 % ja suo-
menkielisissä 54 %. Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Ylimpiin ja alimpiin ratkaisuosuuksiin 
yltäneiden osuuksissa ei ollut eroa erikielisten koulujen välillä. Suomenkielisissä kouluissa pojat 
ylsivät tyttöjä hieman yleisimmin yli 80 %:n ratkaisuosuuteen (p < 0,05), ruotsinkielisissä kouluissa 
ei sukupuolten välillä ollut eroa ratkaisuosuuksissa. Erikielisten koulujen menestyksessä ei ollut 
myöskään eroa, kun verrattiin tuloksia sukupuolittain. Keskimääräinen ratkaisuosuus oppilaille, 
joiden äidinkieli ei ollut suomi tai ruotsi, oli 51 %.

 
6.6.2 Päässälaskutehtävät

Neljässä viimeisimmässä 9. vuosiluokan matematiikan oppimistulosarvioinnissa on ollut mukana 
yhtenä tehtäväosiona päässälaskutehtävät. Näiden arviointien päässälaskutehtävistä oli kirjallisia 
ja ääneen luettavia tehtäviä molempia seitsemän kappaletta. Tehtäviä oli yhteensä 14 ja niiden 
yhteenlaskettu maksimipistemäärä oli 14 pistettä. Puolet oppilaista suoritti tehtävät paperiver-
siona ja puolet sähköisesti tietokoneilla. Päässälaskutehtäviin vastasi yhteensä 4637 oppilasta, 
joista poikia oli 2371 (51,1 %) ja tyttöjä 2263 (48,8 %). 

Keskimääräinen ratkaisuosuus oli 52 % ja keskihajonta 25 prosenttiyksikköä arviointitehtävien 
kokonaispistemäärästä. Puolet oppilaista ylsi vähintään 50 %:n ratkaisuosuuteen. Neljännes 
oppilaista saavutti korkeintaan 36 %:n ratkaisuosuuden, ja parhaiten menestynyt neljännes ylsi 
vähintään 71 %:n ratkaisuosuuteen. Täydet 14 pistettä sai 86 oppilasta (1,9 %), joista poikia oli 56 
ja tyttöjä 30 ja kokonaan pisteittä jäi 89 oppilasta (1,9 %). Päässälaskutehtäviä kuvailevia tunnus-
lukuja on esitetty taulukossa 14 ja yksittäisten tehtävien ratkaisuosuudet ja keskihajonnat ovat 
nähtävissä liitteessä 2. Päässälaskutehtävien ratkaisuosuuden jakauma 5 prosenttiyksikön välein on 
esitetty kuviossa 11. Koska keskiarvoa suuremman ratkaisuosuuden saaneita oppilaita on hieman 
vähemmän kuin niitä, jotka ovat saaneet keskiarvoa pienemmän ratkaisuosuuden, on ratkaisu-
osuuksien jakauma hieman oikealle vino. Oppilaista 38 % ylsi vähintään 60 %:n ratkaisuosuuteen 
ja vajaat 10 % jäi alle 15 %:n ratkaisuosuuteen. Päässälaskutehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 10 
prosenttiyksikön välein on esitetty liitteessä 4, jossa jakauman useampihuippuisuus tulee esille.
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KUVIO 11. Päässälaskutehtävien ratkaisuosuuksien jakauma

Poikien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 53 % ja tyttöjen 50 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä 
keskilukujen valossa, mutta käytännössä pieni (p < 0,001; d = 0,11). Kun ratkaisuosuus luokitellaan 
5 prosenttiyksikön välein, on poikien ja tyttöjen välillä havaittavissa eroja (p < 0,001). Kuviosta 12 
havaitaan, että pojista noin joka neljäs ylsi 75 %:n tai sitä parempaan ratkaisuosuuteen. Tytöistä 
vastaavaan osuuteen ylsi yksi kuudesta. Päässälaskutehtävissä pojat menestyivät keskimäärin 
tyttöjä paremmin yhdeksässä tehtävässä, kun taas tytöt olivat parempia viidessä tehtävässä. 
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KUVIO 12. Sukupuolittainen ratkaisuosuuksien jakauma päässälaskutehtävissä
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Päässälaskutehtävissä suomenkielisten koulujen oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 
52 % ja ruotsinkielisten 48 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä, mutta käytännössä kuitenkin 
pieni (p < 0,01; d = 0,17). Ylimpiin ja alimpiin ratkaisuosuuksiin yltäneiden osuuksissa ei ollut 
eroa eri-kielisten koulujen välillä. Suomenkielisissä kouluissa pojat ylsivät tyttöjä yleisimmin 
yli 75 %:n ratkaisuosuuteen (p < 0,001), ruotsinkielisissä kouluissa ei sukupuolten välillä ollut 
eroa. Pojilla ero suomenkielisten ja ruotsinkielisten koulujen välillä on tilastollisesti merkitsevä  
(p < 0,05). Suomenkielisten koulujen pojista lähes 16 % saavutti vähintään 80 %:n ratkaisuosuu-
den, ruotsinkielissä kouluissa vastaava osuus oli 9 %. Tyttöjen osalta ei havaittu eroja suomen- ja 
ruotsinkielisten koulujen välillä. Niiden oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 49 %, joiden 
äidinkieli ei ollut suomi tai ruotsi. 

 
6.6.3 ongelmanratkaisutehtävät

Ongelmanratkaisutehtävien ratkaisutaitoa on mitattu avoimilla vastauksen tuottamista ja perus 
telemista edellyttävillä tehtävillä. Tässä arvioinnissa oli 16 ongelmanratkaisutehtävää, joiden yh-
teenlaskettu maksimipistemäärä oli 33 pistettä. Täysien pisteiden saamiseen joissakin tehtävissä 
vaadittiin oikean vastauksen lisäksi myös perustelut, joiden avulla voitiin paremmin arvioida 
matemaattisen ajattelun tasoa ja kykyä esittää tehtävän ratkaisuun päätyminen. Ongelmanratkai-
sutehtäviin vastasi yhteensä 4510 oppilasta, joista poikia oli 2312 (51,3 %) ja tyttöjä 2198 (48,7 %). 

Keskimääräinen ratkaisuosuus oli 34 % ja keskihajonta 21 prosenttiyksikköä arviointitehtävien 
kokonaispistemäärästä. Puolet oppilaista ylsi vähintään 33 %:n ratkaisuosuuteen. Neljännes 
oppilaista saavutti korkeintaan 18 %:n ratkaisuosuuden, ja parhaiten menestynyt neljännes ylsi 
vähintään 48 %:n ratkaisuosuuteen. Täydet 33 pistettä sai vain kaksi oppilasta (0,04 %), joista 
toinen oli poika ja toinen tyttö. Kokonaan pisteittä jäi peräti 160 oppilasta (3,5 %). Ongelmanrat-
kaisutehtäviä kuvailevia tunnuslukuja on esitetty taulukossa 14 ja yksittäisten tehtävien ratkaisu-
osuudet ja keskihajonnat ovat nähtävissä liitteessä 2. Ongelmanratkaisutehtävien ratkaisuosuuden 
jakauma 5 prosenttiyksikön välein on useampihuippuinen, kuten kuviosta 13 voidaan havaita. 
Ratkaisuosuuksien jakauma 10 prosenttiyksikön välein on nähtävissä liitteessä 5. Keskimääräinen 
ratkaisuosuus on kohtalaisen lähellä jakauman mediaania. Oppilaista peräti 63 % jäi alle 40 %:n 
ratkaisuosuuden, mikä kertoo siitä, että osa ongelmanratkaisutehtävistä oli vaikeita. Vähintään 
60 %:n ratkaisuosuuteen ylsi yksi oppilas seitsemästä (13,6 %). Liitteestä 2 voidaan havaita, että 
ongelmanratkaisutehtävien kahdessa tehtävässä keskimääräinen ratkaisuosuus oli alle 15 % ja 
yhteensä seitsemässä alle 20 %. 



63

0

2

4

6

8

10

12
[0,

 5[

[5,
 10

[

[10
, 1

5[

[15
, 2

0[

[20
, 2

5[

[25
, 3

0[

[30
, 3

5[

[35
, 4

0[

[40
, 4

5[

[45
, 5

0[

[50
, 5

5[

[55
, 6

0[

[60
, 6

5[

[65
, 7

0[

[70
, 7

5[

[75
, 8

0[

[80
, 8

5[

[85
, 9

0[

[90
, 9

5[

[95
, 1

00
]

Os
uu

s o
pp

ila
ist

a (
%

)
Ongelmanratkaisutehtävät

(%)

8 8

5

9 10

5

9
9

5

8
7

3

5
3

1 2
1

0 0 0

KUVIO 13. Ongelmanratkaisutehtävien ratkaisuosuuksien jakauma

Tyttöjen keskimääräinen ratkaisuosuus oli 35 % ja poikien 34 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä 
keskilukujen valossa, mutta käytännössä kuitenkin pieni (p < 0,05; d = 0,06). Kun ratkaisuosuus 
luokitellaan prosenttiyksikön välein, on poikien ja tyttöjen välinen ero selkeämpi ja tilastollisesti 
merkitsevä (p < 0,001). Ero tulee lähinnä siitä, että noin joka viides poika (19,3 %) jäi alle 10 %:n 
ratkaisuosuuteen, tytöistä vastaavalle tasolle jäi noin joka yhdeksäs (11,5 %). Ongelmanratkai-
sutehtävissä tytöt menestyivät keskimäärin poikia paremmin yhdeksässä tehtävässä, kun taas 
pojat olivat parempia seitsemässä tehtävässä. Poikien ratkaisuosuudet poikkesivat keskiarvosta 
hieman tyttöjä enemmän, mistä kertoo poikien keskihajonta 23 prosenttiyksikköä ja tyttöjen 20 
prosenttiyksikköä. 

Ruotsinkielisten koulujen keskimääräinen ratkaisuosuus oli 37 % ja suomenkielisten puolestaan 
34 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä, mutta käytännössä pieni (p < 0,01; d = 0,13). Suomenkieli-
sissä kouluissa lähes joka kolmas oppilas (30,3 %) jäi alle 20 %:n ratkaisuosuuteen, ruotsinkielissä 
kouluissa noin neljännes (23,5 %). Ylimpiin ja alimpiin ratkaisuosuuksiin yltäneiden osuuksissa ei 
ollut eroa erikielisten koulujen välillä. Ruotsinkielisten koulujen tytöt pärjäsivät hieman paremmin 
kuin suomenkielisten koulujen tytöt. Ruotsinkielisten koulujen tytöistä noin 8 % ylsi vähintään 
70 %:n ratkaisuosuuteen, suomenkielisten koulujen tytöistä vajaa 4 %. Oppilaiden, joiden äidinkieli 
ei ollut suomi tai ruotsi, keskimääräinen ratkaisuosuus oli 33 %.



64

6.7 osaaminen matematiikan osa-alueittain 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) määrittämät matematiikan viisi si-
sältöaluetta ovat algebra, funktiot, luvut ja laskutoimitukset, geometria sekä todennäköisyys ja 
tilastot. Luokittelu ei ole täysin yksiselitteinen, sillä monet tehtävät sisältävät aineksia useilta 
eri matematiikan osa-alueilta. Tämän vuoksi tehtävät luokiteltiin matematiikan eri osa-alueisiin 
sen mukaan, mitä tehtävän ratkaiseminen oppilailta ensisijaisesti vaatii. Täten kukin tehtävä oli 
sijoitettu vain yhteen matematiikan osa-alueeseen. Vaikka prosenttilaskuja ei ole Opetushallituk-
sen julkaisemissa perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereissä katsottu omaksi matematiikan 
osa-alueekseen, niin tässä arvioinnissa on katsottu tarpeelliseksi tarkastella erikseen myös niiden 
ratkaisuosuuksia. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden osa-alueittain prosenttilaskut 
olivat lukujen ja laskutoimitusten sekä todennäköisyyden ja tilastojen tehtäviä. Kaikkiin matema-
tiikan osa-alueiden tehtäviin osallistui sama määrä oppilaita (4393), jotka osallistuivat arvioinnin 
kaikkiin tehtävätyyppeihin. 

Algebran keskimääräinen ratkaisuosuus oli 47 %, lukujen ja laskutoimitusten 46 %, funktioiden 
43 %, todennäköisyyden ja tilastojen 38 % sekä geometrian 36 %. Ratkaisuosuuksien vertailussa 
pitää kuitenkin huomioida, että eri osa-alueiden tehtävien vaikeustasot poikkeavat hieman toi-
sistaan. Aiemmilla arviointikerroilla lukujen ja laskutoimitusten ratkaisuosuus on ollut suurin, 
ja tässä arvioinnissa se oli toiseksi suurin. Parhaiten menestyttiin algebrassa ja heikoimmin 
geometriassa. Aikaisemmissa arvioinneissa geometriassa on ollut pitkään heikoimmat tulokset 
muihin osa-alueisiin verrattuna. 

Suurinta hajonta oli algebrassa, geometriassa sekä todennäköisyydessä ja tilastoissa ja pienintä 
se oli funktioissa sekä luvuissa ja laskutoimituksissa. Poikien ja tyttöjen keskimääräiset ratkai-
suosuudet olivat lähes yhtä suuria funktioissa, luvuissa ja laskutoimituksissa sekä geometriassa, 
kun taas tytöt menestyivät poikia paremmin algebrassa ja pojat tyttöjä paremmin todennäköisyy-
dessä ja tilastoissa. Prosenttilaskuissa oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 26 %, mikä on 
selvästi heikompi kuin koko arvioinnin ratkaisuosuus. Pitää kuitenkin muistaa, että arvioinnissa 
oli vain viisi prosenttilaskutehtävää, joista erityisesti kaksi tehtävää oli osoittautunut vaikeaksi. 
Matematiikan osa-alueiden keskimääräiset ratkaisuosuudet sukupuolittaisessa tarkastelussa on 
esitetty kuviossa 14.

Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden keskimääräiset ratkaisuosuudet algebrassa, funktioissa, 
luvuissa ja laskutoimituksissa sekä todennäköisyydessä ja tilastoissa olivat hieman suurempia 
kuin suomenkielisten koulujen oppilaiden. Suomenkielisten koulujen oppilaat taas menestyivät 
ruotsinkielisten koulujen oppilaita paremmin geometriassa. Koulun opetuskieleen perustuvat 
osa-alueiden keskimääräiset ratkaisuosuudet on esitetty kuviossa 15.
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KUVIO 14. Osa-alueiden keskimääräiset ratkaisuosuudet (%) sukupuolittaisessa tarkastelussa
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KUVIO 15. Koulun opetuskieleen perustuvat ratkaisuosuudet (%) osa-alueittain

Matematiikan eri osa-alueiden ratkaisuosuuksien korrelaatiokertoimet vaihtelivat 0,58 ja 0,75 
välillä (selitysosuudet olivat välillä 34 % ja 56 %). Suurinta korrelaatio oli algebran sekä lukujen ja 
laskutoimitusten välillä ja pienintä geometrian sekä todennäköisyyden ja tilastojen välillä. Taulu-
kossa 15 on esitetty jokaisen viiden eri matematiikan osa-alueen ja prosenttilaskujen tunnuslukuja 
sekä sukupuoleen että koulun opetuskieleen perustuvassa tarkastelussa.
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6.7.1 algebra

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaan 9.-luokkalaisen oppilaan tulee 
osata algebrassa mm. ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä, yhtälöpareja, sieventää yksinker-
taisia lausekkeita ja hallita potenssien peruslaskutoimituksia. Tässä arvioinnissa algebratehtäviä 
oli kaikkien tehtävien kokonaismäärästä 20 % ja maksimipistemäärästä 26 %. Tehtävien maksi-
mipistemäärä oli 16 pistettä.

Algebratehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 47 % ja keskihajonta 26 prosenttiyksikköä 
 arviointitehtävien kokonaispistemäärästä. Puolet oppilaista ylsi vähintään 44 %:n ratkaisuosuu-
teen. Heikoin neljännes oppilaista saavutti korkeintaan 25 %:n ratkaisuosuuden, ja parhaiten 
menestynyt neljännes ylsi vähintään 69 %:n ratkaisuosuuteen. Täydet 16 pistettä sai 66 oppilasta 
(1,5 %), joista poikia oli 35 ja tyttöjä 31 ja kokonaan pisteittä jäi jopa 153 oppilasta (3,5 %). Algeb-
ratehtävien kuvailevia tunnuslukuja on esitetty taulukossa 15 ja ratkaisuosuuden jakauma 5 %:n 
välein on esitetty kuviossa 16. Koska keskiarvoa suuremman ratkaisuosuuden saaneita oppilaita 
on hieman vähemmän kuin niitä, jotka ovat saaneet keskiarvoa pienemmän ratkaisuosuuden, 
ratkaisuosuuksien jakauma on hieman oikealle vino. Jakauma on myös useampihuippuinen. 
Oppilaista noin kolmasosa (35,4 %) ylsi vähintään 60 %:n ratkaisuosuuteen ja peräti yksi viidestä 
(20,9 %) jäi alle 20 %:n ratkaisuosuuteen. Algebratehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 10 %:n 
välein on esitetty liitteessä 6, jossa jakauman useampihuippuisuus tulee hyvin esille. 
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KUVIO 16. Algebratehtävien ratkaisuosuuksien jakauma
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TAULUKKO 15. Osa-alueiden tunnuslukuja 

Keskiarvo 
(%)

Keski-
hajonta
(%-yks.)

Kvantiilien ratkaisuosuudet

10 (%) 25 (%) Mediaani 
(%)

75 (%) 90 (%)

Al
ge

br
a

Kaikki 47,1 26,3 12,5 25,0 43,8 68,8 81,3

Pojat 45,9 27,4 6,3 25,0 43,8 68,8 81,3

Tytöt 48,4 25,0 12,5 31,6 50,0 68,8 81,3

Suomenkieliset 46,9 26,4 12,5 25,0 43,8 68,8 81,3

Ruotsinkieliset 48,9 25,8 12,5 25,0 50,0 68,8 81,3

Fu
nk

tio
t

Kaikki 42,6 21,1 13,3 26,7 40,0 60,0 73,3

Pojat 42,2 22,0 13,3 26,7 40,0 60,0 73,3

Tytöt 43,0 20,2 20,0 26,7 40,0 60,0 66,7

Suomenkieliset 42,4 21,1 13,3 26,7 40,0 60,0 73,3

Ruotsinkieliset 44,1 21,4 13,3 26,7 46,7 60,0 73,3

Lu
vu

t ja
 la

sk
ut

oi
m

i-
tu

ks
et

Kaikki 46,0 21,0 20,0 33,3 46,7 60,0 73,3

Pojat 46,7 22,2 20,0 26,7 46,7 66,7 73,3

Tytöt 45,3 19,6 20,0 33,3 46,7 60,0 73,3

Suomenkieliset 45,9 20,9 20,0 26,7 46,7 60,0 73,3

Ruotsinkieliset 47,2 21,6 20,0 33,3 46,7 66,7 73,3

Ge
om

et
ria

Kaikki 35,6 23,6 11,1 22,2 33,3 44,4 66,7

Pojat 35,6 24,4 11,1 22,2 33,3 44,4 66,7

Tytöt 35,6 22,7 11,1 22,2 33,3 44,4 66,7

Suomenkieliset 36,1 23,9 11,1 22,2 33,3 55,6 66,7

Ruotsinkieliset 31,5 19,7 11,1 22,2 33,3 44,4 55,6

To
de

nn
äk

öi
sy

ys
 ja

 
tila

st
ot

Kaikki 37,4 24,0 0 16,7 33,3 50,0 66,7

Pojat 40,9 24,5 16,7 16,7 33,3 50,0 66,7

Tytöt 33,7 22,9 0 16,7 33,3 50,0 66,7

Suomenkieliset 37,2 24,1 0 16,7 33,3 50,0 66,7

Ruotsinkieliset 38,8 23,3 8,3 16,7 33,3 50,0 66,7

Pr
os

en
tti

las
ku

t

Kaikki 25,6 18,9 0 12,5 25,0 37,5 50,0

Pojat 26,6 19,7 0 12,5 25,0 37,5 50,0

Tytöt 24,5 17,8 0 12,5 25,0 37,5 50,0

Suomenkieliset 25,4 18,9 0 12,5 25,0 37,5 50,0

Ruotsinkieliset 27,3 18,8 0 12,5 25,0 37,5 50,0

Kaikki
(n = 4393) 

Pojat
(n = 2243)

Tytöt 
(n = 2150)

Suomenkieliset 
(n = 3939)

Ruotsinkieliset
(n = 454)
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Tyttöjen keskimääräinen ratkaisuosuus oli 48 % ja poikien 46 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä 
keskilukujen valossa, mutta kuitenkin käytännössä pieni (p < 0,01; d = 0,10). Kun ratkaisuosuus 
luokitellaan 5 prosenttiyksikön välein, on poikien ja tyttöjen välillä havaittavissa eroja (p < 0,001). 
Kuten kuviosta 17 havaitaan, pojista noin joka neljäs (24,4 %) jäi alle 20 %:n ratkaisuosuuteen. 
Tytöistä vastaavaan osuuteen jää yksi kuudesta (17,3 %). Poikien hajonta oli yli 2 prosenttiyksikön 
verran suurempaa kuin tytöillä.
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KUVIO 17. Sukupuolittainen ratkaisuosuuksien jakauma algebratehtävissä 

Algebratehtävissä ei suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä ollut tilastollisesti merkitsevää 
eroa keskilukujen tai ratkaisuosuuksien luokittelun tarkasteluissa. Suomenkielisissä kouluissa 
poikia oli tyttöjä enemmän alemmissa ratkaisuosuuksissa (p < 0,001), kun taas ruotsinkielisissä 
kouluissa tyttöjä oli poikia enemmän ylemmissä ratkaisuosuuksissa (p < 0,001). Keskimääräinen 
ratkaisuosuus oppilaille, joiden äidinkieli ei ollut suomi tai ruotsi, oli 46 %.

 
6.7.2 Funktiot 

Tämän arvioinnin funktiotehtävissä oppilaiden taitoja mitattiin lineaariseen funktioon ja koor-
dinaatistoon liittyvillä perustehtävillä. Näiden tehtävien maksimipistemäärä oli 15 pistettä ja 
suhteellinen osuus kaikkien tehtävien maksimipistemäärästä oli 25 %. 

Funktiotehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 43 % ja keskihajonta 21 prosenttiyksikköä 
arviointitehtävien kokonaispistemäärästä. Puolet oppilaista ylsi vähintään 40 %:n ratkaisuosuu-
teen. Heikoin neljännes oppilaista saavutti korkeintaan 27 %:n ratkaisuosuuden, ja parhaiten 
menestynyt neljännes ylsi vähintään 60 %:n ratkaisuosuuteen. Täydet 15 pistettä sai 17 oppilasta 
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(0,4 %), joista poikia oli 13 ja tyttöjä 4 ja kokonaan pisteittä jäi 46 oppilasta (1,0 %). Funktiotehtäviä 
kuvailevia tunnuslukuja on esitetty taulukossa 15 ja ratkaisuosuuden jakauma 5 prosenttiyksikön 
välein on esitetty kuviossa 18. Koska keskiarvoa suuremman ratkaisuosuuden saaneita oppilaita 
on hieman vähemmän kuin niitä, jotka ovat saaneet keskiarvoa pienemmän ratkaisuosuuden, on 
ratkaisuosuuksien jakauma hieman oikealle vino. Oppilaista noin neljäsosa (26,4 %) ylsi vähin-
tään 60 %:n ratkaisuosuuteen ja noin yksi kymmenestä (10,9 %) jäi alle 20 %:n ratkaisuosuuteen. 
Funktiotehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 10 prosenttiyksikön välein on esitetty liitteessä 7, 
jossa jakauman useampihuippuisuus tulee hyvin esille. 
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KUVIO 18. Funktiotehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 

Tyttöjen keskimääräinen ratkaisuosuus oli 43 % ja poikien 42 %. Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä 
keskilukujen valossa. Kun ratkaisuosuus luokitellaan 5 prosenttiyksikön välein, poikien ja tyttöjen 
välillä on havaittavissa eroja (p < 0,001). Ero selittyy poikien suuremmasta osuudesta yli 80 %:n 
ratkaisuosuuksissa sekä pienemmästä osuudesta alle 80 %:n ratkaisuosuuksissa. Poikien hajonta oli 
2 prosenttiyksikön verran suurempaa kuin tytöillä. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä ei 
ollut tilastollisesti merkitsevää eroa keskilukujen tai ratkaisuosuuksien luokittelun tarkasteluissa. 
Niiden oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus, joiden äidinkieli ei ollut suomi tai ruotsi, oli 40 %.

 
6.7.3 luvut ja laskutoimitukset

Luvuissa ja laskutoimituksissa oppilaan tuli hallita matematiikan perusasioita, joihin kuuluu 
mm. murtoluvuilla laskeminen, lausekkeiden sieventäminen, verrannollisuuslaskut ja potenssi- 
ja neliöjuurilaskut. Näitä tehtäviä oli kaikkien tehtävien maksimipistemäärästä 25 % ja tehtävien 
maksimipistemäärä oli 15 pistettä.
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Luku- ja laskutoimitustehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 46 % ja keskihajonta 21 pro-
senttiyksikköä arviointitehtävien kokonaispistemäärästä. Puolet oppilaista ylsi vähintään 47 %:n 
ratkaisuosuuteen. Neljännes oppilaista saavutti korkeintaan 33 %:n ratkaisuosuuden, ja parhaiten 
menestynyt neljännes ylsi vähintään 60 %:n ratkaisuosuuteen. Täydet 15 pistettä sai 27 oppilasta 
(0,6 %), joista poikia oli 22 ja tyttöjä 5 ja kokonaan pisteittä jäi 37 oppilasta (0,8 %). Luku- ja las-
kutoimitustehtäviä kuvailevia tunnuslukuja on esitetty taulukossa 15 ja ratkaisuosuuden jakauma 
5 prosenttiyksikön välein on esitetty kuviossa 19. Oppilaista kolmasosa (33,1 %) ylsi vähintään 
60 %:n ratkaisuosuuteen ja lähes yksi kymmenestä (8,6 %) jäi alle 20 %:n ratkaisuosuuteen. Luku- ja 
laskutoimitustehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 10 prosenttiyksikön välein on esitetty liitteessä 
8, jossa jakauman useampihuippuisuus tulee hyvin esille. 
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KUVIO 19. Luku- ja laskutoimitustehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 

Poikien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 47 % ja tyttöjen 45 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä 
keskilukujen valossa, mutta käytännössä varsin pieni (p < 0,05; d = 0,07). Ratkaisuosuuksien 
luokittelussa poikien ja tyttöjen välinen ero on selkeämpi ja tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001). 
Ero tulee lähinnä siitä, että poikien osuus (36,1 %) yli 60 %:n ratkaisuosuudessa oli kuusi prosent-
tiyksikköä tyttöjä (30,1 %) suurempi. Luvuissa ja laskutoimituksissa suomen- ja ruotsinkielisten 
koulujen välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa keskilukujen tai luokiteltujen ratkai-
suosuuksien tarkasteluissa. Keskimääräinen ratkaisuosuus oppilaille, joiden äidinkieli ei ollut 
suomi tai ruotsi, oli 47 %. Tämä oli yhden prosenttiyksikön suurempi kuin kaikkien oppilaiden 
keskimääräinen ratkaisuosuus. 

 



71

6.7.4 Geometria

Geometriatehtävissä oppilailta vaadittiin osaamista eri geometristen muotojen tunnistamisessa 
sekä lisäksi heidän piti laskea näihin muotoihin sovellettuja piiri-, pinta-ala-, tilavuus-, mittakaava- 
ja yhdenmuotoisuustehtäviä. Näitä tehtäviä oli kaikkien tehtävien maksimipistemäärästä 15 % ja 
tehtävien maksimipistemäärä oli 9 pistettä. 

Keskimääräinen ratkaisuosuus geometriassa oli 36 % ja keskihajonta 24 prosenttiyksikköä ar-
viointitehtävien kokonaispistemäärästä. Puolet oppilaista ylsi vähintään 33 %:n ratkaisuosuuteen. 
Heikoin neljännes oppilaista saavutti korkeintaan 22 %:n ratkaisuosuuden, ja parhaiten menestynyt 
neljännes ylsi vähintään 44 %:n ratkaisuosuuteen. Täydet 9 pistettä sai 62 oppilasta (1,4 %), joista 
poikia oli 35 ja tyttöjä oli 27 ja kokonaan pisteittä jäi peräti 365 oppilasta (8,3 %). Geometriatehtäviä 
kuvailevia tunnuslukuja on esitetty taulukossa 15 ja ratkaisuosuuden jakauma 5 prosenttiyksikön 
välein on esitetty kuviossa 20. Koska keskiarvoa suuremman ratkaisuosuuden saaneita oppilaita 
on vähemmän kuin niitä, jotka ovat saaneet keskiarvoa pienemmän ratkaisuosuuden, on ratkai-
suosuuksien jakauma oikealle vino. Oppilaista vain seitsemäsosa (14,7 %) ylsi vähintään 60 %:n 
ratkaisuosuuteen ja peräti vajaa neljäsosa (22,8 %) jäi alle 20 %:n ratkaisuosuuteen. 
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KUVIO 20. Geometriatehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 
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Tyttöjen ja poikien keskimääräiset ratkaisuosuudet olivat molemmat 36 %. Geometriatehtävissä 
suomenkielisten koulujen oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 36 % ja ruotsinkielisten 
puolestaan 32 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä keskilukujen valossa (p < 0,001; d = 0,20) ja myös 
ratkaisuosuuksien luokittelussa 5 prosenttiyksikön välein (p < 0,001). Kuten kuviosta 21 nähdään, 
suomenkielisten koulujen oppilaista neljä kymmenestä (40,1 %) ylsi yli 40 % ratkaisuosuuteen ja 
ruotsinkielisten koulujen oppilaista vain kolme kymmenestä (30,2 %). Niiden oppilaiden keski-
määräinen ratkaisuosuus, joiden äidinkieli ei ollut suomi tai ruotsi, oli 30 %.
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KUVIO 21. Koulun opetuskieleen perustuva geometriatehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 

6.7.5 Todennäköisyys ja tilastot

Klassisen ja tilastollisen todennäköisyyden, keskeisten tunnuslukujen sekä taulukoiden ja diag-
rammien ymmärtämistä testattiin arvioinnissa todennäköisyys- ja tilastotehtävillä. Näitä tehtäviä 
oli kaikkien tehtävien maksimipistemäärästä 10 % ja tehtävien maksimipistemäärä oli 6 pistettä. 

Todennäköisyys- ja tilastotehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 37 % ja keskihajonta 24 prosent-
tiyksikköä arviointitehtävien kokonaispistemäärästä. Puolet oppilaista ylsi vähintään 33 %:n ratkai-
suosuuteen. Heikoin neljännes oppilaista saavutti korkeintaan 17 %:n ratkaisuosuuden, ja parhaiten 
menestynyt neljännes ylsi vähintään 50 %:n ratkaisuosuuteen. Täydet 6 pistettä sai 106 oppilasta (2,4 %), 
joista poikia oli 77 ja tyttöjä 29 ja kokonaan pisteittä jäi peräti 484 oppilasta (11,0 %). Todennäköisyys- ja 
tilastotehtäviä kuvailevia tunnuslukuja on esitetty taulukossa 15 ja ratkaisuosuuden jakauma 5 pro-
senttiyksikön välein on esitetty kuviossa 22. Koska keskiarvoa suuremman ratkaisuosuuden saaneita 
oppilaita on vähemmän (4,1 prosenttiyksikköä) kuin niitä, jotka ovat saaneet keskiarvoa pienemmän 
ratkaisuosuuden, on ratkaisuosuuksien jakauma oikealle vino. Oppilaista vain viidesosa (19,3 %) ylsi 
vähintään 60 %:n ratkaisuosuuteen ja jopa kolmasosa (33,1 %) jäi alle 20 %:n ratkaisuosuuteen. 
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KUVIO 22. Todennäköisyys- ja tilastotehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 

Poikien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 41 % ja tyttöjen 34 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä  
(p < 0,01; d = 0,30) keskilukujen valossa. Myös ratkaisuosuuksien luokittelussa on poikien ja tyttöjen 
välillä havaittavissa eroja (p < 0,001). Kuten kuviosta 23 voidaan havaita, pojista hieman useampi 
kuin joka neljäs (27,7 %) jäi alle 20 %:n ratkaisuosuuteen, ja tytöistä vastaavaan osuuteen jäi jopa 
lähes neljä kymmenestä (38,8 %). Yli 60 %:n ratkaisuosuuteen ylsi pojista joka neljäs (24,2 %) ja 
tytöistä vain joka seitsemäs (14,2 %).
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KUVIO 23. Sukupuolittainen ratkaisuosuuksien jakauma todennäköisyys- ja tilastotehtävissä
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Todennäköisyys- ja tilastotehtävissä ruotsinkielisten koulujen oppilaiden keskimääräinen rat-
kaisuosuus oli 39 % ja suomenkielisten oppilaiden puolestaan 37 %. Tämä ero ei ole tilastollisesti 
merkitsevästi suurempi. Ylimpiin ja alimpiin ratkaisuosuuksiin yltäneiden osuuksissa ei ollut 
eroa erikielisten koulujen oppilaiden välillä. Ruotsinkielisissä kouluissa ei sukupuolten välillä 
ollut eroa ratkaisuosuuksissa. Niiden oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus, joiden äidinkieli 
ei ollut suomi tai ruotsi, oli 35 %.
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7  
Taustamuuttujien  

yhteydet oppimistuloksiin

7.1 alueet ja kuntaryhmät 

Arviointiin osallistuvien oppilaiden valinnan pohjana oli vuonna 2014 tehty otos, jossa huo-
mioitiin alueellinen kattavuus, oppilaan opetuskieli, kuntaryhmä ja koulun koko. Alueellisessa 
kattavuudessa noudatettiin aluehallintovirastojen (AVI-alueet) toimialuejakoa. AVI-alueiden ja 
kuntaryhmien jaottelut ovat nähtävissä aikaisemmin taulukoissa 3 ja 4. Vuosien 2005–2014 väli-
senä aikana on tapahtunut useita kuntaliitoksia ja läänit lakkautettiin vuoden 2010 alussa, joten 
tämän arvioinnin alueellinen tarkastelu eroaa jonkin verran aikaisempien vuosien matematiikan 
arvioinneista. Arvioinnin kaikkiin eri tehtävätyyppeihin osallistui yhteensä 4393 oppilasta, joista 
poikia oli 2243 ja tyttöjä 2150. 

Oppilaiden tuloksia tarkastellaan AVI-alueiden mukaisesti jaoteltuna taulukossa 16. Osaamises-
sa oli jonkin verran vaihtelua maan eri osissa, joissa keskimääräiset ratkaisuosuudet vaihtelivat 
 alueittain 40–46 %:n välillä. Parhaiten arvioinnissa menestyi Lounais-Suomen 46 %:n ja heikoimmin 
Itä-Suomen AVI-alueiden oppilaat 40 %:n keskimääräisellä ratkaisuosuudella. Alueittaiset erot 
kuuden eri AVI-alueen kesken ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) ja käytännössäkin koh-
talaisia (η2 = 0,08). Monivertailujen perusteella Lounais-Suomen oppilaiden tulos on tilastollisesti 
merkitsevästi parempi kuin Itä-Suomessa (p < 0,001) ja kaikilla muilla AVI-alueilla (p < 0,01), 
ja Etelä-Suomen oppilaat ovat tilastollisesti merkitsevästi parempia kuin Itä-Suomen oppilaat  
(p < 0,05). Kuviossa 24 on havainnollistettu eri aluehallintovirastojen jaotteluun perustuvat rat-
kaisuosuudet. Arvioinnissa täydet 61 pistettä saavuttanut oppilas oli Etelä-Suomen AVI-alueelta. 
Ratkaisuosuuksien keskihajontojen vaihtelut eri AVI-alueiden välillä olivat suurimmillaan yhden 
prosenttiyksikön verran, mikä on pientä. 
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TAULUKKO 16. Alueiden jaotteluun perustuvat tunnusluvut

Alueet Keskiarvo 
(%)

Ero maan 
keski-

arvosta 

Keski-
hajonta 
(%-yks.)

Keskiarvot (%) osa-alueittain

A F L G T

Etelä-
Suomi 

Kaikki 
(n = 1503) 43,3 0,2 20,0 47,1 42,5 47,1 35,1 37,9

Pojat 
(n = 772) 44,0 0,8 21,5 46,7 42,8 48,2 35,6 42,0

Tytöt 
(n = 731) 42,6 -0,6 18,3 47,6 42,3 46,0 34,6 33,4

Lounais-
Suomi 

Kaikki 
(n = 676) 46,5 3,4 20,3 51,2 45,4 48,9 39,4 40,9

Pojat
(n = 360) 45,9 2,8 20,6 49,8 44,5 48,9 38,6 42,9

Tytöt
(n = 316) 47,1 4,1 19,9 52,8 46,5 49,0 40,3 38,7

Itä-
Suomi 

Kaikki 
(n = 533) 40,0 -3,1 19,4 44,5 40,8 41,0 33,3 33,5

Pojat
(n = 256) 40,6 -2,5 20,1 43,7 40,9 42,4 33,9 37,5

Tytöt
(n = 277) 39,4 -3,6 18,6 45,3 40,6 39,7 32,7 29,8

Länsi- ja 
Sisä-
Suomi

Kaikki 
(n = 951) 43,0 -0,1 20,2 46,7 42,6 46,2 35,0 37,9

Pojat
(n = 489) 42,6 -0,5 21,3 44,1 42,0 46,7 34,9 41,7

Tytöt
(n = 462) 43,3 0,4 19,0 49,4 43,2 45,7 35,2 33,8

Pohjois-
Suomi

Kaikki 
(n = 506) 42,0 -1,0 19,7 46,3 41,7 43,8 37,0 34,7

Pojat
(n = 255) 41,9 -1,2 21,6 46,0 40,9 43,8 36,3 37,5

Tytöt
(n = 251) 42,2 -0,8 17,6 46,7 42,4 43,8 37,7 31,8

Lappi Kaikki 
(n = 224) 41,3 -1,7 20,1 44,3 40,6 46,1 32,6 36,5

Pojat
(n = 111) 39,4 -3,8 20,8 39,7 37,8 45,5 31,6 38,9

Tytöt
(n = 113) 43,2 0,3 19,4 48,8 43,3 46,7 33,6 34,1

Koko 
otos 

Kaikki 
(n = 4393) 43,1 0 20,1 47,1 42,6 46,0 35,6 37,4

Pojat
(n = 2243) 43,2 0 21,2 45,9 42,2 46,7 35,6 40,9

Tytöt
(n = 2150) 43,0 0 18,8 48,4 43,0 45,3 35,6 33,7

A = Algebra, F = Funktiot, L = Luvut ja laskutoimitukset, G = Geometria, T = Todennäköisyys ja tilastot
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Tyttöjen ja poikien keskimääräisten ratkaisuosuuksien erot AVI-alueiden välillä olivat pieniä. Suu-
rinta ero oli Lapissa (3,8 prosenttiyksikköä) ja pienintä Pohjois-Suomessa (0,3 prosenttiyksikköä). 
Sukupuolittaiset erot eri AVI-alueilla eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Lounais-Suomessa pojat 
menestyivät tilastollisesti merkitsevästi paremmin (p < 0,05) kuin Itä-Suomessa, ja tytöt pärjä-
sivät Lounais-Suomessa tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Itä-Suomessa (p < 0,001) ja 
 Etelä- ja Pohjois-Suomessa (p < 0,05). Eri AVI-alueilla ei ollut suomen- ja ruotsinkielisten koulujen 
välillä tilastollisesti merkitseviä eroja keskilukujen valossa. Suomenkielisten koulujen Lounais-
Suomessa asuvat oppilaat menestyivät tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Itä-Suomessa 
(p < 0,001) ja kaikilla muilla AVI-alueilla (p < 0,05), ja Etelä-Suomessa suomenkieliset koulut 
olivat Itä-Suomen kouluja parempia (p < 0,05). Ruotsinkielisillä kouluilla ei ollut tilastollisesti 
merkitseviä eroja eri AVI-alueiden välillä. 
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KUVIO 24. Aluehallintovirastojen jaotteluun perustuvat ratkaisuosuudet (%) 

Menestyminen matematiikan eri osa-alueilla oli samansuuntaista alueellisesti tarkasteltuna kuin kan-
sallisestikin: parhaimmat tulokset saatiin algebrassa kaikilla eri AVI-alueilla lukuun ottamatta Lappia, 
jossa paras tulos saatiin luvuissa ja laskutoimituksissa, ja heikointa osaaminen oli geometriassa sekä 
todennäköisyydessä ja tilastoissa. Alueittaiset erot kuuden eri AVI-alueen kesken ovat osa-alueiden 
tarkastelussa tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) ja käytännössäkin kohtalaisia (0,04 < η2 < 0,12). 
Lounais-Suomen oppilaat menestyivät algebrassa ja funktioissa tilastollisesti merkitsevästi parem-
min (p < 0,05) kaikkiin muihin AVI-alueisiin nähden, lukuun ottamatta Länsi- ja Sisä-Suomen oppi-
laiden menestymistä funktioissa. Luvuissa ja laskutoimituksissa Etelä-Suomen ja Lounais-Suomen 
oppilaat menestyivät tilastollisesti merkitsevästi paremmin (p < 0,05) kuin Itä-Suomen ja Pohjois-
Suomen oppilaat, ja lisäksi Lapin oppilaiden ero Itä-Suomen oppilaisiin oli tilastollisesti merkitsevä  
(p < 0,05). Lounais-Suomen oppilaat olivat tilastollisesti merkitsevästi parempia geometriassa  
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(p < 0,05) muihin AVI-alueisiin nähden, jos Pohjois-Suomea ei lasketa mukaan. Todennäköi-
syydessä ja tilastoissa Itä-Suomen oppilaat menestyivät tilastollisesti merkitsevästi heikommin  
(p < 0,05) kuin Lounais-Suomen, Etelä-Suomen tai Länsi- ja Sisä-Suomen oppilaat, ja lisäksi 
Lounais-Suomen oppilaiden ero Pohjois-Suomen oppilaisiin oli tilastollisesti merkitsevästi 
parempi (p < 0,001). Aluehallintovirastojen jaotteluun perustuvat osa-alueiden tunnusluvut ja 
ratkaisuosuudet ovat nähtävissä taulukossa 16 ja kuviossa 25. 

Matematiikan eri osa-alueilla tyttöjen ja poikien keskimääräisissä ratkaisuosuuksissa oli jonkin 
verran eroja, kun tuloksia tarkastellaan eri AVI-alueilla. Pojat menestyivät tilastollisesti merkitse-
västi tyttöjä paremmin (p < 0,001) todennäköisyydessä ja tilastoissa Etelä-Suomessa, Itä-Suomessa 
ja Länsi- ja Sisä-Suomessa ja lisäksi (p < 0,05) vielä Lounais- ja Pohjois-Suomessa. Vastaavasti 
tytöt menestyivät tilastollisesti merkitsevästi poikia paremmin (p < 0,05) algebrassa Länsi- ja 
Sisä-Suomessa sekä Lapissa. Funktioissa tytöt olivat parempia Lapissa (p < 0,05) ja luvuissa ja 
laskutoimituksissa taas pojat pärjäsivät paremmin (p < 0,05) Etelä-Suomessa. Eri AVI-alueiden 
suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden välillä tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi geo-
metriassa, jossa suomenkielisten koulujen oppilaat olivat tilastollisesti merkittävästi parempia  
(p < 0,05) Etelä-, Lounais- ja Länsi- ja Sisä-Suomessa. Tätä tukee myös havainto taulukossa 15. 
Ruotsinkielisten koulujen oppilaat taas menestyivät suomenkielisten koulujen oppilaita tilastolli-
sesti merkitsevästi paremmin (p < 0,05) algebrassa Pohjois-Suomessa. On kuitenkin hyvä muistaa, 
että Pohjois-Suomea edusti otoksessa vain yksi ruotsinkielinen koulu (taulukko 4). 
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KUVIO 25. Aluehallintovirastojen jaotteluun perustuvat ratkaisuosuudet matematiikan 
osa-alueilla 
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Matematiikan eri tehtävätyyppien tulokset eri AVI-alueilla tarkasteltuna toteutuivat aivan kuin 
kansallisestikin: parhaimmat tulokset saatiin monivalintatehtävissä, toiseksi parhaimmat päässälas-
kutehtävissä ja heikoimmat tulokset ongelmanratkaisutehtävissä. Tämä nähdään selvästi taulukossa 
17 ja kuviossa 26. Alueittaiset kuuden eri AVI-alueen väliset erot tehtävätyyppien tarkastelussa ovat 
tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) ja käytännössäkin kohtalaisia (0,05 < η2 < 0,10). Monivalinta-
tehtävissä Lounais-Suomen (p < 0,001) ja Etelä-Suomen oppilaat (p < 0,05) saavuttivat tilastollisesti 
merkitsevästi paremmat keskimääräiset ratkaisuosuudet kuin Itä-Suomen oppilaat. Itä-Suomen 
oppilaat menestyivät heikosti myös päässälaskutehtävissä, joissa menestys oli tilastollisesti merkit-
sevästi heikompaa (p < 0,001) kuin Lounais-Suomessa, Etelä-Suomessa ja Länsi- ja Sisä-Suomessa, ja 
lisäksi Lounais-Suomen oppilaat menestyivät tilastollisesti merkitsevästi paremmin (p < 0,01) kuin 
Pohjois-Suomen ja Lapin oppilaat. Lounais-Suomen oppilaiden keskimääräisen ratkaisuosuuden 
ero Itä-Suomen oppilaisiin oli päässälaskutehtävissä peräti 9 prosenttiyksikköä. Ongelmanratkaisu-
tehtävissä Lounais-Suomen oppilaat olivat tilastollisesti merkitsevästi parempia kuin kaikki muut 
AVI-alueet (p < 0,05). Lounais-Suomen oppilaiden keskimääräisten ratkaisuosuuksien erot koko 
otoksen ratkaisuosuuksiin eri tehtävätyypeissä olivat kolmen ja neljän prosenttiyksikön välillä. Tämä 
kertoo Lounais-Suomen oppilaiden menestymisestä muihin AVI-alueisiin verrattuna.

TAULUKKO 17. Aluehallintovirastojen jaotteluun perustuvat tunnusluvut eri tehtävätyypeissä 

Monivalintatehtävät
(n = 4680)

Päässälaskutehtävät
(n = 4637)

Ongelmanratkaisutehtävät 
(n = 4510)

Keskiarvo
(%)

Keskihajonta
(%-yks.)

Keskiarvo
(%)

Keskihajonta
(%-yks.)

Keskiarvo
(%)

Keskihajonta
(%-yks.)

Etelä-Suomi 54,5 21,1 52,4 24,1 33,9 21,5

Lounais-Suomi 57,0 21,0 55,4 24,5 37,8 21,8

Itä-Suomi 51,3 21,3 46,7 23,6 31,6 20,1

Länsi- ja Sisä-Suomi 54,3 21,4 52,0 25,0 34,0 21,5

Pohjois-Suomi 53,8 20,7 50,5 24,8 33,1 20,6

Lappi 52,9 20,9 49,3 24,5 32,0 21,2

Koko otos 54,3 21,2 51,7 24,5 34,1 21,3

Matematiikan eri tehtävätyypeissä tyttöjen ja poikien keskimääräisissä ratkaisuosuuksissa oli jonkin 
verran eroja, kun tuloksia tarkastellaan eri AVI-alueilla. Pojat menestyivät tilastollisesti merkitsevästi 
tyttöjä paremmin (p < 0,001) päässälaskutehtävissä Etelä-Suomessa, jossa poikien ratkaisuosuus oli 
55 % ja tyttöjen 50 %. Vastaavasti tytöt menestyivät Lapissa tilastollisesti merkitsevästi poikia parem-
min (p < 0,05) ongelmanratkaisutehtävissä, joissa tyttöjen ratkaisuosuus oli 35 % ja poikien 29 %. Eri 
AVI-alueiden suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden välillä tilastollisesti merkitseviä eroja 
löytyi päässälaskutehtävissä, joissa suomenkieliset koulut olivat tilastollisesti merkittävästi parempia 
(p < 0,001) Länsi- ja Sisä-Suomessa ja (p < 0,05) Etelä-Suomessa. Tätä tukee myös havainto taulu-
kossa 14. Ruotsinkielisten koulujen oppilaat taas menestyivät suomenkielisten koulujen oppilaita 
tilastollisesti merkitsevästi paremmin (p < 0,05) ongelmanratkaisutehtävissä Pohjois-Suomessa. 
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KUVIO 26. Aluehallintovirastojen jaotteluun perustuvat tehtävätyyppien ratkaisuosuudet 

Arvioinnissa tarkasteltiin myös tuloksia kuntaryhmittäin (taulukot 3 ja 4), joissa oppilaiden kes-
kimääräiset ratkaisuosuudet vaihtelivat 42 %:n ja 44 %:n välillä. Ero on tilastollisesti lähes merkit-
sevä, mutta käytännössä pieni (p < 0,05; η2 = 0,01). Monivertailujen perusteella kaupunkimaisissa 
kunnissa menestyttiin tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin maaseutumaisissa kunnissa 
(p < 0,05). Tämä on havainnollistettu taulukossa 18. Arvioinnissa täydet 61 pistettä saavuttanut 
oppilas oli taajaan asutusta kunnasta. Länsi- ja Sisä-Suomessa kaupunkimaisten kuntien oppilaat 
olivat tilastollisesti merkitsevästi parempia kuin taajaan asuttujen kuntien oppilaat (p < 0,05). 
Näiden keskimääräiset ratkaisuosuudet olivat 45 % ja 38 %. Länsi- ja Sisä-Suomessa kaikkien 
kuntaryhmien erot ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05) ja käytännössä kohtalaisia (η2 = 0,10). 

Kaupunkimaisten kuntien oppilaat olivat tilastollisesti merkitsevästi parempia (p < 0,001) kuin 
maaseutumaisten kuntien oppilaat luvuissa ja laskutoimituksissa ja todennäköisyydessä ja tilas-
toissa sekä myös geometriassa (p < 0,05). Funktioissa kaupunkimaisten kuntien oppilaiden kes-
kimääräinen ratkaisuosuus oli myös tilastollisesti merkitsevästi parempi (p < 0,05) kuin taajaan 
asutuissa kunnissa. Tehtävätyypeittäin tarkasteltuna tilastollisesti merkitsevää eroa kuntaryhmien 
välillä oli ainoastaan päässälaskutehtävissä (p < 0,001; η2 = 0,04). Kaupunkimaisissa kunnissa 
asuvat oppilaat menestyivät päässälaskutehtävissä tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin 
maaseutumaisissa (p < 0,001) tai taajaan (p < 0,05) asutuissa kunnissa. 

Tyttöjen ja poikien keskimääräisten ratkaisuosuuksien erot eri kuntaryhmissä olivat erittäin 
pieniä ja ne eivät ole tilastollisesti merkitseviä keskilukujen valossa. Kaupunkimaisissa kunnis-
sa pojat menestyivät tilastollisesti merkitsevästi paremmin (p < 0,05) kuin maaseutumaisissa 
kunnissa. Tyttöjen osaamisessa ei ollut eroja kuntaryhmittäin tarkasteltuna. Pojat olivat tilas-
tollisesti merkitsevästi tyttöjä parempia (p < 0,001) todennäköisyydessä ja tilastoissa kaikis-
sa eri kuntaryhmissä, ja vastaavasti maaseutumaisissa kunnissa tytöt olivat poikia parempia  
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(p < 0,01) algebrassa. Päässälaskutehtävissä pojat olivat tilastollisesti merkitsevästi tyttöjä parempia  
(p < 0,05) kaupunkimaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen 
välillä eri kuntaryhmissä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja keskilukujen valossa. Eri kunta-
ryhmien välillä ei myöskään ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, kun suomen- ja ruotsinkielisiä 
kouluja tarkastellaan erikseen. 

TAULUKKO 18. Kuntaryhmien jaotteluun perustuvat tunnusluvut 

Kuntaryhmä Keskiarvo
(%)

Keskihajonta
(%-yks.)

Kaupunki Kaikki (n = 2166) 43,8 20,0

Pojat (n = 1099) 44,1 21,2

Tytöt (n = 1067) 43,4 18,7

Taajama Kaikki (n = 885) 42,9 20,1

Pojat (n = 462) 43,3 20,9

Tytöt (n = 423) 42,3 19,2

Maaseutu Kaikki (n = 1342) 42,1 20,1

Pojat (n = 682) 41,6 21,3

Tytöt (n = 660) 42,6 18,8

7.2 Jatko-opinnot

Arvioinnin osana olevassa taustakyselyssä oppilailta kysyttiin, mitä he haluaisivat ensisijaisesti 
tehdä peruskoulun jälkeen keväällä 2015. Vaihtoehtoja oli viisi: 1) hakeutuminen lukioon ja pit-
kän matematiikan oppimäärän valitseminen, 2) hakeutuminen lukioon ja lyhyen matematiikan 
oppimäärän valitseminen, 3) hakeutuminen ammatilliseen peruskoulutukseen, 4) hakeutuminen 
kymppiluokalle, lukioon valmistavaan tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan kou-
lutukseen, 5) hakeutuminen töihin tai välivuoden pitäminen. Kaikista otosoppilaista (n = 4779) 
kysymykseen vastasi 4425 oppilasta (92,6 %). Kuviossa 27 nähdään jatko-opintokysymykseen 
vastanneiden oppilaiden suhteelliset osuudet. Hyvin pieni osa (77 oppilasta) aikoi hankkia 
lisävalmiuksia jatko-opintoihin, pitää välivuoden tai mennä töihin. Näitä oppilaita ei pienen 
oppilasmäärän vuoksi tarkastella jatkossa.
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Lukio ja lyhyt matematiikka

Ammatillinen koulutus Kymppiluokka tai valmentava koulutus

Töihin tai välivuosi

Lukio ja pitkä matematiikka

KUVIO 27. Oppilaiden jatko-opintosuunnitelmat

Oppilaista 4294 osallistui arvioinnin kaikkiin eri tehtävätyyppeihin, joista 41 % ilmoitti pyrkivänsä 
yhteishaussa ensisijaisesti ammatilliseen peruskoulutukseen, 36 % lukioon valitsemalla pitkän 
matematiikan oppimäärän ja 22 % lukioon valitsemalla lyhyen matematiikan oppimäärän. Lukioon 
ilmoitti hakevansa 2469 (57,2 %) oppilasta, joista poikien osuus oli 43 % ja tyttöjen 57 %. Lukioon 
pyrkivistä oppilaista pitkän matematiikan valitsi 62 % ja lyhyen 38 %. Pojista, jotka hakeutuivat 
lukioon, 69 % valitsi pitkän matematiikan oppimäärän. Vastaava luku tytöillä oli 57 %. 
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TAULUKKO 19. Jatko-opintosuunnitelmiin perustuvat tunnusluvut

Kaikki
(n = 1535)

Lukio ja pitkä 
matematiikka 

Lukio ja lyhyt 
matematiikka 

Ammatillinen koulutus 

Po
jat

(n
 = 

72
8)

Ty
töt

(n
 = 

80
7)

Ka
ikk

i
(n

 = 
93

4)

Po
jat

(n
 = 

33
3)

Ty
töt

(n
 = 

60
1)

Ka
ikk

i
(n

 = 
17

49
)

Po
jat

(n
 = 

10
90

)

Ty
töt

(n
 = 

65
9)

Kaikki
(n = 4218)

Keskiarvo (%) 59,3 61,9 56,9 39,8 41,4 38,9 31,7 32,1 31,0

Keskihajonta 15,7 15,7 15,1 14,3 14,7 14,1 16,4 17,0 15,4

Algebra Keskiarvo (%) 66,2 68,1 64,5 44,1 44,0 44,1 33,3 32,8 34,2

Keskihajonta 20,0 29,0 19,9 21,3 21,4 21,3 23,2 23,7 22,3

Funktiot Keskiarvo (%) 58,1 59,8 56,5 39,4 40,4 38,9 31,7 31,9 31,4

Keskihajonta 18,1 18,9 17,3 16,4 16,1 16,6 17,5 18,0 16,7

Luvut ja
lasku-
toimitukset

Keskiarvo (%) 60,9 64,1 58,0 43,2 46,5 41,3 35,4 36,0 34,6

Keskihajonta 17,0 16,5 16,8 16,5 17,5 15,6 18,3 19,1 17,1

Geometria Keskiarvo (%) 51,6 53,5 49,9 31,8 32,6 31,3 24,5 25,4 23,1

Keskihajonta 22,8 23,2 22,2 18,5 19,5 18,0 18,6 19,4 17,2

Toden-
näköisyys
ja tilastot

Keskiarvo (%) 51,0 57,7 44,9 32,6 37,2 30,1 28,5 31,2 23,9

Keskihajonta 24,0 22,3 23,3 20,2 19,6 20,1 20,4 20,8 18,8

Oppilaan ensisijaisella jatko-opintojen hakutoiveella ja arvioinnin keskimääräisillä ratkaisuosuuk-
silla oli selkeä yhteys, mikä on havaittavissa taulukossa 19. Jatko-opintojen hakeutumisen kannalta 
erot ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) ja käytännössäkin erittäin suuria (η2 = 0,38). Koko 
arvioinnissa keskimääräinen ratkaisuosuus lukioon pitkään matematiikkaan tähtäävillä oli 59 %, 
lukioon lyhyen matematiikan valitsevilla 40 % ja ammatillisiin opintoihin aikovilla 32 %. Lukion 
pitkään matematiikkaan pyrkivien ratkaisuosuuden keskiarvo oli lähes 20 prosenttiyksikköä 
suurempi kuin lukiossa lyhyen matematiikan valitsevien. Ammatillisiin opintoihin aikoviin ero 
oli lähes 30 prosenttiyksikköä. Erot näkyvät selkeämmin, kun tarkastellaan ratkaisuosuuksien 
luokiteltua jakaumaa 10 prosenttiyksikön välein kuviossa 28.
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KUVIO 28. Jatko-opintosuunnitelmiin perustuva ratkaisuosuuksien jakauma

Erittäin pieni osuus lukion lyhyen matematiikan valitsevista (1,9 %) tai ammatillisiin opintoihin 
aikovista (2,1 %) pääsi yli 70 %:n ratkaisuosuuteen (kuvio 28). Yli neljännes (26,5 %) lukion pitkään 
matematiikkaan aikovista ylsi tähän. Kun tarkastellaan alle 30 %:n ratkaisuosuuksia, on tilanne 
täysin päinvastainen. Ammatillisiin opintoihin suuntaavista jopa selkeästi yli puolet (52,4 %) jäi 
alle tämän ratkaisuosuuden, lukion lyhyeen matematiikkaan pyrkivistä hieman yli neljännes 
(27,4 %) ja lukion pitkään matematiikkaan aikovista vain ani harva (3,8 %). Puolet lukion pitkään 
matematiikkaan hakevista oppilaista ylsi vähintään 61 %:n ratkaisuosuuteen, lukion lyhyeen 
matematiikkaan aikovista 39 %:n ratkaisuosuuteen ja vastaavasti ammatilliseen koulutukseen 
pyrkivistä 30 %:n ratkaisuosuuteen. Täydet 61 pistettä sai yksi oppilas (poika), joka oli valinnut 
jatko-opintosuunnitelmaksi lukion pitkän matematiikan ja kokonaan pisteittä jäi kolme oppilasta, 
jotka aikoivat hakeutua kymppiluokalle tai valmistavaan koulutukseen. 

Jatko-opintoihin suuntautumisen erot ovat samankaltaiset myös sukupuolittaisessa tarkastelussa, 
joskin hieman selkeämmät pojilla kuin tytöillä. Lukion pitkään matematiikkaan pyrkivien poikien 
ratkaisuosuus oli 62 % ja tyttöjen 57 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001; d = 0,32) kes-
kilukujen valossa. Myös ratkaisuosuuden luokittelussa poikien ja tyttöjen välillä on havaittavissa 
eroja (p < 0,001). Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden välillä ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää eroa keskilukujen tai luokiteltujen ratkaisuosuuksien tarkasteluissa. 



85

TAULUKKO 20. Jatko-opintosuunnitelmiin perustuvat tehtävätyyppien tunnusluvut

Kaikki Lukio ja pitkä 
matematiikka 

Lukio ja lyhyt 
matematiikka 

Ammatillinen koulutus 

Po
jat

Ty
töt

Ka
ikk

i

Po
jat

Ty
töt

Ka
ikk

i

Po
jat

Ty
töt

Moni valinta-
tehtävät  
(n = 4264)

Keskiarvo (%) 69,5 71,6 67,7 51,4 53,2 50,4 44,5 44,9 43,8

Keskihajonta 16,7 16,7 16,6 17,1 16,9 17,1 18,8 18,9 18,4

Päässä-
lasku-
tehtävät  
(n = 4249)

Keskiarvo (%) 68,2 72,2 64,7 49,5 53,1 47,5 40,2 42,0 37,2

Keskihajonta 19,3 18,2 19,5 20,8 21,6 20,0 22,4 23,2 20,9

Ongelman-
ratkaisu-
tehtävät  
(n = 4320)

Keskiarvo (%) 51,0 53,3 49,0 30,6 31,2 30,2 22,5 22,2 22,8

Keskihajonta 18,0 18,8 17,0 15,3 15,7 15,1 16,9 17,6 15,5

Oppilaiden jatko-opintosuunnitelmilla oli merkittävä yhteys kaikkien eri tehtävätyyppien kes-
kimääräisiin ratkaisuosuuksiin, kuten kuviosta 29 on selvästi nähtävissä. Lukioon pyrkivien 
oppilaiden ratkaisuosuudet kaikissa tehtävätyypeissä olivat selkeästi suuremmat kuin ammatilli-
seen koulutukseen pyrkivien, ja erityisesti lukion pitkään matematiikkaan tähtäävien oppilaiden 
ratkaisuosuudet olivat korkeita suhteessa muihin jatko-opintoihin hakeutuviin. Tämä havaitaan 
taulukosta 20. Lukioon hakeutuvien poikien ratkaisuosuudet olivat korkeammat kaikissa tehtä-
vätyypeissä kuin lukioon hakeutuvien tyttöjen. 
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Monivalintatehtävissä jatko-opintoihin hakeutumisen kannalta erot tuloksissa ovat tilastollisesti 
merkitseviä (p < 0,001) ja käytännössäkin suuria (η2 = 0,29), kuten taulukosta 20 ja kuviosta 29 
voidaan havaita. Lukion pitkään matematiikkaan tähtäävien oppilaiden ratkaisuosuuden keskiarvo 
oli lähes 20 prosenttiyksikköä suurempi kuin lukiossa lyhyen matematiikan valitsevien. Amma-
tillisiin opintoihin tähtääviin oppilaisiin ero oli 25 prosenttiyksikköä. Erot näkyvät selkeämmin, 
kun tarkastellaan ratkaisuosuuksien luokiteltua jakaumaa (kuvio 30).

Lukion pitkän matematiikan valitsevista selkeästi yli puolet (57,5 %) saavutti vähintään 70 %:n 
ratkaisuosuuden (kuvio 30). Ammatillisiin opintoihin aikovista vastaavaan ylsi noin yksi oppilas 
kymmenestä (11,3 %) ja lukion lyhyeen matematiikkaan tähtäävistä lähes joka viides (17,8 %). 
Hieman vajaa kolmannes ammatillisiin opintoihin aikovista jäi alle 30 %:n ratkaisuosuuden, 
lukion pitkään matematiikkaan tähtäävistä puolestaan noin yksi viidestäkymmenestä. Täydet 
14 pistettä saaneista oppilaista 88 % oli valinnut jatko-opintosuunnitelmaksi lukion pitkän 
matematiikan, ja kokonaan pisteittä jääneistä oppilaista ei yksikään pyrkinyt lukioon. Jatko-
opintoihin suuntautumisen erot ovat samankaltaiset myös sukupuolittaisessa tarkastelussa, 
joskin hieman selkeämpiä pojilla kuin tytöillä. Lukioon pitkään matematiikkaan pyrkivien 
poikien ja tyttöjen ratkaisuosuuksien ero on tilastollisesti merkitsevä, mutta käytännössä pieni  
(p < 0,001; d = 0,23). Poikien ratkaisuosuus oli peräti 72 % ja tyttöjen 68 %. Myös ratkaisu-
osuuden luokittelussa on lukioon pitkään matematiikkaan pyrkivien poikien ja tyttöjen välillä 
havaittavissa eroja (p < 0,001).
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KUVIO 30. Jatko-opintosuunnitelmiin perustuva monivalintatehtävien  
ratkaisuosuuksien jakauma



87

Jatko-opintoihin hakeutumisen kannalta päässälaskutehtävien erot tuloksissa ovat tilastollisesti 
merkitseviä (p < 0,001) ja käytännössäkin suuria (η2 = 0,26), kuten taulukosta 20 ja kuviosta 29 
voidaan havaita. Lukion pitkään matematiikkaan tähtäävien oppilaiden ratkaisuosuuden keskiarvo 
oli lähes 20 prosenttiyksikköä suurempi kuin lukiossa lyhyen matematiikan valitsevien. Amma-
tillisiin opintoihin tähtääviin ero oli lähes 30 prosenttiyksikköä. Erot näkyvät selkeämmin, kun 
tarkastellaan ratkaisuosuuksien luokiteltua jakaumaa (kuvio 31). 

Lukion pitkän matematiikan valitsevista selkeästi yli puolet (55,7 %) saavutti vähintään 70 %:n 
ratkaisuosuuden (kuvio 31). Ammatillisiin opintoihin aikovista vastaavaan ylsi yksi oppilas kah-
deksasta (12,5 %) ja lukion lyhyeen matematiikkaan tähtäävistä joka viides (19,6 %). Lähes neljä 
kymmenestä (38,7 %) ammatillisiin opintoihin aikovista jäi alle 30 %:n ratkaisuosuuden, lukion 
pitkään matematiikkaan tähtäävistä puolestaan alle 5 %. Täydet 14 pistettä saaneista oppilaista 
79 % oli valinnut jatko-opintosuunnitelmaksi lukion pitkän matematiikan ja kokonaan pisteittä 
jääneistä oppilaista vain kymmenen pyrki lukioon. Heistä vain kaksi valitsi pitkän matematiikan 
oppimäärään. Jatko-opintoihin suuntautumisen erot ovat samankaltaiset myös sukupuolittaisessa 
tarkastelussa, joskin selkeämpi pojilla kuin tytöillä. Lukioon sekä pitkään (p < 0,001; d = 0,40) 
että lyhyeen (p < 0,001; d = 0,27) matematiikkaan pyrkivien poikien ja tyttöjen ratkaisuosuuksien 
erot ovat tilastollisesti merkitseviä ja erot pieniä. Pitkään matematiikkaan aikovien poikien rat-
kaisuosuus oli peräti 72 % ja tyttöjen 65 % ja vastaavasti lyhyeen matematiikkaan aikovien poikien 
ratkaisuosuus oli 53 % ja tyttöjen 48 %. Myös luokitelluissa ratkaisuosuuksissa lukioon pyrkivien 
poikien ja tyttöjen välillä on havaittavissa eroja (p < 0,001). 
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KUVIO 31. Jatko-opintosuunnitelmiin perustuva päässälaskutehtävien  
ratkaisuosuuksien jakauma
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Ongelmanratkaisutehtävissä ratkaisuosuuksien erot ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) 
ja käytännössäkin erittäin suuria (η2 = 0,36), kuten taulukosta 20 ja kuviosta 29 voidaan havaita. 
Lukion pitkään matematiikkaan tähtäävien oppilaiden ratkaisuosuuden keskiarvo oli yli 20 pro-
senttiyksikköä suurempi kuin lukiossa lyhyen matematiikan valitsevien. Ammatillisiin opintoi-
hin tähtääviin ero oli lähes 30 prosenttiyksikköä. Erot näkyvät selkeämmin, kun tarkastellaan 
ratkaisuosuuksien luokiteltua jakaumaa (kuvio 32).

Lukion pitkän matematiikan valitsevista yli puolet (52,3 %) sai vähintään puolet tehtävistä oikein 
(kuvio 32). Lukion lyhyeen matematiikkaan aikovista vastaavaan ylsi yksi oppilas yhdeksästä 
(11,4 %) ja ammatillisin opintoihin tähtäävistä vain joka neljästoista (7,3 %). Puolet (50,0 %) am-
matillisiin opintoihin aikovista jäi alle 20 %:n ratkaisuosuuden, lukion lyhyeen matematiikkaan 
pyrkivistä yli neljännes (26,9 %) ja lukion pitkään matematiikkaan tähtäävistä puolestaan vain 
alle 4 %. Erot ovat hämmästyttävän suuria. Täydet 33 pistettä saaneista kahdesta oppilaasta mo-
lemmat olivat valinneet jatko-opintosuunnitelmaksi lukion pitkän matematiikan, ja kokonaan 
pisteittä jääneistä oppilaista vain kaksikymmentä pyrki lukioon. Heistä vain kolme valitsi pitkän 
matematiikan oppimäärään. Jatko-opintoihin suuntautumisen erot ovat samankaltaiset myös 
sukupuolittaisessa tarkastelussa, joskin ero oli selkeämpi pojilla kuin tytöillä. Lukioon pitkään 
matematiikkaan pyrkivien poikien ja tyttöjen ratkaisuosuuksien ero on tilastollisesti merkitsevä 
ja käytännössä pieni (p < 0,001; d = 0,24). Poikien ratkaisuosuus oli 53 % ja tyttöjen 49 %. Myös 
luokitelluissa ratkaisuosuuksissa lukioon pitkään matematiikkaan pyrkivien poikien ja tyttöjen 
välillä on havaittavissa eroja (p < 0,001).
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KUVIO 32. Jatko-opintosuunnitelmiin perustuva ongelmanratkaisutehtävien  
ratkaisuosuuksien jakauma 
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Yhteydet oppilaan ensisijaisen jatko-opintoihin hakeutumisen ja matematiikan eri osa- alueiden 
keskimääräisten ratkaisuosuuksien välillä ovat hyvin samanlaisia kuin aiemmissa tehtävä-
tyyppien tarkasteluissa. Lukion pitkään matematiikkaan pyrkivillä oppilailla oli selvästi kor-
keimmat keskimääräiset ratkaisuosuudet kaikilla matematiikan osa-alueilla, kun taas amma-
tillisen koulutukseen hakeutuvilla ratkaisuosuudet olivat selvästi pienimmät (taulukko 19 
ja kuvio 33). Jatko-opintoihin hakeutumisen suhteen kaikkien matematiikan eri osa-aluei-
den tulokset erikseen tarkasteltuna ovat tilastollisesti merkitseviä ja käytännössäkin suuria   
(p < 0,001; 0,18 < η2 < 0,31). Suurimmat erot olivat algebrassa (η2 = 0,31) ja pienimmät toden-
näköisyydessä ja tilastoissa (η2 = 0,18). Keskimääräisten ratkaisuosuuksien suurimmat erot 
eri jatko-opintosuunnitelmien välillä olivat algebrassa 33 prosenttiyksikköä, geometriassa 27 
prosenttiyksikköä, luvuissa ja laskutoimituksissa 26 prosenttiyksikköä, funktioissa 26 prosent-
tiyksikköä ja todennäköisyydessä ja tilastoissa 23 prosenttiyksikköä. Liitteessä 9 on nähtävissä 
jatko-opintosuunnitelmiin perustuva algebratehtävien ratkaisuosuuksien luokiteltu jakauma 
10 prosenttiyksikön välein.

Puolet lukion pitkään matematiikkaan pyrkivistä oppilaista saavuttivat kaikilla eri matematiikan 
osa-alueilla vähintään 44 %:n ratkaisuosuuden, puolet lukion lyhyeen matematiikkaan aikovista 
vähintään 33 %:n ja puolet ammatilliseen koulutukseen hakevista vähintään 22 %:n ratkaisuosuu-
den. Vastaavasti puolet lukion pitkään matematiikkaan pyrkivistä oppilaista saavuttivat kaikilla 
matematiikan eri osa-alueilla enintään 69 %:n ratkaisuosuuden, puolet lukion lyhyeen matematiik-
kaan aikovista enintään 44 %:n ja puolet ammatilliseen koulutukseen hakevista enintään 32 %:n 
ratkaisuosuuden. Paras tulos saavutettiin lukion pitkään matematiikkaan pyrkivien oppilaiden 
algebrassa, jossa ratkaisuosuus oli 66 %, ja heikoin tulos 25 % tuli ammatilliseen koulutukseen 
hakevien oppilaiden geometriassa.

Jatko-opintoihin suuntautumisen erot matematiikan osa-alueilla ovat samankaltaiset myös su-
kupuolittaisessa tarkastelussa, joskin erot ovat hieman selkeämpiä pojilla kuin tytöillä. Lukioon 
hakeutuvien poikien ratkaisuosuudet olivat korkeammat kuin lukioon hakeutuvien tyttöjen 
kaikissa matematiikan eri osa-alueissa, kuten taulukosta 19 selvästi nähdään. Erot ovat tilastolli-
sesti merkitseviä (p < 0,001). Myös ratkaisuosuuksien luokittelussa poikien ja tyttöjen välillä on 
havaittavissa eroja luvuissa ja laskutoimituksissa, geometriassa ja todennäköisyydessä ja tilastoissa 
(p < 0,001). 
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KUVIO 33. Jatko-opintosuunnitelmiin perustuvat osa-alueiden ratkaisuosuudet 

7.3 Vanhempien koulutustausta

Matematiikan arvioinnin yhteydessä oppilaiden taustakyselyssä tiedusteltiin vanhempien kou-
lutustaustaa. Oppilailta kysyttiin korkeinta koulutusta, jonka heidän vanhempansa olivat suo-
rittaneet. Vaihtoehtoja oli neljä: 1) peruskoulu, 2) ammattikoulu tai ammatillinen oppilaitos, 
3) lukio, 4) yliopisto, korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu. Kyselyssä kysyttiin äidin sekä isän 
korkeinta koulutusta. Tilastollisia analyysejä varten vanhempien koulutustaustasta valittiin yh-
teiseksi muuttujaksi korkeamman koulutustaustan omaava vanhempi, jolloin jokaisen oppilaan 
tuloksia verrattiin toisen vanhemman tai molempien vanhempien koulutustaustaan. Vanhem-
pien koulutustaustan on todettu olevan yhteydessä oppilaiden keskimääräiseen menestymiseen 
oppimistulosten arvioinneissa, kuten myös heidän arvosanaansa koulussa (Ouakrim-Soivio & 
Kuusela, 116–124; Summanen 2014, 107–110). Vanhempien koulutustaustan yhteys oppimistu-
loksiin löytyy myös kaikista aiemmista matematiikan arvioinneista sekä kansallisesti että kan-
sainvälisesti. Kaikista otoksen oppilaista (n = 4779) 4303 (90,0 %) vastasi vanhempien korkeinta 
koulutustaustaa koskevaan kysymykseen, ja kuviossa 34 nähdään kysymykseen vastanneiden 
oppilaiden suhteelliset osuudet. 
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KUVIO 34. Oppilaiden vastaukset vanhempien korkeimmasta koulutustaustasta

Kyselyyn vastanneista oppilaista 4178 osallistui arvioinnin kaikkiin eri tehtävätyyppeihin, joista vajaa 
2 % ilmoitti korkeimman koulutuksen saaneen vanhemman tai molempien vanhempien korkeimmaksi 
koulutukseksi peruskoulun, vajaa kolmasosa (29,9 %) ammattikoulun tai ammatillisen oppilaitoksen, 
kuudesosa (16,5 %) lukion ja vähän yli puolet (52,0 %) yliopiston, korkeakoulun tai ammattikorkeakou-
lun. Kymmenesosa (10,0 %) koko otoksen oppilaista, joka ei vastannut tähän taustakyselyyn, oli joko 
poissa arvioinnin taustakyselyosiosta tai vaihtoehtoisesti ei tiennyt omien vanhempiensa koulutus-
taustaa. Poikien ja tyttöjen vastaukset erosivat vain vähän toisistaan, kun he ilmoittivat vanhempien 
korkeimmaksi koulutukseksi peruskoulun tai yliopiston, korkeakoulun tai ammattikorkeakoulun. 
Tytöistä useampi ilmoitti vanhempien korkeimmaksi koulutukseksi ammattikoulun tai ammatillisen 
oppilaitoksen (5,2 prosenttiyksikköä), kun taas pojista useampi ilmoitti vanhempien korkeimmaksi 
koulutukseksi lukion (4,8 prosenttiyksikköä). Mikäli vanhempien korkein koulutustausta oli korkea-
koulu, lapsista puolet (49,2 %) haki lukioon opiskelemaan pitkää matematiikkaa ja neljäsosa (25,1 %) 
lyhyttä matematiikkaa. Niistä, joiden vanhempien korkein koulutustausta oli peruskoulu, lukioon 
aikoi vain vähän yli neljännes (25,8 %) oppilaista. Voidaan sanoa, että koulutus periytyy.

Vanhempien koulutustaustan suhteen erot oppimistuloksissa ovat tilastollisesti merkitseviä 
(p < 0,001) ja käytännössäkin kohtalaisen suuria (η2 = 0,08). Koko arvioinnissa keskimääräi-
nen ratkaisuosuus oli 29 % niillä oppilailla, joiden vanhempien korkeimpana koulutuksena oli 
peruskoulu. Jos vanhemman korkein koulutus oli ammattikoulu tai ammatillinen oppilaitos, 
keskimääräiseksi ratkaisuosuudeksi saatiin 36 %. Vastaavasti keskimääräinen ratkaisuosuus oli 
39 %, jos vanhemman korkein koulutus oli lukio. Suurin ratkaisuosuus 49 % oli oppilailla, joilla 
vanhempien korkein koulutus oli yliopisto, korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu. Vanhempien 
koulutustaustalla ja arvioinnin keskimääräisillä ratkaisuosuuksilla oli selkeä yhteys, mikä on ha-
vaittavissa taulukossa 21. Oppilailla, joiden vanhempien korkein koulutus oli peruskoulu, oli 20 
prosenttiyksikköä heikompi keskimääräinen ratkaisuosuus kuin oppilailla, joiden vanhempien 
korkein koulutus oli yliopisto, korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu. Selkeitä ratkaisuosuuseroja 
löytyi muissakin vanhempien koulutustaustojen tarkasteluissa. Erot näkyvät selkeämmin, kun 
tarkastellaan ratkaisuosuuksien luokiteltua jakaumaa (kuvio 35).
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TAULUKKO 21. Vanhempien koulutustaustaan perustuvat tunnusluvut

Peruskoulu 
(n = 64)

Ammattikoulu 
(n = 1249)

Lukio 
(n = 691)

Korkeakoulu 
(n = 2174)

Kaikki
(n = 4178)
(η2 = 0,08)

Keskiarvo (%) 29,1 36,7 39,3 48,7

Keskihajonta 18,9 18,4 19,5 19,6

Algebra
(η2 = 0,07) Keskiarvo (%) 31,6 39,9 42,5 53,7

Keskihajonta 25,6 25,2 25,8 25,5

Funktiot
(η2 = 0,08) Keskiarvo (%) 27,0 36,9 39,2 47,7

Keskihajonta 20,2 19,5 20,5 20,9

Luvut ja
lasku-
toimitukset
(η2 = 0,07)

Keskiarvo (%) 32,8 40,1 42,4 51,2

Keskihajonta 20,0 19,9 20,6 20,3

Toden näköisyys
ja tilastot
(η2 = 0,05)

Keskiarvo (%) 28,6 30,8 34,4 42,7

Keskihajonta 22,1 21,6 23,3 24,5

Geometria
(η2 = 0,06) Keskiarvo (%) 22,2 29,0 31,7 41,3

Keskihajonta 19,8 20,9 22,3 24,2

Pieni osuus oppilaista, joiden vanhempien koulutustausta oli peruskoulu (6,2 %) tai ammattikoulu 
(11,8 %), pääsi yli 60 %:n ratkaisuosuuteen (kuvio 35). Lähes yksi viidestä (17,9 %) oppilaasta, 
joiden vanhempien koulutustausta oli lukio, ja lähes joka kolmas (30,5 %), joiden vanhempien 
koulutustausta oli korkeakoulu, ylsi tähän. Kun tarkastellaan alle 40 %:n ratkaisuosuuksia, on 
tilanne lähes päinvastainen. Peräti viidesosa oppilaista (20,3 %), joiden vanhempien koulutus-
tausta oli peruskoulu, jäi alle 10 %:n ratkaisuosuuteen. Kaikissa eri vanhempien koulutustaustaa 
koskevissa tarkasteluissa oppilaiden mediaanit olivat enintään 2 prosenttiyksikön päässä niiden 
keskimääräisistä ratkaisuosuuksista. Koko arviointikokeesta täydet 61 pistettä sai yksi oppilas 
(poika), jonka vanhempien korkein koulutus oli korkeakoulu. 
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KUVIO 35. Vanhempien koulutustaustaan perustuva ratkaisuosuuksien jakauma

Vanhempien koulutustaustan kannalta arvioinnin tulokset olivat samankaltaiset myös sukupuolit-
taisessa tarkastelussa. Keskilukujen valossa ja luokitelluissa ratkaisuosuuksissa ei tässä tarkastelussa 
ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Myöskään suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä ei ollut 
tilastollisesti merkitsevää eroa keskilukujen tai luokiteltujen ratkaisuosuuksien tarkasteluissa. 

Vanhempien koulutustaustalla oli selkeä yhteys kaikkiin matematiikan eri osa-alueiden keskimää-
räisiin ratkaisuosuuksiin, kuten taulukossa 21 ja kuviossa 36 on selvästi nähtävissä. Jos vanhempien 
korkein koulutus oli yliopisto, korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu, oppilaiden keskimääräiset 
ratkaisuosuudet kaikilla matematiikan osa-alueilla olivat selkeästi suuremmat kuin oppilailla, 
joiden vanhempien korkein koulutus oli peruskoulu, ammattikoulu tai ammatillinen oppilai-
tos. Kaikkien matematiikan eri osa-alueiden tulokset ovat erikseen tarkasteltuina tilastollisesti 
merkitseviä ja kohtalaisen suuria (p < 0,001; 0,05 < η2 < 0,08). Suurimmat erot olivat funktioissa 
(η2 = 0,08) ja pienimmät todennäköisyydessä ja tilastoissa (η2 = 0,05). Keskimääräisten ratkaisu-
osuuksien suurimmat erot olivat algebrassa 22 prosenttiyksikköä, funktioissa 21 prosenttiyksik-
köä, geometriassa 19 prosenttiyksikköä, luvuissa ja laskutoimituksissa 18 prosenttiyksikköä ja 
todennäköisyydessä ja tilastoissa 14 prosenttiyksikköä. Liitteessä 10 on nähtävissä vanhempien 
koulutustaustaan perustuva funktiotehtävien ratkaisuosuuksien luokiteltu jakauma.

Vanhempien koulutustaustan suhteen arvioinnin tulokset olivat samankaltaiset kaikilla matema-
tiikan eri osa-alueilla myös sukupuolittaisessa tarkastelussa. Keskilukujen ja luokiteltujen tulosten 
valossa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. 
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KUVIO 36. Vanhempien koulutustaustaan perustuvat osa-alueiden ratkaisuosuudet 

Vanhempien koulutustaustalla oli myös merkittävä yhteys kaikkiin matematiikan tehtävätyyppien 
keskimääräisiin ratkaisuosuuksiin, kuten taulukossa 22 ja kuviossa 37 on selvästi nähtävissä. Jos 
vanhempien korkein koulutus oli yliopisto, korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu, oppilaiden 
keskimääräiset ratkaisuosuudet kaikissa eri tehtävätyypeissä olivat selkeästi suuremmat kuin 
oppilailla, joiden vanhempien korkein koulutus oli peruskoulu, ammattikoulu tai ammatillinen 
oppilaitos. Kaikkien tehtävätyyppien tulokset ovat erikseen tarkasteltuina tilastollisesti mer-
kitseviä ja kohtalaisen suuria (p < 0,001; 0,06 < η2 < 0,07). Suurimmat erot olivat päässälasku- ja 
ongelmanratkaisutehtävissä (η2 = 0,07) ja pienimmät monivalintatehtävissä (η2 = 0,06). Keski-
määräisten ratkaisuosuuksien suurimmat erot olivat päässälaskutehtävissä 25 prosenttiyksikköä 
ja ongelmanratkaisu- ja monivalintatehtävissä 18 prosenttiyksikköä. Liitteissä 11, 12 ja 13 on 
nähtävissä vanhempien koulutustaustaan perustuvat monivalinta-, päässälasku- ja ongelman-
ratkaisutehtävien ratkaisuosuuksien luokitellut jakaumat.

TAULUKKO 22. Vanhempien koulutustaustaan perustuvat tehtävätyyppien tunnusluvut

Peruskoulu Ammattikoulu Lukio Korkeakoulu 
Monivalinta tehtävät 
(n = 4222)
(η2 = 0,06)

Keskiarvo (%) 41,6 49,2 51,1 59,7

Keskihajonta 22,0 20,0 20,6 20,5

Päässä lasku tehtävät 
(n = 4207)
(η2 = 0,07)

Keskiarvo (%) 33,4 44,8 48,5 58,2

Keskihajonta 22,2 23,4 24,7 23,4

Ongelmanratkaisu-
tehtävät (n = 4278)
(η2 = 0,07)

Keskiarvo (%) 21,5 27,9 30,0 39,8

Keskihajonta 20,0 19,3 20,4 21,3
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Puolet niistä oppilaista, joiden vanhempien korkein koulutus oli peruskoulu, saavutti moniva-
lintatehtävissä vähintään 36 %:n keskimääräisen ratkaisuosuuden, päässälaskutehtävissä 29 %:n 
ratkaisuosuuden ja ongelmanratkaisutehtävissä 18 %:n ratkaisuosuuden. Jos vanhempien korkein 
koulutus oli yliopisto, korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu, puolet oppilaista saavutti edellä mai-
nituissa tehtäväosioissa vastaavasti keskimääräiset ratkaisuosuudet 57 %, 57 % ja 39 %. Vanhempien 
koulutustaustan suhteen arvioinnin tulokset kaikilla eri tehtävätyypeillä olivat samankaltaiset 
myös sukupuolittaisessa tarkastelussa. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei ollut.
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KUVIO 37. Vanhempien koulutustaustaan perustuvat tehtävätyyppien ratkaisuosuudet

7.4 Matematiikan ja äidinkielen arvosana 

Oppilaiden taustakyselyssä tiedusteltiin myös oppilaiden matematiikan ja äidinkielen ja kirjalli-
suuden viimeisimpiä välitodistuksen tai jatkotodistuksen arvosanoja 9. vuosiluokalta. Kaikista 
otoksen oppilaista (n = 4779) matematiikan arvosanan antoi 4365 ja äidinkielen ja kirjallisuu-
den arvosanan 4398 oppilasta. Matematiikan arvosanan antaneista oppilaista 4236 osallistui 
arvioinnin kaikkiin eri tehtävätyyppeihin ja vastaavasti äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanan 
antaneista 4267. 

Matematiikan arvosanojen keskiarvo oli 7,7 (keskihajonta 1,4) ja äidinkielen 7,8 (keskihajonta 
1,2). Matematiikassa tyttöjen keskiarvo oli 7,9 (keskihajonta 1,4) ja poikien 7,5 (keskihajonta 1,5). 
Ero on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001) ja efektin koolla mitattuna kohtalainen (d = 0,27). 
Vastaavasti äidinkielessä tyttöjen keskiarvo oli 8,3 (keskihajonta 1,0) ja poikien 7,4 (keskihajonta 
1,2). Ero on myös tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001) ja efektin koolla mitattuna suuruusluokal-



96

taan suuri (d = 0,80). Tulos on samansuuntainen kuin esimerkiksi äidinkielen oppimistulosten 
arvioinnissa (Harjunen & Rautopuro 2015). Taulukossa 23 on nähtävissä oppilaiden ilmoittamien 
arvosanojen kuvailevia tunnuslukuja. 

TAULUKKO 23. Matematiikan ja äidinkielen 9. vuosiluokan kouluarvosanaan perustuvat 
tunnusluvut

Matematiikan arvosana (n = 4365) Äidinkielen arvosana (n = 4398)

Kaikki Pojat Tytöt Kaikki Pojat Tytöt

Keskiarvo 7,7 7,5 7,9 7,8 7,4 8,3
Keskihajonta 1,4 1,5 1,4 1,2 1,2 1,0

Kv
an

tiil
it

25 7 6 7 7 7 8

Mediaani 8 8 8 8 7 8

75 9 9 9 9 8 9

Kun tarkastellaan arvosanajakaumia sekä matematiikassa että äidinkielessä, huomataan, että 
tyttöjen ja poikien erot ovat erityisen suuria arvosanojen yhdeksän ja kymmenen kohdalla. Erot 
arvosanoissa molempien oppiaineiden kohdalla ovat tilastollisesti merkitseviä keskiarvojen suh-
teen (p < 0,001). Matematiikassa hieman yli kolmannes tytöistä (36,9 %) oli saanut arvosanan 
yhdeksän tai kymmenen ja pojista hieman yli neljännes (28,0 %). Vastaavasti äidinkielessä tytöistä 
lähes puolet (44,9 %) oli saanut arvosanan yhdeksän tai kymmenen ja pojista vain joka kuudes 
(16,2 %). Poikien ja tyttöjen kouluarvosanajakauma matematiikassa ja äidinkielessä on esitetty 
kuviossa 38. Koska matematiikassa keskiarvoa suuremman arvosanan saaneita poikia ja tyttöjä 
on hieman enemmän kuin niitä, jotka ovat saaneet keskiarvoa pienemmän arvosanan, poikien ja 
varsinkin tyttöjen ratkaisuosuuksien jakaumat matematiikassa ovat hieman vasemmalle vinoja. 
Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja matematiikan 
ja äidinkielen arvosanojen keskilukujen tarkasteluissa.
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KUVIO 38. Poikien ja tyttöjen 9. vuosiluokan kouluarvosanajakauma matematiikassa ja 
äidinkielessä

Oppilaan kouluarvosanan toimivuutta voidaan arvioida vertaamalla sitä arvioinnin tuloksiin.  
Matematiikan kouluarvosanojen suhteen arvioinnin tulosten erot ovat luonnollisestikin tilas-
tollisesti merkitseviä (p < 0,001) ja käytännössäkin erittäin suuria (η2 = 0,54). Koko arvioinnin 
keskimääräisen ratkaisuprosentin ja oppilaan matematiikan arvosanan välinen korrelaatiokerroin 
oli 0,73 (selitysosuus 53 %). Arvosanat olivat siis ainakin näennäisesti kohtalaisen linjassa oppimis-
tulosten kanssa. Korrelaatiot kokonaisratkaisuosuuden, matematiikan osa-alueiden, tehtävätyyp-
pien sekä oppilaan matematiikan ja äidinkielen arvosanan kesken on esitetty taulukossa 24. Kuten 
tästä taulukosta nähdään, on matematiikan osa-alueiden ja tehtävätyyppien arviointituloksilla 
varsin korkea korrelaatio koko arvioinnissa menestymiseen (66 % ≤ selitysosuus ≤ 92 %). Yhteys 
matematiikan kouluarvosanaan on selvästi pienempi (23 % ≤ selitysosuus ≤ 50 %). Kun arvosa-
nojen ja oppilaiden kokonaisratkaisuosuuksien yhteyttä tarkasteltiin koulutasolla, nähtiin, että 
keskimäärin yhtä hyvin menestyneissä kouluissa arvosanat vaihtelivat sekä koulujen sisällä että 
koulujen välillä. Tätä yhteyttä tarkastellaan tarkemmin koulujen tulosten yhteydessä. 
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TAULUKKO 24. Matematiikan osa-alueiden ja tehtävätyyppien korrelaatiot oppilaan matematiikan 
ja äidinkielen arvosanaan ja arvioinnin keskimääräiseen ratkaisuosuuteen

 Matematiikan arvosana Äidinkielen arvosana Kokonaisratkaisuosuus

Algebra 0,67 0,50 0,91

Funktiot 0,66 0,49 0,89

Luvut ja laskutoimitukset 0,63 0,46 0,89

Todennäköisyys ja tilastot 0,48 0,32 0,74

Geometria 0,62 0,44 0,81

Monivalintatehtävät 0,63 0,45 0,86

Päässälaskutehtävät 0,59 0,43 0,86

Ongelmanratkaisutehtävät 0,71 0,53 0,96

Kokonaisratkaisuosuus 0,73 0,53 1

Taulukossa 25 on nähtävissä matematiikan kouluarvosanojen yhteys ratkaisuosuuksiin ja kuviossa 
39 esitetään ratkaisuosuuksiin perustuva kouluarvosanojen jakauma sukupuolittaisessa tarkaste-
lussa. Arvosanan kymmenen saaneiden oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 70 %, mutta 
arvosanan neljä saaneilla vain 17 %. Ratkaisuosuuksittain tarkasteltuna matematiikan kouluarvosa-
nat neljä ja viisi saaneet oppilaat eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Tilastollista 
eroa ei ollut myöskään arvosanoilla neljä ja kuusi. Tämä johtuu pitkälti siitä, että matematiikassa 
oli saanut kouluarvosanan neljä vain puoli prosenttia oppilasta (n = 17). Ratkaisuosuuksittain 
tarkasteltuna kaikki muut eri arvosanoista muodostetut parit (19 paria) erosivat tilastollisesti 
merkitsevästi toisistaan (p < 0,001). Poikien keskimääräiset ratkaisuosuudet olivat arvosanoittain 
tyttöjen ratkaisuosuuksia korkeampia kaikissa eri arvosanoissa, lukuun ottamatta arvosanaa neljä, 
jossa tyttöjen ratkaisuosuudet olivat korkeammat (vain kolmella tytöllä oli arvosana neljä). Poikien 
ratkaisuosuuksien keskihajonnat olivat myös suurempia kaikissa eri arvosanoissa. 

TAULUKKO 25. Matematiikan 9. vuosiluokan kouluarvosanojen yhteys ratkaisuosuuksiin

Matematiikan  
kouluarvosana

Keskiarvo (%) Keskihajonta (%-yks.)

Kaikki Pojat Tytöt Kaikki Pojat Tytöt

4 (nkaikki = 17) 17,4 16,5 21,3 8,3 8,9 2,8

5 (nkaikki = 284) 21,1 21,4 20,4 9,9 10,1 9,5

6 (nkaikki = 668) 26,5 27,2 25,7 11,5 12,2 10,2

7 (nkaikki = 877) 33,8 35,2 32,5 13,5 14,2 12,6

8 (nkaikki = 1006) 44,3 46,2 42,4 14,9 16,2 13,2

9 (nkaikki = 951) 57,4 60,9 54,3 14,2 14,2 13,4

10 (nkaikki = 433) 70,0 73,4 67,5 14,5 16,2 12,6

Kaikki (nkaikki = 4236) 43,2 43,4 43,1 20,0 21,2 18,7
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Erot poikien ja tyttöjen ratkaisuosuuksissa kouluarvosanojen kannalta ovat tilastollisesti mer-
kitseviä arvosanoilla seitsemän, kahdeksan, yhdeksän ja kymmenen (p < 0,05) ja käytännössä 
kohtalaisen pieniä (0,01 < η2 < 0,05). Koko arvioinnissa tytöillä ja pojilla oli keskimääräisten 
ratkaisuprosenttien ja matematiikan kouluarvosanojen väliset korrelaatiot 0,73 ja selitysosuudet 
53 %. Koska korrelaatiot tytöillä ja pojilla olivat täysin samat, oppimistulosten perusteella voidaan 
sanoa, että matematiikassa tytöillä ja pojilla ei ollut eroa kouluarvosanojen painoarvossa. Suo-
men- ja ruotsinkielisten koulujen välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja ratkaisuosuuksissa 
matematiikan arvosanojen osalta.
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KUVIO 39. Oppilaiden matematiikassa saavuttamat ratkaisuosuudet kouluarvosanoittain 

Matematiikan kouluarvosanojen ja arvioinnin tulosten yhteydet matematiikan osa-alueilla 
ovat luonnollisesti myös tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) ja käytännössäkin erittäin suuria  
(0,26 < η2 < 0,45). Arvosanan kymmenen saaneiden oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus 
vaihteli 64 %:n ja 77 %:n välillä ja arvosanan neljä saaneilla 12 %:n ja 22 %:n välillä. Ratkaisuosuuk-
sittain tarkasteltuna eri matematiikan osa-alueissa pareittain kouluarvosanat neljä ja viisi sekä neljä 
ja kuusi saaneet oppilaat eivät tilastollisesti eronneet merkitsevästi toisistaan. Kouluarvosanaan 
perustuva osa-alueiden ratkaisuosuuksien jakauma on esitetty kuviossa 40.
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KUVIO 40. Matematiikan 9. vuosiluokan kouluarvosanaan perustuva osa-alueiden 
ratkaisuosuuksien (%) jakauma 

Matematiikan kouluarvosanojen kannalta arvioinnin tulosten erot matematiikan eri tehtä-
vätyypeissä ovat luonnollisesti myös tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) ja käytännössäkin 
erittäin suuria (0,36 < η2 < 0,52). Arvosanan kymmenen saaneiden oppilaiden keskimääräinen 
ratkaisuosuus vaihteli 63 %:n ja 78 %:n välillä ja arvosanan neljä saaneilla 8 %:n ja 33 %:n välillä. 
Ratkaisuosuuksittain tarkasteltuna eri tehtävätyypeissä pareittain kouluarvosanat neljä ja viisi sekä 
neljä ja kuusi saaneet oppilaat eivät tilastollisesti eronneet merkitsevästi toisistaan. Oppilaiden 
matematiikassa saavuttamat tehtävätyyppien ratkaisuosuudet arvosanoittain nähdään kuviossa 
41. Ongelmanratkaisutehtävien ratkaisuosuuksien korrelaatio matematiikan arvosanaan (taulukko 
24) on suurempi kuin muiden tehtävätyyppien, mikä havaitaan kuviossa 41, jossa alimman käyrän 
muoto on lähinnä lineaarista suoraa. 
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KUVIO 41. Oppilaiden matematiikassa saavuttamat tehtävätyyppien ratkaisuosuudet  
9. vuosiluokan kouluarvosanoittain

7.5 oppimisympäristön yhteys oppimistuloksiin

Matematiikan oppimistulosraportin tulokset ja analyysit perustuvat 138 otoskoulun otosoppi-
laiden suorituksiin. Arviointiin osallistui 4779 oppilasta, joista suomenkielisiä otosoppilaita oli 
90 % ja ruotsinkielisiä 10 %. Oppilaskyselyiden avulla on haluttu saada taustatietietoa opetuksen 
järjestelyistä ja niihin käytetyistä resursseista sekä useista muista oppilaan oppimistuloksia selit-
tävistä tekijöistä. Tätä havainnollistaa aiemmin esitetty kuvio 1. Edellisissä luvuissa on tarkasteltu 
jatko-opintosuunnitelmien, vanhempien koulutustaustan ja 9. vuosiluokan kouluarvosanojen 
yhteyttä oppimistuloksiin. Tässä luvussa perehdytään oppimisympäristön ja oppimistulosten 
välisiin riippuvuuksiin. 

Matematiikan valinnaiskurssit

Arvioinnin osana olevassa taustakyselyssä oppilailta kysyttiin, kuinka monta matematiikan valin-
naiskurssia he olivat valinneet 8. ja 9. luokalla yhteensä. Vaihtoehtoina oli: ei lainkaan, yksi, kaksi, 
kolme, neljä tai viisi tai enemmän kurssia. Kysymykseen vastasi 4375 oppilasta ja heistä 90 % ei ollut 
valinnut yhtään valinnaiskurssia, 5 % oli valinnut yhden valinnaiskurssin ja 2 % kaksi. Arvioinnin 
keskimääräinen ratkaisuosuus ei yhtään valinnaiskurssia valinneilla oli 43 % ja yhden valinneilla 54 %. 
Näiden ero on tilastollisesti merkitsevä ja efektin koolla mitattuna kohtalainen (p < 0,001; d = 0,58). 
Ratkaisuosuuksissa tilastollisesti merkitsevät erot löytyivät myös valinnaiskursseja valitsemattomien ja 
kahden valinnaiskurssin valinneiden (p < 0,05; 9,6 prosenttiyksikköä) sekä yhden ja viiden tai enemmän 
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valinnaiskurssin valinneiden (p < 0,001; 14,7 prosenttiyksikköä) oppilaiden välillä (viiden tai enemmän 
valinneiden ratkaisuosuus oli 39 %). Kaikkien vastausvaihtoehtojen kannalta keskimääräiset ratkai-
suosuudet ovat myös tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001; η2 = 0,02). Pojista 2 % oli valinnut viisi tai 
enemmän valinnaiskurssia, tytöistä 1 %. Kuviossa 42 tarkastellaan keskimääräisiä ratkaisuosuuksia 
matematiikan valinnaiskurssien lukumäärän funktiona. Poikien ja tyttöjen ratkaisuosuuksissa eri 
vastausvaihtoehdoissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Tilastollista eroa ei myöskään löytynyt 
eri vastausvaihtoehdoissa, kun tarkasteltiin koulun opetuskieltä. 
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KUVIO 42. Keskimääräiset ratkaisuosuudet matematiikan valinnaiskurssien lukumäärän funktiona 

Matematiikan tukiopetus 

Selvästi yli puolet oppilaista (56,9 %) ilmoitti, ettei ollut saanut matematiikan tukiopetusta luok-
kien 7–9 aikana (vertaa lukuun viisi, jossa opettajat kertovat oppilaiden mahdollisuudesta saada 
tarvittaessa tukiopetusta). Kysymykseen vastasi 4409 oppilasta. Vähän yli kolmasosa (35,2 %) oli 
saanut tukiopetusta muutaman kerran vuodessa, 3 % kerran kuukaudessa, 2 % useamman kerran 
kuukaudessa ja 3 % joka viikko (kuvio 43). Pojista tukiopetusta ei ollut saanut 61 % ja tytöistä 
53 %. Ilman tukiopetusta olevien oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 51 % ja joka viikko 
tukiopetusta saaneiden vain 19 %. Tilastolliset erot kaikkien eri vastausvaihtoehtojen suhteen ovat 
luonnollisestikin merkitseviä ja suuria (p < 0,001; η2 = 0,23). Keskimääräisten ratkaisuosuuksien 
kannalta kaikki ne vastausvaihtoehdot ovat pareittain tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001), joissa 
toisena vastausvaihtoehtona on vähemmän kuin kerran kuukaudessa tukiopetusta saavat oppilaat. 
Tytöt ovat tilastollisesti merkitsevästi poikia parempia (p < 0,01; d = 0,17; 3 prosenttiyksikköä), 
kun tukiopetusta annettiin muutaman kerran vuodessa. Ratkaisuosuuksissa tilastollista eroa eri 
vastausvaihtoehdoille ei löytynyt, kun tarkasteltiin koulun opetuskieltä. 
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KUVIO 43. Oppilaiden tukiopetustunnit luokkien 7–9 aikana

Matematiikan kokeeseen valmistautuminen 

Oppilailta tiedusteltiin, kuinka paljon aikaa he käyttävät, ja keskittyvätkö he muihin asioihin 
samanaikaisesti valmistautuessaan matematiikan kokeeseen. Ajan käytön kysymykseen vastasi 
4412 oppilasta, joista 61 % ilmoitti käyttävänsä aikaa kokeeseen valmistautumiseen melko vähän, 
13 % ei ollenkaan, 24 % melko paljon ja 2 % erittäin paljon. Ajan käytön suhteen arvioinnin tulokset 
ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) ja käytännössä pieniä (η2 = 0,01). Keskimääräiset ratkai-
suosuudet kokeeseen valmistautumiseen ei lainkaan aikaa käyttäville oli 47 %, melko vähän aikaa 
käyttäville 44 %, melko paljon aikaa käyttäville 40 % ja erittäin paljon aikaa käyttäville 37 %. Tässä tulee 
kuitenkin huomioida, että vähän aikaa kokeeseen valmistautumiseen käyttävät oppilaat tekivät 
usein aktiivisesti kotitehtäviä (ks. olen tehnyt annetut matematiikan tehtävät sovitulla tavalla). 
Keskimääräisten ratkaisuosuuksien suhteen kaikki vastausvaihtoehdot ovat pareittain tilastolli-
sesti merkitseviä (p < 0,05), jos melko ja erittäin paljon vastausvaihtoehtopareja ei oteta huomioon. 
Pojista peräti 18 % ei käyttänyt lainkaan aikaa kokeeseen valmistautumiseen ja vastaavasti tytöistä 
vain 7 % (taulukko 26). Sukupuolittaisessa sekä koulun kielen tarkastelussa ratkaisuosuuksissa ei 
eri vastausvaihtoehdoissa ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. 

TAULUKKO 26. Matematiikan kokeeseen valmistautumiseen kuluva aika

Aika Pojat (%) Tytöt (%)

En lainkaan 18,1 7,4

Melko vähän 61,1 61,2

Melko paljon 19,3 29,5

Erittäin paljon 1,6 1,9
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Keskimääräinen ratkaisuosuus oppilailla, jotka eivät keskittyneet lainkaan muihin asioihin valmis-
tautuessa matematiikan kokeeseen, oli 46 %. Vastaavasti melko vähän muihin asioihin keskittyvillä 
ratkaisuosuus oli 43 %, melko paljon muihin asioihin keskittyvillä 42 % ja erittäin paljon muihin 
asioihin keskittyvillä 44 %. Ei lainkaan muihin asioihin keskittyvien oppilaiden keskimääräinen 
ratkaisuosuus on tilastollisesti merkitsevästi parempi (p < 0,01) kuin melko vähän tai melko paljon 
muihin asioihin keskittyvien. Kysymykseen vastasi 4408 oppilasta, joista 13 % ilmoitti olevansa 
keskittymättä muihin asioihin, 47 % keskittyy melko vähän, 31 % melko paljon ja 10 % erittäin paljon. 
Poikien keskimääräinen ratkaisuosuus on tilastollisesti merkitsevästi parempi (p < 0,05; d = 0,22; 
5 prosenttiyksikköä) kuin tyttöjen, kun kokeeseen valmistautuessa keskityttiin muihin asioihin 
erittäin paljon. Tilastollista eroa ei esiintynyt eri vastausvaihtoehdoissa, kun tarkasteltiin koulun 
opetuskieltä. 

olen tehnyt annetut matematiikan tehtävät sovitulla tavalla

Tytöistä yli kolmannes (36,3 %) kertoi tehneensä lähes aina annetut matematiikan tehtävät sovitulla 
tavalla, pojista neljännes (25,4 %). Tämä on eräs keskeinen selittävä tekijä tyttöjen menestymiseen 
matematiikassa. Ruotsinkielisten koulun oppilaista kolmasosa (33,0 %) teki annetut tehtävät 
joskus, suomenkielisten koulujen oppilaista noin viidennes (20,7 %). Kysymykseen, kuinka usein 
olet tehnyt matematiikan tehtävät sovitulla tavalla, vastasi 4432 oppilasta, joista neljä kymmenestä 
(39,3 %) oli tehnyt tehtävät usein, kolme kymmenestä (30,8 %) lähes aina, noin viidennes (22,0 %) 
joskus, 6 % harvoin ja 2 % ei lainkaan. 

Jos vanhempien korkein koulutus oli korkeakoulu, yli kolmannes (35,3 %) oppilaista teki annetut 
tehtävät lähes aina. Oppilaista vain 15 % teki tehtävät lähes aina ja peräti 6 % ei lainkaan, jos van-
hempien koulutustausta oli peruskoulu. Lähes aina tehtävät tehneiden oppilaiden keskimääräinen 
ratkaisuosuus oli 51 %, usein tehtävät tehneiden 44 %, joskus ja harvoin 35 % ja ei lainkaan vain 31 %. 
Tilastolliset erot kaikkien eri vastausvaihtoehtojen kannalta ovat luonnollisestikin merkitseviä ja 
suuria (p < 0,001; η2 = 0,10). Keskimääräisten ratkaisuosuuksien suhteen kaikki vastausvaihtoehdot 
ovat pareittain tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001), jos ei oteta huomioon ei lainkaan, harvoin tai 
joskus tehtäviä tehneiden oppilaiden ratkaisuosuuksista muodostettuja pareja (kolme paria). Tytöt 
ovat tilastollisesti merkitsevästi poikia parempia (p < 0,01; d = 0,18; 3 prosenttiyksikköä), kun 
tehtäviä tehtiin usein tai lähes aina. Ratkaisuosuuksissa tilastollista eroa eri vastausvaihtoehdoille 
ei löytynyt, kun tarkasteltiin koulun opetuskieltä. 

Oppilaista kaksi kolmasosaa (67,1 %) teki lähes aina annetut matematiikan tehtävät sovitulla 
tavalla, mutta käytti melko vähän tai ei ollenkaan aikaa kokeeseen valmistumiseen. Vain 3 % niistä 
oppilaista, jotka tekivät lähes aina annetut tehtävät sovitulla tavalla, käytti aikaa kokeeseen val-
mistautumiseen erittäin paljon. Kuviossa 44 tarkastellaan oppilaiden lukumääriä matematiikan 
kokeeseen valmistautumiseen käytetyn ajan ja sovittujen tehtävien tekemisen kannalta. 
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KUVIO 44. Oppilaiden (nkaikki = 4355) lukumäärät matematiikan kokeeseen  
valmistautumisen ja tehtävien tekemisen tarkasteluissa

Ei koskaan sovitulla tavalla tehtäviä tehneistä oppilaista yhdeksän kymmenestä (87,2 %) käytti 
melko vähän tai ei ollenkaan aikaa kokeeseen valmistumiseen. Niistä oppilaista, jotka käyttivät erittäin 
paljon aikaa kokeeseen valmistumiseen, yli puolet (53,3 %) oli tehnyt lähes aina annetut tehtävät 
sovitulla tavalla. Oppilaista neljäsosa (24,8 %) käytti melko vähän aikaa kokeeseen valmistumiseen 
ja teki usein annetut tehtävät sovitulla tavalla. Vain neljä oppilasta (0,1 %) ei koskaan tehnyt tehtä-
viä ja käytti erittäin paljon aikaa kokeeseen valmistautumiseen. Kuviossa 45 on esitetty oppilaiden 
keskimääräiset ratkaisuosuudet matematiikan kokeeseen valmistautumiseen käytetyn ajan ja 
sovittujen tehtävien tekemisen kannalta. Lähes aina tehtävät tehneiden oppilaiden keskimääräinen 
ratkaisuosuus oli 56 % silloin, kun oppilaat (n = 128) eivät käyttäneet ollenkaan aikaa kokeeseen 
valmistautumiseen. Kuviosta 45 voidaan nähdä, että pitkällä aikavälillä oppilaiden oppimistuloksia 
parantaa sovittujen tehtävien aktiivinen tekeminen, jota harvoin pystyy matematiikan koetta 
edeltävänä iltana opiskelemalla korvaamaan. 
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KUVIO 45. Oppilaiden keskimääräiset ratkaisuosuudet matematiikan kokeeseen valmistautumisen 
ja tehtävien tekemisen tarkasteluissa

Poissaolot

Ilmoituksiensa mukaan kolmasosa (33,3 %) oppilaista oli ollut poissa koulusta meneillään olevan 
lukukauden aikana vähemmän kuin kuusi päivää, hieman yli kolmasosa (35,9 %) 6–10 päivää, 
hieman vajaa viidesosa (18,8 %) 11–20 päivää ja hieman yli kymmenesosa (12,0 %) yli kaksi-
kymmentä päivää. Kysymykseen vastasi 4421 oppilasta. Ei juuri lainkaan (0–5 päivää) koulusta 
poissa olleiden oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 45 %, vähän (6–10 päivää) 44 %, aika 
paljon (11–20 päivää) 41 % ja paljon (yli 20 päivää) 38 %. Kaikkien vastausvaihtoehtojen kannalta 
keskimääräiset ratkaisuosuudet ovat tilastollisesti merkitseviä ja käytännössä pieniä (p < 0,001; 
η2 = 0,01). Ei juuri lainkaan ja 6–10 päivää koulusta poissa olleiden oppilaiden keskimääräiset 
ratkaisuosuudet ovat tilastollisesti merkitsevästi parempia kuin 11–20 ja yli kaksikymmentä 
päivää poissa olleiden oppilaiden (p < 0,001; 0,19 < d < 0,34). Pojista neljä kymmenestä (39,3 %) 
ja tytöistä hieman yli neljännes (26,9 %) ilmoitti olleensa poissa koulusta lukuvuoden aikana alle 
kuusi päivää, mikä nähdään taulukosta 27. Tyttöjen keskimääräinen ratkaisuosuus on tilastolli-
sesti hieman merkitsevästi parempi (p < 0,05; d = 0,11; 2 prosenttiyksikköä) kuin poikien, kun 
poissaolot olivat 0–5 päivän välillä. Tilastollista eroa ei esiintynyt eri vastausvaihtoehdoissa, kun 
tarkasteltiin koulun opetuskieltä. 
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TAULUKKO 27. Poissaolot yhden lukuvuoden aikana

Aika (päiviä) Pojat (%) Tytöt (%)

0–5 39,3 26,9

6–10 34,1 37,9

11–20 17,2 20,5

yli 20 9,4 14,7

Kouluviihtyvyys 

Pojista 84 % ja tytöistä 87 % viihtyi koulussa erittäin tai melko hyvin. Erittäin huonosti viihtyi pojista 
4 % ja tytöistä 2 %. Ruotsinkielisten koulujen oppilaista 27 % viihtyi koulussa erittäin hyvin, suo-
menkielisten koulujen oppilaista 18 %. Kouluviihtyvyyskysymykseen vastasi 4428 oppilasta, joista 
19 % kertoi viihtyvänsä koulussa erittäin hyvin, 67 % melko hyvin, 11 % melko huonosti ja 3 % erittäin 
huonosti. Erittäin hyvin koulussa viihtyvien oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 47 %, joka 
erittäin huonosti viihtyvillä oli vain 33 %. Kaikkien vastausvaihtoehtojen kannalta keskimääräiset 
ratkaisuosuudet ovat tilastollisesti merkitseviä ja käytännössä pieniä (p < 0,001; η2 = 0,02). Kes-
kimääräisten ratkaisuosuuksien kannalta kaikki vastausvaihtoehdot ovat pareittain tilastollisesti 
merkitseviä (p < 0,05; 0,27 < d < 0,71). Sukupuolittaisessa ja koulun kielen tarkastelussa ratkaisu-
osuuksissa ei eri vastausvaihtoehdoissa ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. 

Oppilaista neljäsosa (25,3 %) oli ollut poissa koulusta meneillään olevan lukukauden aikana 6–10 
päivää ja oli viihtynyt koulussa melko hyvin. Erittäin hyvin koulussa viihtyvistä oppilaista kolme 
neljäsosaa (76,3 %) ja melko hyvin viihtyvistä seitsemän kymmenestä (71 %) oli ollut poissa kou-
lusta alle 11 päivää. Yli 20 päivää koulusta poissa olleista oppilaista jopa lähes kolme kymmenestä 
(28,9 %) viihtyi koulussa melko tai erittäin huonosti. Vastaavasti 6–10 päivää poissaolleista vähän yli 
joka kymmenes (11,5 %) ja 0–5 päivää poissaolleista joka kymmenes (10,4 %) viihtyi koulussa melko 
tai erittäin huonosti. Kuviossa 46 on havainnollistettu oppilaiden lukumääriä kouluviihtyvyyden ja 
poissaolojen tarkasteluissa.
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KUVIO 46. Oppilaiden (nkaikki = 4415) lukumäärät kouluviihtyvyyden ja koulusta  
poissaolojen tarkastelussa

Oppilaiden keskimääräiset ratkaisuosuudet kouluviihtyvyyden ja koulusta poissaolojen kannalta 
nähdään kuviossa 47. Erittäin hyvin koulussa viihtyvien oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus 
oli 48 %, jos oppilaat (n = 629) olivat olleet poissa koulusta lukukauden aikana alle 11 päivää. 
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KUVIO 47. Oppilaiden keskimääräiset ratkaisuosuudet kouluviihtyvyyden ja koulusta  
poissaolojen suhteen
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Koulukiusaaminen 

Oppilaista 86 % ilmoitti, ettei heitä ole kiusattu koulussa 9. luokan aikana. Harvemmin kuin kerran 
viikossa kiusattuja oli 11 %, noin kerran viikossa 2 % ja useita kertoja viikossa noin 1 %. Kysymykseen 
vastasi 4419 oppilasta. Pojista 2 % ja tytöistä 1 % kertoi, että heitä kiusataan useita kertoja viikos-
sa. Ei lainkaan koulussa kiusattujen oppilaiden ratkaisuosuus oli 43 % ja useita kertoja viikossa 
kiusattujen 36 %. Näiden välinen ero on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,05; d = 0,38). Kaikkien 
vastausvaihtoehtojen kannalta keskimääräiset ratkaisuosuudet ovat tilastollisesti merkitseviä ja 
käytännössä hyvin pieniä (p < 0,01; η2 = 0,003). Useita kertoja viikossa kiusattujen poikien keski-
määräinen ratkaisuosuus oli 33 % ja tyttöjen vastaavasti 42 %. Ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti 
merkitsevä, koska useita kertoja viikossa kiusattuja oppilaita oli 59. Ruotsinkielisistä oppilaista 90 % 
ja suomenkielisistä 86 % ilmoittivat, ettei heitä ole kiusattu koulussa 9. luokan aikana. Tilastollista 
eroa ei esiintynyt eri vastausvaihtoehdoissa, kun tarkasteltiin koulun opetuskieltä. 

Ei lainkaan koulussa kiusatuista oppilaista kolme kymmenestä (30,4 %) oli ollut poissa koulusta 
meneillään olevan lukukauden aikana yli 10 päivää. Vastaava määrä poissaoloja oli lähes puolella 
(46,4 %) oppilaista, joita oli kiusattu useita kertoja viikossa ja lähes neljällä kymmenestä (37,4 %) 
noin kerran viikossa kiusatuista. Ei juuri lainkaan (0–5 päivää) koulusta poissa olevista oppilaista 
3 % kiusattiin noin kerran viikossa tai useammin. Vastaavasti peräti 6 % oppilaista, jotka olivat 
olleet poissa koulusta yli 20 päivää, kiusattiin noin kerran viikossa tai useammin. Poissaolojen ja 
koulukiusaamisen välisiä yhteyksiä tarkastellaan kuviossa 48. 
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KUVIO 48. Oppilaiden (nkaikki = 4408) lukumäärät koulukiusaamista ja koulusta poissaoloja 
koskevassa tarkastelussa
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Kuviossa 49 esitetään oppilaiden keskimääräiset ratkaisuosuudet koulukiusaamisen, poissaolojen 
ja työrauhan häiritsemisen osalta erillisinä funktioina. Oppilaiden keskimääräisiä ratkaisuosuuksia 
tarkastellaan myöhemmin sen kannalta, miten matematiikan tunneilla opettajaa kuunnellaan. 
Kuvion kolme kuvaajaa ovat samankaltaisia kasvavia funktioita, joissa oppimistulokset paranevat 
koulukiusaamisen, poissaolojen ja opetusta häiritsevän käyttäytymisen vähentyessä. 

25

30

35

40

45

50

Usein Ei juuri lainkaan

Ra
tka

isu
os

uu
s (

%
)

Koulukiusaaminen Poissaolot Oppilaat eivät kuuntele opettajaa 
matematiikan tunneilla

KUVIO 49. Oppilaiden keskimääräiset ratkaisuosuudet koulukiusaamisen, poissaolojen ja 
työrauhan häiritsemisen osalta erillisinä funktioina

Koulumatkan pituus 

Taustakyselyissä oppilailta kysyttiin myös heidän koulumatkansa pituutta. Vastausvaihtoehtoina 
olivat alle yksi kilometri, yhdestä kolmeen kilometriin, kolmesta viiteen, viidestä kymmeneen, 
kymmenestä kahteenkymmeneen kilometriin tai yli kaksikymmentä kilometriä. Kyselyyn vastasi 
4427 oppilasta. Hieman yli neljäsosalla (28,6 %) oppilaista koulumatkan pituus oli 1–3 km, hieman 
vajaa viidesosalla (18,3 %) alle kilometri, noin kuudesosalla oppilaista (15,1 %–15,2 %) 3–5 km, 5–10 
km tai 10–20 km, ja 8 %:lla oppilaista yli 20 km. Kun koulumatkan pituuksia tarkastellaan AVI-
alueittain, yli 10 km koulumatkoja oli 18 % Etelä-Suomen, 20 % Pohjois-Suomen, 24 % Länsi- ja 
Sisä-Suomen, 25 % Lounais-Suomen, 32 % Itä-Suomen ja 32 % Lapin oppilaista. Ruotsinkielisten 
koulujen oppilailla peräti yli puolella (53,2 %) ja suomenkielisten koulujen oppilailla vain vähän yli 
kolmanneksella (36,3 %) oli yli viiden kilometrin koulumatka. Kaikilla kuudella eri vastausvaihto-
ehdoilla keskimääräiset ratkaisuosuudet vaihtelivat 42 ja 44 %:n välillä. Koulumatkan pituudella ei 
ole tilastollista merkitsevyyttä oppimistuloksiin. Myöskään AVI-alueiden, sukupuolien ja koulun 
opetuskielen tarkasteluissa tilastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt. 
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opetusryhmän koko 

Vuoden 2015 tilanne opetusryhmien kokojen kannalta on likimain samanlainen kuin kolme vuotta 
aikaisemmin tehdyssä arvioinnissa (Rautopuro 2012). Lähes puolet (46,4 %) opetusryhmän koon 
kysymykseen vastanneista oppilaista opiskeli matematiikan tunneilla, joissa matematiikan ryhmä-
koko oli 16–20 oppilasta. Kysymykseen vastasi 4422 oppilasta. Pienissä alle 11 oppilaan ryhmissä 
opiskeli 8 % ja suurissa yli 25 oppilaan ryhmissä vain 2 % oppilaista. Ruotsinkielisissä kouluissa 
ryhmäkoko oli keskimäärin hieman pienempi kuin suomenkielisissä, mikä on nähtävissä taulu-
kossa 28. AVI-alueittain tarkasteltuna suurimmat ryhmäkoot oppilailla oli Lounais-Suomessa ja 
pienimmät Pohjois-Suomessa. Oppilailta tiedusteltiin myös, olivatko he opiskelleet matematiikkaa 
sellaisessa opetusryhmässä, johon oppilaita oli valittu erilaisen oppimistavan, työskentelyrytmin, 
toisen asteen opintoihin hakeutumisen jne. perusteella. Suomenkielisten koulujen oppilaista tähän 
vastasi myöntävästi noin viidesosa (18,8 %) ja ruotsinkielisistä noin neljäsosa (24,4 %). Tyttöjen 
ja poikien vastaukset erosivat yhdellä prosenttiyksiköllä. Opetusryhmän koon yhteyttä oppi-
mistuloksiin ei voida luotettavasti tarkastella, koska eri koulujen opetusryhmät on muodostettu 
eri tavoilla, oppilaiden oppimisympäristöt ovat erilaisia ja lisäksi opetusryhmien keskimääräiset 
koot ovat eri suuria erilaisissa kouluissa. 

TAULUKKO 28. Erikokoisissa opetusryhmissä matematiikkaa opiskelevien oppilaiden osuudet 
opetuskielen mukaan

Opetusryhmän koko Suomenkieliset (%) Ruotsinkieliset (%)

alle 11 7,2 13,2

11–15 21,8 32,5

16–20 48,5 33,0

21–25 21,0 17,6

yli 25 1,5 3,7

Työrauha

Ruotsinkielisistä oppilaista kolmasosa (33,5 %) vastasi oppilaiden kuuntelevan matematiikan 
opettajaa joka tunnilla ja vastaavasti suomenkielisistä viidesosa (19,9 %). Kysymykseen kuuntele-
vatko oppilaat opettajaa matematiikan tunneilla vastasi 4427 oppilasta, joista yli puolet (54,6 %) 
vastasi oppilaiden kuuntelevan useimmilla tunneilla, vähän yli viidesosa (21,3 %) joka tunnilla, vähän 
yli viidesosa (21,8 %) joillakin tunneilla ja kaksi prosenttia (2,2 %) etteivät oppilaat kuuntele koskaan 
(kuvio 50). 
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KUVIO 50. Oppilaat kuuntelevat opettajaa matematiikan tunneilla 

Kaikkien vastausvaihtoehtojen kannalta oppimistulosten keskimääräiset ratkaisuosuudet ovat 
tilastollisesti merkitseviä ja käytännössä kohtalaisia (p < 0,001; η2 = 0,05). Niiden oppilaiden 
keskimääräinen ratkaisuosuus, joiden tunneilla opettajaa kuunnellaan joka tunnilla, oli 44 % ja 
vastaavasti 36 %, jos opettajaa ei kuunneltu koskaan. Ei koskaan tunnilla opettajaa kuuntelevien 
oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus on tilastollisesti merkitsevästi heikompi kuin joka 
tunnilla (p < 0,001; d = 0,43), useimmilla (p < 0,01; d = 0,39) tai joillakin tunneilla (p < 0,05; d = 0,30) 
opettajaa kuuntelevien oppilaiden. Myös joillakin tunneilla opettajaa kuuntelevien oppilaiden kes-
kimääräinen ratkaisuosuus on tilastollisesti merkitsevästi heikompi kuin joka tunnilla opettajaa 
kuuntelevien (p < 0,05; d = 0,14). Kuviossa 49 nähdään, miten yksittäisten oppilaiden keskimää-
räisiin ratkaisuosuuksiin vaikuttaa kaikkien oppilaiden käyttäytyminen matematiikan tunnilla. 
Keskimääräinen ratkaisuosuus ruotsinkielisille oppilaille oli tilastollisesti merkitsevästi parempi 
kuin suomenkielisille (p < 0,05; d = 0,22) silloin, kun opettajaa kuunnellaan joka tunnilla. 

Oppilaista 62 % vastasi, että opettaja joutuu odottamaan oppilaiden hiljentymistä joillakin mate-
matiikan tunneilla, 17 % oppilaista kertoi opettajan odottavan useimmilla tunneilla, 7 % joka tunnilla 
ja 14 % ei koskaan. Tässä tarkastelussa eri vastausvaihtoehtojen välillä ei oppimistuloksissa ollut 
tilastollisesti merkitseviä eroja. 

Vuoden 2009 ja 2012 kansainvälisissä PISA-tutkimuksissa on käynyt ilmi, että suomalaisten 
oppilaiden käsitykset työrauhasta olivat kokonaisuutena tarkastellen kaikkein kielteisimpien 
joukossa (Välijärvi 2012, Kupari & Välijärvi 2013). Samojen tutkimusten mukaan huonoksi 
koetusta työrauhasta huolimatta selvä enemmistö koki voivansa työskennellä kunnolla ainakin 
lähes kaikilla tunneilla. Koulujen työrauhaongelmasta on viime aikoina keskusteltu paljon ja sen 
hoitamiseen on haluttu puuttua. 
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7.6 oppilaiden asenteiden yhteys oppimistuloksiin

Oppilaat ottivat kantaa matematiikan opiskelua ja taitojaan koskeviin väittämiin, joilla selvitettiin 
heidän asennettaan opiskeluun sekä käsitystään omista mahdollisuuksistaan matematiikan op-
pijoina. Asenteita matematiikkaan tutkittiin 15 väittämällä, joita on jo pitkään käytetty kaikissa 
Opetushallituksen ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arvioinneissa. Kysymykset 
pohjautuvat perusopetuksen arvioinneissa käytettyihin asenneskaaloihin. Lisäksi tutkittiin kolmen 
väittämän avulla matematiikan opiskeluun liittyvää ahdistusta. Samoin kolmen väittämän avulla 
selvitettiin oppilaan käsityksiä siitä, kuinka tärkeänä hänen huoltajansa pitää matematiikkaa ja 
opiskelua yleensä. 

Väitteet, joita oli sekä myönteisiä että kielteisiä, esitettiin satunnaisjärjestyksessä. Oppilaat vas-
tasivat asteikolla: olen täysin eri mieltä = 1, olen jonkin verran eri mieltä = 2, kantani on epävarma tai 
minulla ei ole selvää käsitystä = 3, olen jonkin verran samaa mieltä = 4, olen täysin samaa mieltä = 5. 
Viidestätoista asenneväittämästä muodostui kolme asenneulottuvuutta: käsitys omasta osaamisesta, 
oppiaineen hyödyllisyys ja oppiaineesta pitäminen. Jokainen asenneulottuvuus sisältää viisi väittämää, 
joista osa esitetään käänteisessä muodossa. Taulukkoon 29 on koottu asennemittarin kolmea 
asenneulottuvuutta, matematiikka-ahdistusta ja kodin asennetta koskevat väittämät sekä jokaisen 
väittämän keskimääräinen taso yhden ja viiden välillä olevina keskiarvoina. Taulukon toiseksi 
alimmalla rivillä nähdään kunkin ulottuvuuden sisäistä yhdenmukaisuutta kuvaava Cronbachin 
alfa-kerroin ja osioiden keskimääräinen korrelaatio. Arvoista voi päätellä, että jokaisen osion 
sisäinen yhtenäisyys on hyvä ja reliabiliteetti näin ollen kunnossa. 
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TAULUKKO 29. Matematiikkaan suhtautumisen asenneulottuvuudet, matematiikka-ahdistus ja 
kodin asenne

Asenneulottuvuudet Matematiikka-
ahdistus
(n = 4473)

Kodin asenne

(n = 4465)Käsitys omasta 
osaamisesta
(n = 4477)

Oppiaineen 
hyödyllisyys
(n = 4474)

Oppiaineesta 
pitäminen
(n = 4476)

Olen hyvä 
matematiikassa

Keskiarvo = 3,1

Matematiikan 
osaaminen on 
tärkeää
Keskiarvo = 3,9

Pidän matematiikan 
tunneista

Keskiarvo = 3,1

Pelkään matematiikan 
kokeita

Keskiarvo = 2,3

Kotona arvostetaan 
koulutusta

Keskiarvo = 4,1
Minun on mahdotonta 
päästä hyviin tuloksiin 
matematiikassa 
(väittämä käännetty)
Keskiarvo = 3,7

Tulevissa 
opinnoissa tarvitsen 
matematiikkaa

Keskiarvo = 3,8

Matematiikka on 
ikävystyttävää 
(väittämä käännetty)

Keskiarvo = 3,1

Tulen levottomaksi 
tehdessäni 
matematiikan tehtäviä

Keskiarvo = 2,4

Huoltajani mielestä 
matematiikka on 
tärkeää

Keskiarvo = 4,0
Pystyn selviytymään 
vaikeistakin 
matematiikan 
tehtävistä

Keskiarvo = 3,1

En tarvitse 
tulevaisuudessa sitä, 
mitä matematiikassa 
on tähän mennessä 
opiskeltu (väittämä 
käännetty)
Keskiarvo = 3,7

Matematiikassa on 
yleensä kiinnostavia 
tehtäviä

Keskiarvo = 2,8

Yrittäessäni tehdä 
matematiikan tehtäviä 
en pysty ajattelemaan 
selkeästi

Keskiarvo = 2,7

Huoltajani mielestä 
opinnoissa 
menestyminen on 
tärkeää

Keskiarvo = 4,3
Matematiikka on 
helppo oppiaine

Keskiarvo = 3,2

Matematiikka 
on tarpeellista 
arkielämässä
Keskiarvo = 3,7

Matematiikka on yksi 
lempiaineistani

Keskiarvo = 2,4

 

Monet asiat ovat 
matematiikassa 
vaikeita (väittämä 
käännetty)
Keskiarvo = 2,9

Tarvitsen työelämässä 
matematiikkaa

Keskiarvo = 3,7

Opiskelen mielelläni 
matematiikkaa

Keskiarvo = 3,1
α	=	0,88
Osioiden 
keskimääräinen 
korrelaatio = 0,59

α	=	0,84
Osioiden 
keskimääräinen 
korrelaatio = 0,52

α	=	0,90
Osioiden 
keskimääräinen 
korrelaatio = 0,64

α	=	0,69
Osioiden 
keskimääräinen 
korrelaatio = 0,43

α	=	0,79
Osioiden 
keskimääräinen 
korrelaatio = 0,56

Keskiarvo = 3,2
Keskihajonta = 1,0

Keskiarvo = 3,8
Keskihajonta = 0,8

Keskiarvo = 2,9
Keskihajonta = 1,0

Keskiarvo = 2,5
Keskihajonta = 1,0

Keskiarvo = 4,1
Keskihajonta = 0,8

Kuviossa 51 on esitetty keskiarvot omaa osaamista, oppiaineen hyödylliseksi kokemista, oppiai-
neesta pitämistä, opiskelun tärkeyttä ja matematiikka-ahdistusta koskevista käsityksistä pojilta 
ja tytöiltä erikseen asteikolla 1–5. Oppilaiden suhtautuminen matematiikkaan oli kohtalaisen 
lähellä neutraalia eli keskiarvot ovat lähellä kolmea. Matematiikka ei ollut pidetty oppiaine (kes-
kiarvo = 2,9), vaikka vähän myönteisempään suuntaan on toki menty aiemmin suoritettuihin 
arviointeihin verrattuna (Hirvonen 2012, Rautopuro 2013). Vertailututkimukset (mm. Kupari 
2012, 31–35) osoittavat, että suomalaisten oppilaiden asenteet ja arvostus matematiikkaa kohtaan 
ovat kansainvälisesti heikkoja. Asenneilmapiiriin vaikuttaminen on tärkeää, sillä tutkimukset 
osoittavat, että matematiikasta pitämisellä ja matematiikassa menestymisellä on selkeä yhteys, 
joskin yhteyden voimakkuus on erilaista maasta toiseen (Kupari 2012, 32). Oppilaat pitivät ma-
tematiikkaa varsin hyödyllisenä oppiaineena (keskiarvo = 3,8) ja keskimääräinen käsitys omasta 
osaamisesta koettiin lievästi myönteisenä ja neutraaliarvo kolmea parempana (keskiarvo = 3,2).
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Asteikolla yhdestä viiteen poikien käsitys omasta osaamisestaan oli tilastollisesti merkitsevästi 
parempi kuin tyttöjen (p < 0,001) ja efektin koolla mitattuna pieni (d = 0,29). Vastaava ero havait-
tiin myös PISA 2003 ja 2012 tutkimuksissa. Eron arveltiin johtuvan siitä, että tyttöjen asettamat 
tavoitteet heijastuvat muun muassa vähäisenä luottamuksena omaan osaamiseensa. Tärkeää olisi, 
että tytöt ottaisivat oppia pojista itseluottamuksen vahvistamisessa ja ”iloisessa mokaamisessa” 
(Linnakylä, Kupari, Törnroos & Reinikainen 2005, 114). Oppiaineesta pitämisen ja oppiaineen 
hyödyn osalta ei esiintynyt tilastollisesti merkitseviä eroja tyttöjen ja poikien välillä, kuten   
kuviosta 51 on havaittavissa. 
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KUVIO 51. Tyttöjen ja poikien matematiikkaa koskevat asenteet, kodin asenne ja 
matematiikka-ahdistus

Asennekyselyn keskimääräisissä vastauksissa suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilailla oli 
tilastollisesti merkitsevät erot (p < 0,05) oppiaineen pitämisen (d = 0,11) ja oppiaineen hyödyn 
(d = 0,14) osalta. Ruotsinkieliset oppilaat kokivat matematiikan oppiaineen hieman hyödylli-
sempänä ja vastaavasti suomenkieliset oppilaat pitivät matematiikasta hieman enemmän. Tämä 
nähdään kuviossa 52. 
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KUVIO 52. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden matematiikkaa koskevat  
asenteet, kodin asenne ja matematiikka-ahdistus

Oppilaskyselyssä tutkittiin oppilaiden matematiikka-ahdistusta kolmella väittämällä, jotka esi-
tetään taulukossa 29. Matematiikka ja sen opiskelu voivat luoda oppilaissa selittämätöntä pelkoa 
ja ahdistusta. Ahdistus voidaan määritellä epämiellyttäväksi pelon tunteeksi, joka on suunnattu 
mahdolliseen epämieluisaan seuraamukseen tulevaisuudessa. Tyypillisesti tunne on täysin ylimi-
toitettu mahdolliseen uhkaan verrattuna (Isometsä 1999). Pelko ja lievä ahdistus ovat normaaleja 
tunnekokemuksia, mutta saattavat pitkittyessään ja kasaantuessaan aiheuttaa ylitsepääsemättömän 
esteen oppimiselle (Kupari & Törnroos 2005). 

PISA 2012 tutkimuksessa todettiin, että suomalaisten nuorten matematiikka-ahdistuksen ahdistu-
neisuuskerroin oli OECD-maista viidenneksi pienin (Kupari & Välijärvi 2013). Ahdistuneisuuden 
kokemisessa ei ole tapahtunut juurikaan muutosta vuoden 2003 PISA tutkimuksesta (ahdistunei-
suuskerroin oli vuonna 2003 OECD-maista neljänneksi pienin). Samaisen tutkimuksen mukaan 
suomalaiset tytöt kokivat itsensä huomattavasti poikia ahdistuneimmiksi matematiikan opiskelun 
vuoksi. Tämän arvioinnin tulokset tukevat edellä mainittuja havaintoja. Matematiikka-ahdistusta 
kuvaava keskimääräinen arvo tytöille ja pojille asteikolla 1–5 on muodostettu samalla tavalla kuvi-
ossa 51. kuin asenneväittämien ulottuvuudet. Tässä on huomioitava, että muuttujan suuret arvot 
kertovat voimakkaasta ahdistuksesta ja pienemmät arvot puolestaan vähäisestä ahdistuksesta. 
Poikia matematiikka ahdisti (keskiarvo = 2,3) selkeästi vähemmän kuin tyttöjä (keskiarvo = 2,6). 
Ero on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001) ja efektin koolla mitattuna kohtalainen (d = 0,34). 
Molempien sukupuolten osalta tulos on kuitenkin neutraaliarvoa kolme pienempää ja ahdistus 
on vähäistä. Ruotsinkielisten koulujen oppilaat (keskiarvo = 2,3) kokivat matematiikkaan liittyvää 
ahdistusta vähemmän kuin suomenkieliset (keskiarvo = 2,5), mikä nähdään myös kuvassa 44. Ero 
on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001; d = 0,19). Tätä tulosta tukee myös kouluviihtyvyyttä ja 
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matematiikan opettajan kuuntelemista koskeva aiemmin tehty tutkimus, jonka tulosten mukaan 
ruotsinkielisten koulujen oppilaat viihtyivät koulussa selkeästi paremmin ja kuuntelivat joka 
tunnilla matematiikan opettajaa enemmän kuin suomenkieliset oppilaat. 

Oppilaiden vanhemmat arvostavat opintoja ja koulutusta. Kodin asenne opiskeluun, koulutuk-
seen ja matematiikkaan oppiaineena koettiin varsin hyväksi (keskiarvo = 4,1). Edellä mainittuja 
asioita kysyttiin oppilailta kolmella väittämällä, jotka nähdään taulukossa 29. Sukupuolittaisessa 
tarkastelussa ei kodin asenteella ollut tilastollisia eroja. Oppilaiden vastausten perusteella suo-
menkielisten koulujen oppilaiden vanhemmat arvostavat tilastollisesti merkitsevästi enemmän  
(p < 0,001; d = 0,18) opiskelua, koulutusta ja matematiikkaa kuin ruotsinkielisten koulujen op-
pilaiden vanhemmat (kuvio 52).

Erot lukioon pitkää ja lyhyttä matematiikkaa opiskelemaan aikovien tai ammatilliseen koulutuk-
seen suuntaavien välillä ovat jokaisessa ulottuvuudessa tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) sekä 
asenteissa matematiikkaa kohtaan, kodin asenteessa että matematiikka-ahdistuksessa. Erot ovat 
myös käytännössä suuria (0,10 < η2 < 0,26). Lukioon pitkää matematiikkaa lukemaan pyrkivillä 
kaikki matematiikkaan kohdistuvat asenteet ja kodin asenteet olivat keskimäärin huomattavas-
ti myönteisempiä (0,2–1,1 yks.) kuin niillä, joilla oli muita tulevaisuuden suunnitelmia. Myös 
matematiikka-ahdistus oli selkeästi lievempää lukion pitkään matematiikkaan pyrkivillä. Tätä 
havainnollistetaan kuviossa 53.
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KUVIO 53. Jatko-opintosuunnitelmiin perustuvat matematiikkaa koskevat asenteet,  
kodin asenne ja matematiikka-ahdistus
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Korkeamman koulutuksen saaneiden vanhempien lasten asenteet matematiikkaa kohtaan 
olivat myönteisempiä (0,3–0,6 yks.), matematiikka-ahdistuneisuus lievempää ja kodin asenne 
positiivisempaa kuin muiden nuorten. Erot kaikkien vanhempien koulutustaustojen välil-
lä ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) kaikissa ulottuvuuksissa ja käytännössä pieniä  
(0,01 < η2 < 0,03). Tämä voidaan nähdä kuviossa 54.
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KUVIO 54. Vanhempien korkeimpaan koulutukseen perustuvat matematiikkaa koskevat asenteet, 
kodin asenne ja matematiikka-ahdistus

Myös matematiikan kouluarvosanalla oli suuri merkitys oppilaiden asenteisiin, kodin asenteeseen 
ja matematiikka-ahdistukseen. Niiden oppilaiden asenteet matematiikkaa kohtaan, joiden arvosanat 
olivat yhdeksän tai kymmenen, olivat huomattavasti myönteisempiä (0,9–2,0 yks.) kuin niillä, 
joilla oli heikompia arvosanoja. Erot arvosanojen välillä ovat luonnollisesti myös tilastollisesti 
merkitseviä kaikissa ulottuvuuksissa ja myös suuria (p < 0,001; 0,07 < η2 < 0,47). 

Säännöllinen matematiikan tehtävien tekeminen ja myönteinen suhtautuminen matematiikan 
opiskeluun kytkeytyvät luonnollisesti toisiinsa (kuvio 55). Tulokset ovat tilastollisesti merkitse-
viä (p < 0,001; 0,10 < η2 < 0,20) kaikissa asenneulottuvuuksissa. Asenneulottuvuuksien asteikolla 
yhdestä viiteen ero oli kaikissa ulottuvuuksissa kokonaan tehtäviään tekemättömien ja lähes aina 
tehtävänsä tekevien välillä yli yhden yksikön. 
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KUVIO 55. Matematiikan tehtävien tekemisen säännöllisyys (asteikko: lähes aina –  
ei lainkaan) ja asenteet matematiikkaa kohtaan

Matematiikan asenneulottuvuuksien, matematiikka-ahdistuksen ja kodin asenteen välillä vah-
vimmat korrelaatiot löytyivät seuraavasti: oppiaineesta pitävillä oppilailla oli myös käsitys omasta 
osaamisestaan (r = 0,68; selitysaste r2 = 46,4 %; p < 0,001), oppiaineen hyödylliseksi kokevilla oli 
kohtalainen yhteys oppiaineesta pitäviin (r = 0,57; r2 = 32,9 %; p < 0,001) ja kohtalainen yhteys 
löytyi myös kodin asenteen ja oppiaineen hyödyllisyyden välillä (r = 0,53; r2 = 27,6 %; p < 0,001). 
Kodin asenteet korreloivat oppilaiden asenteiden kanssa positiivisesti, mutta yhteys ei ollut yhtä 
voimakas kuin asenneulottuvuuksien väliset yhteydet. Kodin vaikutus on merkittävä, mutta 
kaikesta huolimatta oppilaan mielen ulkoinen tekijä. Matematiikka-ahdistuneisuudella oli koh-
talaisen suuri yhteys osaamisen tunteeseen (r = -0,67; r2 = 44,5 %; p < 0,001). Asenneulottuvuuk-
sien korrelaatioita ja selitysosuuksia arvioinnin ratkaisuosuuteen, matematiikan ja äidinkielen 
arvosanaan on esitetty taulukossa 30.

TAULUKKO 30. Matematiikkaan suhtautumisen ulottuvuuksien ja arviointikokeen 
ratkaisuosuuden, matematiikan ja äidinkielen kouluarvosanan väliset korrelaatiokertoimet 

Käsitys omasta 
osaamisesta

Oppiaineen 
hyödyllisyys

Oppiaineesta 
pitäminen

Kodin asenne Matematiikka-
ahdistus

r r2 r r2 r r2 r r2 r r2

Matematiikan 
arvosana 0,67 45,3 % 0,39 14,9 % 0,52 27,4 % 0,26 7,0 % -0,40 16,3 %

Äidinkielen 
arvosana 0,34 11,6 % 0,24 5,8 % 0,26 6,6 % 0,23 5,1 % -0,17 2,9 %

Ratkaisu-
osuus 0,63 40,0 % 0,37 13,5 % 0,46 21,3 % 0,27 7,2 % -0,40 15,6 %
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Oppilaan osaamisen tuntemuksella on suurin positiivinen korrelaatio ja selitysaste arvioinnin 
ratkaisuosuuteen sekä matematiikan että äidinkielen arvosanaan (taulukko 30). Peruskoulun 
päättövaiheessa oppilaiden käsitys omasta osaamisestaan tulisi jo ollakin varsin todenmukai-
nen. Selkeästi on havaittavissa, että taulukon 29 kolmesta asenneulottuvuudesta heikoimmin 
arvioinnin ratkaisuosuuden ja matematiikan ja äidinkielen arvosanojen kanssa korreloi näkemys 
oppiaineen hyödyllisyydestä. Matematiikka koetaan hyödyllisenä oppiaineena, vaikka siinä ei niin 
hyvin menestyttäisikään. Tämä nähdään myös kuviosta 51. Oppilaan kokeman matematiikka-
ahdistuksen yhteys arvioinnin ratkaisuosuuteen ja kouluarvosanoihin on luonnollisesti negatii-
vinen. Ahdistuneisuuden ja arvioinnin ratkaisuosuuden sekä kouluarvosanojen välinen yhteys on 
looginen: mitä enemmän ahdistusta, sen heikompi on menestys arvioinnissa ja koulussa. Kodin 
asenteen yhteys arvioinnin ratkaisuosuuteen ja kouluarvosanoihin oli melko pieni. Oppilaiden 
vanhemmat kannustavat oppilaita menestymään, vaikka koulumenestys olisikin ollut heikkoa. 
Matematiikan arvosana ja arvioinnin ratkaisuosuus korreloivat hyvin (r = 0,73), mikä voitiin jo 
aikaisemmin nähdä taulukosta 24. 

Arvioinnin tuloksissa on tilastollisesti merkitseviä eroja, kun oppilaiden ratkaisuosuuksia tar-
kastellaan kolmen eri asenneulottuvuuden keskiarvomuuttujien eri arvojen avulla. Käsitys 
oman osaamisen, oppiaineesta pitämisen ja oppiaineen hyödyllisyyden kannalta oppimistu-
losten keskimääräiset ratkaisuosuudet ovat tilastollisesti merkitseviä ja käytännössä suuria  
(p < 0,001; 0,15 < η2 < 0,43). Ratkaisuosuuksissa oli suurimmat erot, kun tarkasteltavana muuttu-
jana oli oppilaan käsitys omasta osaamisestaan. Pienimmät erot saatiin vastaavasti tarkasteltaessa 
muuttujana oppiaineen hyödyllisyyttä. Arvioinnissa menestymisen yhteys käsitykseen omasta 
osaamisesta, oppiaineen hyödyllisyydestä ja oppiaineesta pitämisestä nähdään kuviossa 56.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Heikko Matala Kohtalainen Vahva

Ra
tka

isu
os

uu
s (

%
)

Käsitys omasta osaamisesta Oppiaineen hyödyllisyys Oppiaineesta pitäminen

KUVIO 56. Matematiikan arvioinnissa menestymisen yhteys käsitykseen omasta osaamisesta, 
oppiaineen hyödyllisyydestä ja oppiaineesta pitämisestä 
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Mielenkiintoista oli se, että kykyihinsä poikien kanssa samalla tavoin luottavat tytöt menestyi-
vät matematiikan arvioinnissa tilastollisesti merkitsevästi poikia paremmin, kun käsitys omasta 
osaamisesta oli matalaa, kohtalaista (p < 0,001) tai heikkoa (p < 0,05). Pojat menestyivät tyttöjä pa-
remmin, kun käsitys omasta osaamisesta oli vahvaa. Tässä asenneväittämän viisiportainen asteikko 
luokiteltiin neljään ryhmään, jotka olivat heikko, matala, kohtalainen ja vahva. Äidinkielen oppimis-
tulosraportissa 2014 tyttöjen kanssa kykyihinsä samalla tavoin luottavat pojat menestyivät sekä 
kielentuntemuksen että kirjoittamisen arvioinnissa selkeästi tyttöjä heikommin (p < 0,001) kaikilla 
tasoilla (Harjunen & Rautopuro 2015). Tyttöjen ja poikien matematiikan arvioinnissa menesty-
misen yhteys käsitykseen omasta osaamisesta esitetään kuviossa 57. Suomen- ja ruotsinkielisten 
koulujen oppilaiden ratkaisuosuuksissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, kun oppilaiden 
käsitystä omasta osaamisestaan tarkasteltiin edellä mainitun neljän ryhmän luokittelun avulla. 

Tuntemus omasta osaamisesta, oppiaineesta pitäminen, oppiaineen hyödylliseksi kokeminen, 
kodin asenne ja matematiikka-ahdistus ovat pysyneet likimain samalla tasolla vuoden 2012  
arviointiin verrattuna. 
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KUVIO 57. Tyttöjen ja poikien matematiikan arvioinnissa menestymisen yhteys käsitykseen 
omasta osaamisesta 

Kun matematiikan arvioinnissa menestymisen yhteyttä käsitykseen omasta osaamisesta tarkas-
teltiin ratkaisuosuuksien jakaumassa 10 prosenttiyksikön välein, havaittiin, että kymmenesosa 
(9,8 %) oppilaista, joilla oli vahva käsitys omasta osaamisestaan, ylsi yli 80 %:n ratkaisuosuuteen. 
Vastaavaan ratkaisuosuuteen ylsi vain 4 % niistä oppilaista, joilla oli heikko tai matala käsitys 
omasta osaamisestaan.
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7.7 oppilaiden ja opettajien käytänteiden yhteys oppimistuloksiin

Oppilailta tiedusteltiin 18 taustakysymyksen avulla, millaisia opiskeluun liittyviä käytänteitä 
ja työtapoja heidän mielestään matematiikan tunneilla käytettiin. Näistä valittiin 16 väittämää, 
joista muodostettiin kolme käytänneulottuvuutta: matematiikan soveltaminen, moderni oppimisym-
päristö ja yhteistoiminnallisuus. Ulottuvuudet ja niihin sisältyvät väittämät esitetään taulukossa 31. 
Oppilaat vastasivat väittämiin asteikolla: ei lainkaan = 1, harvoin = 2, joskus = 3, usein = 4, lähes 
aina = 5. Taulukossa on myös jokaisen väittämän keskimääräinen taso yhden ja viiden välillä 
olevina keskiarvoina. Taulukon toiseksi alimmalla rivillä nähdään kunkin ulottuvuuden sisäistä 
yhdenmukaisuutta kuvaava Cronbachin alfa-kerroin sekä osioiden keskimääräinen korrelaatio. 
Arvoista voi päätellä, että jokaisen osion sisäinen yhtenäisyys on kohtalaisen hyvä ja reliabiliteetti 
näin ollen kunnossa. 

TAULUKKO 31. Matematiikan oppitunneilla matematiikkaan suhtautumisen käytänneulottuvuudet

Matematiikan soveltaminen
(n = 4444)

Moderni oppimisympäristö
(n = 4459)

Yhteistoiminnallisuus
(n = 4462)

Sovelletaan matematiikkaa arkielämän 
tilanteisiin
Keskiarvo = 2,7

Opiskellaan ryhmissä tai pareittain

Keskiarvo = 2,6

Opettaja ottaa huomion opetukseen 
liittyvät oppilaiden ideat ja toiveet
Keskiarvo = 3,1

Harjoitellaan päässälaskuja

Keskiarvo = 2,7

Opitaan mittaamalla, rakentelemalla tai 
muulla tavoin tekemällä
Keskiarvo = 2,3

Yhteistä opetusta on opettajan johdolla

Keskiarvo = 3,9
Oppilaat selittävät ratkaisujaan

Keskiarvo = 3,5

Oppilaat käyttävät tieto- ja 
viestintätekniikkaa 
Keskiarvo = 2,1

Oppilaat neuvovat toisiaan

Keskiarvo = 3,9
Pohditaan tehtävän vastauksen 
järkevyyttä
Keskiarvo = 3,5

Oppilailla on tietokoneet 
opetuskäytössä luokkahuoneessa
Keskiarvo = 1,6

Oppilaat ratkaisevat itselleen sopivan 
vaikeita tehtäviä
Keskiarvo = 3,5

Oppilaat asettavat itselleen tavoitteita 
ja arvioivat edistymistään

Keskiarvo = 2,9

Oppilaat käyttävät matematiikan 
oppimiseen tarkoitettuja 
tietokoneohjelmia
Keskiarvo = 1,8

Olen tehnyt annetut tehtävät sovitulla 
tavalla

Keskiarvo = 3,9
Tehdään projektitöitä
Keskiarvo = 1,7

α	=	0,73
Osioiden keskimääräinen korrelaatio 
= 0,35

α	=	0,77
Osioiden keskimääräinen korrelaatio 
= 0,37

α	=	0,68
Osioiden keskimääräinen 
korrelaatio = 0,30

Keskiarvo = 3,1
Keskihajonta = 0,7

Keskiarvo = 2,0
Keskihajonta = 0,7

Keskiarvo = 3,7
Keskihajonta = 0,7

Kuviossa 58 on esitetty keskiarvot matematiikan soveltamisen taidosta, modernista oppimisesta ja 
yhteistoiminnallisuudesta asteikolla 1–5 opetuskieleen ja sukupuoleen perustuvissa tarkasteluissa. 
Oppitunnilla matematiikan soveltamista toteutettiin kohtalaisesti (keskiarvo = 3,1) ja yhteistoi-
minnallisuutta esiintyi oppilaiden kesken sekä oppilaiden ja opettajan välillä usein (keskiarvo = 
3,7). Modernin oppimisympäristön koettiin toteutuvan luokkahuoneessa harvoin (keskiarvo = 
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2,0). Pojat mielsivät oppimisympäristön modernimmaksi kuin tytöt ja vastaavasti tytöt kokivat 
oppimisympäristön yhteistoiminnallisemmaksi kuin pojat. Erot ovat tilastollisesti merkitseviä (p 
< 0,001). Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden vastauksilla oli tilastollisesti merkitsevät 
erot (p < 0,001) kaikilla eri käytänneulottuvuuksilla. Ruotsinkieliset oppilaat pitivät oppimisym-
päristöä modernimpana ja suomenkieliset yhteistoiminnallisempana. 
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KUVIO 58. Matematiikan oppitunnilla opetuskieleen ja sukupuoleen perustuvat  
matematiikkaa koskevat käytänneulottuvuudet 

Arvioinnin tuloksissa on tilastollisesti merkitseviä eroja, kun oppilaiden ratkaisuosuuksia tar-
kasteltiin kolmen eri käytänneulottuvuuden keskiarvomuuttujien eri arvoilla. Matematiikan 
soveltamisen, modernin oppimisympäristön ja yhteistoiminnallisuuden suhteen oppimistulosten 
keskimääräiset ratkaisuosuuksien erot ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001; 0,01 < η2 < 0,10). 
Ratkaisuosuuksissa saatiin suurimmat erot, kun tarkasteltavana muuttujana oli yhteistoiminnal-
lisuus. Pienimmät erot saatiin vastaavasti tarkasteltaessa muuttujana matematiikan soveltamista. 
Kuviossa 59 esitetään arvioinnissa menestymisen yhteys matematiikan soveltamiseen, moder-
niin oppimisympäristöön ja yhteistoiminnallisuuteen. Tässä tarkastelussa asenneväittämän 
viisiportainen asteikko luokiteltiin neljään ryhmään, joita olivat heikko, matala, kohtalainen ja 
vahva. Oppilaiden oppimistulokset kasvoivat selkeästi, kun oppimisympäristössä esiintyi usein 
yhteistoiminnallisuutta sekä matematiikan soveltamista. Oppimistulokset laskivat, kun oppi-
misympäristö miellettiin tavallista modernimmaksi. Tässä pitää kuitenkin huomioida, että vain 
puoli prosenttia kyselyyn vastanneista oppilaista koki oppimisympäristön vahvasti modernina ja 
vain kuusi prosenttia kohtalaisen modernina. Peräti 60 % vastanneista mielsi oppimisympäristön 
heikosti moderniksi, mihin viittaa myös kuvio 58. 
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KUVIO 59. Matematiikan arvioinnissa menestymisen yhteys matematiikan soveltamiseen, 
moderniin oppimisympäristöön ja yhteistoiminnallisuuteen

Oppilaiden taustakyselyssä oli neljä käytänteisiin liittyvää väittämää, jotka käsittelivät tieto- ja vies-
tintätekniikkaa. Väittämät olivat: matematiikan tunneilla oppilaat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa 
(digitaalisia oppimateriaaleja, oppimispelejä ym.), matematiikan tunneilla oppilaat käyttävät matematiikan 
oppimiseen tarkoitettuja tietokoneohjelmia (esim. GeoGebra, Lukimat, Peda ym.), matematiikan tunneilla 
oppilailla on tietokoneet opetuskäytössä luokkahuoneessa ja matematiikan tunneilla oppilailla on tietokoneet 
opetuskäytössä tietotekniikan luokassa. Näihin eri vastausvaihtoehtoihin oppilaiden suhteelliset 
frekvenssit sekä suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa nähdään taulukossa 32. Taulukossa on 
myös jokaisen väittämän keskimääräinen taso esitetty yhden ja viiden välillä olevina keskiarvoina 
(ka). Sukupuolittaisessa tarkastelussa ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja tieto- ja viestintätek-
niikan väittämien kannalta.
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TAULUKKO 32. Matematiikan tunneilla oppilaiden suhteelliset frekvenssit ja keskiarvot 
(ka) yhden ja viiden välillä tieto- ja viestintätekniikan käyttämisestä sekä suomen- että 
ruotsinkielisissä kouluissa

Oppilaat 
käyttävät tieto- ja 
viestintätekniikkaa

Oppilaat käyttävät 
matematiikan oppi-
miseen tarkoitettuja 
tietokoneohjelmia

Oppilailla on 
tietokoneet 
opetuskäytössä 
luokkahuoneessa

Oppilailla on 
tieto-koneet 
opetuskäytössä 
tietotekniikan 
luokassa

Suomen-
kieliset 

(n = 3978)
ka = 2,0

Ruotsin-
kieliset

(n = 455)
ka = 2,5

Suomen-
kieliset 

(n = 3985)
ka = 1,8

Ruotsin-
kieliset

(n = 459)
ka = 2,0

Suomen-
kieliset 

(n = 3979)
ka = 1,5

Ruotsin-
kieliset

(n = 461)
ka = 2,1

Suomen-
kieliset 

(n = 3974)
ka = 3,3

Ruotsin-
kieliset

(n = 456)
ka = 3,6

Ei lainkaan (%) 35,6 18,0 49,8 38,1 68,2 44,0 14,1 9,9

Harvoin (%) 34,7 35,2 29,5 32,2 17,5 23,9 16,3 12,1

Joskus (%) 23,1 33,0 15,8 20,0 9,8 15,6 22,6 23,0

Usein (%) 5,5 8,4 3,9 7,8 2,6 8,5 18,1 22,8

Lähes aina (%) 1,0 5,5 0,9 1,7 1,9 8,0 28,9 32,2

Jokaisen neljän väittämän keskiarvoilla on tilastollisesti merkitsevät erot suomen- ja ruotsinkie-
listen koulujen välillä (p < 0,001; 0,18 < d < 0,63). Ruotsinkielisten koulujen oppilaiden oppimis-
ympäristö oli matematiikan tunneilla painottunut selkeästi enemmän tieto- ja viestintätekniikan 
käyttöön kuin suomenkielisten koulujen oppilaiden. Suomenkielisten koulujen oppilaista yli 
kolmannes (35,6 %) ei käytä lainkaan tieto- ja viestintätekniikkaa matematiikan opetustilanteissa, 
ruotsinkielisten koulujen oppilaista alle viidennes (18,0 %). Ruotsinkielisten koulujen oppilaista 
kuudesosalla (16,5 %) oli käytössä tietokoneet matematiikan luokkahuoneessa lähes aina tai usein, 
suomenkielisten koulujen oppilailla vain yhdellä kahdestakymmenestä (4,5 %). Mielenkiintoista 
on se, että kaikista oppilaista noin kolmella kymmenestä (29, 2 %) oli lähes aina matematiikan 
tunneilla tietokoneet opetuskäytössä tietotekniikan luokassa, ja samanaikaisesti suomenkielis-
ten koulujen oppilaista puolet (49,8 %) ja ruotsinkielisten koulujen oppilaista neljä kymmenestä 
(38,1 %) ei käyttänyt lainkaan matematiikan oppimiseen tarkoitettuja tietokoneohjelmia. Tämä 
selittää osittain sitä, miksi oppimistulokset laskevat modernin oppimisympäristön lisääntyessä 
(kuviot 59 ja 61). Kuviossa 60 nähdään kaikkien oppilaiden suhteelliset osuudet matematiikan 
oppimiseen tarkoitettujen tietokoneohjelmien käyttämisestä koulussa. Suomenkielisten koulujen 
oppilaista noin 5 % käytti edellä mainittuja tietokoneohjelmia lähes aina tai usein, ruotsinkielisten 
koulujen oppilaista hieman alle 10 %. 
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KUVIO 60. Oppilaat käyttävät matematiikan oppimiseen tarkoitettuja  
tietokoneohjelmia matematiikan tunneilla

Kaikkien edellä mainittujen neljän tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvän väittämän vasta-
uksien ratkaisuosuuksien erot ovat tilastollisesti merkitseviä ja käytännössä hyvin pieniä  
(0,001 < p < 0,01; 0,003 < η2 < 0,01). Keskimääräiset ratkaisuosuudet neljälle tieto- ja viestintä-
tekniikkaväittämälle esitetään taulukossa 33.

TAULUKKO 33. Keskimääräiset ratkaisuosuudet neljälle tieto- ja viestintätekniikkaväittämälle

Oppilaat 
käyttävät tieto- ja 
viestintätekniikkaa
(n = 4305)

Oppilaat käyttävät 
matematiikan 
oppimiseen 
tarkoitettuja 
tietokoneohjelmia
(n = 4317)

Oppilailla on 
tietokoneet 
opetuskäytössä 
luokkahuoneessa
(n = 4312)

Oppilailla on tieto-
koneet opetus-
käytössä tieto-
tekniikan luokassa
(n = 4303)

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

Keski-
arvo

Keski-
hajonta

Ei lainkaan (%) 43,8 19,8 44,4 19,7 44,6 19,5 42,4 20,1

Harvoin (%) 44,9 19,7 43,4 19,5 43,2 20,1 44,5 20,3

Joskus (%) 40,6 20,2 40,3 20,9 37,0 20,6 41,6 20,0

Usein (%) 41,2 20,5 41,0 21,8 39,5 21,0 43,4 19,7

Lähes aina (%) 39,5 21,4 37,1 20,9 38,1 21,8 44,2 19,9
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Ruotsinkielisten koulujen oppilaat menestyivät arvioinnissa tilastollisesti merkitsevästi paremmin 
(p < 0,05) kuin suomenkielisten koulujen oppilaat, kun oppilaat käyttivät tieto- ja viestintätekniik-
kaa matematiikan opetuksessa lähes aina (d = 0,73), tai oppilailla oli tietokoneet opetuskäytössä 
matematiikan luokkahuoneessa lähes aina (d = 0,60). Kun oppilailla ei ollut lainkaan tietokoneita 
opetuskäytössä matematiikan luokkahuoneessa, ruotsinkielisten koulujen oppilaat menestyivät 
tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin suomenkielisten koulujen oppilaat (p < 0,05; d = 0,14). 
Tilastollisesti merkitseviä eroja suomen- ja ruotsinkielisten oppilaiden ratkaisuosuuksissa ei ollut, 
kun tarkasteltiin oppilaiden tietokoneiden opetuskäyttöä tietotekniikan luokassa tai matema-
tiikan oppimiseen tarkoitettujen tietokoneohjelmien käyttöä. Kuviossa 61 nähdään arvioinnin 
ratkaisuosuudet sekä suomen- että ruotsinkielisten koulujen oppilaille kolmen tieto- ja viestintä-
tekniikkaa koskevan väittämän tarkasteluissa. Tieto- ja viestintätekniikan käytön lisäämisellä on 
ollut oppimistuloksia jopa hieman heikentävä vaikutus, mikä nähdään taulukossa 33 ja kuviossa 
59 ja 61. Pitää kuitenkin muistaa, että oppilaiden frekvenssit kolmessa ensimmäisessä tieto- ja 
viestintätekniikkaväittämässä tapauksissa usein tai lähes aina (taulukko 32) olivat pieniä. Tärkeintä 
on tieto- ja viestintätekniikan käyttämisen laadun parantaminen opetuksessa. 
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KUVIO 61. Arvioinnin ratkaisuosuudet sekä suomen- että ruotsinkielisten koulujen  
oppilaille kolmen tieto- ja viestintätekniikka väittämän tarkasteluissa 

Oppilailta ja opettajilta tiedusteltiin taustakyselyissä samoilla kysymyksillä, millaisia käytänteitä ja 
työtapoja matematiikan tunneilla käytettiin. Yhteisiä kysymyksiä oli 15 ja ne ovat pääosin samoja 
kuin taulukossa 31. Kysymykset ja keskimääräiset vastaukset on esitetty kuviossa 62. Kysymyksiin 
vastattiin asteikolla: ei lainkaan = 1, harvoin = 2, joskus = 3, usein = 4, lähes aina = 5. Vastaukset 
olivat keskimäärin hyvin yhtäpitäviä, mikä selvästi nähdään kuviosta 62. Tavallisinta oli yhtei-
nen opetus opettajan johdolla, oppilaiden yhteistoiminta (neuvominen) ja sovittujen tehtävien 
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tekeminen. Opettajien mielestä ryhmissä tai pareittain opiskeltiin enemmän kuin oppilaiden mie-
lestä: kukin teki itselleen sopivan vaikeita tehtäviä, matematiikan taitoja sovellettiin arkielämän 
tilanteisiin ja pohdittiin vastausten järkevyyttä. Oppilaiden mielestä testejä ja kokeita pidettiin 
useammin kuin mitä opettajat olivat ajatelleet. Projektitöitä tehtiin ja tieto- ja viestintätekniik-
kaa käytettiin matematiikan tunneilla harvoin, mikä nähtiin jo modernin oppimisympäristön 
tarkastelussa taulukossa 30. Oppilaat ja opettajat olivat hyvin samaa mieltä vähäisestä tieto- ja 
viestintätekniikan käytöstä matematiikan oppitunneilla, eikä tietokoneiden käyttö oppilaiden 
toiveista huolimatta ole juurikaan lisääntynyt (Mattila 2005, Rautopuro 2013). Syynä tuskin on 
sopivien ohjelmien puute, sillä oppikirjoihin on lähes aina tarjolla sähköistä oheismateriaalia, 
ja internetissä on lukuisia ilmaisia matematiikan oppimiseen tarkoitettuja ohjelmia. Keskeiset 
syyt ovat todennäköisesti matematiikan oppimiseen tarkoitettujen tietokoneohjelmien vähäinen 
käyttäminen (kuvio 60) ja tietokoneiden vaikea saatavuus matematiikan tunneille (taulukko 
32). Kokonaisuudessaan oppilaiden ja opettajien käytänteet ja työtavat ovat pysyneet jokseenkin 
ennallaan vuoden 2012 arviointiin verrattuna (Rautopuro 2013). 
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KUVIO 62. Oppilaiden ja opettajien käytänteet ja työtavat matematiikan tunneilla
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7.8 opettajien taustojen ja asenteiden yhteydet oppimistuloksiin

Luvussa viisi käsiteltiin opettajakyselyn avulla saatuja taustatietoja opettajista ja matematiikan 
oppiaineen opiskelusta. Opettajakyselyyn vastasi 378 opettajaa, joista 54 % oli naisia ja 46 % miehiä. 
Tässä kappaleessa tarkastellaan opettajien taustojen ja asenteiden yhteyksiä oppimistuloksiin.

Suurimmalla osalla kaikista opettajista (93,6 %) oli muodollinen kelpoisuus matematiikan 
opettajan tehtävään. Opettajista oli aineenopettajia 96 % ja luokanopettajia 3 %. Opettajien 
täydennyskoulutuspäivien määrillä lukuvuosina 2012–2015 on tilastollisesti merkitsevä yhteys 
oppilaiden luokiteltuihin keskimääräisiin ratkaisuosuuksiin (p < 0,001; η2 = 0,01), mikä 
nähdään kuvion 63 suuntaviivassa. Tilastollisesti merkitsevä ja käytännössä hyvin pieni 
yhteys löytyy myös matematiikan opetukseen liittyvien luokiteltujen täydennys-
koulutuspäivien ja ratkaisuosuuksien välillä (p < 0,05; η2 = 0,005) (kuvio 64). 
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KUVIO 63. Opettajien 
täydennyskoulutuspäivien määrien yhteys 
oppilaiden ratkaisuosuuteen 

KUVIO 64. Matematiikan opetuksesta vastaavien 
opettajien täydennys koulutus päivien määrien 
yhteys oppilaiden ratkaisuosuuteen

Tilastollisesti merkitsevää eroa oppimistuloksissa ei ollut, kun tarkasteltiin sitä, käyttivätkö 
opettajat opetustyössään koulun matematiikan opetussuunnitelmaa. Eri oppikirjasarjojen va-
linnoilla ei myöskään ollut tilastollisesti merkitseviä eroja oppimistuloksiin. Kirjavertailuissa 
oppimistulosten suhteen on myös hyvä muistaa, että eri oppikirjat eivät välttämättä esitä asioita 
samassa järjestyksessä tai opettajat saattavat poiketa oppikirjan järjestyksestä. Menestykseen 
arvioinnissa on luonnollisesti vaikuttanut se, mitä asioita on käsitelty juuri ennen arviointipäiviä 
ja mitä paljon aikaisemmin. Sähköisten materiaalien, kuten oppimisalustojen tehtäväpankkien 
hyödyntämisellä opetuksessa on tilastollisesti merkitsevä ja käytännössä hyvin pieni yhteys 
oppimistuloksiin (p < 0,05; η2 = 0,004). Lähes aina sähköisiä materiaaleja käyttävien oppilaiden 
ratkaisuosuus oli 46 %, niitä harvoin käyttävillä 42 % ja ei lainkaan käyttävillä 44 %. Opettajien 
GeoGebra-matematiikkaohjelman käyttämisellä opetuksessa on myös tilastollisesti merkitsevästi 
hyvin pieni arvioinnin tuloksia parantava yhteys (p < 0,05; η2 = 0,003). 
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Oppilaiden ratkaisuosuuksissa on tilastollisesti merkitsevät erot (p < 0,001; η2 = 0,01), kun tar-
kastellaan opettajien antamien kotitehtävien määriä (taulukko 34). On sanomattakin selvää, 
että säännöllinen tehtävien tekeminen parantaa matematiikan oppimistuloksia. Kun matema-
tiikan opettajat suunnittelivat koulussa matematiikan opetusta yhteisesti, oppilaiden keski-
määräiset ratkaisuosuudet olivat aina yhdessä suunniteltaessa 47 %, usein 45 %, joskus 42 % ja ei 
lainkaan yhdessä suunniteltaessa 42 %. Erot ovat tilastollisesti merkitseviä ja käytännössä pieniä  
(p < 0,001; η2 = 0,01).

TAULUKKO 34. Ratkaisuosuuksien ja matematiikan kotitehtävien määrän välinen yhteys

Ei yhtään 
tehtävää
(n = 22)

1–2 tehtävää

(n = 776)

3–4 tehtävää

(n = 2638)

5–6 tehtävää

(n = 189)

7 tehtävää tai 
enemmän
(n = 44)

Ratkaisuosuus (%) 39,6 41,2 43,6 48,5 41,6

Matematiikan opettajat ottivat kantaa 12 taustakysymyksessä työtapoihinsa liittyviin väittämiin, 
joiden avulla selvitettiin heidän asenteitaan opettajina ja käsityksiään omista mahdollisuuksistaan 
matematiikan opettajina. Väitteet, joita oli sekä myönteisiä että kielteisiä, esitettiin satunnaisjär-
jestyksessä. Opettajat vastasivat asteikolla: olen täysin eri mieltä = 1, olen jonkin verran eri mieltä = 
2, kantani on epävarma tai minulla ei ole selvää käsitystä = 3, olen jonkin verran samaa mieltä = 4, olen 
täysin samaa mieltä = 5. Nais- ja miesopettajien näkemykset olivat varsin yhdenmukaisia. Eroa oli 
tilastollisesti merkitsevällä tasolla vain yhden väittämän kohdalla: koen usein paineita jäädä ylitöihin 
(p < 0,05), jossa naisten vastauksien keskiarvo oli 3,3 ja miesten 3,0. Suomen- ja ruotsinkielisten 
koulujen opettajilla oli tilastollisesti merkitsevät erot kolmen väittämän kohdalla: luotan kykyyni 
saada erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat yhteistyöhön erilaisissa koulun toiminnoissa (p < 0,05), 
kykenen hallitsemaan häiritsevää käyttäytymistä luokassa (p < 0,05) ja monille yleisopetuksen oppilaille 
matematiikan opetussuunnitelma on aivan liian vaativa (p < 0,05). Kahdessa ensimmäisessä tapauksessa 
ruotsinkielisten koulujen opettajat olivat vahvemmin väittämän kannalla kuin suomenkieliset ja 
viimeisemmässä väittämässä päinvastoin. 

Kahdestatoista työhön liittyvästä asenneväittämästä muodostettiin faktorianalyysin avulla kolme 
ulottuvuutta: yhteistyö ja tuki, työn haasteellisuus ja ryhmänhallinta. Ulottuvuudet sisältävät kolmesta 
viiteen väittämää, joista yksi esitetään käänteisessä muodossa. Väittämät esitetään taulukossa 35. 
Taulukossa on myös jokaisen väittämän keskimääräinen taso keskiarvoina yhden ja viiden välillä. 
Taulukon toiseksi alimmalla rivillä nähdään kunkin ulottuvuuden sisäistä yhdenmukaisuutta 
kuvaava Cronbachin alfa-kerroin sekä osioiden keskimääräinen korrelaatio. Arvoista voi päätellä, 
että jokaisen osion sisäinen yhtenäisyys on kohtalaisen hyvä ja reliabiliteetti näin ollen kunnossa. 
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TAULUKKO 35. Matematiikan opettajan työtapoihin liittyvät asenneulottuvuudet

Yhteistyö ja tuki
 (n = 371)

Työn haasteellisuus
(n = 370)

Ryhmänhallinta
(n = 370)

Pystyn tekemään kouluun tulon 
helpoksi vanhemmille

Keskiarvo = 3,7

Monille yleisopetuksen oppilaille 
matematiikan opetussuunnitelma on 
aivan liian vaativa
Keskiarvo = 3,1

Kykenen hallitsemaan häiritsevää 
käyttäytymistä luokassa

Keskiarvo = 4,0
Luotan kykyyni saada erityistä tukea 
tarvitsevien lasten vanhemmat 
yhteistyöhön erilaisissa koulun 
toiminnoissa
Keskiarvo = 3,4

Oppilas, jolla on oppimisen vaikeuksia 
matematiikassa, saa koulussamme 
oppimiselleen tarvitsemansa tuen
(väittämä käännetty)
Keskiarvo = 2,3

Pystyn rauhoittamaan häiritsevän tai 
äänekkään oppilaan

Keskiarvo = 3,9
Minulla on hyvät valmiudet opettaa 
oppilaita, joilla on oppimisen vaikeuksia 
matematiikassa
Keskiarvo = 3,4

Työni on muuttunut yhä vaativammaksi 
viime vuosien aikana

Keskiarvo = 3,9

Pystyn luomaan sopivia haasteita 
kyvykkäille oppilaille

Keskiarvo = 4,1
Pystyn antamaan vaihtoehtoisen 
selityksen tai esimerkin, jos oppilaat 
vaikuttavat hämmentyneiltä
Keskiarvo = 4,4

Oppilaat, joilla on oppimisen vaikeuksia 
matematiikassa, työllistävät minua 
liikaa
Keskiarvo = 2,9
Koen usein paineita jäädä ylitöihin
Keskiarvo = 3,2

α	=	0,69
Osioiden keskimääräinen korrelaatio 
= 0,37

α	=	0,59
Osioiden keskimääräinen korrelaatio 
= 0,22

α	=	0,75
Osioiden keskimääräinen 
korrelaatio = 0,48

Keskiarvo = 3,7
Keskihajonta = 0,6

Keskiarvo = 3,1
Keskihajonta = 0,6

Keskiarvo = 4,0
Keskihajonta = 0,7

Kuviossa 65 on esitetty opettajien työtapoihin liittyvät keskiarvot yhteistyöstä ja tuesta, työn 
haasteellisuudesta ja ryhmänhallinnasta opetuskielen ja sukupuolen tarkasteluissa asteikolla 1–5. 
Opettajat kokivat matematiikan opettajan työn kohtalaisen haastavaksi keskiarvon ollessa lähellä 
kolmea. Tehokasta ryhmänhallintaa sekä oppilastukea ja monipuolista yhteistyötä vanhempien 
kanssa esiintyi opettajilla usein. Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen opettajien vastauksilla oli 
tilastollisesti merkitsevät erot yhteistyössä ja tuessa (p < 0,05). Naisten ja miesten vastauksissa 
ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. 
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KUVIO 65. Matematiikan opettajan työtapoihin liittyvät ulottuvuudet sukupuolen ja opetuskielen 
tarkastelussa

Opettajia pyydettiin myös vastaamaan 11 väittämän avulla, mikä matematiikan opetuksessa 
yläkoulussa on tärkeää. Opettajat vastasivat taas asteikolla: olen täysin eri mieltä = 1, olen jonkin 
verran eri mieltä = 2, kantani on epävarma tai minulla ei ole selvää käsitystä = 3, olen jonkin verran 
samaa mieltä = 4, olen täysin samaa mieltä = 5. Nais- ja miesopettajien vastauksissa löytyi tilastol-
lisesti merkitseviä eroja viiden väittämän kohdalla: toisinaan opetus tulisi järjestää ainerajat ylittävinä 
projekteina, ja sille tulisi luoda edellytykset (esimerkki projektista: akvaarion ostaminen ja hoitaminen)  
(p < 0,001), matematiikan opetuksessa pitäisi käyttää oppimispelejä (p < 0,001), oppilaiden pitäisi 
käyttää mahdollisimman paljon konkreettisia havainnollistamisvälineitä (esimerkiksi pahvisia kappaleita)  
(p < 0,001), oppilaiden pitäisi muotoilla tehtäviä ja kysymyksiä itse ja etsiä niihin ratkaisuja (p < 0,01) 
ja tärkeintä on oppia käyttämään matematiikkaa jokapäiväisessä elämässään (p < 0,001). Kaikissa ta-
pauksissa naiset olivat vahvemmin väittämän kannalla kuin miehet. Suomen- ja ruotsinkielisten 
koulujen opettajien vastauksilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. 

Tärkeistä asioista matematiikan opetuksessa laadittiin kolme ulottuvuutta: soveltaminen, laina-
laisuudet ja havainnollistamien. Ulottuvuudet sisältävät kolmesta viiteen väittämää ja ne esitetään 
taulukossa 36. Taulukossa on myös jokaisen väittämän keskimääräinen taso yhden ja viiden välillä 
olevina keskiarvoina. Taulukon toiseksi alimmalla rivillä nähdään kunkin ulottuvuuden sisäistä 
yhdenmukaisuutta kuvaava Cronbachin alfa-kerroin sekä osioiden keskimääräinen korrelaatio. 
Arvoista voi päätellä, että jokaisen osion sisäinen yhtenäisyys on kohtalaisen hyvä ja reliabiliteetti 
näin ollen kunnossa. 
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TAULUKKO 36. Matematiikan opettajan työssä on tärkeää

Soveltaminen
 (n = 372)

Lainalaisuudet
 (n = 372)

Havainnollistaminen
(n = 372)

Oppilaiden tulisi kehittää 
mahdollisimman paljon erilaisia 
ratkaisutapoja ja niistä tulee 
keskustella
Keskiarvo = 3,8

Täsmällinen todistaminen on 
keskeinen tavoite matematiikan 
opetuksessa

Keskiarvo = 2,6

Oppilaiden pitäisi käyttää 
mahdollisimman paljon konkreettisia 
havainnollistamisvälineitä (esimerkiksi 
pahvisia kappaleita)
Keskiarvo = 4,0

Oppilaiden tulisi muotoilla tehtäviä 
ja kysymyksiä itse ja etsiä niihin 
ratkaisuja
Keskiarvo = 3,6

Luvun 2 neliöjuuren irrationaalisuus 
pitää todistaa

Keskiarvo = 1,9

Matematiikan opetuksessa pitäisi 
käyttää oppimispelejä

Keskiarvo = 3,7
Opetuksessa tulisi käyttää 
mahdollisimman usein tehtäviä, joita 
täytyy pohtia, eikä voi ratkaista vain 
laskemalla

Keskiarvo = 3,6

Pythagoraan lauseen todistus tulisi 
käsitellä matematiikan tunnilla

Keskiarvo = 3,2

Toisinaan opetus tulisi järjestää 
ainerajat ylittävinä projekteina, ja sille 
tulisi luoda edellytykset (esimerkki 
projektista: akvaarion ostaminen ja 
hoitaminen)
Keskiarvo = 3,7

Tuntiosaamisen arvioinnissa tulisi 
ennen muuta huomioida esitetyt 
ratkaisut
Keskiarvo = 3,3
Tärkeintä on oppia käyttämään 
matematiikkaa jokapäiväisessä 
elämässään
Keskiarvo = 4,3
α	=	0,62
Osioiden keskimääräinen korrelaatio 
= 0,25

α	=	0,64
Osioiden keskimääräinen korrelaatio 
= 0,39

α	=	0,68
Osioiden keskimääräinen 
korrelaatio = 0,30

Keskiarvo = 3,7
Keskihajonta = 0,5

Keskiarvo = 2,6
Keskihajonta = 0,8

Keskiarvo = 3,8
Keskihajonta = 0,6

Opettajat pitivät merkityksellisenä havainnollistamista, konkreettisuutta, soveltamista, keskeisten 
ratkaisumenettelyjen opettelua ja harjoittelua ja oppilaiden omakohtaista ja aktiivista asioiden 
pohdiskelua. Sen sijaan matemaattinen eksaktius, täsmällisyys, lainalaisuudet ja todistaminen 
saivat yläkoulun opettajilta vähemmän kannatusta. Tämä havaitaan kolmen ulottuvuuden ku-
viossa 66. Naisopettajat kannattivat opetuksessa miehiä tilastollisesti merkitsevästi enemmän 
havainnollistamista (p < 0,001). Opetuskielen tarkastelussa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. 
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KUVIO 66. Tärkeät asiat matematiikan opetuksessa sukupuolen ja opetuskielen tarkastelussa

Matematiikan työtapojen ja opetuksessa tärkeiden asioiden ulottuvuuksilla löytyi yhteyksiä 
arvioinnin oppimistuloksiin. Monitasomallinnuksen avulla havaittiin tilastollisesti merkitseviä 
eroja ryhmänhallinnan (p < 0,001), soveltamisen (p < 0,001) ja havainnollistamisen (p < 0,05) 
yhteyksissä oppilaiden ratkaisuosuuksiin. Voidaan sanoa, että opettajien hyvillä ryhmänhallinta-, 
matematiikan soveltamis- ja havainnollistamistaidoilla on oppimistuloksia edistäviä vaikutuksia. 
Tätä havainnollistetaan kuviossa 67, jossa asenneväittämän viisiportainen asteikko luokiteltiin 
neljään ryhmään, joita olivat heikko, matala, kohtalainen ja vahva. Olen täysin eri mieltä tai olen jonkin 
verran eri mieltä vastasi opettajista ryhmähallinnan väittämiin vain puoli prosenttia, havainnollis-
tamisen väittämiin yksi prosentti ja soveltamisen väittämiin ei kukaan. 
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KUVIO 67. Ryhmänhallinnan, soveltamisen ja havainnollistamisen yhteydet oppimistuloksiin

Opettajien taustakyselyssä oli useita yksittäisiä väittämiä, joilla ei ollut tilastollisesti merkitseviä 
yhteyksiä oppilaiden ratkaisuosuuksiin. Seuraavassa tarkastellaan viittä tällaista väittämää, joissa 
opettajien eri vastausvaihtoehdoilla oppilaiden ratkaisuosuudet erosivat vain noin yhdestä kahteen 
prosenttiyksikköä. Matematiikan opettajista 87 % oli sitä mieltä, että matematiikan tunneilla on yhteistä 
opetusta opettajan johdolla usein tai lähes aina. Vain kahdella kyselyyn vastanneesta opettajasta ei ollut 
lainkaan yhteistä opetusta opettajan johdolla. Väitteeseen matematiikkaa opitaan mittaamalla, rakenta-
malla tai muulla tavoin tekemällä vastasi usein tai lähes aina vain 5 % opettajista. Yli neljä kymmenestä 
opettajasta (43,6 %) oli täysin samaa mieltä väitteen pystyn antamaan vaihtoehtoisen selityksen tai esimerkin, 
jos oppilaat vaikuttivat hämmentyneiltä kanssa. Kukaan opettajista ei ollut tästä kysymyksestä täysin eri 
mieltä. Jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteen työni on muuttunut yhä vaativammaksi viime vuosien 
aikana kanssa, oli yli kaksi kolmasosaa (68,1 %) opettajista. Opettajista vain 5 % oli jokseenkin tai täysin 
eri mieltä väitteen oppilaiden pitäisi käyttää mahdollisimman paljon konkreettisia havainnollistamisvälineitä 
(esimerkiksi pahvisia kappaleita) kanssa, neljäsosa (25,9 %) oli täysin samaa mieltä. 

Tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä oppimistuloksiin löytyi seuraavista viidestä tarkasteltavasta 
väittämästä. Opettajista kolme neljäsosaa (75,9 %) kertoi, että matematiikan tunneilla oppilaat käyt-
tävät tietokoneita harvoin tai joskus. Viidesosa oppilaista (20,1 %) ei käytä tunneilla lainkaan tieto-
koneita. Kun tarkastellaan oppilaiden tietokoneiden käyttöaktiivisuutta matematiikan tunnilla, 
ovat ratkaisuosuuksien erot tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001). Tilastollisesti merkitseviä eroja  
(p < 0,001) ratkaisuosuuksiin löytyi myös, kun opettajat pohtivat, miten tunneilla sovelletaan mate-
matiikkaa arkielämään. Noin neljä kymmenestä (38,1 %) opettajasta vastasi oppilaiden soveltavan 
matematiikkaa arkielämään tunneilla usein tai lähes aina. Noin viidennes (19,1 %) opettajista kertoi 
oppilaidensa selittävän muille harvoin tai ei lainkaan, miten ovat tehtävänsä ratkaisseet. Tähän 
väittämään hieman yli kolmannes (35,3 %) opettajista vastasi usein tai lähes aina. Näissä opetta-
jien eri vastausvaihtoehdoissa ratkaisuosuuksien erot ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001). 
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KUVIO 68. Oppimistulokset kahden opettajakysymyksen vastauksien funktioina 

Opettajista 85 % suhtautui myönteisesti väitteeseen pystyn luomaan sopivia haasteita kyvykkäille 
oppilaille, eikä kukaan opettajista ollut tämän väitteen kanssa täysin eri mieltä. Näiden väittämien 
vastausvaihtoehdoilla on myös tilastollisesti merkitsevät (p < 0,001) yhteydet oppimistuloksiin. 
Noin yksi prosentti (1,1 %) opettajista ei kyennyt lainkaan hallitsemaan häiritsevää käyttäytymistä 
luokassa ja noin neljännes (25,9 %) hallitsi aina. Myös näissä opettajien eri vastausvaihtoehdoissa 
ratkaisuosuuksien erot ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001). Kuvioissa 68 ja 69 tarkastellaan 
edellä mainittujen neljän väittämän ratkaisuosuuksia. Kuvioissa suuntaviivat kertovat ratkaisu-
osuuksien kasvusta. 
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KUVIO 69. Oppimistulokset kahden opettajakysymyksen vastauksien funktioina
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8  
Koulukohtaiset  

tarkastelut

 
Koulujen väliset erot ovat olleet Suomessa pitkään OECD-maiden alhaisimpia. Koulujen välisten 
oppimistulosten vaihtelussa on kuitenkin havaittu lievää kasvua viimeaikaisissa kansainvälissä 
tutkimuksissa (mm. PISA 2009, TIMSS 2011) sekä kansallisissa matematiikan oppimistulosten 
arvioinneissa 2000-luvulla (mm. Rautopuro 2013). Vuoden 2015 matematiikan oppimistulosten 
arviointiin osallistui 138 koulua, joista 16 oli ruotsinkielisiä. Kokonaisratkaisuosuuden koulutason 
kuvailevia tunnuslukuja on esitetty taulukossa 37. 

TAULUKKO 37. Kokonaisratkaisuosuuden koulutason tuloksia

Koulun kieli Keskiarvo (%) Keskihajonta (%-yks.) Mediaani (%) Koulujen määrä

Suomi 42,8 6,6 43,0 122

Ruotsi 43,9 5,7 43,3 16

Kaikki 42,9 6,5 43,0 138

Ruotsinkielisten koulujen keskimääräinen kokonaisratkaisuosuus oli yhden prosenttiyksikön 
korkeampi kuin suomenkielisissä kouluissa, mutta tämä ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Medi-
aaneja tarkasteltaessa erot olivat vieläkin pienempiä. Koulujen välinen vaihtelu oli ruotsinkielisissä 
kouluissa hieman pienempää kuin suomenkielisissä, mutta ei merkitsevästi.

Kun koulujen tuloksia tarkasteltiin AVI-alueittain, havaittiin joitakin eroja, jotka eivät koulutasolla 
kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä (taulukko 38). 
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TAULUKKO 38. Kokonaisratkaisuosuudet AVI-alueittain

Aluehallintovirasto Keskiarvo (%) Keskihajonta (%-yks.) Mediaani (%) Koulujen määrä

Etelä-Suomi 43,5 6,7 44,0 46

Lounais-Suomi 45,7 6,4 45,9 21

Itä-Suomi 40,4 4,4 40,3 16

Länsi- ja Sisä-Suomi 42,1 7,5 42,0 30

Pohjois-Suomi 42,0 5,5 42,3 16

Lappi 42,3 5,9 39,4 9

Kaikki 42,9 6,5 43,0 138

Lounais-Suomen koulujen keskiarvo on kaikkein korkein (taulukko 38). Itä-Suomen koulujen 
keskiarvo on puolestaan matalin, ja siellä myös koulujen välinen vaihtelu on pienintä.

Koulut luokiteltiin keskimääräisten ratkaisuosuuksien mukaan myös neljänneksiin (kvartiilit). 
Tässä tarkastelussa merkittävin havainto oli se, että Lounais-Suomen kouluista 43 % sijoittui 
arvioinnissa parhaiten menestyneeseen neljännekseen. Muilla alueilla vastaava osuus vaihteli 
22 %:sta 27 %:iin. Itä-Suomen kouluista yksikään ei yltänyt korkeimpaan neljännekseen. Kuten 
aiemmin mainittiin, erojen ei kuitenkaan voida katsoa olevan tilastollisesti merkitseviä. Suomen- 
ja ruotsinkielisten koulujen välillä ei ollut eroja.

Koulujen välisiä eroja on perinteisesti tarkasteltu niin kansainvälisissä kuin kotimaisissakin tutki-
muksissa koulujen välisen varianssin (sisäkorrelaatio) avulla. Sisäkorrelaatio raportoidaan yleensä 
prosentteina kokonaisvaihtelusta, jolloin se kertoo, kuinka suuri osuus oppilaiden oppimistulosten 
vaihtelusta voidaan katsoa johtuvan koulujen välisistä eroista. 

Taulukkoon 39 on koottu matematiikan arviointien sisäkorrelaatiot 2000-luvun arvioinnissa me-
nestymisen (kokonaisratkaisuosuus) osalta. Vuosien 2000–2011 tulokset on raportoitu aiemmin 
teoksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön muistioita ja selvityksiä 2012:13 (Jakku-Sihvonen & 
Kuusela 2012, 18). Vuoden 2012 sisäkorrelaatio on puolestaan raportoitu vuoden 2012 matema-
tiikan oppimistulosten yhteydessä (Rautopuro 2013).

TAULUKKO 39. Matematiikan arviointien sisäkorrelaatiot vuosina 2000–2015

Matematiikka 9. luokka

2000 2002 2004 2011 2012 2015

7,5 % 4,9 % 6,2 % 6,1 % 7,1 % 6,9 %
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Kuten taulukosta 39 voidaan havaita, koulujen välisissä eroissa ei ole tapahtunut suurtakaan 
muutosta vuosien 2012 ja 2015 arviointien välillä, eivätkä erot kansainvälisesti tarkasteltuna ole 
suuria. Selkein kasvu koulujen välisissä eroissa on tapahtunut vuosien 2002–2012 välisenä aikana, 
ja sen jälkeen kasvu näyttää taittuneen. Kehitystrendit koulujen välisissä eroissa eivät ole täysin 
johdonmukaisia ja syynä siihen voivat olla esimerkiksi kokeen rakenteeseen liittyvät tekijät, 
otoksiin liittyvät satunnaiset tekijät tai ”vuosivaihtelu” (Jakku-Sihvonen & Kuusela 2012, 18).

Vuoden 2015 arvioinnissa koulujen välinen vaihtelu (sisäkorrelaatio) oli suurinta luvuissa ja 
laskutoimituksissa (7,2 %) sekä geometriassa (7,2 %). Koulujen välinen vaihtelu oli puolestaan 
pienintä osa-alueella todennäköisyys ja tilastot (5,2 %). Tehtävätyypeittäin vaihtelu oli suurinta 
ongelmanratkaisutehtävissä (7,6 %), pienintä puolestaan monivalinnoissa (5,1 %). 

Suomalaisten koulujen ”tasalaatuisuutta” voidaan tarkastella myös kuvion 70 perusteella. Kuvion 
keskellä oleva viiva kuvaa kaikkien otoskoulujen kokonaisratkaisuosuuden keskiarvoa (42,9 %). 
Kuvion keskimmäinen käyrä kuvaa otoskoulujen keskiarvoja paremmuusjärjestyksessä. Keskiar-
vokäyrän ylä- ja alapuolella olevat käyrät puolestaan kertovat keskiarvon 95 %:n luottamusvälin 
ylä- ja alarajoista.
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KUVIO 70. Koulujen ratkaisuosuuksien keskiarvot ja 95 %:n luottamusväli

Kun luottamusvälien tarkastelussa huomioidaan koulujen välinen varianssi (sisäkorrelaatio), niin 
10 koulua (7,2 %) jäi tilastollisesti merkitsevästi otoskoulujen keskiarvon alapuolelle, ja vastaavasti 
13 koulua (9,4 %) sijoittui tilastollisesti merkitsevästi yläpuolelle.
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Vanhempien koulutustaustalla on voimakas yhteys oppimistuloksiin. On mielenkiintoista ha-
vaita, että vanhempien koulutustausta selittää koulujen välisestä vaihtelusta eniten osa-alueilla 
luvuissa ja laskutoimituksissa (35,4 %) sekä todennäköisyydessä ja tilastoissa (31,4 %) ja vähiten 
funktioissa (14,6 %) ja geometriassa (22,8 %).

Vaikka koulujen väliset erot oppimistuloksissa ovatkin suhteellisen pieniä, näyttää oppilasarvioin-
nissa olevan eroja niin koulujen välillä kuin koulujen sisälläkin. Saman kouluarvosanan saaneiden 
oppilaiden menestyminen oppimistulosten arvioinnissa vaihteli varsin paljon, ja sama ilmiö on 
nähtävissä myös koulujen välillä. 

Kuviossa 71 on tarkasteltu kouluja, joiden menestys arviointikokeessa vastasi suurin piirtein 
kaikkien koulujen keskiarvoa (42,9 % ± 1 %). Kuviossa on esitetty näiden 18 koulun oppilaiden 
keskimääräinen menestyminen arvosanoittain. 
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KUVIO 71. 18 koulun (S1 – S18) (keskiarvot = 42,9 % ± 1 %) oppilaiden keskimääräinen 
menestyminen kouluarvosanoittain

Samoilla keskimääräisillä matematiikan arvosanoilla saavutettiin varsin erilaisia keskimääräisiä 
oppimistuloksia (kuvio 71). Esimerkiksi arvosanan kymmenen saaneiden oppilaiden ratkaisuosuus 
oli yhdessä koulussa vain 57 %, toisessa taas peräti 89 %. Arvosanassa seitsemän vaihteluväli oli 
27 %:sta 62 %:iin. Arvosanan kahdeksan kriteerit on määritelty opetussuunnitelman perusteissa. 
Vaihteluväli oli tämän arvosanan osalta 31 %:sta 48 %:iin. Koulutasolla keskimäärin samoilla ar-
vosanoilla vaihtelu keskimääräisissä oppimistuloksissa saattoi siis olla yli 20 prosenttiyksikköä, 
vaikka koulujen keskimääräinen menestys arvioinnissa olikin samaa tasoa.
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Kuviossa 72 on esitetty neljän sellaisen koulun arvosanalinjat, jotka olivat arviointikokeessa lähellä 
kaikkien koulujen keskiarvoa. Kuviosta on helppo havaita, että arvostelu ei ole välttämättä joh-
donmukaista edes koulujen sisällä, ja koulujen välillä arvosanojen ero on suuri. Kahdessa koulussa 
arvosanojen viisi ja kuusi välillä ei ole minkäänlaista eroa keskimääräisissä ratkaisuosuuksissa, ja 
yhdessä koulussa arvosanat kuudesta kahdeksaan tuottivat keskimäärin samat ratkaisuosuudet. 
Tähän ei käy selitykseksi kyseisten koulujen pieni oppilasmäärä. 
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KUVIO 72. Neljän koulun (keskiarvot = 42,9 % ± 1 %) oppilaiden keskimääräinen  
menestyminen kouluarvosanoittain

Kuvion 72 perustella voidaan myös todeta, että vaikka oppilaiden keskimääräinen osaaminen 
arviointikokeessa oli ollut samaa tasoa, arvosanojen keskiarvot kouluissa saattoivat poiketa 
toisistaan jopa 1,5–2 arvosanan verran. Tämä ongelma on havaittu toistuvasti oppimistulosten 
arvioinneissa. Oppilaiden valikoituminen toiseen asteen opintoihin perustuu perusopetuksen 
arvosanoihin. Tulosten perusteella on syytä pohtia vakavasti, ovatko oppilaat tasa-arvoisessa 
asemassa yhteisvalinnoissa.
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9 
Ratkaisuosuudet arvioinnin 

paperi- ja sähköversioissa

9.1 Monivalinta- ja päässälaskutehtävät paperi- ja sähköversioissa

Ensimmäistä kertaa matematiikan oppimistulosten arvioinnissa kaikkien otoskoulujen kaikki 
otosoppilaat suorittivat osan matematiikan tehtävätyypeistä sähköisesti tietokoneella. Jokainen 
otosoppilas suoritti joko monivalinta- tai päässälaskutehtävät sähköisesti tietokoneella. Tässä ma-
tematiikan oppimistulosarvioinnissa tarkastellaan paperi- ja sähköversioiden tuloksia keskenään 
vertailemalla paperiversion monivalintakysymyksiä sähköversion monivalintakysymyksiin sekä 
paperiversion päässälaskutehtäviä sähköversion päässälaskutehtäviin. Monivalintatehtäviin vastasi 
4680 oppilasta, joista 2309 (49,3 %) oppilasta suoritti tehtävät paperiversiona ja 2371 (50,7 %) säh-
köversiona. Vastaavasti päässälaskutehtäviin vastasi 4637 oppilasta, joista 2337 (50,4 %) oppilasta 
suoritti tehtävät paperiversiona ja 2300 (49,6 %) sähköversiona. 

Monivalintatehtävissä paperiversion suorittaneet oppilaat menestyivät keskimäärin noin 2 pro-
senttiyksikköä paremmin kuin sähköversion suorittaneet oppilaat. Paperiversiossa oppilaiden 
keskimääräinen ratkaisuosuus oli 55 % ja sähköversiossa 53 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä, 
mutta efektin koolla mitattuna käytännössä varsin pieni (p < 0,001; d = 0,11). Pojilla paperi- ja 
sähköversion välinen ero oli noin 3 prosenttiyksikköä, tytöillä 2 prosenttiyksikköä. Poikien 
välinen ero on tilastollisesti merkitsevä ja efektin koolla mitattuna pieni (p < 0,01; d = 0,13). 
Tyttöjen välinen ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Suomenkielisissä kouluissa versioiden vä-
linen keskimääräinen ero oli hieman yli 2 prosenttiyksikköä ja ero on tilastollisesti merkitsevä  
(p < 0,001; d = 0,11). Ruotsinkielisillä kouluilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Kuviossa 
73 esitetään paperi- ja sähköversioihin perustuvat ratkaisuosuudet monivalintatehtävissä ja tau-
lukossa 40 on niiden tunnuslukuja. 
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KUVIO 73. Paperi- ja sähköversioihin perustuvat ratkaisuosuudet monivalintatehtävissä 

Puolet paperiversion suorittaneista oppilaista saavutti monivalintatehtävissä vähintään 57 % 
ratkaisuosuuden. Sähköversiossa vastaava ratkaisuosuus oli 50 %. Paperiversiona monivalintateh-
tävät suorittaneista joka viides (20, 3 %) saavutti vähintään 75 %:n ratkaisuosuuden ja vastaavasti 
sähköversion suorittaneista vähintään joka kuudes (16,4 %). Monivalintatehtävissä täydet 14 
pistettä sai paperiversiossa 34 oppilasta ja sähköversiossa 25. Paperi- ja sähköversioihin perustuvat 
monivalintatehtävien ratkaisuosuuksien jakaumat 5 prosenttiyksikön välein on esitetty kuviossa 
74. Tässä jakaumassa paperi- ja sähköversioiden erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 

TAULUKKO 40. Monivalintatehtävien tunnuslukuja paperi- ja sähköversioissa

Monivalintatehtävät Keskiarvo (%) Keskihajonta (%-yks.)

Paperiversio Kaikki (n = 2309) 55,4 21,3

Pojat (n = 1178 ) 55,7 22,0

Tytöt (n = 1131) 55,1 20,5

Suomenkieliset (n = 2065) 55,3 21,4

Ruotsinkieliset (n = 244) 56,1 20,5

Sähköversio Kaikki (n = 2371) 53,1 20,9

Pojat (n = 1212) 52,9 21,4

Tytöt (n = 1153) 53,5 20,4

Suomenkieliset (n = 2137) 52,9 21,0

Ruotsinkieliset (n = 234) 55,0 20,1
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Pojilla ja tytöillä paperi- ja sähköversioihin perustuvat monivalintatehtävien ratkaisuosuuksien 
jakaumat 5 prosenttiyksikön välein eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Paperiversiona moniva-
lintatehtävät suorittaneista pojista 22 % saavutti vähintään 75 %:n ratkaisuosuuden ja vastaavasti 
sähköversion suorittaneista 17 %. Tytöillä vastaavat luvut olivat 18 % ja 16 %. Suomenkielisissä 
kouluissa paperi- ja sähköversioihin perustuvat monivalintatehtävien ratkaisuosuuksien jakaumat 
5 prosenttiyksikön välein ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05). Tässä tarkastelussa ruotsin-
kielisissä kouluissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.
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KUVIO 74. Paperi- ja sähköversioihin perustuvat ratkaisuosuuksien jakaumat 
monivalintatehtävissä

Päässälaskutehtävissä paperiversion suorittaneet oppilaat menestyivät keskimäärin noin 4 
prosenttiyksikköä paremmin kuin sähköversion suorittaneet. Paperiversiossa oppilaiden keski-
määräinen ratkaisuosuus oli 54 % ja sähköversiossa 50 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä, mutta 
efektin koolla mitattuna käytännössä pieni (p < 0,001; d = 0,17). Pojilla paperi- ja sähköversion 
välinen ero oli noin 3 prosenttiyksikköä ja tytöillä peräti 6 prosenttiyksikköä. Tyttöjen välinen 
ero on tilastollisesti merkitsevä ja efektin koolla mitattuna kohtalaisen pieni (p < 0,001; d = 0,24).  
Samoin myös poikien välinen ero on tilastollisesti merkitsevä, mutta käytännössä pieni  
(p < 0,05; d = 0,12). Suomenkielisissä kouluissa versioiden välinen keskimääräinen ero oli hieman 
vajaa 4 prosenttiyksikköä ja ero on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001; d = 0,15). Vastaavasti 
ruotsinkielisissä kouluissa paperi- ja sähköversioiden ero oli peräti 8 prosenttiyksikköä ja efektin 
koolla mitattuna kohtalainen (p < 0,001; d = 0,36). Kuviossa 75 esitetään paperi- ja sähköversioi-
hin perustuvat ratkaisuosuudet päässälaskutehtävissä ja taulukossa 41 on niiden tunnuslukuja.
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KUVIO 75. Paperi- ja sähköversioihin perustuvat ratkaisuosuudet päässälaskutehtävissä

Puolet paperiversion suorittaneista oppilaista saavutti päässälaskutehtävissä vähintään 57 % rat-
kaisuosuuden. Sähköversiossa vastaava ratkaisuosuus oli 50 %. Paperiversiona päässälaskutehtä-
vät suorittaneista yli viidesosa (22,6 %) saavutti vähintään 75 %:n ratkaisuosuuden ja vastaavasti 
sähköversion suorittaneista vähintään hieman yli kuudesosa (17,3 %). Paperiversiossa alle 30 %:n 
ratkaisuosuuteen jäi vähän yli joka viides (20,7 %) oppilaista ja vastaavasti sähköversiossa hieman yli 
joka neljäs (26,6 %). Päässälaskutehtävissä täydet 14 pistettä sai paperiversiossa 54 oppilasta ja sähkö-
versiossa 32. Paperi- ja sähköversioihin perustuvat päässälaskutehtävien ratkaisuosuuksien jakaumat 
5 prosenttiyksikön välein ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) ja ne ovat esitetty kuviossa 76.

TAULUKKO 41. Päässälaskutehtävien tunnuslukuja paperi- ja sähköversioissa

Päässälaskutehtävät Keskiarvo (%) Keskihajonta (%-yks.)

Paperiversio Kaikki (n = 2337) 53,8 24,5

Pojat (n = 1196) 54,6 25,7

Tytöt (n = 1138) 53,0 23,2

Suomenkieliset (n = 2105) 54,0 24,7

Ruotsinkieliset (n = 232) 52,2 23,0

Sähköversio Kaikki (n = 2300) 49,6 24,3

Pojat (n = 1175) 51,5 25,0

Tytöt (n = 1125) 47,5 23,4

Suomenkieliset (n = 2062) 50,2 24,5

Ruotsinkieliset (n = 238) 44,0 22,4
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Suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa paperi- ja sähköversioihin perustuvat päässälaskutehtävien 
ratkaisuosuuksien jakaumat 5 prosenttiyksikön välein ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05). 
Ruotsinkielisissä kouluissa 19 % saavutti vähintään 75 %:n ratkaisuosuuden paperiversiossa ja 
vastaava tulos sähköversiossa oli 16 %.
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KUVIO 76. Paperi- ja sähköversioihin perustuvat ratkaisuosuuksien jakaumat 
päässälaskutehtävissä

Tytöillä (p < 0,001) ja pojilla (p < 0,05) paperi- ja sähköversioihin perustuvat päässälaskutehtä-
vien ratkaisuosuuksien jakaumat 5 prosenttiyksikön välein ovat tilastollisesti merkitseviä ja ne 
ovat esitetty kuviossa 77. Paperiversiona päässälaskutehtävät suorittaneista tytöistä 19 % saavutti 
vähintään 75 %:n ratkaisuosuuden ja vastaavasti sähköversion suorittaneista vain 13 %. Pojilla 
vastaavat luvut olivat 26 % ja 21 %. Pojilla paperi- ja sähköversioihin perustuvat monivalinta-
tehtävien ratkaisuosuuksien jakaumat 5 prosenttiyksikön välein ovat tilastollisesti merkitseviä  
(p < 0,001), mutta tytöillä ei ollut tässä tarkastelussa tilastollisesti merkitsevää eroa. Nämä ja-
kaumat näkyvät kuviossa 77.
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KUVIO 77. A) Tyttöjen ratkaisuosuuksien jakaumat päässälaskutehtävissä 
  B) Poikien ratkaisuosuuksien jakaumat päässälaskutehtävissä 
  C) Tyttöjen ratkaisuosuuksien jakaumat monivalintatehtävissä 
  D) Poikien ratkaisuosuuksien jakaumat monivalintatehtävissä

Matematiikan eri osa-alueiden tulokset sekä paperi- että sähköversioissa olivat samankaltaisia kuin 
osa-alueiden kokonaistulokset monivalinta- ja päässälaskuosiossa. Eri osa-alueilla oli tilastollisesti 
merkitseviä eroja (p < 0,05) paperi- ja sähköversioiden välillä sekä monivalinta- että päässälasku-
tehtävissä. Erot ovat samaa suurusluokkaa kuin paperi- ja sähköversioiden kokonaistuloksissakin.

Paperi- ja sähköversioiden keskimääräisten ratkaisuosuuksien erot monivalintatehtävissä olivat 
eri AVI-alueilla pieniä. Suurinta ero oli Itä-Suomessa (3,8 prosenttiyksikköä) ja pienintä Lapissa 
(0,4 prosenttiyksikköä). Monivalintatehtävissä oppilaiden tulokset olivat parempia paperiversiossa 
kaikilla AVI-alueilla, lukuun ottamatta Lappia, jossa sähköversion suorittaneet oppilaat ylsivät 
parempaan tulokseen. Paperi- ja sähköversioiden keskimääräisten ratkaisuosuuksien erot ovat 
tilastollisesti merkitseviä Etelä- ja Itä-Suomessa (p < 0,05). Vastaavasti päässälaskutehtävissä 
paperi- ja sähköversioiden keskimääräisten ratkaisuosuuksien erot olivat suurimmillaan Lapissa 
(6,1 prosenttiyksikköä) ja pienimmillään Pohjois-Suomessa (2,6 prosenttiyksikköä). Kaikilla AVI-
alueilla päässälaskutehtävien paperiversiossa pärjättiin sähköversiota paremmin. Tilastollisesti 
merkitsevät erot löytyivät myös Etelä- ja Itä-Suomessa (p < 0,05).

Kaikissa oppilaan ensisijaisissa jatko-opintojen hakutoiveissa paperiversion ratkaisuosuudet 
olivat hieman sähköversion tuloksia parempia. Monivalintatehtävissä lukioon (pitkä ja lyhyt 
matematiikka) hakeutuvien oppilaiden tulokset paperi- ja sähköversioiden suhteen ovat tilastol-
lisesti merkitseviä ja käytännössä efektien koot pieniä (p < 0,05; 0,10 < d < 0,19). Ratkaisuosuuk-
sien erot lyhyeen matematiikkaan pyrkiville oli 3 prosenttiyksikköä ja pitkään matematiikkaan  
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2 prosenttiyksikköä. Vastaavasti päässälaskutehtävissä lukioon ja ammatillisiin opintoihin hakeu-
tuvien oppilaiden tulokset paperi- ja sähköversioiden suhteen ovat tilastollisesti merkitseviä ja 
käytännössä efektin koot pieniä (p < 0,05; 0,20 < d < 0,28). Ratkaisuosuuksien erot suurimmillaan 
oli pitkään matematiikkaan pyrkiville 5 prosenttiyksikköä ja pienimmillään ammatillisiin opin-
toihin 2 prosenttiyksikköä. Tulokset oppilaan ensisijaisella jatko-opintojen hakutoiveella kaikilla 
paperi- ja sähköversioiden ratkaisuosuuksilla olivat samankaltaisia kuin kokonaisratkaisuosuus 
tarkastelussa. 

Vanhempien koulutustaustan kannalta kaikki arvioinnin paperi- ja sähköversion tulokset ovat 
myös tilastollisesti erittäin merkitseviä, niin kuin kokonaistuloksissakin. Kaikissa tarkasteluissa 
paperiversion ratkaisuosuudet olivat sähköversion tuloksia parempia, lukuun ottamatta päässä-
laskutehtäviä, jossa sähköversion tulokset olivat parempia (6 prosenttiyksikköä) vanhempien 
koulutuksen ollessa peruskoulu (n = 64). Jos vanhempien korkein koulutus oli lukio tai peruskoulu, 
monivalintatehtävissä paperi- ja sähköversioiden ratkaisuosuuksilla oli tilastollisesti merkitsevät 
erot (p < 0,05; 0,20 < d < 0,52). Ratkaisuosuuksien ero oli peräti 11 prosenttiyksikköä (d = 0,52), 
jos vanhempien koulutus oli peruskoulu (n = 67). Vastaavasti päässälaskutehtävissä tilastollises-
ti merkitsevät erot paperi- ja sähköversiolle saatiin, jos vanhempien koulutus oli korkeakoulu  
(p < 0,001; d = 0,21) tai ammattikoulu (p < 0,01; d = 0,20). 

Paperi- ja sähköversion tulosten yhteydet matematiikan kouluarvosanoihin ovat luonnollisestikin 
tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001) ja samankaltaisia kuin kokonaistuloksissakin. Monivalin-
tatehtävissä paperi- ja sähköversioiden väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä matematiikan 
kouluarvosanojen kannalta, jos oppilailla oli arvosanat kahdeksan (p < 0,001; d = 0,26) tai seitse-
män (p < 0,05; d = 0,13). Ainoastaan arvosanan viisi saaneet oppilaat pärjäsivät monivalintateh-
tävien sähköversiossa paremmin kuin paperiversiossa. Vastaavat tilastollisesti merkitsevät erot 
eri versioiden välille päässälaskutehtävissä saatiin kouluarvosanoilla yhdeksän, seitsemän, kuusi  
(p < 0,001; 0,30 < d < 0,33) ja kymmenen (p < 0,001; d = 0,26). 

Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät väittämät olivat seuraavat: matematiikan tunneilla oppilaat 
käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa, matematiikan tunneilla oppilaat käyttävät matematiikan 
oppimiseen tarkoitettuja tietokoneohjelmia, matematiikan tunneilla oppilailla on tietokoneet 
opetuskäytössä luokkahuoneessa ja matematiikan tunneilla oppilailla on tietokoneet opetus-
käytössä tietotekniikan luokassa. Näihin neljään väittämään oppilaat vastasivat vaihtoehdoilla: 
ei lainkaan, harvoin, joskus, usein, lähes aina. Paperi- ja sähköversioiden ratkaisuosuuksissa – sekä 
monivalinta- että päässälaskutehtävissä – ei ollut edellä mainittujen vastausvaihtoehtojen välillä 
tilastollisesti merkitseviä eroja. Oppilaiden menestyminen arvioinnin sähköisissä osioissa oli 
samaa tasoa kuin paperisissa osioissa, vaikka oppilailla oli matematiikan tunneilla tietokoneita 
käytössä vähän tai paljon. 

Sähköversio

Sähköversion monivalintaosiossa tyttöjen keskimääräinen ratkaisuosuus oli 54 % ja poikien 53 %. 
Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Myöskään suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden 
keskimääräisillä tuloksilla sähköversion monivalintaosiossa ei ollut tilastollisesti merkitsevää 
eroa (taulukko 40). Sen sijaan sähköversion päässälaskuosiossa pojat menestyivät tilastollisesti 
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merkitsevästi tyttöjä paremmin (p < 0,001; d = 0,17) poikien ratkaisuosuuden ollessa 52 % ja 
tyttöjen 48 %. Suomenkielisten koulujen oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus sähköversion 
päässälaskuosiossa oli 50 %, ruotsinkielisten vain 44 % (taulukko 41). Myös näiden ero oli tilas-
tollisesti merkitsevä (p < 0,001; d = 0,25). 

Kolme prosenttia opettajista kertoi opettajakyselyssä oppilaiden käyttävän sähköisissä osioissa 
minikannettavia tietokoneita, yksi prosentti opettajista kertoi oppilaiden käyttävän tabletteja. 
Pöytäkoneella suoritetun sähköisen monivalintaosion keskimääräinen ratkaisuosuus oli 54 %, 
kannettavalla tietokoneella suoritetun 54 %, minikannettavalla tietokoneella 53 % ja tabletilla 
46 %. Edellä mainituissa ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja. Sen sijaan sähköisessä päässälas-
kuosiossa löytyy tilastollisesti merkitsevät erot oppilaiden ratkaisuosuuksissa (p < 0,001; d = 0,52),  
kun arviointi suoritettiin minikannettavalla tietokoneella tai jollain muulla tietokoneella. Pöy-
täkoneella suoritetun sähköisen päässälaskuosion keskimääräinen ratkaisuosuus oli 50 %, kan-
nettavalla tietokoneella suoritetun 47 %, minikannettavalla tietokoneella 37 % ja tabletilla 36 %. 
Sähköisessä päässälaskuosiossa menestyttiin selkeästi sähköistä monivalintaosiota heikommin, 
kun oppilailla oli käytössä minikannettavat tietokoneet tai tabletit. Monivalintaosiossa tarvitsee 
vain valita oikea vaihtoehto, päässälaskuosiossa pitää kirjoittaa oikea vastaus. 

9.2 Sähköisten päässälasku- ja monivalintatehtävien aika-analyysi

Seuraavassa analysoidaan sähköiseen monivalinta- ja päässälaskutehtäviin kulunutta aikaa tehtä-
vän vaikeustason ja siinä onnistumisen kannalta. Tehtävien vaikeustaso on määritelty erillisessä 
osioanalyysissä ja sen perusteella tehtävät jaettiin kolmeen ryhmään: helpot, keskivaikeat ja vai-
keat. Tehtävän vaikeus tarkoittaa tässä sitä, että helpolla tasolla suurin osa oppilaista pystyy sen 
ratkaisemaan, jolloin vastaavasti tehtävän erottelukyky on huono. Vaikeissa tehtävissä tilanne on 
päinvastainen: suurin osa oppilaista ei osaa niitä ratkaista, joten tehtävän erottelukyky on korkea. 
Keskivaikeat tehtävät sijoittuvat näiden tehtävien välimaastoon.

Monivalintatehtävistä, joita oli yhteensä 18, kuusi oli helppoa, kuusi keskivaikeaa ja kuusi vai-
keaa. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös neljää monivalintatehtävää, jotka karsiutuivat pois 
osioanalyysissä. Päässälaskutehtäviä oli yhteensä 14. Kahdeksan ensimmäistä tehtävää oli yhteis-
aikarajoitteista, jolloin oppilaalla oli käytettävissä niihin yhteensä enintään kahdeksan minuuttia 
aikaa. Loput kuusi tehtävää olivat tehtäväkohtaisesti aikarajoitteisia, jolloin oppilaalla oli kuhun-
kin tehtävään aikaa enintään yksi minuutti. Näistä yhteisaikarajoitteisista tehtävistä yksikään ei 
ollut helppo, viisi oli keskivaikeaa ja kolme vaikeaa. Tehtäväkohtaisesti aikarajoitteisista kolme 
oli helppoa, kaksi keskivaikeaa ja yksi vaikea. 

Seuraavaksi laskettiin sekä monivalinta- että päässälaskutehtävien muuttujista tehtäviin käytet-
tyjen aikojen keskiarvosummamuuttujia, jotka eriytyivät vaikeustasoittain. Monivalintatehtävien 
18 muuttujasta muodostettiin siis kolme ajan keskiarvosummamuuttujaa (helpot, keskivaikeat 
ja vaikeat). Päässälaskutehtävistä muodostettiin vuorostaan viisi vastaavaa summamuuttujaa, 
yhteisaikarajoitteisista kaksi ja aikarajoitteisista kolme summamuuttujaa.
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Viimeisessä vaiheessa oppilaiden tehtävissä onnistuminen ryhmiteltiin kullakin vaikeustasolla 
kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä (1) olivat ne oppilaat, jotka ratkaisivat kyseisen vai-
keustason tehtävistä keskimäärin kolmasosan oikein, toisessa ryhmässä (2) ne, jotka ratkaisivat 
tehtävistä keskimäärin enintään kaksi kolmasosaa ja kolmannessa ryhmässä (3) oppilaat, jotka 
ratkaisivat tehtävistä keskimäärin enemmän kuin kaksi kolmasosaa. 

Oppilaiden monivalinta- ja päässälaskutehtäviin käyttämää aikaa analysoidaan seuraavaksi yksi-
suuntaisella varianssianalyysilla. Tässä analyysissa vertaillaan, kuinka paljon eri osaamisryhmät 
käyttivät tehtäviin keskimäärin aikaa eri vaikeustasoilla. 

aika-analyysien monivalintatehtävät

Helpoissa tehtävissä vähiten aikaa tehtäviin käytti ryhmä, joka osasi enintään 1/3:n tehtävistä 
oikein (35 s) (kuvio 78). Vastaavasti ne oppilasryhmät, jotka osasivat tehtävistä joko enintään 
2/3 tai tätä enemmän, eivät tilastollisesti eronneet ajankäytöllisesti toisistaan (noin 45 s). Sen 
sijaan molemmat ryhmät käyttivät tehtäviin tilastollisesti enemmän aikaa (p < 0,001) kuin se 
oppilasryhmä, joka osasi tehtävistä enintään 1/3:n. Havaittu ryhmien välinen ero (10 s) oli suu-
ruusluokaltaan varsin keskimääräinen (d = 0,55).

Keskivaikeissa monivalintatehtävissä ryhmien väliset erot alkoivat kasvaa ryhmien välisen jär-
jestyksen pysyessä edelleen samana. Vähiten aikaa tehtäviin kului edelleen sillä oppilasryhmällä, 
joka osasi niistä enintään 1/3:n (58 s), seuraavaksi eniten ryhmällä, joka osasi niistä enintään 2/3 
(72 s) ja eniten ryhmä, joka osasi niistä enemmän kuin 2/3 (102 s). Ensimmäisen ja toisen osaa-
misryhmän välinen ero oli suuruusluokaltaan keskimääräistä tasoa (d = 0,35), ensimmäisen ja 
kolmannen osaamisryhmän välinen ero oli suuri (d = 0,94) ja toisen ja kolmannen osaamisryhmän 
välinen ero suurehko (d = 0,66). Kaikkien osaamisryhmien ajat poikkesivat myös tilastollisesti 
toisistaan (p < 0,001).

Kuten keskivaikeissa tehtävissä, tilanne oli hyvin samankaltainen myös vaikeissa tehtävissä. Jär-
jestys pysyi samana, vaikka ajallisesti osaamisryhmien väliset erot olivat edellistä vaikeustasoa 
pienemmät. Vähiten aikaa vaikeisiin tehtäviin käytti ryhmä, joka osasi niistä enintään 1/3:n oikein 
(54 s), seuraavaksi vähiten aikaa kului sillä ryhmällä, joka käytti niihin keskimäärin 57 sekuntia, 
ja eniten ryhmä, joka osasi niistä enemmän kuin 2/3 (66 s). Kuten jo ajoista on pääteltävissä, 
 ensimmäisen ja toisen oppilasryhmän välinen ero on käytännössä hyvin pieni (d = 0,1). Sen  sijaan 
kolmanteen oppilasryhmään verrattuna sekä ensimmäinen että toinen osaamisryhmä eroaa tilas-
tollisesti merkitsevästi (p < 0,001), mutta havaitut erot ovat kuitenkin suuruusluokaltaan pienen 
ja keskimääräisen välillä (0,32 < d < 0,42).
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KUVIO 78. Monivalintatehtäviin käytetty keskimääräinen aika tehtävän vaikeustason  
ja oppilaan osaamisen suhteen 

aika-analyysien päässälaskutehtävät

Yhteisaikarajoitteisissa päässälaskutehtävissä ei ollut helpoiksi luokiteltavia tehtäviä lainkaan. 
Keskivaikeissa tehtävissä osaamisryhmien väliset erot olivat ajankäytön kannalta varsin pienet. 
Oppilasryhmässä, jossa tehtävistä osattiin enintään 1/3, aikaa kului keskimäärin 5,8 sekuntia teh-
tävää kohden, ryhmässä, jossa niistä osattiin enintään 2/3, aikaa kului keskimäärin 6,2 sekuntia ja 
ryhmässä, jossa niistä osattiin enemmän kuin 2/3, aikaa kului keskimäärin 6,1 sekuntia (kuvio 79). 
Tilastollisessa mielessä todennettava ero esiintyi ensimmäisen ja toisen osaamisryhmän välillä 
(p < 0,05). Havaittu ero oli kuitenkin suuruudeltaan melko pieni (d = 0,14).

Vaikeissa tehtävissä ne oppilaat, jotka ratkaisivat tehtävistä enintään 1/3:n oikein, käyttivät aikaa 
tehtävää kohden keskimäärin 6 sekuntia, 2/3 tehtävistä oikein ratkaisseista 7,4 sekuntia ja enem-
män kuin 2/3 tehtävistä oikein ratkaisseista 6,4 sekuntia. Tilastollisesti merkitsevät erot ilmenivät 
ensimmäisen ja toisen osaamisryhmän (p < 0,001) välillä, joiden osalta ero oli suuruudeltaan pie-
nen ja keskimääräisen rajoilla (d = 0,38). Toisen ja kolmannen osaamisryhmän välillä (p < 0,01) 
havaittua eroa voi puolestaan luonnehtia lähinnä pieneksi.



153

0
1

2

3

4

5

6

7
8

Keskivaikeat Vaikeat

se
ku

nti
a/t

eh
täv

ä(
ke

sk
im

ää
rin

)

Tehtävän vaikeustaso

Yhteisaikarajoitteiset tehtävät

enintään 1/3 tehtävistä
oikein

enintään 2/3 tehtävistä
oikein

enemmän kuin 2/3 tehtävistä
oikein

KUVIO 79. Yhteisaikarajoitteisiin päässälaskutehtäviin käytetty keskimääräinen aika tehtävän 
vaikeustason ja oppilaan osaamisen suhteen 

Aikarajoitetuissa, helpoissa tehtävissä se osaamisryhmä, joka sai tehtävistä enintään 1/3:n oikein, 
käytti tehtävään keskimäärin 9,4 sekuntia, tehtävistä enintään 2/3 oikein osannut ryhmä 11,3 
 sekuntia ja enemmän kuin 2/3 tehtävistä oikein osannut ryhmä 10,5 sekuntia (kuvio 80). Havaitut 
ryhmäkeskiarvot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti toisistaan eroavia. 
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KUVIO 80. Aikarajoitteisiin päässälaskutehtäviin käytetty keskimääräinen aika tehtävän 
vaikeustason ja oppilaan osaamisen suhteen
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Keskivaikeissa tehtävissä ensimmäinen osaamisryhmä käytti aikaa keskimäärin 8,9 sekuntia, 
toinen osaamisryhmä 8,7 sekuntia ja kolmas 8,0 sekuntia. Osaamisryhmien väliset erot olivat 
varsin pieniä eivätkä siten myöskään tilastollisesti todennettavissa.

Aikarajoitteisista tehtävistä vain yksi oli vaikeaksi luokiteltava tehtävä, mikä tarkoitti, että tehtävän 
joko osasi tai ei osannut. Sen vuoksi kuviossa 80 on vain kaksi luokkaa: enintään 1/3 tehtävästä 
oikein, mikä on tässä tulkittava, etteivät tähän ryhmään kuuluneet oppilaat osanneet tehtävää 
lainkaan, ja luokka enemmän kuin 2/3 tehtävästä oikein, mikä tässä tarkoittaa tehtävän täysin 
oikein suorittaneita oppilaita. Näin ollen se ryhmä, joka ei osannut tehtävää lainkaan, käytti siihen 
aikaa keskimäärin 6,6 sekuntia, ja se ryhmä, joka sen osasi, 10,7 sekuntia. Ero on myös tilastollisesti 
havaittavissa (p < 0,05), mutta ero on suuruudeltaan pieni (d = 0,12). 

9.3 Sähköiset GeoGebra-tehtävät 

Matematiikan oppimistulosten arvioinnissa oli uutena tehtävätyyppinä ensimmäistä kertaa säh-
köinen GeoGebra-arviointi, joka laadittiin käyttäen sähköistä GeoGebra-matematiikkaohjelmistoa 
(https://www.geogebra.org/). Ohjelmalla voidaan laskea, piirtää kuvia ja kuvaajia, liikuttaa ja luoda 
koordinaatistoja, luoda 3D-malleja ja tehdä animaatioita. Voidaan sanoa, että GeoGebra-arviointi 
oli tämän arvioinnin ainoa ”aidosti oikea” sähköinen arviointi, sillä tätä arviointityyppiä ei voitu 
suorittaa paperiversiona. GeoGebra-arvioinnissa oli kaksi tehtävää, joiden molempien maksi-
mipistemäärä oli viisi pistettä. Näiden ratkaisuosuuksia ei otettu huomioon tämän arvioinnin 
kokonaisratkaisuosuuksien tarkasteluissa. 

GeoGebra-tehtävät:

 ▪ Piirrä GeoGebralla kolmio, jonka pinta-ala on 14 cm2. Yksi koordinaatiston ruutu vastaa yhtä 
neliösenttimetriä.

 ▪ Piirrä GeoGebralla suunnikas, jonka piiri on 22 cm ja pinta-ala 24 cm2. Yksi koordinaatiston 
ruutu vastaa yhtä neliösenttimetriä.

Oppilailla oli sähköisessä GeoGebra-alustassa tehtävien ratkaisuja varten käytössä valikko, mikä 
sisälsi runsaan määrän erilaisia geometrisia operaatioita. Kuviossa 81 esitetään ensimmäisen 
GeoGebra-tehtävän eräs mallivastaus sekä taulukossa 42 nähdään molempien GeoGebra-tehtävien 
pisteytysohjeet.
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KUVIO 81. Ensimmäisen GeoGebra-tehtävän eräs mallivastaus

Ensimmäiseen GeoGebra-tehtävään osallistui 4440 (92,9 %) oppilasta ja toiseen 4432 (92,7 %). 
Ensimmäisen GeoGebra-tehtävän keskimääräinen ratkaisuosuus oli 54 % (53,6 %) ja toisen 26 % 
(26,4 %). Ensimmäisessä tehtävässä menestyttiin noin kaksi kertaa paremmin kuin toisessa. Teh-
tävät olivat vaikeustasoltaan erilaisia, mutta osasyy menestymisen eroihin saattoi johtua myös 
tehtäviin annetun yhteisajan liian aikaisesta loppumisesta jälkimmäisen tehtävän kohdalla. Tyttöjen 
ratkaisuosuus ensimmäisessä tehtävässä oli 54 % ja poikien 53 %. Toisessa tehtävässä ratkaisuosuu-
det pojille oli 27 % ja tytöille 26 %. Nämä erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Ensimmäisessä 
tehtävässä ruotsinkielisten koulujen oppilaat menestyivät tilastollisesti merkitsevästi paremmin 
kuin suomenkieliset (p < 0,05; d = 0,11). Ruotsinkielisten ratkaisuosuus oli 57 %, suomenkielisten 
53 %. Toisessa tehtävässä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa, kun tarkasteltiin opetuskieltä. 
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TAULUKKO 42. GeoGebra-tehtävien pisteytysohjeet

Pisteytysohjeet Pisteet

GeoGebra- 
tehtävä 1

Piirretty kolmio, jonka pinta-ala on 14 cm2 5

Piirretty kolmio, jonka pinta-ala ei ole 14 cm2 2

Piirretty jokin muu kuvio, jonka pinta-ala on 14 cm2 2

GeoGebra- 
tehtävä 2

Piirretty suunnikas, jonka piiri on 22 cm ja pinta-ala 24 cm2 5

Piirretty suunnikas, jonka piiri on 22 cm ja pinta-ala ei ole 24 cm2 2

Piirretty suunnikas, jonka piiri ei ole 22 cm ja pinta-ala on 24 cm2 2

Piirretty suunnikas, jonka piiri ei ole 22 cm ja pinta-ala ei ole 24 cm2 1

Piirretty jokin muu kuvio, jonka piiri on 22 cm ja pinta-ala 24 cm2 1

Kuvioissa 82 ja 83 esitetään oppilaiden osuuksien suhteelliset jakaumat nollasta viiteen pistee-
seen molempien GeoGebra-tehtävien osalta. Kuvioissa tarkastellaan sekä sukupuolta että koulun 
opetuskieltä. Ensimmäisessä GeoGebra-tehtävässä lähes kolmasosa (32,4 %) oppilaista sai täydet 
viisi pistettä, kun taas toisessa tehtävässä täysiin pisteisiin ylsi vain noin joka kymmenes (10,8 %) 
oppilas. Peräti lähes neljä kymmenestä (38,2 %) oppilaasta ei saanut yhtään pistettä toisesta teh-
tävästä ja ensimmäisestä pisteittä jäi 15 % oppilaista. GeoGebra-tehtävissä oppilaat saivat harvoin 
pisteet yksi, kolme tai neljä, mikä johtuu pitkälti opettajille annetusta pisteytysohjeesta (taulukko 
42). Taulukossa 43 nähdään GeoGebra-pisteiden tunnuslukuja.
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KUVIO 82. Oppilaiden osuuksien suhteelliset jakaumat nollasta viiteen pisteeseen ensimmäisen 
GeoGebra-tehtävän osalta
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Ensimmäisessä GeoGebra-tehtävässä Lounais-Suomen oppilaat menestyivät tilastollisesti merkit-
sevästi  paremmin kuin Lapin oppilaat (p < 0,05; d = 0,27), ja toisessa GeoGebra-tehtävässä Etelä- ja 
Itä-Suomen oppilaat menestyivät tilastollisesti merkitsevästi heikommin kuin Lounais-Suomen 
oppilaat (p < 0,05; 0,15 < d < 0,19). 
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KUVIO 83. Oppilaiden osuuksien suhteelliset jakaumat nollasta viiteen pisteeseen toisen 
GeoGebra-tehtävän osalta

Aiemmin taulukossa 32 esitetyn neljän tieto- ja viestintätekniikkaväittämän ja GeoGebra-tehtävien 
pisteiden välillä löytyi yhteyksiä. Molemmissa GeoGebra-tehtävissä keskimääräisillä pisteillä on 
hyvin pienet tilastollisesti merkitsevät erot, kun tarkastellaan oppilaiden tietokoneiden opetus-
käyttöä matematiikan tunnilla luokkahuoneessa (p < 0,001; 0,006 < η2 < 0,007) tai tietotekniikan 
luokassa (p < 0,01; η2 = 0,003). 

Opettajakyselyssä tiedusteltiin, miten usein he olivat käyttäneet GeoGebra-ohjelmaa matematiikan 
opetuksessa. Sitä ei ollut käyttänyt lainkaan 60 % opettajista, 20 % harvoin ja vain 4 % usein tai 
lähes aina. Tämän tarkastelun suhteen ensimmäisen GeoGebra-tehtävän keskimääräiset pisteet 
eroavat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan (p < 0,05). Toisen GeoGebra-tehtävän keskimääräiset 
pisteet eroavat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan, jos oppilaat olivat suorittaneet arviointi-
kokeen minikannettavalla tietokoneella tai jollakin muulla tietokoneella (p < 0,05), tabletilla tai 
jollakin muulla tietokoneella (p < 0,05). Opettajista neljä prosenttia suoritti oppilaiden sähköiset 
arviointikokeet minikannettavilla tietokoneilla tai tableteilla. 
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TAULUKKO 43. GeoGebra-tehtävien keskimääräiset pisteet ja keskihajonnat

Ensimmäinen GeoGebra-tehtävä Toinen GeoGebra-tehtävä

Keskiarvo (%) Keskihajonta 
(prosenttiyksikkö)

Keskiarvo (%) Keskihajonta 
(prosenttiyksikkö)

Poika 2,66 1,80 1,33 1,57

Tyttö 2,70 1,70 1,30 1,46

Suomenkieliset 2,66 1,76 1,33 1,52

Ruotsinkieliset 2,87 1,69 1,26 1,43
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10 
Arvioinnin  

tehtäväkohtaisia tuloksia 

 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaisesti matematiikan arvioinnin 
tehtävät on luokiteltu viiteen matematiikan osa-alueeseen: algebra, funktiot, luvut ja laskutoi-
mitukset, geometria sekä todennäköisyys ja tilastot. Tämä luokittelu on käsitelty osioittain tar-
kemmin luvussa neljä ja oppilaiden keskimääräiset ratkaisuosuudet matematiikan eri osa-alueilla 
on esitetty luvussa kuusi. Parhaiten menestyttiin algebrassa sekä luvuissa ja laskutoimituksissa 
ja heikoiten sujuivat geometrian sekä todennäköisyyden ja tilastojen tehtävät. 

Arvioinnin kaikkiin eri tehtävätyyppeihin osallistui yhteensä 4393 oppilasta, joista poikia oli 51 % 
ja tyttöjä 49 %. Tässä luvussa käsitellään muutamia arvioinnin yksittäisiä tehtäviä jokaiselta mate-
matiikan eri osa-alueelta. Esimerkkitehtäviä on yhteensä 13 kappaletta ja ne ovat vaikeustasoltaan, 
oppilaiden keskimääräisiltä ratkaisuosuuksiltaan ja tehtävätyypeiltään erilaisia. Kokonaisuudessaan 
tehtäviä oli yhteensä 44 (tämän lisäksi oli vielä kaksi GeoGebra-tehtävää) ja niiden keskimääräiset 
ratkaisuosuudet nähdään liitteessä 2. Monivalintatehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 
54 %, päässälaskutehtävien 52 % ja ongelmanratkaisutehtävien 34 %. Monivalinta- ja päässälas-
kutehtävät tehtiin sekä paperi- että sähköversioina ja ongelmanratkaisutehtävät ratkaistiin vain 
paperiversiona. Laskukonetta sai käyttää monivalinta- ja ongelmanratkaisutehtävissä. Moniva-
linta- ja päässälaskutehtävät olivat kaikki yhden pisteen tehtäviä ja ongelmanratkaisutehtävistä 
annettiin pisteitä yhdestä kolmeen. Esimerkkitehtävistä ongelmanratkaisutehtäviä on seitsemän 
ja monivalinta- ja päässälaskutehtäviä molempia on kolme. Koko arvioinnissa oli viisi prosentti-
laskutehtävää, joista kolmea käsitellään esimerkkitehtävissä. Arvioinnin tehtävien sensoroinnin 
yhteydessä havaittiin joillekin yksittäisille tehtäville niihin kohdistuvia tyypillisiä virheitä, joita 
pohditaan esimerkkitehtävien yhteydessä. 

Seuraavassa luvussa käsitellään oppimistulosten muutoksia, jossa ankkuritehtäviä vertaillaan 
aikaisempien vuosien samanlaisiin tehtäviin (taulukko 44). Ennen vuoden 2011 arviointia yksi-
löllistetyn oppimäärän (HOJKS) mukaan opiskelevia oppilaita ei ollut arvioinneissa mukana. Siksi 
vuosien 2011, 2012 ja 2015 HOJKS-oppilaat eivät ole mukana aiempiin arviointeihin tehdyssä 
vertailussa. Esimerkkitehtävistä kolme on ankkuritehtäviä. 
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10.1 algebra

Arvioinnin eri osa-alueista keskimäärin parhaiten menestyttiin algebratehtävissä, joissa oppi-
laiden ratkaisuosuus oli 47 %. Näitä tehtäviä esiintyi yhteensä yhdeksän kaikissa matematiikan 
tehtävätyypeissä. 

Ongelmanratkaisutehtävissä oli seuraavanlainen yhtälöön liittyvä tehtävä, joka toimi yhtenä 
ankkuritehtävänä. Tehtävä oli ollut mukana vuoden 2000, 2011 ja 2012 arvioinneissa. 

Esimerkki 1. 

Sopiiko yhtälöön :n paikalle luku 3? Perustele.

Kyseessä oli kahden pisteen tehtävä ja opettajille annettu korjausohje oli seuraavanlainen. 

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: ei 0 p.

Tehtävän keskimääräinen ratkaisuosuus ilman HOJKS-oppilaita, oli vuoden 2000 ja 2011 arvioin-
neissa 84 %, vuoden 2012 arvioinnissa 81 % ja vuoden 2015 arvioinnissa 79 %. Tämän tehtävän 
osalta ratkaisuosuudet ovat heikentyneet joka arviointikerran jälkeen. Vuosien 2000 ja 2015 
 tulosten välillä oli jopa viiden prosenttiyksikön ero. 

Tehtävän keskimääräinen ratkaisuosuus kaikkien oppilaiden kesken oli 77 % ja keskihajonta 39 
prosenttiyksikköä. Tyttöjen ratkaisuosuus oli peräti 84 % ja poikien 70 %. Ero on tilastollisesti 
merkitsevä ja kooltaan kohtalainen (p < 0,001; d = 0,37). Efektin koon yllättävän pieneen arvoon 
vaikuttaa se, että keskihajonnat olivat molemmilla suuria (tytöillä 43 prosenttiyksikköä ja pojilla 
33 prosenttiyksikköä). Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden ratkaisuosuuksien välillä 
ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Täydet kaksi pistettä tehtävästä sai 72 % ja ilman pisteitä jäi 
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19 % oppilaista. Sensoroinnin yhteydessä havaittu tyypillinen virhe oli sijoittaa muuttujan paikalle 
numero kolme muodostamalla uudeksi luvuksi 23, mikä houkutteli väärään vastaukseen. Toinen 
tyyppivirhe oli antaa vain oikea vastaus ilman oikeita perusteluja. 

Ongelmanratkaisutehtävissä oli algebraan liittyen seuraava tehtävä.

Esimerkki 2. 

Helvi ja Mauri tekivät viikonloppuna kaupassa töitä yhteensä 26 tuntia. Heidän viikonlopun 
yhteispalkkansa oli 262 euroa. Kuinka paljon kumpikin ansaitsi, kun Helvin tuntipalkka oli 11 
euroa ja Maurin 9 euroa? 

Tehtävä oli kolmen pisteen arvoinen ja opettajille annettu korjausohje oli seuraavanlainen.

vastaus: Helvi tienasi 154 € ja Mauri 108 € 3 p. 

merkitty Helvin ja Maurin tunteja jollain muuttujalla tai muuttujilla ja saatu niistä yhtälö
esim. Helvin tunnit x ja Maurin tunnit y, josta saadaan yhtälö x + y = 26.

muodostettu toinen yhtälö tuntipalkkojen perusteella 
esim. 11x + 9y = 262. 

ratkaistu tehtävä yhtälöparin tai yhtälön avulla ja saatu oikeat vastaukset

1 p.

+ 1 p.

+ 1 p.

vain oikea vastaus 1 p.

Tehtävä oli ollut vaikea, sillä sen keskimääräinen ratkaisuosuus oli vain 17 % ja keskihajonta 
peräti 31 prosenttiyksikköä. Sukupuoleen ja koulun opetuskieleen perustuvissa tarkasteluissa 
ei ratkaisuosuuksissa löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja. Tehtävässä mitattiin sanallisen 
tehtävän matemaattisen mallintamisen osaamista ja yhtälöiden ratkaisutaitoja. Tehtävän alhai-
sen ratkaisuosuuden syynä on se, että 71 % oppilaista ei saanut tehtävästä yhtään pistettä. Vajaa 
kymmenesosa (8,8 %) sai täydet kolme pistettä. Sensoroinnin yhteydessä havaittiin, että oppilailla 
oli suuria vaikeuksia muodostaa sanallisesta tehtävästä yhtälö tai kaksi yhtälöä, joissa esiintyy 
muuttujia. Yhtälöitä ei osattu muodostaa ollenkaan tai ne oli muodostettu väärin, jolloin tehtä-
västä ei saanut yhtään pistettä. Huolestuttavaa on se, että seitsemän kymmenestä oppilaasta ei 
osannut muodostaa yksinkertaista yhtälöä . 
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10.2 Funktiot

Funktion osa-alueeseen liittyvät tehtävät ratkaistiin keskimäärin yhtä hyvin kuin koko arvioinnin 
tehtävät. Funktioihin liittyvien tehtävien keskimääräinen ratkaisuosuus oli 43 % ja näitä tehtäviä 
esiintyi yhteensä kymmenen kaikissa arvioinnin tehtävätyypeissä. 

Monivalintatehtävissä oli seuraavanlainen funktiotehtävä.

Esimerkki 3. 

Tutki kuvaajaa. Mikä seuraavista väitteistä on tosi?

a)  funktion nollakohdat ovat –1, 3 ja 5

b)  funktion arvo on 3, kun x = 0

c)  f(3) = 4

d)  funktio on kasvava, kun x > 3

 
 
 
 

Oikea vastausvaihtoehto oli b), jonka valitsi 39 % oppilaista. Keskihajonta oli 49 prosenttiyksik-
köä, joka oli hyvin suuri. Tyttöjen ja poikien ratkaisuosuuksissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä 
eroja. Suomenkielisten koulujen oppilaiden ratkaisuosuus oli 40 %, ruotsinkielisten 33 % ja ero 
on tilastollisesti merkitsevä (p < 0,05; d = 0,14). Oikea vastaus b) oli useimmin valittu vastaus, ja 
muita ratkaisuvaihtoehtoja valittiin seuraavanlaisesti: a) = 36 %, c) = 9 % ja d) = 15 %. Tehtävässä 
mitattiin funktioihin ja koordinaatistoon liittyvien peruskäsitteiden ymmärtämistä. Oppilaiden 
tuli ymmärtää mitä tarkoittavat käsitteet funktion nollakohta, funktion arvo, muuttujan arvo ja 
kasvava funktio. Lisäksi oppilaiden tuli tietää, miten funktioita merkitään. Yli kolmannes oppi-
laista oli valinnut vaihtoehdon a), mistä nähdään, että oppilaat eivät olleet ymmärtäneet käsitettä 
funktion nollakohta. 

Seuraava esimerkkitehtävä funktioista oli päässälaskutehtävä, jonka opettaja luki kahteen kertaan 
ääneen ja sen jälkeen vastausaikaa oli yksi minuutti. 
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Esimerkki 4.    

Taksikyydistä maksetaan viiden euron perusmaksu sekä kaksi euroa jokaiselta kilometriltä. Kuinka 
paljon maksaa neljän kilometrin taksikyyti?

Oikea vastaus oli 13 euroa. Tehtävän keskimääräinen ratkaisuosuus oli 87 % ja keskihajonta 
prosenttiyksikköä. Sukupuoleen ja koulun opetuskieleen perustuvissa tarkasteluissa ei ratkaisu-
osuuksissa löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja. Tämän tehtävän osalta havaittiin sensoroinnin 
yhteydessä, että useimmat virheet muodostuivat yksikön (€ tai euro) unohtamisesta vastauksesta 
tai helposta laskuvirheestä. 

Kolmas esimerkkitehtävä funktioista oli seuraavanlainen ongelmanratkaisutehtävä.

Esimerkki 5. 

Talon nurkalla on tynnyri, johon kerätään sadevettä. Kun sade alkaa, tynnyrin pohjalla on 30 
litraa vettä. Sateen aikana sadevettä kerääntyy tynnyriin 2,0 litraa tunnissa. Muodosta lauseke 
funktiolle, joka ilmaisee tynnyrissä olevan veden määrän tunnin kuluttua sateen alkamisesta. 

Kyseessä oli kahden pisteen tehtävä ja opettajille annettu korjausohje oli seuraavanlainen. 

vastaus: f(x) = 2x + 30 2 p. 

muodostettu lauseke, jossa x:n kerroin on oikein, mutta vakiotermi 
puuttuu tai se on virheellinen
esim. f(x) = 2x

muodostettu oikea lauseke f(x) = 2x + 30 tai pelkkä 2x + 30

1 p.

+ 1 p.

Tehtävän keskimääräinen ratkaisuosuus oli 40 % ja keskihajonta 46 prosenttiyksikköä. Tyttö-
jen ratkaisuosuus oli 44 % ja poikien 36 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä ja kooltaan pieni  
(p < 0,001; d = 0,18). Efektin koon yllättävän pieneen arvoon vaikuttaa se, että keskihajonnat 
olivat molemmilla suuria (tytöillä 46 prosenttiyksikköä ja pojilla 45 prosenttiyksikköä). Suomen- 
ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden keskimääräisten ratkaisuosuuksien välillä löytyi myös 
tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0,001; d = 0,22): ruotsinkielisten oppilaiden keskimääräinen 
ratkaisuosuus oli 49 % ja suomenkielisten 39 %. Yli puolet oppilaista (53,9 %) ei saanut tehtävästä 
yhtään pistettä ja kolmasosa (33,1 %) sai täydet kaksi pistettä. Tämä tehtävä oli hyvin tyypillinen 
matemaattinen mallinnustehtävä, jossa käytännön tilanteesta piti laatia matemaattinen funktio. 
Oppilaiden vastauksissa eniten ongelmia tuotti käsitteiden funktio ja muuttuja ymmärtäminen. 
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10.3 luvut ja laskutoimitukset

Lukuihin ja laskutoimituksiin liittyviä tehtäviä oli arvioinnissa eniten ja niitä esiintyi yhteensä 
13 kaikissa tehtävätyypeissä. Oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 46 %. 

Luvuissa ja laskutoimituksissa esiintyi seuraavanlainen monivalintatehtävä, joka luokiteltiin myös 
prosenttilaskutehtäväksi. 

Esimerkki 6. 

Lehtihyllyssä on sanomalehtiä ja viikkolehtiä. Hyllyssä on 17 sanomalehteä. Hyllyn lehdistä 32 % 
on viikkolehtiä. Kuinka monta lehteä hyllyssä on yhteensä? 

a) 19

b) 25

c) 32

d) 53

 
Oikea vastaus tehtävään oli vaihtoehto b) ja keskimääräinen ratkaisuosuus tälle vaihtoehdolle 
oli 52 %, keskihajonta oli 50 prosenttiyksikköä. Pojat pärjäsivät tilastollisesti merkitsevästi hie-
man tyttöjä paremmin (p < 0,05; d = 0,08) poikien ratkaisuosuuden ollessa 54 % ja tyttöjen 50 %. 
Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden ratkaisuosuuksien välillä ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää eroa. Oppilaista 26 % oli valinnut vastausvaihtoehdon d), 15 % vaihtoehdon c) ja 7 % 
vaihtoehdon a). Kyseessä oli sanallinen tehtävä, jossa oppilailta vaadittiin prosenttilaskun perus-
taitoja. Vastausvaihtoehto d) houkutteli oppilaita, koska vastauksen 53 sai helposti tehtävässä 
annettujen lukujen jakolaskun tuloksena. 

Seuraava esimerkkitehtävä luvuista ja laskutoimituksista oli päässälaskutehtävä, jonka oppilaat 
itse lukivat paperilta tai tietokoneen näytöltä. Kyseessä oli ankkuritehtävä, joka oli ollut mukana 
vuoden 2012 arvioinnissa. Tehtävässä ei saanut käyttää laskukonetta.

Esimerkki 7. 

Laske potensseista 34 ja 43 suuremman arvo.

Vaihtoehdosta 34 saatiin oikea vastaus, joka oli 81. Tehtävässä oppilaiden keskimääräinen ratkai-
suosuus ilman HOJKS-oppilaita, oli molemmissa vuoden 2012 ja 2015 arvioinnissa 37 %.

Kaikkien oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 35 % ja keskihajonta peräti 48 prosenttiyk-
sikköä. Poikien ratkaisuosuus oli 37 % ja tyttöjen 33 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä ja kooltaan 
pieni (p < 0,05; d = 0,08). Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden ratkaisuosuuksien välillä 
ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Tehtävässä oppilailta vaadittiin potenssilaskusääntöjen 
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osaamista: lauseke 34 tuli muuttaa kahden saman luvun 32 kertolaskuksi. Tällöin oli helppo huo-
mata, että yhdeksän kertaa yhdeksän on suurempi kuin neljä kertaa 16. Sensoroinnin yhteydessä 
havaittiin, että osa oppilaista oli antanut vastauksen 34, mikä oli väärä vastaus. 

Seuraavana esimerkkitehtävänä oli lukuihin ja laskutoimituksiin liittyvä yhden pisteen ongel-
manratkaisutehtävä, joka oli ollut ankkuritehtävänä vuonna 2012.

Esimerkki 8. 

Mitkä kokonaisluvut sopivat a:n paikalle?

 1 1  α 
– + – = – 
 2 3 18

Oikea vastaus a:lle oli 15 ja oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus ilman HOJKS-oppilaita, oli 
vuoden 2012 arvioinnissa 40 % ja vuoden 2015 arvioinnissa 42 %.

Kaikkien oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli myös 42 % ja keskihajonta 49 prosenttiyk-
sikköä. Ruotsinkielisten koulujen oppilaat menestyivät tilastollisesti merkitsevästi paremmin 
kuin suomenkielisten koulujen oppilaat (p < 0,001; d = 0,31). Ero oli peräti 15 prosenttiyksik-
köä ruotsinkielisten oppilaiden ratkaisuosuuden ollessa 55 % ja suomenkielisten 40 %. Tyttö-
jen ratkaisuosuus oli 43 % ja poikien 40 %. Ero on tilastollisesti merkitsevä ja kooltaan pieni  
(p < 0,05; d = 0,06). Tehtävän keskimääräinen ratkaisuosuus oli yllättävän pieni, kun otetaan 
huomioon, että tehtävässä sai käyttää apuna laskukonetta. Tehtävässä mitattiin yksinkertaisia 
murtolukujen laskutoimituksiin liittyviä perustaitoja. Oppilaiden virheet tässä tehtävässä voi-
daan luokitella hyvin pitkälti ”huolimattomuusvirheiksi”, mikä havaittiin selvästi sensoroinnin 
yhteydessä. 

Viimeinen lukuihin ja laskutoimituksiin liittyvä tehtävä oli seuraavanlainen kolmen pisteen on-
gelmanratkaisutehtävä, joka toimi myös yhtenä arvioinnin prosenttilaskutehtävistä.

Esimerkki 9. 

Tietokone maksaa 499,00 euroa. Hinta sisältää arvonlisäveroa 24 %. Kuinka suuri on tietokoneen 
veroton hinta? 
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Opettajille annettu korjausohje oli seuraavanlainen.

vastaus: 402,42 € tai 402,4 € tai 402 € 3 p. 

muodostettu prosenttikerroin 1,24

muodostettu yhtälö 1,24x = 499 

josta saatu vastaus 402,42 € tai 402,4 € tai 402 €

1 p.

+ 1 p.

+ 1 p.

TAI

laskettu	499	/	124	∙	100	tai	vastaavalla	tavalla	taulukon	avulla

josta saatu vastaus 402,42 € tai 402,4 € tai 402 €

2 p.

+ 1 p.

vain oikea vastaus 1 p.

laskettu 24 prosenttia 499 eurosta ja vähennetty tulos koko hinnasta 0 p.

Tehtävä oli ollut suurin piirtein yhtä vaikea kuin esimerkki 2. Oppilaiden keskimääräinen 
ratkaisuosuus oli vain 16 % ja keskihajonta 24 prosenttiyksikköä. Ruotsinkielisten koulujen 
oppilaiden ratkaisuosuus oli 21 %, suomenkielisten 16 % ja ero on tilastollisesti merkitsevä  
(p < 0,001; d = 0,22). Tyttöjen ja poikien ratkaisuosuuksissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää 
eroa. Oppilaista noin kuusi kymmenestä (59,2 %) ei saanut tehtävästä yhtään pistettä ja vain 4 % 
oppilaista sai täydet kolme pistettä. Tämä alhainen prosenttiosuus täysien pisteiden saajista on 
huolestuttavaa. Tehtävä oli luokiteltu lukuihin ja laskutoimituksiin, mutta lähes yhtä hyvin se 
olisi voinut kuulua myös algebraan. Tehtävässä vaadittiin prosenttilaskujen perustaitojen hallit-
semisen lisäksi myös yhtälön ratkaisutaitoa. Sensoroinnissa havaittiin, että oppilaiden ongelmat 
syntyivät siitä, että he eivät osanneet muodostaa prosenttikerrointa. Tyypillisesti laskettiin 24 
prosenttia 499 eurosta ja vähennettiin tulos koko hinnasta, mikä oli väärä ratkaisumenetelmä. 
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10.4 Geometria

Arvioinnin eri osa-alueista keskimäärin heikoimmin menestyttiin geometriassa, jossa oppilaiden 
ratkaisuosuus oli vain 36 %. Näitä tehtäviä oli yhteensä seitsemän kaikissa matematiikan tehtä-
vätyypeissä. 

Ongelmanratkaisutehtävissä oli seuraavanlainen geometriaan liittyvä tehtävä.

Esimerkki 10. 

Pystyssä olevan suoran ympyrälieriön muotoiseen astiaan kaadetaan kaksi litraa vettä. Kuinka 
korkealle vesi nousee, jos pohjan säteen pituus on 5,0 cm? 

Tehtävä oli kolmen pisteen arvoinen ja opettajille annettu korjausohje oli seuraavanlainen.

vastaus: 25 cm tai 25,5 cm 3 p. 

laskettu	pohjan	ala	π	∙	5	∙	5	≈	78,54	(cm²)
tai ilmaistu lauseke oikein osana tilavuuden yhtälöä

muutettu litrat kuutiodesimetreiksi tai kuutiosenttimetreiksi ja  
muodostettu yhtälö tilavuudelle, 
esim.	78,54	∙	h	=	2	000	tai	0,7854	∙	h = 2

josta saatu vastaus 25 cm tai 25,5 cm (tai vastaavasti muussa yksikössä)

1 p.

+ 1 p.

+ 1 p.

vain oikea vastaus 1 p.

yksikkömuunnos väärin tai vastauksessa väärä tai puuttuva yksikkö, 
muuten oikein

2 p.

Tehtävä oli ollut suurin piirtein yhtä vaikea kuin esimerkit 2 ja 9. Oppilaiden keskimääräinen 
ratkaisuosuus oli vain 16 % ja keskihajonta 31 prosenttiyksikköä. Sukupuoleen ja koulun ope-
tuskieleen perustuvissa tarkasteluissa ei ratkaisuosuuksissa löytynyt tilastollisesti merkitseviä 
eroja. Täydet kolme pistettä sai 9 % oppilaista ja peräti 74 % oppilaista jäi kokonaan vaille pisteitä. 
Kyseessä oli avaruusgeometrian tehtävä, jossa piti tietää, miten ympyrän pinta-ala sekä lieriön 
tilavuus lasketaan. Tämän lisäksi täytyi osata laskea tuntemattoman muuttujan arvo tilavuuden 
yhtälöstä sekä ymmärtää litran ja kuutiodesimetrin välinen yhteys. Sensorinnissa huomattiin, 
että useat oppilaat eivät osanneet laskea ympyrän pinta-alaa tai he eivät ymmärtäneet, että se piti 
laskea. Tämän vuoksi tehtävästä ei useimmissa tapauksissa saatu lainkaan pisteitä. Perusongelmana 
tehtävässä oli myös se, että monet oppilaat eivät tienneet, millainen kappale on suora ympyrälieriö. 
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Toinen esimerkkitehtävä geometriasta oli päässälaskutehtävä, jonka oppilaat lukivat itse paperilta 
tai tietokoneen näytöltä. 

Esimerkki 11.   

Kuviot ovat keskenään yhdenmuotoiset. Laske pienemmän kuvion ympärysmitta.

 

Tehtävän oikea vastaus oli 20, oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus 54 % ja keskihajonta 50 
prosenttiyksikköä. Sukupuoleen ja koulun opetuskieleen perustuvissa tarkasteluissa ei löytynyt 
tilastollisesti merkitseviä eroja. Tehtävän ideana oli ymmärtää, että yhdenmuotoisten kuvioiden 
vastinsivut ovat verrannollisia. 

10.5 Todennäköisyys ja tilastot

Viimeisessä matematiikan osa-alueessa tarkastellaan todennäköisyyteen ja tilastoihin liittyviä 
tehtäviä, joissa oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 38 %. Tehtäviä arvioinnissa oli viisi, 
ja jokaisessa tehtävätyypissä oli vähintään yksi todennäköisyys ja tilastot -tehtävä. 

Monivalintatehtävissä oli seuraavanlainen todennäköisyys ja tilastot -tehtävä. 

Esimerkki 12. 

Millä todennäköisyydellä nollaa suurempi kokonaisluku on jaollinen luvulla 4?

a) ei voida laskea näillä tiedoilla

b) 40 %

c) 25 %

d) 4 %
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Tehtävän oikea vastausvaihtoehto oli c), oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus 44 % ja keski-
hajonta 50 prosenttiyksikköä. Poikien ratkaisuosuus oli 47 % ja tyttöjen 41 %. Ero on tilastolli-
sesti merkitsevä ja kooltaan pieni (p < 0,001; d = 0,12). Efektin koon yllättävän pieneen arvoon 
vaikuttaa taas se, että keskihajonnat olivat molemmilla suuria (tytöillä 49 prosenttiyksikköä ja 
pojilla 50 prosenttiyksikköä). Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden keskimääräisten 
ratkaisuosuuksien välillä löytyi myös tilastollisesti merkitsevä ero (p < 0,001; d = 0,16): ruotsin-
kielisten oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus oli 51 % ja suomenkielisten 43 %. Oppilaista 
35 % valitsi vastausvaihtoehdon a), mikä oli toiseksi useimmin valittu vaihtoehto. Vaihtoehdot 
b) ja d) olivat suurin piirtein yhtä yleisiä. 

Viimeinen esimerkki oli todennäköisyyteen ja tilastoihin liittyvä ongelmanratkaisutehtävä. Teh-
tävä oli myös prosenttilaskutehtävä.

Esimerkki 13. 

Oheisessa taulukossa on eduskuntavaalien 2011 tuloksia. Tutki taulukkoa ja vastaa kysymyksiin.

puolue äänimäärä kannatus (%)

Kokoomus 599 138 20,4

SDP 561 558 19,1

Perussuomalaiset 560 075 19,1

Keskusta 463 266 15,8

Kuinka monta prosenttia Perussuomalaisten äänimäärä oli suurempi kuin Keskustan?

Kyseessä oli kahden pisteen tehtävä ja opettajille annettu korjausohje oli seuraavanlainen. 

vastaus: 20,9 % 2 p. 

laskettu	(560	075	–	463	266)	/	463	266	≈	0,209

josta saatu vastaus 20,9 %

1 p.

+ 1 p.

TAI

suhde	560	075	/	463	266	≈	1,209	

josta saatu vastaus 20,9 %

1 p.

+ 1 p.

jos jaettu väärällä luvulla (esim. 560 075) 0 p.

vastauksessa pyöristysvirhe tai väärä tarkkuus, muuten oikein 1 p.
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Tämä tehtävä oli koko arvioinnin heikoimmin suoritettu tehtävä. Oppilaiden keskimääräinen 
ratkaisuosuus oli vain 10 % ja keskihajonta 26 prosenttiyksikköä. Sukupuoleen ja koulun ope-
tuskieleen perustuvissa tarkasteluissa ei ratkaisuosuuksissa löytynyt tilastollisesti merkitseviä 
eroja. Peräti 85 % oppilaista sai tehtävästä tasan nolla pistettä ja vain 6 % oppilaista sai täydet kaksi 
pistettä. Kyseessä oli vertailuprosenttitehtävä, joka kuuluu prosenttilaskutehtävien perustaitoihin. 
Tämän vuoksi alhainen ratkaisuprosentti on huolestuttavaa. Sensoroinnin yhteydessä havaittiin, 
että useat oppilaat olivat jättäneet kokonaan vastaamatta tähän tehtävään. 



171

11 
Oppimistulosten  

muutokset 

 
Aiemmista matematiikan oppimistulosten arvioinneista vuosilta 1998–2004 poiketen tämän arvi-
oinnin mukana olivat myös ne oppilaat, jotka olivat saaneet tehostettua, erityistä tukea tai heille oli 
laadittu HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma matematiikan 
opiskeluun luokkien 7–9 aikana. Osa heistä opiskeli pääsääntöisesti yleisopetuksen ryhmissä ja osa 
pääsääntöisesti muissa ryhmissä. Yleisen, tehostetun ja erityisen tuen toimeenpanosta kouluihin 
päätettiin Opetushallituksen päätöksellä 2010 (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
muutokset ja täydennykset 2010) ja määräys astui voimaan heti vuoden 2011 alussa. HOJKS:n 
mukaan opiskelevat oppilaat ovat olleet mukana matematiikan arvioinnissa vuosina 2011, 2012 
ja 2015. Hirvosen kirjoittamasta vuoden 2011 raportista (Hirvonen 2012) ilmenee, että tehtävien 
ratkaisuprosentit olisivat olleet 0,6–2,5 prosenttiyksikköä paremmat, jos edellä mainittujen op-
pilaiden tuloksia ei olisi otettu huomioon. Vuoden 2012 arvioinnissa (Rautopuro 2013) vaikutus 
oli 0,3–1,8 prosenttiyksikköä. Tässä vuoden 2015 raportissa tehtävien ratkaisuprosenttien erot 
olivat vastaavasti 0,0–2,3 prosenttiyksikköä, keskimäärin 1,1 prosenttiyksikköä paremmat, jos 
HOJKS-oppilaita ei lasketa mukaan arviointiin (liite 2). Pitää myös muistaa, että matematiikassa 
yleisopetuksen opetussuunnitelmaa noudattavien otokset eivät eri vuosina täysin vastaa toisiaan, 
sillä erityisoppilaiden määrä on hiljalleen lisääntynyt koko ajan. 

Oppimistulosten muutoksia tarkastellaan ankkuritehtävien eli yksittäisten, aikaisemmissa arvi-
oinneissa olleiden täysin samanlaisien tehtävien avulla. Näitä tehtäviä, jotka ovat olleet mukana 
aikaisemmissa arvioinneissa vähintään yhden kerran, on tässä arvioinnissa 12. Ankkuritehtävien 
ratkaisuosuudet vuosina 1998–2015 on esitetty taulukossa 44. Taulukossa nähdään myös vuosien 
2012 ja 2015 ankkuritehtävien keskiarvot sekä vuosien 1998–2004 ankkuritehtävien keskiarvojen 
keskiarvo. Edellä mainitut keskiarvot on laskettu tehtävien määrien mukaan ja tehtävien pistei-
den mukaan. Liitteessä 2 nähdään, mihin matematiikan osa-alueeseen arvioinnin kaikki tehtävät 
kuuluvat. 

Vuoden 2011, 2012 ja 2015 tuloksissa on vertailtavuuden vuoksi ankkuritehtävien osalta otettu 
huomioon vain yleisopetuksen opetussuunnitelmaa toteuttavat oppilaat, vaikka koko aineiston 
analyyseissa yksilöllistetyn eli HOJKS:n oppimäärän mukaan opiskelevat oppilaat (n = 158) olivat 
mukana. Arvioinnin esikokeilussa ja osioanalyysissä karsiutui pois muutama ankkuritehtävä, 
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koska osoittautui, etteivät monet ankkureiksi suunnitellut tehtävät mitanneet samaa asiaa kuin 
uudet tehtävät tai ettei niiden erottelukyky ollut riittävän hyvä. Ankkuritehtävien vertailussa 
pitää huomioida myös, että kokonaistulosten painotukset näiden tehtävien suhteen ovat olleet 
eri vuosina erilaiset. Kolmas seikka, jolla on merkitystä vertailuja tehtäessä, on se, että vuonna 
2004 astuivat voimaan uudet perusopetussuunnitelman perusteet ja niiden myötä uusi tuntijako. 
Peruskoulun matematiikan opetukseen lisättiin tuntijaossa yksi vuosiviikkotunti. 

TAULUKKO 44. Ankkuritehtävien ratkaisuosuudet vuosina 1998–2015  
(mukana ei ole HOJKS-oppilaita)

MATEMATIIKAN
OSA-ALUE

OSIO
2015

Pi
st

ee
t 1998

(%)
2000
(%)

2002
(%)

2004
(%)

2011
(%)

2012
(%)

1998–
2012 

keski-
arvot 
(%)

2015
(%)

ALGEBRA/ 
FUNKTIOT

O 2a 2 - 84,3 - - 83,5 81,0 82,9 78,8

O 2b 2 69,3 - - - 66,0 62,0 65,8 69,0

O 2c 3 50,0 60,9 - - - 45,0 52,0 48,3

M 11 1 78,7 - - - 79,4 74,9 77,7 78,3

P 7 1 - - - 59,1 - 50,9 55,0 46,6

LUVUT JA LASKU-
TOIMITUKSET/
TODENNÄKÖISYYS
JA TILASTOT

M 12 1 - - - - - 58,8 58,8 61,6

P 4 1 - - - - - 37,2 37,2 36,9

O 1a 1 - - - - - 49,7 49,7 51,2

O 1b 1 - - - - - 40,0 40,0 42,4

O 1c 1 - - - - - 78,4 78,4 75,7

O 1d 1 - - - - - 13,9 13,9 13,4

M 2 1 - - - - - 72,2 72,2 69,3

Keskiarvo tehtävien 
mukaan 55,3 57,0 56,0

Keskiarvo pisteiden 
mukaan 56,1 58,5 57,2

P = Päässälaskutehtävät M = Monivalintatehtävät O = Ongelmanratkaisutehtävät

Peruskoulun päättövaiheessa olevien oppilaiden osaamista vuoden 2015 arvioinnissa voidaan 
tarkastella vertailemalla vuoden 2015 ankkuritehtävien keskiarvoa vuoden 2012 keskiarvoon ja 
vuosien 1998–2012 keskiarvojen keskiarvoon. Tehtävien mukaan tarkasteltuna vuoden 2015 ar-
vioinnissa ankkuritehtävien keskiarvo oli vajaan prosenttiyksiön (0,7 prosenttiyksikköä) parempi 
kuin vuoden 2012 arvioinnissa ja yhden prosenttiyksikön heikompi kuin vuosien 1998–2012 kes-
kiarvojen keskiarvo. Ankkuritehtävien perusteella voidaan sanoa, että matematiikan osaaminen 
on pysynyt melko samanlaisena aikaisempiin vuosiin verrattuna. Oppimistulosarvioinnissa 2011 
(Hirvonen 2012) vahvistettiin, että matematiikan osaaminen oli heikentynyt yleisesti peruskoulun 
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päättövaiheessa, ja seuraavan vuoden raportissa 2012 (Rautopuro 2013) tulokset olivat edelleen 
laskeneet hieman. Vuoden 2015 arvioinnissa oppimistulokset eivät olleet juurikaan muuttuneet 
vuosien 2011 ja 2012 arviointeihin verrattuna. 

Vuoden 2000 arvioinnissa vertailtiin oppimistuloksia myös niiden tehtävien avulla, joita oli käy-
tetty aiemmin joko Opetushallituksen järjestämässä arvioinnissa vuonna 1998 tai vuonna 1995 
Koulutuksen tutkimuslaitoksen tai TIMSS:n arvioinneissa (Korhonen 2001). Silloin matematiikan 
osaamisen taso oli nousussa. Vuonna 2003 Suomi sijoittui PISA-tutkimuksessa ensimmäiseksi 
OECD-maiden joukosta ja Hongkongin jälkeen toiseksi kaikkien osallistujamaiden joukosta 
(Törnroos & Kupari 2005). Vuoden 2012 PISA-tutkimuksessa Suomi sijoittui OECD-maiden 
vertailussa kuudenneksi ja sijoitus kaikkien osallistujamaiden joukossa oli kahdestoista. Näissä 
tutkimuksissa vuonna 2003 matematiikan osaamisen kansallinen keskiarvo oli Suomessa 544 
pistettä, kun taas vuoden 2012 arvioinnissa se oli 519 pistettä. Peräti 25 pisteen ja 5 prosenttiyksi-
kön pudotus keskiarvossa oli tilastollisesti merkitsevä ja huolestuttava. Vuoden 2003 kärkimaista 
Suomen keskiarvon lasku oli kaikkein suurin. Laskevan kehityksen tekijöitä on haettu oppilaiden 
asenteiden, motivaation, uskomusten ja ajankäytön muutoksista sekä opetusjärjestelyihin, kou-
lujen toimintaympäristöön, ohjaukseen, opiskeluilmastoon ja resursseihin liittyvistä tekijöistä 
(Kupari, Välijärvi, Andersson, Arffman, Nissinen, Puhakka, Vettenranta 2013). Myös vuoden 2011 
TIMMS-tutkimus kertoo suomalaisten koululaisten matematiikan osaamisen heikentymisestä 
viimeisen 12 vuoden aikana (Kupari 2012). 
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12 
Arvioinnin validiteetti  

ja reliabiliteetti 

 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden mukaisesti on perusope-
tuksen päättövaiheen arvioinneissa ollut tavoitteena saada luotettavasti tuotettua ja analysoitua 
tietoa. Oppimistulosten arvioinneissa on tehtävien laadinnan teoreettisena, validiteetin kannalta 
keskeisenä perustana käytetty luokittelua sisältöalueen, vaikeustason ja vaadittavan osaamisen 
syvyyden mukaan (Metsämuuronen 2009). Tällöin halutaan saada varmuus siitä, että tehtävät 
todella mittaavat sitä, mitä niiden oletetaan mittaavan. Amerikan psykologisen yhdistyksen 
standardien mukaan validius tarkoittaa ”niiden päätelmien sopivuutta, mielekkyyttä ja käyttö-
kelpoisuutta, joita mittaustuloksista tehdään”. Validiteetti ei ole kertaluontoinen tutkimustulos 
eikä tehtävän ominaisuus, vaan se kuvaa mittarin tai tehtävän avulla tehtyjä päätelmiä, sekä 
sitä, miten tulokset ovat hyödynnettävissä ja tulkittavissa. Tietoa voidaan saada myös sisältöön 
tai mitattavaan käsitteeseen liittyvästä validiteetista. (Ketokivi 2009; Nummenmaa, Konttinen, 
Kuusinen & Leskinen 1997)

Luotettavan validiteetin takaamiseksi arvioinnin viitekehyksen muodostamisessa ja tehtävien 
laadinnassa käytettiin apuna asiantuntijatyöryhmää. Viitekehys, tehtävien laadinta ja tehtävien 
esikokeilu on käsitelty raportin aiemmissa luvuissa 1 ja 2. Tehtävät laadittiin vastaamaan oikeaa 
sisältöaluetta ja vaikeustasoa. Validiteetin kannalta oli tärkeää, että arvioinnin esikokeilussa ja 
osioanalyysissä karsittiin pois muutamia suunniteltuja tehtäviä, joiden erottelukyky ei ollut 
riittävän hyvä. Tehtäviksi valittiin vaikeustasoltaan erilaisia tehtäviä.

Opettajakyselyn lopussa opettajille annettiin mahdollisuus arvioida matematiikan eri tehtävä-
tyyppien vaikeustasoa arvioinnissa. Opettajista 81 % piti monivalintatehtäviä kokonaisuudessaan 
yhdeksäsluokkalaisille vaikeustasoltaan sopivina, 3 % helppoina, 15 % vaikeina ja 2 % erittäin vaikeina. 
Päässälaskutehtävien vaikeustason koki sopivaksi 75 % opettajista, erittäin helpoksi 1 %, helpoksi 
10 %, vaikeaksi 12 % ja erittäin vaikeaksi 2 %. Vastaavasti ongelmanratkaisutehtäviä piti sopivina 63 % 
opettajista, helppoina 4 %, vaikeina 28 % ja erittäin vaikeina 6 %. Se, että yli kolmannes opettajista piti 
ongelmanratkaisutehtäviä vaikeina tai erittäin vaikeina, näkyy hyvin näiden tehtävien pienemmässä 
ratkaisuosuudessa. Myös monivalinta- ja päässälaskutehtävien keskimääräiset ratkaisuosuudet 
ovat kohtuullisen hyvin linjassa opettajien arvioiden kanssa siitä, mikä niiden vaikeustaso oli. 
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Arvioinnin tavoitteena oli saada luotettava yleiskuva opetussuunnitelmassa asetettujen päämäärien 
toteutumisesta ja oppilaiden osaamisen tasosta perusopetuksen päättövaiheessa. Opettajista 56 % 
katsoi arvioinnin monivalintatehtävien vaikeustason vastaavan opetussuunnitelman perusteiden 
tavoitteita hyvin, 3 % melko huonosti, 37 % jossain määrin ja 4 % erittäin hyvin. Opettajista 57 % koki 
päässälaskutehtävien vaikeustason opetussuunnitelman tavoitteisiin nähden toimivan hyvin, 3 % 
melko huonosti, 35 % jossain määrin ja 5 % erittäin hyvin. Viimeisenä vielä tarkastellaan ongelmanrat-
kaisutehtävien vaikeustason vastaavuutta opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin. Opet-
tajista 51 % koki näiden tehtävien vastaavan opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita hyvin, 1 
% erittäin huonosti, 5 % melko huonosti, 38 % jossain määrin ja 6 % erittäin hyvin. 

Opettajien kirjalliset palautteet, jotka olivat taustakyselyn loppuosassa, koskivat tehtäviä, ar-
viointiohjeita, työmäärää ja käytännön järjestelyjä. Keskeisenä ongelmana koettiin oppilaiden 
motivointi: koska koko koulun yhdeksäs vuosiluokka ei voinut suorittaa koetta, sitä ei voitu 
myöskään käyttää matematiikan arvioinnin osana. Tämä ongelma tiedostettiin jo arvioinnin 
esivalmisteluissa, sillä tiedettiin, ettei kouluissa riitä tietokoneita kaikkien yhdeksäsluokkalaisten 
oppimistulosarviointiin (kuvio 4). Opettajien ja rehtorien käsityksiä arvioinnista tarkastellaan 
lisää seuraavassa luvussa 13.

Reliabiliteetti kuvaa pisteytyksen luotettavuutta ja laadittujen mittarien ulottuvuuksien yhden-
mukaisuutta, joista jälkimmäinen on aina raportoitu asiayhteydessään. Sensoroinnin tehtävänä 
oli varmistaa, että opettajien pisteytyksissä ei ollut systemaattisia tai satunnaisia virheitä. Syste-
maattinen yhdenmukaisuus voitiin varmistaa, kun verrattiin opettajien ja sensoreiden antamien 
pisteiden keskiarvoja toisiinsa. Satunnaisia virheitä esiintyi harvakseltaan. Opetushallituksen ja 
nykyään Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen järjestämän oppimistulosten arviointien 
yleisen käytännön mukaan on jokaisen koulun oppilaiden palautetuista tehtävistä sensoroitava noin 
10 % (Metsämuuronen 2009). Tässä matematiikan arvioinnissa monivalintatehtäviä ei luonnolli-
sesti sensoroitu, koska oikean vastauksen suhteen ei ollut mitään epäselvyyttä tai tulkinnan varaa.

Sensorointi toteutettiin siten, että kolme sensoria tarkasti 537 oppilaan päässälasku- ja ongel-
manratkaisutehtävät niin, että jokaiselle sensorille tuli tarkastettavaksi 179 oppilasta. Arviointiin 
osallistui 4779 oppilasta, joten kaikkien oppilaiden päässälasku- ja ongelmanratkaisutehtävistä 
sensoroitiin 11 %. Jokaisesta 138 otoskoulusta tarkistettiin vähintään yhden pojan ja yhden tytön 
vastaukset ja jokainen sensori tarkasti sekä päässälasku- että ongelmanratkaisutehtäviä. Ulkopuo-
lisina sensoreina toimivat yksi kokenut matematiikan opettaja ja yksi matematiikan pedagogiset 
opinnot suorittanut korkeakouluharjoittelija. 

Päässälaskutehtävien kohdalla opettajien ja sensorien keskimääräinen yhdenmukaisuus korrelaatioker-
toimella mitattuna vaihteli välillä 0,95–0,98 (selitysaste 90 %–96 %). Vastaavasti ongelmaratkaisuteh-
tävissä opettajien ja sensorien keskimääräinen yhdenmukaisuus korrelaatiokertoimella vaihteli välillä 
0,94–0,97 (selitysaste 88 %–94 %). Näiden tulosten perusteella opettajien pisteytyksien luotettavuutta 
ei tarvitse epäillä. Molempien tehtävätyyppien osalta myös sensorien keskinäinen yksimielisyys oli 
erittäin hyvä, sillä korrelaatiokertoimet vaihtelivat välillä 0,94–0,99 (selitysaste 88 %–98 %).

Edellä mainitut selitysasteiden arvot ovat erittäin hyviä ja voidaan sanoa, että opettajien ja sen-
soreiden pisteytykset ovat yhdenmukaisia ja luotettavuus oli hyvä. 



177

13 
Opettajien ja rehtorien 
käsityksiä arvioinnista 

13.1 opettajakyselyn näkökulmat

Opettajakyselyyn vastasi 378 opettajaa, joista 54 % oli naisia ja 46 % miehiä. Jokaisesta 138 otos-
koulusta saatiin vähintään yksi vastaus. Opettajista 90 % oli suomenkielisistä kouluista ja 10 % 
ruotsinkielisistä. 

Seuraavassa tarkastellaan opettajien antamia palautteita arvioinnin tehtävistä ja arvioinnista 
yleisesti. Pääosin tehtäviä pidettiin melko onnistuneina (luku 12) ja kritiikkiä tuli lähinnä muuta-
mista vaikeista ongelmanratkaisutehtävistä. Arvioinnin toteuttamista pidettiin vaikeana. Monet 
opettajat kokivat hankalaksi sähköisen- ja paperiosion samanaikaisen toteuttamisen kahdessa eri 
ryhmässä. Ohjeet olivat monisivuisia ja arvioinnin esivalmisteluihin sekä varsinaiseen arvioin-
tiin meni paljon aikaa. Monia huolestutti myös se, että keväällä yhdeksäsluokkalaisilla on paljon 
muitakin kokeita, kuten esimerkiksi valtakunnalliset kokeet, PISA ja kurssikokeet. 

Opettajilta kysyttiin, mitä ongelmia arvioinnin järjestelyissä ja tilanteissa esiintyi. Seuraavassa 
esitetään muutamia satunnaisesti valittuja opettajien vastauksia. Tähän kysymykseen kirjoitti 
vastauksen 51 % kaikista opettajakyselyyn vastanneista opettajista. 

Tarkka ajankohta aiheutti melkoista säätämistä.

Koulussamme oli puutteelliset resurssit kokeen järjestämisessä ja valvonnassa. Kaksi matikan opettajaa hoiti 
valvontatehtävää eli yksi valvoja per ryhmä. Yhden opettajan oli oltava varsin tarkkana, ettei vilppiä tms. 
pääsisi tapahtumaan, Mikrotukihenkilö oli ensimmäisenä päivänä läsnä ja hoiti atk-luokan varauksen, 
joten se osa meni hyvin. 

Emme tiedä tallentuivatko oppilaiden A ja B osien tulokset sähköiseen järjestelmään. Sähköiset tehtävät oli 
ilmeisesti suunniteltu niin, että välissä ei suljettaisi jo tehtyjä osioita. Kuitenkin tämä oli pakollista, koska 
sama ryhmä ei tehnyt A ja B osaa sähköisenä. Ilmeisesti tämä aiheutti ongelmia järjestelmässä. Sähköinen 
alusta ei ollut kovin käyttäjäystävällinen.
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Varsinaisia ongelmia ei esiintynyt. Emme tosin ole varmoja, ovatko kaikki oppilaiden antamat vastaukset 
tallentuneet järjestelmään.

Jos oppilas oli poissa, piti lähteä metsästämään seuraavaa (kuulutettiin), toisena päivänä pari oppilasta, jotka 
olivat ensimmäisessä kokeessa, olivat poissa. Oppilaat eivät tykänneet osallistua ylimääräiseen kokeeseen ja 
turhautuivat kun kokeet olivat niin pitkiä.

Oppilaat eivät olleet ajoissa paikalla. Kirjautuminen Villeen takkuili ja Ville heitti oppilaita välillä ulos.  
Tehtävät eivät auenneet kaikille yhtä aikaa vaan osa oppilaista joutui odottamaan tehtävien aukeamista minuut-
tien ajan. Osa oppilaista (etenkin yllättäen otokseen joutuneet) eivät olleet motivoituneita ja häiritsivät muita. 

Ei ollut oikeastaan ongelmatilanteita.

Liian nopea aikataulu, oppilaat olivat väsyneitä ja motivoitumattomia.

Tietokoneet! Meidän koulun läppäreiden näyttö on pieni. Samanaikainen koe aiheutti erinäisiä järjestelyjä, 
välitunnit, valvonnat, sijaisuudet. Verkkoyhteys piti etukäteen avata Karvilleen. Uusi langaton verkkomme 
on HIDAS. Tämä vastaaminen näihin kysymyksiin osoittautui hankalaksi, oppilaita ei näy listoilla, 
vaikka ne on järjestelmään syötetty. 

Ei ongelmia paperiversioissa.

Järjestelyissä ei ongelmia.

Periaatteessa ok, mutta aikataulullisesti meillä meni enemmän aikaa, johtuen siirtymisistä ATK-luokan ja 
perusluokan välillä. Osa oppilaista pani lekkeriksi eivät vastanneet tosissaan (etenkin erityisen tuen oppilaat) 
motivoinneista huolimatta. En malta olla myös kommentoimatta sitä, että tallaiset tutkimukset oletetaan kuulu-
van (ilman korvausta) opettajan työn kuvaan. Minusta se ei ole oikein, sen verran aikaa ja vaivaa tähän kului.

Osa oppilaista koki epäreiluksi sen, että vain otokseen päässeet oppilaat saivat lisänäyttömahdollisuuden 
päättöarviointia varten. Tämä myös asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan päättöarviointia tehtäessä.

Ohjeet olivat epäselviä ja osin ristiriitaisia. Oli vaikea etukäteen tietää miten homma toimii, koska varsinaisia 
vastauspapereita ja tehtäviä ei ollut saatavina kuin vasta samana päivänä viisi minuuttia ennen kokeen alkua.

Ohjeet olivat todella epäselvät. Emme tienneet, mitä lappuja pitää kenenkin täyttää ja mitä ei. Myös pis-
teytysohjeet olivat epäselvät. Nämä viikot, kun olemme tätä arviointia toteuttaneet ja korjanneet, ovat olleet 
todella stressaavia, koska tämän lisäksi on tietysti oma opetustyö, kokeet ym. hoidettavana.

Laitetaan joko kaikki sähköiseksi tai kaikki paperille. Nimittäin opettajalla menee aivan liian kauan 
näiden kokeiden korjaamiseen. Ja koeaikaa pitäisi muuttaa jotenkin. Oppilailta meni 4 oppituntia tähän 
arviointiin ja se on aika paljon pelkästään matematiikan «kokeeseen» laitettuna.

Ohjeet olivat sekavat ja liian monimutkaiset. Arviointi vaati useampaa eri luokkatilaa ja oppilaiden 
siirtelemistä.
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Opettajilta kysyttiin myös, miten arvioinnin tehtäviä tulisi kehittää. Seuraavassa on muutamia 
vastauksia, jotka ovat myös satunnaisesti valittuja. Tähän kysymykseen kirjoitti vastauksen 32 % 
kaikista opettajakyselyyn vastanneista opettajista. 

Sekä päässälaskut että monivalinnat kaikille verkkotehtäviksi. Ongelmanratkaisutehtäviin mahdollisuus 
antaa hieman (esim.10 min.) lisää aikaa sitä haluaville.

Tehtävät olivat hyviä.

Tehtävät olivat hyviä. Kaikki koneella. Oppilaat olivat tosi tympääntyneitä ja vihaisia.

Kokeessa oli aivan liian paljon soveltavia yhtälönratkaisutehtäviä C-osiossa.

Hyvä näin, ehkä jokin paritehtävä voisi olla piristävä.

Jos kokeessa on jatkossakin geogebra-osio, pitäisi sillä tehtäviä harjoituksia tehdä ennakkoon. Nyt oppilaat 
olivat eriarvoisessa asemassa riippuen olivatko harjoitelleet geogebran käyttöä ennen.

Ehkä liian monta erillistä osiota oli nyt.

Tehtävät olivat ok.

Oppilaat tekivät tehtävät nopeasti ja aikaa jäi aina runsaasti pelkkään istuskeluun.

Pitäisi olla selkeämpi koe, nyt oli liikaa eri osioita, kaikille samanlainen suorittamistapa.

Mielestäni kokeessa oli paljon soveltavia tehtäviä. Ne ovat hyviä, mutta matematiikan tunneilla usein eh-
dimme käydä ainoastaan aiheesta peruslaskutoimitukset läpi. Niidenkin opettelu tuottaa monille oppilaista 
haasteita. Soveltavien tehtävien teko jää yleensä nopeimmille/lahjakkaimmille oppilaille. Toivoisinkin pe-
ruslaskuja enemmän. Myös sanallisia tehtäviä oli mielestäni turhan paljon. Ne lannistivat osaa oppilaista. 
Etenkin oppilaita, joilla on lukivaikeutta/keskittymisvaikeuksia.

Ehkä lyhempi koe, että jaksavat keskittyä.

Ei kovin soveltavia tai liian vaikeita tehtäviä paljon.

Tehtävissä oli sellaisia kohtia, joita ei vielä ole ollut kursseilla.

Pelkkään kuullun ymmärtämiseen pohjautuvat päässälaskut voisi jättää kokonaan pois.

Tehdään kokonaan sähköinen koe.

Toteutetaan runsaasti vaan arkipäiväisiä tehtäviä.
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13.2 Rehtorikyselyn näkökulmat

Rehtoreilta saatiin tietoa kouluista ja opetuksesta yhteensä 120 koulusta eri puolelta Suomea, 
joista suomenkielisiä kouluja oli 107 ja ruotsinkielisiä 13.

Rehtoreilta tiedusteltiin oliko heidän kouluissaan elokuun 2012 jälkeen tapahtunut arvioinnin 
tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia rakenteellisia muutoksia (esim. yhdistettyjä opetusryhmiä, 
opetustilat huomattavasti muuttuneet, henkilöstön lomautuksia yms.). Seuraavassa näytetään 
muutamia satunnaisesti valittuja vastauksia. Tähän kysymykseen kirjoitti vastauksen 78 % kaikista 
rehtorikyselyyn vastanneista rehtoreista. Näistä kirjoitetuista vastauksista pelkkiä ei, ei ole tai ei 
ole tapahtunut muutoksia yms. vastauksia oli 66 %. 

Opettajavaihdoksia.

Resurssipulan vuoksi olemme joutuneet yhdistämään nykyisen 8–9 luokan.

Kuluvalle lukuvuodelle on 9. luokat yhdistetty kolmesta kahdeksi ryhmäksi.

Meillä lomautettiin/ säästövapaa koko henkilökunta viikoksi kuluneella lukuvuonna.

Syksystä 2014 alkaen koulun siipirakennus poistettiin käytöstä ja purettiin, minkä seurauksena oppilaat 
ovat ns. ahtaammin koulun tiloissa.

Säästöjen takia luokkien oppilasmäärät ovat kasvaneet.

Ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia elokuun 2012 jälkeen. Säästöt kohdentuneet etenkin koulun-
käyntiavustukseen, jota on alaluokilla.

Lähikouluperiaatteen toteuttaminen. Koulu on vastuussa kaikista oman lähikoulupiirin oppilaista. Kouluun 
on tullut vuosittain erityiskouluista ja erityisluokilta muista kouluista omassa piirissä asuvia mitä erilai-
simpia oppilaita. Koululla on periaatteessa henkilöresursseja heidän hoitamiseensa, mutta yhtään pätevää 
erityisopettajaa ei ole saatu, vaan kaikki ovat määräaikaisia ja muodollisesti epäpäteviä ja tiuhaan vaihtuvia. 
Aineenopettajat eivät ole saaneet lisäkoulutusta erilaisten oppilaiden opettamiseen. 

Koulussa tehty olosuhdekorjauksia, jotka voivat vaikuttaa oppilaiden terveydentilaan.

Matematiikan tunteja on palkitettu lukujärjestykseen 9. luokille, mutta hyödyntäminen ollut opettajilla aika 
vähäistä. Henkilöstön lomautuksia toteutettiin huhti-toukokuussa, elo-syyskuussa ja marras-joulukuussa 
2014. Opettajia oli lomautettuna 5–10 päivää.
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14 
Utvärderingsresultat i de 
svenskspråkiga skolorna

 
I det här kapitlet presenteras utvärderingsresultat i de svenskspråkiga skolorna, ofta i förhållande 
till motsvarande resultat i hela utvärderingsmaterialet där alla deltagande skolor ingår. Uttryck som 
t.ex. hela materialet signalerar i texten att resultatet gäller både svensk- och finskspråkiga skolor. 
I texten anges alltid om ett visst resultat gäller enbart svenskspråkiga skolor. Mer information 
om resultaten i alla deltagande skolor finns i rapportens övriga kapitel.

14.1 Bakgrundsinformation

Inlärningsresultaten i den här utvärderingsrapporten är baserade på elevprestationer i 16 svensk-
språkiga och 122 finskspråkiga skolor. I utvärderingen i matematik ingick 4 779 elever i samplet. 
Av dessa elever gick 492 (10,3 %) i svenskspråkiga skolor och 4 287 (89,7 %) i finskspråkiga skolor. 
I samplet samlades resultat in bland 2 446 (51,2 %) pojkar och 2 327 (48,7 %) flickor. Sex elever 
(0,1 %) uppgav inte sitt kön. I de svenskspråkiga skolorna deltog 264 (53,7 %) pojkar och 228 
(46,3 %) flickor i matematikutvärderingen. Bakgrundsinformation om eleverna, elevattityder 
och undervisningspraxis ges i kapitel 14.3, där sambandet mellan bakgrundsfaktorer och inlär-
ningsresultat analyseras.

Sammanlagt svarade 378 matematiklärare på lärarenkäten. Av lärarna var 54 % kvinnor och 46 % 
män. I de svenska skolorna besvarade 18 manliga och 19 kvinnliga lärare enkäten. I alla sampel-
skolor besvarade minst en lärare enkäten. I de finskspråkiga skolorna svarade 341 (90,2 %) lärare, 
i de svenskspråkiga 37 (9,8 %).

I hela det insamlade materialet, där merparten av lärarna verkade i finskspråkiga skolor, var lärarnas 
utbildning följande: 87 % var filosofie kandidater eller magistrar och 7 % kandidater i naturveten-
skaper, 4 % hade klasslärarbakgrund (ped.kand./ped.mag.) och 1 % var filosofie licentiater eller 
doktorer. Helt utan högskoleexamen var bara 1 %. 



182

Bland lärarna i de svenskspråkiga skolorna fanns 73 % filosofie kandidater eller magistrar och 
8 % kandidater i naturvetenskaper. Ungefär 5 % hade klasslärarbakgrund (ped.kand./ped.mag.) 
och 5 % var filosofie licentiater eller doktorer. Bland lärarna var 8 % helt utan högskoleexamen.

I hela det insamlade materialet var största delen av dem som besvarade enkäten ämneslärare 
(96,0 %). Dessutom var tre procent (3,2 %) klasslärare och två procent (1,9 %) hade speciallärarut-
bildning. I de svenska skolorna var 89 % ämneslärare, hela 11 % speciallärare och 3 % klasslärare. 

I de svenskspråkiga skolorna hade största delen av lärarna (89,2 %) formell behörighet för mate-
matikläraruppdraget. Av de lärare i svenska skolor som besvarade enkäten hade 57 % avlagt studier 
på laudaturnivå i matematik (55 sv/120 sp), 30 % på cum laude approbatur-nivå (35 sv/60 sp) och 
5 % på approbaturnivå (15 sv/25 sp). Alla finlandssvenska lärare som besvarade enkäten undervi-
sade i matematik. Dessutom undervisade 78 % i fysik, 62 % i kemi och 11 % i informationsteknik. 

Under läsåren 2012–2015 hade matematiklärarna i de finskspråkiga skolorna i genomsnitt deltagit 
fyra dagar i fortbildning. Matematiklärarna i svenskspråkiga skolor hade i genomsnitt fortbildat 
sig nio dagar. Av fortbildningsdagarna hade i medeltal en dag haft anknytning till matematik 
enligt de finskspråkiga lärarna och tre dagar enligt de svenskspråkiga lärarna. 

I de finskspråkiga skolorna använde 30 % av lärarna den populäraste läroboksserien. Den näst 
populäraste serien användes av 29 % av matematiklärarna. Två tredjedelar av matematiklärarna 
i de svenskspråkiga skolorna använde samma lärobok. Klart över hälften (61,1 %) av matema-
tiklärarna i de svenskspråkiga skolorna hade åtminstone ibland möjlighet att få stöd av en annan 
lärare på lektionerna, som t.ex. en speciallärare eller resurslärare. Bland lärarna hade 22 % inte 
den här möjligheten. 

14.2 Resultat i utvärderingen

I hela materialet var den genomsnittliga lösningsandelen 43 % av maximipoängen i uppgifterna 
(61 p.). Standardavvikelsen var 20 % -enheter. En elev (en pojke) fick fulla 61 poäng i utvärderingen 
och tre elever fick inte alls några poäng. Hälften av eleverna nådde högst till lösningsandelen 43 %. 
Både pojkarnas och flickornas genomsnittliga lösningsandel i uppgifterna var 43 %. Det framkom 
ingen statistiskt signifikant skillnad mellan medeltalen. 
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TABELL 45. Centrala resultat i utvärderingen 

 Alla elever

(n = 4393)

Elever i 
svensk-
språkiga 
skolor
(n = 454)

Elever i 
finskspråkiga 
skolor

(n = 3 939)

Pojkar
i hela 
materialet

(n = 2 243)

Flickor i hela 
materialet

(n = 2 150)
Medeltal (%) 43,1 43,8 43,0 43,2 43,0

Standardavvikelse (% -enh.) 20,1 19,4 20,1 21,2 18,8

Kv
an

tile
r

10 (%) 16,4 18,0 16,4 16,4 18,0

25 (%) 27,9 29,5 26,2 26,2 27,9

Median (%) 42,6 44,3 42,6 42,6 42,6

75 (%) 57,4 57,4 59,0 59,0 57,4

90 (%) 70,5 68,9 70,5 72,1 68,9

Utvärderingen innehöll tre typer av uppgifter: flervalsuppgifter, huvudräkningsuppgifter och 
problemlösningsuppgifter. Uppgifter som hörde till samma uppgiftstyp utgjorde en egen helhet. 
I alla tre uppgiftshelheter deltog sammanlagt 3 939 elever (89,7 %) i finska skolor och 454 elever 
(10,3 %) i svenska skolor. 

Den genomsnittliga lösningsandelen i uppgifterna var 44 % i svenska skolor och 43 % i finska 
skolor. Skillnaden är inte statistiskt signifikant. Inte heller i fördelningen av lösningsandelar 
finns statistiskt signifikanta skillnader då skolans undervisningsspråk utgör utgångspunkt för 
jämförelsen. I finska skolor placerade sig pojkar jämfört med flickor vanligen oftare under lös-
ningsandelen 10 % eller bland dem som nådde de högsta poängtalen (p < 0,001). I de svenska 
skolorna förekom inte motsvarande fenomen. 

Det framkom inga skillnader mellan svensk- och finskspråkiga skolors resultat då de analysera-
des med utgångspunkt i elevernas kön. I de svenska skolorna nådde både pojkarna och flickorna 
lösningsandelen 44 %. I de finska skolorna var resultatet på motsvarande sätt 43 % både för poj-
karna och flickorna. De centrala resultaten i utvärderingen presenteras i tabell 45. Fördelningen 
av lösningsandelar enligt skolans undervisningsspråk framgår av figur 84. 
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FIGUR 84. Fördelningen av lösningsandelar enligt skolans undervisningsspråk

Elevernas kunskaper enligt uppgiftstyp

I flervalsuppgifterna var den genomsnittliga lösningsandelen 54 % av maximipoängen i hela ma-
terialet. Standardavvikelsen var 21 % -enheter. Hälften av eleverna nådde minst lösningsandelen 
57 %. Både pojkarnas och flickornas genomsnittliga lösningsandel var 54 %. 

I de svenskspråkiga skolorna var den genomsnittliga lösningsandelen för flervalsuppgifterna 
56 % och i de finskspråkiga skolorna 54 %. Skillnaden är inte statistiskt signifikant. Det fanns 
inga skillnader mellan finska och svenska skolor i fråga om hur eleverna placerade sig i de bästa 
och sämsta resultatgrupperna. I finska skolor överskred pojkarna något oftare än flickorna lös-
ningsandelen 80 % (p < 0,05), medan det inte fanns någon motsvarande skillnad i svenska skolor. 
Det framkom inte heller skillnader då resultaten för pojkar i finska och svenska skolor jämfördes 
med varandra, eller då motsvarande analys gjordes bland flickor.

I huvudräkningsuppgifterna var den genomsnittliga lösningsandelen 52 % av maximipoängen i 
hela materialet. Standardavvikelsen var 25 % -enheter. Hälften av eleverna nådde minst lösnings-
andelen 50 %. Pojkarnas genomsnittliga lösningsandel var 53 % och flickornas 50 %. Skillnaden 
mellan medeltalen är statistiskt signifikant, men i praktiken liten (p < 0,001; d = 0,11). 

Eleverna i finskspråkiga skolor nådde i genomsnitt lösningsandelen 52 % i huvudräkningsupp-
gifterna. Motsvarande resultat i svenskspråkiga skolor var 48 %. Skillnaden är statistiskt signifi-
kant, men ändå liten i praktiken (p < 0,01; d = 0,17). Det fanns inga skillnader mellan finska och 
svenska skolor i fråga om hur eleverna placerade sig i de bästa och sämsta resultatgrupperna.  
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I finska skolor överskred pojkarna i högre grad än flickorna lösningsandelen 75 % (p < 0,001), i 
svenska skolor förekom inte denna skillnad mellan könen. För pojkarnas del finns en statistiskt 
signifikant skillnad mellan svenska och finska skolor (p < 0,05), så att resultatet var bättre för 
pojkar i finska skolor. Motsvarande skillnad mellan finska och svenska skolor fanns inte för 
flickornas del. 

I problemlösningsuppgifterna var den genomsnittliga lösningsandelen 34 % av maximipoängen i 
hela materialet. Standardavvikelsen var 21 % -enheter. Hälften av eleverna nådde minst lösnings-
andelen 33 %. Flickornas genomsnittliga lösningsandel var 35 % och pojkarnas 34 %. Skillnaden 
mellan medeltalen är statistiskt signifikant, men trots allt liten (p < 0,05; d = 0,06). 

Den genomsnittliga lösningsandelen i problemlösning var 37 % i svenskspråkiga skolor och 34 % 
i finskspråkiga skolor. Skillnaden mellan medeltalen är statistiskt signifikant, men liten (p < 0,01; 
d = 0,13). I finska skolor placerade sig nästan var tredje elev (30,3 %) under lösningsandelen 20 
%, i svenska skolor ungefär var fjärde elev (23,5 %). Det fanns inga skillnader mellan finska och 
svenska skolor i fråga om hur eleverna placerade sig i de bästa och sämsta resultatgrupperna. 
Flickor i svenska skolor nådde en aning bättre resultat än flickor i finska skolor. I svenska skolor 
nådde ungefär 8 % av flickorna minst lösningsandelen 70 %, i finska skolor knappt 4 %. 

De genomsnittliga lösningsandelarna i olika uppgiftstyper presenteras med utgångspunkt i sko-
lans undervisningsspråk i figur 85. 
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FIGUR 85. Lösningsandelar (%) i olika uppgiftstyper enligt skolans undervisningsspråk 
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Elevernas kunskaper i matematikens innehållsområden

I innehållsområdet algebra var den genomsnittliga lösningsandelen 47 % av maximipoängen i hela 
materialet. Standardavvikelsen var 26 % -enheter. Hälften av eleverna nådde minst lösningsandelen 
44 %. Flickornas genomsnittliga lösningsandel var 48 % och pojkarnas 46 %. Skillnaden mellan med-
elvärdena är statistiskt signifikant, men i praktiken ändå liten (p < 0,01; d = 0,10). Det framkom ingen 
statistiskt signifikant skillnad mellan de svenskspråkiga och finskspråkiga skolornas medelvärden, 
liksom inte heller i fråga om hur lösningsandelarna fördelade sig. I finskspråkiga skolor fanns en 
större andel pojkar än flickor i de lägre resultatgrupperna (p < 0,001), medan det i de svenskspråkiga 
skolorna förekom en större andel flickor än pojkar i de bästa resultatgrupperna (p < 0,001).

I de uppgifter som gällde funktioner nådde eleverna i genomsnitt 43 % av maximipoängen i hela 
materialet. Standardavvikelsen var 21 % -enheter. Hälften av eleverna nådde minst lösningsan-
delen 40 %. Flickornas genomsnittliga lösningsandel var 43 % och pojkarnas 42 %. Skillnaden 
mellan medelvärdena är inte statistiskt signifikant. Det framkom inte heller någon statistiskt 
signifikant skillnad mellan finskspråkiga och svenskspråkiga skolor i fråga om medelvärdena 
eller fördelningen av lösningsandelarna. 

Den genomsnittliga lösningsandelen i tal och räkneoperationer var 46 % av maximipoängen i hela 
materialet. Standardavvikelsen var 21 % -enheter. Hälften av eleverna nådde minst en lösningsandel 
på 47 %. Den genomsnittliga lösningsandelen för pojkar var 47 % och för flickor 45 %. Skillnaden 
mellan medelvärdena är statistiskt signifikant, men i praktiken mycket liten (p < 0,05; d = 0,07). 
Det framkom ingen statistiskt signifikant skillnad mellan finskspråkiga och svenskspråkiga skolor 
i fråga om medelvärdena eller fördelningen av lösningsandelarna. 

Den genomsnittliga lösningsandelen i geometri var 36 % av maximipoängen i hela materialet. 
Standardavvikelsen var 24 % -enheter. Hälften av eleverna nådde minst en lösningsandel på 33 %. 
Både flickornas och pojkarnas genomsnittliga lösningsandelar var 36 %. I geometriuppgifterna 
var den genomsnittliga lösningsandelen i finskspråkiga skolor 36 % och i svenskspråkiga skolor 
32 %. Skillnaden mellan medeltalen är statistiskt signifikant (p < 0,001; d = 0,20) och den är också 
signifikant om lösningsandelarna delas in med hjälp av intervall på 5 % (p < 0,001). Bland de elever 
som gick i finsk skola överskred fyra av tio (40,1 %) lösningsandelen 40 %. Bland dem som gick i 
svensk skola var motsvarande andel bara tre av tio (30,2 %).

Den genomsnittliga lösningsandelen i uppgifterna som gällde sannolikhet och statistik var 37 % av 
maximipoängen i hela materialet. Standardavvikelsen var 24 % -enheter. Hälften av eleverna nådde 
minst lösningsandelen 33 %. För pojkarnas del var den genomsnittliga lösningsandelen 41 % och för 
flickornas 34 %. Skillnaden mellan medelvärdena är statistiskt signifikant (p < 0,01; d = 0,30). Det 
framkom även könsskillnader vid granskningen av hur lösningsandelarna fördelade sig (p < 0,001). 

I de uppgifter som gällde sannolikhet och statistik nådde eleverna i svenska skolor i genomsnitt 
lösningsandelen 39 % och eleverna i finska skolor 37 %. Skillnaden mellan medelvärdena är inte 
statistiskt signifikant. Det fanns inte heller skillnader mellan hur elever i skolor med olika under-
visningsspråk placerade sig i de bästa och sämsta resultatgrupperna. I de svenska skolorna fanns 
inga skillnader mellan pojkars och flickors lösningsandelar i sannolikhet och statistik.
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Både i tabell 46 och figur 86 presenteras lösningsandelarna i de olika innehållsområdena enligt 
skolans undervisningsspråk. 

TABELL 46. Resultat i matematikens innehållsområden 

Medeltal (%) Standardavvikelse (% -enh.)
Algebra Svenskspråkiga 48,9 25,8

Finskspråkiga 46,9 26,4

Funktioner Svenskspråkiga 44,1 21,4

Finskspråkiga 42,4 21,1

Tal och räkneoperationer Svenskspråkiga 47,2 21,6

Finskspråkiga 45,9 20,9

Geometri Svenskspråkiga 31,5 19,7

Finskspråkiga 36,1 23,9

Sannolikhet och statistik Svenskspråkiga 38,8 23,3

Finskspråkiga 37,2 24,1
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FIGUR 86. Lösningsandelar (%) i innehållsområdena enligt skolans undervisningsspråk 
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14.3 Samband mellan inlärningsresultat och bakgrundsfaktorer

Regioner och kommuntyper

Vid utvärderingen av inlärningsresultat valdes sampelskolorna ut med hjälp av ett stratifierat 
urval. Då skolorna valdes ut till samplet beaktades att sampelskolor representerar olika delar av 
landet (regionförvaltningsverkens verksamhetsområden, s.k. RFV-områden), olika verksamhets-
miljöer (urbana kommuner, tätortskommuner och landsbygdskommuner) och skolor av olika 
storlek (stora, medelstora och små). För utvärderingen valdes det ut ett sampel på 138 skolor som 
representerade hela landet. Av de här skolorna hade 16 svenska som undervisningsspråk. Tabell 
47 visar hur eleverna i de svenskspråkiga skolorna fördelade sig enligt RFV-område. 

TABELL 47. Sampeleleverna i de svenska skolorna enligt RFV-område

RFV-område Antal elever i samplet Proportionell andel (%)

Södra Finland 210 42,7

Västra och Inre Finland 173 35,2

Sydvästra Finland 88 17,9

Norra Finland 21 4,3

Östra Finland 0 0

Lappland 0 0

Sammanlagt 492 100

Det fanns en viss variation i resultaten mellan olika regioner i landet. De genomsnittliga lös-
ningsandelarna för regionerna befann sig inom intervallet 40–46 %. Sydvästra Finland nådde 
de bästa resultaten med lösningsandelen 46 % i genomsnitt och svagast var resultaten i Östra 
Finland (40 %). Skillnaderna mellan de sex RFV-områdena var statistiskt signifikanta (p < 0,001) 
och också i praktiken medelstora (η2 = 0,08). Skillnaden mellan flickor och pojkars genomsnitt-
liga lösningsandelar i varje RFV-område var liten. Den största skillnaden fanns i Lappland (3,8 % 
-enheter) och den minsta i Norra Finland (0,3 % -enheter). 

Då pojkarnas resultat i alla RFV-områden jämfördes med varandra, framkom inte statistiskt sig-
nifikanta resultat. Samma sak gällde flickorna. I figur 87 presenteras lösningsandelarna i olika 
regionförvaltningsområden. I figuren är resultaten från finsk- och svenskspråkiga skolor sam-
manslagna.
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Det framkom inte statistiskt signifikanta skillnader mellan medelvärdena för finsk- och svensk-
språkiga skolor i olika RFV-områden, t.ex. mellan finska och svenska skolor i Södra Finland. De 
elever som gick i finskspråkiga skolor i Sydvästra Finland nådde signifikant bättre resultat än 
eleverna i Östra Finland (p < 0,001). De var också bättre än både finsk- och svenskspråkiga elever 
i alla andra RFV-områden (p < 0,05). Eleverna i finskspråkiga skolor i Södra Finland hade bättre 
resultat än motsvarande elever i Östra Finland (p < 0,05). 

Då resultaten för de svenska skolorna inom fyra RFV-områden jämfördes, framkom inte några 
statistiskt signifikanta skillnader. Av tabell 48 framgår medelvärdena för eleverna i de svensk-
språkiga skolorna inom de fyra olika regionförvaltningsområdena.

TABELL 48. Centrala resultat för elever i svenskspråkiga skolor enligt regionförvaltningsområde 

Region Medeltal (%) Standardavvikelse (% -enh.)

Södra Finland (n = 197) 43,7 19,1

Västra och Inre Finland (n = 160) 42,5 18,8

Sydvästra Finland (n = 81) 45,4 21,7

Norra Finland (n = 16) 49,2 16,8

Alla (n = 454) 43,8 19,4
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Elevernas framgång i matematikens innehållsområden följde regionalt samma trend som natio-
nellt: resultaten var bäst i algebra i alla RFV-områden förutom Lappland, där eleverna nådde det 
bästa resultatet i tal och räkneoperationer och hade de svagaste kunskaperna i geometri samt i 
sannolikhet och statistik. Mellan finsk- och svenskspråkiga skolor fanns statistiskt signifikanta 
skillnader i geometri på regionnivå. De finskspråkiga skolorna nådde bättre resultat än de svensk-
språkiga (p < 0,05) i Södra, Västra och Inre samt Sydvästra Finland. 

Resultaten analyserades också enligt vilket slags kommuner skolorna låg i. Elevernas genom-
snittliga lösningsandelar i hela materialet varierade mellan 42 % och 44 % i olika kommuntyper. 
Skillnaden är nästan statistiskt signifikant och i praktiken liten (p < 0,05; η2 = 0,01). Elever i urbana 
kommuner nådde signifikant bättre resultat än i landsbygdskommuner (p < 0,05). Jämförelsen av 
olika kommuntyper visade att skillnaderna mellan de genomsnittliga lösningsandelarna för flickor 
och pojkar var mycket små. Det framkom inte signifikanta skillnader mellan genomsnitten för 
finsk- och svenskspråkiga skolor i olika kommuntyper. Inte heller då finsk- och svenskspråkiga 
skolors resultat analyserades separat framkom några statistiskt signifikanta skillnader mellan 
kommuntyperna. I tabell 49 har de svenskspråkiga skolorna delats in enligt kommuntyp och 
medeltalen för städer, tätorter och landsbygd framgår. 

TABELL 49. Resultat för elever i svenskspråkiga skolor enligt kommuntyp

Kommuntyp Medeltal (%) Standardavvikelse (% -enh.)

Urban kommun (n = 233) 46,0 18,1

Tätortskommun (n = 83) 41,0 21,6

Landsbygdskommun (n = 138) 41,7 19,9

Fortsatta studier

Av de elever som gick i svenskspråkiga skolor uppgav 40 % att de i gemensam elevansökan i första 
hand sökt till yrkesutbildning. Av eleverna uppgav 35 % att de sökt till gymnasiet och siktade på 
studier i lång matematik och 25 % att de sökt till gymnasiet men valt lärokursen i kort matematik. 
I hela materialet var motsvarande siffror 41 % till yrkesutbildning, 36 % till gymnasiet med lång 
matematik och 22 % till gymnasiet med kort matematik. 

Vid analysen av hela materialet framkom ett klart samband mellan elevens förstahandsönskemål 
i fråga om fortsatta studier och elevens genomsnittliga lösningsandel i utvärderingen. Skillna-
derna som gällde fortsatta studier var statistiskt signifikanta (p < 0,001) och också i praktiken 
mycket stora (η2 = 0,38). För de elever som siktade på gymnasiet och studier i lång matematik 
var den genomsnittliga lösningsandelen 59 %, för dem som valt gymnasiet och kort matematik 
var resultatet 40 % och för dem som siktade på yrkesstudier 32 %. 
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Skillnaderna med utgångspunkt i valet av fortsatta studier var liknande då eleverna delades in 
enligt kön, även om de var något tydligare för pojkar än för flickor. Pojkar som siktade på lång 
matematik i gymnasiet nådde lösningsandelen 62 % och flickor 57 %. Skillnaden mellan medeltalen 
är statistiskt signifikant (p < 0,001; d = 0,32). Det framkom inga signifikanta skillnader mellan 
elever i finsk- och svenskspråkiga skolor då medeltalen och fördelningen av lösningsandelarna 
analyserades. 

Tabell 50 visar resultaten för de svenskspråkiga skolorna indelade enligt elevernas planer för 
fortsatta studier. 

TABELL 50. Resultat för elever i svenskspråkiga skolor enligt deras planer för fortsatta studier

Fortsatta studier Medeltal (%) Standardavvikelse (% -enh.)

Gymnasium och lång matematik 57,9 15,7

Gymnasium och kort matematik 38,6 13,2

Yrkesutbildning 33,8 18,2

 
Föräldrarnas utbildning

Eleverna uppgav föräldrarnas högsta utbildning i elevenkäten. I de svenskspråkiga skolorna 
uppgav knappt 2 % av de elever som besvarade enkätfrågan att den ena eller båda föräldrarnas 
högsta utbildning var grundskola. En fjärdedel (24,9 %) uppgav att den högsta utbildningen var 
yrkesskola eller yrkesläroanstalt, en sjättedel (16,6 %) att den var gymnasium och över hälften 
(56,9 %) att den var universitet, högskola eller yrkeshögskola. 

Då elevernas inlärningsresultat analyserades med utgångspunkt i föräldrarnas högsta utbildning 
framkom statistiskt signifikanta skillnader (p < 0,001) som också i praktiken var rätt stora (η2 
= 0,08). I hela materialet var den genomsnittliga lösningsandelen 29 % för elever med föräldrar 
vars högsta utbildning var grundskola. Om föräldrarnas högsta utbildning var yrkesskola eller 
yrkesläroanstalt, var lösningsandelen i genomsnitt 36 %. På motsvarande sätt var lösningsandelen 
i genomsnitt 39 %, om gymnasieutbildning var den högsta utbildningen för föräldrarna. Högst 
var lösningsandelen, 49 %, för de elever vars föräldrar hade utbildning på universitets-, högskole- 
eller yrkeshögskolenivå. 

Även då resultaten analyserades så att både föräldrarnas högsta utbildning och elevernas kön beak-
tades var resultaten liknande i hela materialet. Den här analysen visade inga statistiskt signifikanta 
skillnader mellan medeltalen för flickor och pojkar eller i fördelningen av deras lösningsandelar. 
Det framkom inte heller statistiskt signifikanta skillnader då medeltalen eller fördelningen av 
elevernas lösningsandelar jämfördes för svenska och finska skolors del. Av tabell 51 framgår 
resultaten i de svenskspråkiga skolorna enligt föräldrarnas högsta utbildning.
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TABELL 51. Resultat för elever i svenskspråkiga skolor enligt föräldrarnas högsta utbildning 

Föräldrarnas högsta utbildning Medeltal (%) Standardavvikelse (% -enh.)

Grundskola (n = 6) 35,5 30,8

Yrkesskola (n = 103) 37,7 18,3

Gymnasium (n = 72) 38,0 20,6

Högskola (n =243) 47,6 18,7

 
Matematik- och modersmålsvitsord

I elevenkäten uppgav eleverna också sitt senaste vitsord i matematik och i modersmål under årskurs 
9. Vitsordsmedeltalet i matematik för eleverna i svenskspråkiga skolor var 7,6 (standardavvikelse 
1,4). I modersmål och litteratur var motsvarande vitsordsmedeltal 7,7 (standardavvikelse 1,2). 

I matematik var flickornas vitsordsmedeltal 8,0 (standardavvikelse 1,4) och pojkarnas 7,4 (stan-
dardavvikelse 1,4) i svenska skolor. Skillnaden är statistiskt signifikant (p < 0,001) och medelstor 
vad gäller effektstorleken (d = 0,43). I modersmål och litteratur var flickornas medeltal i svenska 
skolor 8,3 (standardavvikelse 1,0) och pojkarnas 7,2 (standardavvikelse 1,1). Skillnaden är sta-
tistiskt signifikant (p < 0,001) och till effektstorleken stor (d = 1,0). Det framkom varken statis-
tiskt signifikanta skillnader i vitsordsgenomsnitten i matematik eller i modersmål, då finsk- och 
svenskspråkiga skolor jämfördes. 

Elevens skolvitsord kan jämföras med resultatet i utvärderingen. På så sätt är det möjligt att få 
en bild av hur skolvitsorden fungerar. Korrelationskoefficienten mellan den genomsnittliga lös-
ningsandelen i hela materialet och elevens matematikvitsord var 0,73 (förklaringsandel 53 %). 

Tabell 52 visar sambandet mellan elevernas matematikvitsord och deras lösningsandelar i ut-
värderingen i svenskspråkiga skolor. Det framkom statistiskt signifikanta skillnader (p < 0,001) 
i lösningsandelarna i förhållande till elevernas matematikvitsord i de svenskspråkiga skolorna. 
Skillnaderna mellan lösningsandelarna var också i praktiken mycket stora (η2 = 0,48). Elever med 
vitsordet 10 nådde i genomsnitt lösningsandelen 70 % i utvärderingen, medan elever med vitsordet 5 
bara nådde resultatet 21 %. De genomsnittliga lösningsandelarna för pojkar var i varje vitsordsklass 
högre än flickornas genomsnittliga lösningsandelar. Det framkom inga skillnader mellan finsk- 
och svenskspråkiga skolor i fråga om lösningsandelarna i förhållande till matematikvitsorden. 
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TABELL 52. Samband mellan elevernas matematikvitsord och lösningsandelar  
i utvärderingen i de svenskspråkiga skolorna 

Matematikvitsord Alla
medeltal (%)

Pojkar
medeltal (%)

Flickor
medeltal (%)

4 (nalla = 2) 23,0 23,0 -
5 (nalla = 34) 21,0 22,2 17,5
6 (nalla = 58) 27,9 29,8 25,3
7 (nalla = 97) 37,1 38,0 35,9
8 (nalla = 107) 43,5 44,7 41,9
9 (nalla = 103) 56,9 59,8 54,9
10 (nalla = 34) 69,6 70,3 69,4

 
Jag har gjort uppgifterna i matematik på överenskommet sätt

I hela materialet uppgav över en tredjedel av flickorna (36,3 %) att de nästan alltid hade gjort upp-
gifterna i matematik på överenskommet sätt. Motsvarande andel bland pojkarna var en fjärdedel 
(25,4 %). 

Sammanlagt besvarade 460 elever i svenskspråkiga skolor frågan som gällde hur ofta eleverna 
gjort sina uppgifter i matematik. Av de här eleverna hade fyra av tio (37,6 %) ofta gjort uppgifterna 
på överenskommet sätt, medan en femtedel (20,0 %) nästan alltid, en tredjedel (33,0 %) ibland, 8 % 
sällan och 2 % inte alls hade gjort det. 

De elever i svenskspråkiga skolor som nästan alltid hade gjort sina uppgifter på överenskommet 
sätt nådde den genomsnittliga lösningsandelen 51 %. Motsvarande resultat var 47 % för dem 
som ofta gjort sina uppgifter, 37 % för dem som ibland gjort dem, 39 % för dem som sällan och 
36 % för dem som inte alls gjort sina uppgifter på överenskommet sätt. Skillnaderna för de olika 
svarsalternativen var naturligtvis signifikanta och medelstora (p < 0,001; η2 = 0,08). Det fanns 
inga statistiskt signifikanta skillnader mellan lösningsandelarna för olika svarsalternativ när 
resultaten jämfördes med utgångspunkt i skolornas undervisningsspråk. 

Frånvaro från skolan

Av eleverna i det sammanlagda enkätmaterialet uppgav en tredjedel (33,3 %) att de varit frånvarande 
färre än sex dagar från skolan under det pågående läsåret. Något över en tredjedel (35,9 %) hade 
varit frånvarande 6–10 dagar, något under en femtedel (18,8 %) 11–20 dagar och mer en tionde-
del (12,0 %) över tjugo dagar. De elever som nästan inte alls (0–5 dagar) varit frånvarande nådde i 
genomsnitt lösningsandelen 45 %. De som hade varit lite frånvarande (6–10 dagar) hade resultatet 
44 %, ganska mycket (11–20 dagar) frånvarande 41 % och mycket (över 20 dagar) 38 %. Jämförelsen av 
de genomsnittliga lösningsandelarna för varje svarsalternativ visar att skillnaderna var statistiskt 
signifikanta och i praktiken små (p < 0,001; η2 = 0,01). Det framkom inte signifikanta skillnader, 
då samma jämförelse gjordes utgående från skolans undervisningsspråk. 
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Skoltrivsel

Av pojkarna trivdes 84 % och av flickorna 87 % mycket eller ganska bra i skolan. Mycket dåligt trivdes 
4 % av pojkarna och 2 % av flickorna. Sammanlagt besvarade 4 428 elever på frågan om skoltriv-
sel. Av dem uppgav sig 19 % trivas mycket bra i skolan, 67 % ganska bra, 11 % ganska dåligt och 3 % 
mycket dåligt. Den genomsnittliga lösningsandelen i utvärderingsuppgifterna var 47 % för dem som 
trivdes mycket bra i skolan. Motsvarande lösningsandel för dem som trivdes mycket dåligt var bara 
33 %. De genomsnittliga lösningsandelarna för varje svarsalternativ var statistiskt signifikanta 
och i praktiken små (p < 0,001; η2 = 0,02).

Sammanlagt svarade 457 elever i svenskspråkiga skolor på frågan om skoltrivsel. Av dem uppgav 
27 % sig trivas mycket bra, 63 % ganska bra, 7 % ganska dåligt och 2 % mycket dåligt. En större andel av 
eleverna i de svenska skolorna trivdes mycket bra (27 %) i skolorna jämfört med de finskspråkiga 
skolorna (18 %).

I de svenskspråkiga skolorna nådde de som trivdes mycket bra en genomsnittlig lösningsandel på 
46 % och de som trivdes ganska bra 42 %. De genomsnittliga lösningsandelarna för varje svarsalter-
nativ var inte statistiskt signifikanta. En jämförelse av lösningsandelarna för olika svarsalternativ 
med utgångspunkt i skolans undervisningsspråk eller elevernas kön visade inte på statistiskt 
signifikanta skillnader.

Mobbning 

Av alla elever som besvarade elevenkäten uppgav 11 % att de mobbats mer sällan än en gång i veckan, 
2 % ungefär en gång i veckan och ungefär 1 % flera gånger i veckan. Sammanlagt besvarades frågan 
av 4 419 elever. Av pojkarna uppgav 2 % och av flickorna 1 % att de mobbas flera gånger i veckan. 
Lösningsandelen för de som inte alls mobbades var 43 % och för dem som mobbades flera gånger i 
veckan 36 %. Skillnaden mellan de här två grupperna är statistiskt signifikant (p < 0,05; d = 0,38). 
Skillnaderna mellan de genomsnittliga lösningsandelarna för alla svarsalternativ är statistiskt 
signifikanta och i praktiken mycket små (p < 0,01; η2 = 0,003). 

Av eleverna i svenska skolor uppgav 90 % och av eleverna i finska skolor 86 % att de inte har 
mobbats i skolan under årskurs 9. Det framkom inte någon statistiskt signifikant skillnad mellan 
lösningsandelarna för de olika svarsalternativen då resultaten jämfördes utgående från skolans 
undervisningsspråk. 

Skolvägens längd

En av frågorna i elevenkäten gällde hur lång elevernas skolväg var. Svarsalternativen var under 
en kilometer, en till tre kilometer, tre till fem kilometer, fem till tio kilometer, tio till tjugo kilometer eller 
över tjugo kilometer. Sammanlagt svarade 4 427 elever på frågan. I hela materialet hade en dryg 
fjärdedel (28,6 %) av eleverna en skolväg på 1–3 km, knappt en femtedel (18,3 %) under en kilo-
meter, ungefär en sjättedel (15,1 %–15,2 %) 3–5 km, 5–10 km eller 10–20 km, och 8 % hade en 
skolväg på över 20 km. Av dem som gick i svensk skola hade rentav över hälften (53,2 %) och av 
dem som gick i finsk skola bara drygt en tredjedel (36,3 %) en skolväg som var över fem kilometer. 
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Längden på skolvägen hade inte något statistiskt signifikant samband med inlärningsresultaten. 
Det framkom inte heller signifikanta skillnader i de analyser som gjordes med utgångspunkt i 
RFV-områden, kön och skolans undervisningsspråk.

arbetsro

Av deltagarna i de svenskspråkiga skolorna uppgav en tredjedel (33,5 %) att de lyssnar på mate-
matikläraren under varje timme. Motsvarande andel i finskspråkiga skolor var en femtedel (19,9 %). 
Den här frågan besvarades sammanlagt av 4 427 elever. Av dem uppgav över hälften (54,6 %) att 
de lyssnar på läraren under de flesta timmarna, drygt en femtedel (21,3 %) att de lyssnar varje timme, 
drygt en femtedel (21,8 %) under vissa timmar och två procent (2,2 %) att de aldrig lyssnar på läraren 
under matematiklektionerna. 

Skillnaderna mellan lösningsandelarna för respektive svarsalternativ är statistiskt signifikanta 
och i praktiken medelstora (p < 0,001; η2 = 0,05) i hela materialet. De elever som hörde på läraren 
under varje timme hade en genomsnittlig lösningsandel på 44 %. Motsvarande lösningsandel för 
elever som aldrig lyssnade på läraren var 36 %. Den genomsnittliga lösningsandelen var signifikant 
bättre för eleverna i svenska skolor jämfört med eleverna i finska skolor (p < 0,05; d = 0,22), då 
eleverna lyssnade på läraren under varje timme. 

Elevattityder

Eleverna tog även ställning till påståenden om matematikstudier och matematikkunskaper. Med 
hjälp av dessa påståenden kartlades elevernas attityd till studierna och deras uppfattning om sina 
egna möjligheter i matematikstudierna. Vid kartläggningen av attityderna användes 15 påståen-
den, av vilka tre attityddimensioner bildades: uppfattningen om de egna kunskaperna, uppfattningen 
om nyttan med ämnet och intresset för ämnet. Dessutom kartlades elevernas matematikängslan och 
hemmets inställning med hjälp av påståenden. Eleverna tog ställning till påståendena på skalan: 
jag är helt av annan åsikt = 1, jag är delvis av annan åsikt = 2, jag är osäker på min åsikt eller har ingen 
klar uppfattning = 3, jag är delvis av samma åsikt = 4, jag är helt av samma åsikt = 5.

I de genomsnittliga svaren i attitydkartläggningen förekom statistiskt signifikanta skillnader (p 
< 0,05) mellan elever i svensk- och finskspråkiga skolor i fråga om intresset för ämnet (d = 0,11) 
och nyttan med ämnet (d = 0,14). Eleverna i svenska skolor upplevde ämnet som något nytti-
gare än eleverna i finska skolor, medan eleverna i finska skolor i sin tur tyckte något bättre om 
matematik. De svenska skolornas elever upplevde inte lika mycket matematikängslan (medeltal 
= 2,3) som de finska skolornas elever (medeltal = 2,5). Skillnaden är statistiskt signifikant (p < 
0,001; d = 0,19) (se figur 88). 
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FIGUR 88. Elevattityder till matematik, hemmets attityd och elevers matematikängslan  
i svensk- och finskspråkiga skolor 

Elevernas föräldrar värdesätter studier och utbildning. Hemmets attityd till studier, utbildning och 
matematik som läroämne var ganska god (medeltal = 4,1). Föräldrarna till elever i finskspråkiga 
skolor värdesatte enligt elevernas svar studier, utbildning och matematik signifikant mer (p < 
0,001; d = 0,18) än föräldrar till elever i svenskspråkiga skolor (se figur 88).

Sambandet mellan undervisningspraxis och inlärningsresultat 

Med hjälp av 18 bakgrundsfrågor till eleverna kartlades den praxis som var förknippad med 
studierna och de arbetssätt som enligt eleverna användes på matematiklektionerna. Av dessa 
påståenden valdes 16 ut och av dem skapades tre dimensioner: tillämpning av matematik, modern 
lärmiljö och samarbetsinlärning. Eleverna besvarade påståendena på skalan: inte alls = 1, sällan = 2, 
ibland= 3, ofta = 4, nästan alltid = 5.

Figur 89 visar på skalan 1–5 medeltalen för dimensionerna tillämpning av matematik, modern 
lärmiljö och samarbetsinlärning enligt undervisningsspråk. I samma figur ingår också medelta-
len enligt kön i hela det insamlade materialet. Pojkarna uppfattade lärmiljön som modernare än 
flickorna, men samtidigt upplevde flickorna lärmiljön som mer baserad på samarbete än pojkarna. 
Skillnaderna är statistiskt signifikanta (p < 0,001). Det framkom statistiskt signifikanta skillna-
der (p < 0,001) mellan svaren från finsk- och svenskspråkiga skolors elever i alla dimensioner av 
undervisningspraxisen. Eleverna i svenska skolor ansåg lärmiljön vara mer modern än eleverna i 
finska skolor, som i sin tur ansåg att samarbetsinlärning förekom i högre grad.
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FIGUR 89. Förekomsten av tre slags undervisningspraxis på matematiklektionerna  
enligt skolans undervisningsspråk och elevernas kön 

Skillnaderna mellan de genomsnittliga lösningsandelarna för inlärningsresultaten var statistiskt 
signifikanta (p < 0,001; 0,01 < η2 < 0,10) i fråga om tillämpning av matematik, moderna lärmiljöer 
och samarbetsinlärning. Inlärningsresultaten var klart bättre om det ofta förekom samarbetsinlär-
ning och tillämpning av matematik i lärmiljön. Inlärningsresultaten sjönk däremot om lärmiljön 
uppfattades som modern. 

I elevenkäten ingick fyra påståenden som gällde informations- och kommunikationsteknik 
i undervisningen. Påståendena var: under matematiktimmarna använder eleverna informations- och 
kommunikationsteknik (digitala läromedel, inlärningsspel m.m.), under matematiktimmarna använder 
eleverna datorprogram som är avsedda för inlärning i matematik (t.ex. Geogebra, Lukimat, Peda m.fl), 
under matematiktimmarna har eleverna tillgång till datorer i klassrummet och under matematiktimmarna 
har eleverna tillgång till datorer i datorsalen. För alla fyra påståenden finns statistiskt signifikanta 
skillnader mellan finsk- och svenskspråkiga skolor (p < 0,001; 0,18 < d < 0,63). Lärmiljöerna 
för matematikundervisningen i de svenska skolorna har i klart högre grad betoningen lagd på 
användning av IKT, jämfört med de finska skolorna. 

Av eleverna i finska skolor använde över en tredjedel (35,6 %) inte alls informations- och kom-
munikationsteknik i undervisningssituationer i matematik. Motsvarande andel i svenska skolor 
var under en femtedel (18,0 %). Av de svenska skolornas elever använde en sjättedel (16,5 %) 
datorer i klassrummet nästan alltid eller ofta, av de finska skolornas elever bara en av tjugo (4,5 %). 
I de finska skolorna använde ungefär 5 % av eleverna nästan alltid eller ofta datorprogram som är 
avsedda för inlärning i matematik. Motsvarande andel i de svenska skolorna låg strax under 10 %. 
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14.4 Resultat i pappersversionen och den digitala versionen 

I den här utvärderingen gjorde alla sampelelever i alla skolor som blivit uttagna till utvärderingen 
en del av uppgiftstyperna på dator. Det var första gången som en digital utvärdering kunde ge-
nomföras i matematik. Varje elev i samplet gjorde antingen flervalsuppgifterna eller huvudräk-
ningsuppgifterna digitalt. Flervalsuppgifterna besvarades av 4 680 elever, av vilka 2 309 (49,3 %) 
gjorde uppgifterna på papper och 2 371 (50,7 %) digitalt. På motsvarande sätt besvarade 4 637 
elever huvudräkningsuppgifterna, och av de här eleverna svarade 2 337 (50,4 %) på papper och 2 
300 (49,6 %) digitalt. 

I hela materialet nådde de som besvarade flervalsuppgifterna på papper i genomsnitt ett ungefär 
2 % -enheter bättre resultat än de som svarade digitalt. De elever som jobbat med pappersver-
sionen nådde i genomsnitt lösningsandelen 55 % och de som jobbat med den digitala versionen 
nådde 53 %. Skillnaden är statistiskt signifikant, men effektstorleken visar att den i praktiken är 
rätt liten (p < 0,001; d = 0,11). Skillnaden mellan pappersversionen och den digitala versionen var 
ungefär 3 % -enheter för pojkar och 2 % -enheter för flickor. Skillnaden mellan pojkarnas resultat 
är statistiskt signifikant och liten vad gäller effektstorleken (p < 0,01; d = 0,13). Skillnaden mellan 
flickornas resultat är inte statistiskt signifikant. 

I de finska skolorna var den genomsnittliga skillnaden mellan versionerna en aning över 2 % 
-enheter och statistiskt signifikant (p < 0,001; d = 0,11). I de svenska skolorna framkom ingen 
statistiskt signifikant skillnad mellan versionerna. 

Av tabell 53 framgår de centrala resultaten i flervalsuppgifterna i pappersversionen och den di-
gitala versionen. I tabellen är svenskspråkiga och finskspråkiga skolors resultat sammanslagna, 
förutom på de rader där de behandlas separat.

TABELL 53. Resultat i flervalsuppgifterna i pappersversionen och den digitala versionen 

Flervalsuppgifter Medeltal (%) Standardavvikelse (% -enh.)

Pappersversion Alla (n = 2 309) 55,4 21,3

Pojkar (n = 1 178 ) 55,7 22,0

Flickor (n = 1 131) 55,1 20,5

Finskspråkiga (n = 2 065) 55,3 21,4

Svenskspråkiga (n = 244) 56,1 20,5

Digital version Alla (n = 2 371) 53,1 20,9

Pojkar (n = 1 212) 52,9 21,4

Flickor (n = 1 153) 53,5 20,4

Finskspråkiga (n = 2 137) 52,9 21,0

Svenskspråkiga (n = 234) 55,0 20,1
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I hela materialet uppnådde de som svarade på huvudräkningsuppgifterna på papper i genomsnitt 
ett 4 % -enheter bättre resultat än de som svarade digitalt. Den genomsnittliga lösningsandelen 
i pappersversionen var 54 % och i den digitala versionen 50 %. Skillnaden mellan versionerna 
är statistiskt signifikant men till sin effektstorlek liten (p < 0,001; d = 0,17). Skillnaden mellan 
pappersversionen och den digitala versionen var ungefär 3 % -enheter för pojkar och rentav 6 % 
-enheter för flickor. Skillnaden mellan flickorna är statistiskt signifikant och rätt så liten vad gäl-
ler effektstorleken (p < 0,001; d = 0,24). Också skillnaden mellan pojkarnas resultat är statistiskt 
signifikant men i praktiken liten (p < 0,05; d = 0,12). 

I de finska skolorna var den genomsnittliga skillnaden mellan versionerna nästan 4 % -enheter 
och statistiskt signifikant (p < 0,001; d = 0,15). I de svenska skolorna var skillnaden mellan pap-
persversionen och den digitala versionen hela 8 % -enheter och effektstorleken medelstor (p < 
0,001; d = 0,36). 

I tabell 54 presenteras de centrala resultaten i huvudräkningsuppgifterna i pappersversionen och 
den digitala versionen. I tabellen är svenskspråkiga och finskspråkiga skolors resultat samman-
slagna, förutom på de rader där de behandlas separat.

TABELL 54. Resultat i huvudräkningsuppgifterna i pappersversionen och den digitala versionen

Huvudräkningsuppgifter Medeltal (%) Standardavvikelse (% -enh.)

Pappersversion Alla (n = 2 337) 53,8 24,5

Pojkar (n = 1 196) 54,6 25,7

Flickor (n = 1 138) 53,0 23,2

Finskspråkiga (n = 2 105) 54,0 24,7

Svenskspråkiga (n = 232) 52,2 23,0

Digital version Alla (n = 2 300) 49,6 24,3

Pojkar (n = 1 175) 51,5 25,0

Flickor (n = 1 125) 47,5 23,4

Finskspråkiga (n = 2 062) 50,2 24,5

Svenskspråkiga (n = 238) 44,0 22,4

I flervalsuppgifterna i den digitala versionen var flickornas genomsnittliga lösningsandel 54 % 
och pojkarnas 53 %. Skillnaden är inte statistiskt signifikant. Inte heller skillnaden i flervalsupp-
gifter mellan finsk- och svenskspråkiga skolor är statistiskt signifikant (se tabell 53). Däremot 
hade pojkarna ett signifikant bättre resultat i huvudräkningsuppgifterna i den digitala versionen 
jämfört med flickorna (p < 0,001; d = 0,17). Pojkarnas lösningsandel var 52 % och flickornas 48 %. 
Den genomsnittliga lösningsandelen för de finska skolorna var 50 % i huvudräkningsuppgifterna, 
för de svenska skolorna var den bara 44 % (se tabell 54). Också den här skillnaden var statistiskt 
signifikant (p < 0,001; d = 0,25). 
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15 
Päätelmät ja  

kehittämisehdotukset 

 
Päätelmät

Käsillä oleva matematiikan perusopetuksen oppimistulosten 9. vuosiluokan arviointi on järjestyk-
sessä seitsemäs. Aikaisemmat arvioinnit laadittiin vuosina 2012, 2011, 2004, 2002, 2000 ja 1998. Eri 
vuosien arvioinnit ovat vertailukelpoisia keskenään vain, jos täsmälleen samoja arviointitehtäviä 
käytetään eri arviointeihin uudelleen. Tehtäviä, jotka toistuvat eri vuosien arvioinneissa, kutsutaan 
ankkuritehtäviksi. Tämän arvioinnin kaikista tehtävistä ankkuritehtävien osuus oli 26 %.

Oppilaiden osaamista vuoden 2015 arvioinnissa voidaan tarkastella vertailemalla vuoden 2015 
ankkuritehtävien keskiarvoa vuoden 2012 keskiarvoon ja vuosien 1998–2012 keskiarvojen keski-
arvoon. Oppimistulosarvioinnissa 2011 (Hirvonen 2012) vahvistettiin, että matematiikan osaa-
minen oli heikentynyt yleisesti peruskoulun päättövaiheessa, ja seuraavan vuoden raportissa 2012 
(Rautopuro 2013) tulokset olivat edelleen laskeneet hieman. Tehtävien mukaan tarkasteltuna tässä 
vuoden 2015 arvioinnissa ankkuritehtävien keskiarvo oli vajaan prosenttiyksiön parempi kuin 
vuoden 2012 arvioinnissa. Voidaan sanoa, että oppimistulokset eivät ole muuttuneet edelliseen 
arviointiin verrattuna, ja oppimistulosten heikentyminen on pysähtynyt. 

Arvioinnissa oli tehtäviä kaikilta Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden keskeisiltä 
osa-alueilta, joita ovat algebra, funktiot, luvut ja laskutoimitukset sekä todennäköisyys ja tilastot. 
Yleiskuva arvioinnin tuloksista on se, että matematiikan osaamisen taso on pysynyt ennallaan 
lähes kaikilla matematiikan osa-alueilla. Aiemmilla arviointikerroilla lukujen ja laskutoimitusten 
ratkaisuosuus on ollut suurin, ja tässä arvioinnissa se oli toiseksi suurin. Parhaimmat tulokset 
saatiin algebrassa ja heikoimmat geometriassa ja todennäköisyydessä ja tilastoissa. Aiemmissa 
arvioinneissa geometriassa on ollut pitkään heikoimmat tulokset muihin osa-alueisiin verrattuna. 
On tärkeää, että geometrian ja todennäköisyyden ja tilastojen tehtävien harjoittelua ja opetusta 
lisätään kouluissa. Tehtävätyypeittäin suurin huoli kohdistuu ongelmanratkaisutehtäviin, joissa 
osaamisen taso ei suurella osalla oppilaista yllä välttämättä edes arkielämän tarpeisiin. Erityisesti 
ongelmanratkaisutehtävissä tuotti ongelmia prosenttilaskuihin liittyvät tehtävät, joiden heikko 
osaamisen taso on huolestuttavaa. Perus- ja prosenttilaskutaito on matemaattisen osaamisen perusta. 
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Sukupuolten tasa-arvon kannalta matematiikka on yksi parhaista kouluaineista. Saman voi huomata 
suomalaisten PISA-tuloksista (Kupari, Välijärvi 2013). Poikien ja tyttöjen väliset keskimääräiset 
erot oppimistuloksissa ovat olleet kaikissa matematiikan kansallisissa arvioinneissa kohtuullisen 
pieniä. Tässä arvioinnissa poikien ja tyttöjen väliset erot ovat vielä kaventuneet aiempiin arvioin-
teihin verrattuna. Poikien ja tyttöjen keskimääräiset ratkaisuosuudet olivat lähes yhtä suuria, ja 
tilastollisesti merkitsevää eroa ei ollut. Poikia oli kuitenkin tyttöjä yleisemmin matalia sekä korkeita 
pistemääriä saavuttaneissa. Poikien ja tyttöjen keskimääräiset ratkaisuosuudet olivat lähes yhtä 
suuria funktioissa, luvuissa ja laskutoimituksissa sekä geometriassa, kun taas tytöt menestyivät 
poikia paremmin algebrassa ja pojat tyttöjä paremmin todennäköisyydessä ja tilastoissa. Tyttöjen 
pidemmällä oleva kypsyminen saattaa näkyä siinä, että he osaavat 16-vuotiaina paremmin algebraa 
kuin pojat. Geometrian suhteellisen osuuden väheneminen matematiikan opetussuunnitelmassa 
on ehkä tasoittanut osaamiseroja ja edistänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa tässä oppiaineessa. 

Pojat olivat tyttöjä parempia päässälaskutehtävissä. Ero on tilastollisesti merkitsevä. Monivalin-
ta- ja ongelmanratkaisutehtävissä poikien ja tyttöjen välillä ei ollut eroja. Joissakin yksittäisissä 
ongelmanratkaisutehtävissä, joissa edellytettiin ratkaisun perustelua, tyttöjen ratkaisuosuus oli 
poikia korkeampi. Edellisen vuoden 2012 arviointi osoitti, että pojat hallitsivat selvästi paremmin 
päässälaskut ja tytöt ongelmanratkaisutehtävät. 

Huolestuttava ilmiö on arviointitulosten jakaumassa havaittu kaksihuippuisuus, eli oppimis-
tulosten polarisoituminen. Erityisesti polarisoituminen koskee poikia. Oppilaita esiintyy yhä 
yleisemmin matalia sekä korkeita pistemääriä saavuttaneissa. Polarisoitumisen vaikutus on suuri, 
kun tarkastellaan vanhempien koulutustaustan ja oppilaiden jatko-opintosuunnitelmien yhteyttä 
oppimistuloksiin. Polarisoitumista havaittiin myös edellisessä vuoden 2012 arvioinnissa. 

Oppilaan ensisijaisella jatko-opintojen hakutoiveella ja arvioinnin keskimääräisillä ratkaisuosuuk-
silla oli selkeä yhteys: keskimääräinen ratkaisuosuus lukion pitkään matematiikkaan tähtäävillä oli 
huomattavasti suurempi kuin lukion lyhyen matematiikan valitsevilla ja ammatillisiin opintoihin 
aikovilla. Lukioon pitkää matematiikkaa lukemaan pyrkivillä kaikki matematiikkaan kohdistuvat 
asenteet ja kodin asenteet olivat keskimäärin huomattavasti myönteisempiä kuin niillä, joilla 
oli muita tulevaisuuden suunnitelmia. Myös matematiikkaan kohdistuva ahdistus oli selkeästi 
lievempää lukion pitkään matematiikkaan pyrkivillä. Kun käsitys omasta osaamisesta oli hyvä, 
tulokset arvioinnissa olivat parempia.

Myös vanhempien koulutustaustan kannalta erot oppilaiden oppimistuloksissa olivat suuria. 
Oppilailla, joiden vanhempien korkein koulutus oli peruskoulu, oli huomattavasti heikompi 
keskimääräinen ratkaisuosuus kuin oppilailla, joiden vanhemmilla korkein koulutus oli yliopisto, 
korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu. Korkeamman koulutuksen saaneiden vanhempien lasten 
asenteet matematiikkaa kohtaan olivat myönteisempiä, matematiikka-ahdistuneisuus lievempää 
ja kodin asenne positiivisempaa kuin muiden nuorten.

Matematiikan arvosanojen kirjavuus paljastaa oppilaiden tasa-arvon kyseenalaistuvan. Tyttöjen 
ja poikien menestyminen arvioinnissa on erilaista kuin oppilaiden edellinen kouluarvosana ma-
tematiikassa antaisi odottaa. Tytöt ovat saaneet parempia arvosanoja kuin pojat. Matematiikan 
kouluarvosanalla oli selkeä yhteys oppilaiden asenteisiin matematiikkaa kohtaan, kodin asentee-
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seen ja matematiikka-ahdistukseen. Eri kouluissa keskimäärin yhtä hyvin arvioinnissa osanneiden 
oppilaiden arvosanoissa saattoi olla jopa kahden numeron ero. Numeroita antaessaan opettajilla ei 
käytännössä ole muuta vertailukohtaa kuin omat tai korkeintaan koulunsa oppilaat. Voidaan siis 
kysyä, ovatko eri kouluista tulevien oppilaiden mahdollisuudet jatko-opintoihin hakeutumisessa 
tasavertaisia. Selvästikin kriteerejä kaivataan useammalle arvosanalle kuin kahdeksan. 

Koulujen väliset erot ovat olleet Suomessa pitkään OECD-maiden alhaisimpia. Koulujen välisissä 
eroissa ei ole tapahtunut suurta muutosta vuosien 2012 ja 2015 arviointien välillä, eivätkä erot 
kansainvälisesti tarkasteltuna ole suuria. Koulujen väliset erot ovat kasvaneet eniten vuosien 
2002–2012 välisenä aikana, ja sen jälkeen kasvu näyttää taittuneen. 

Suomenkielisissä kouluissa keskimääräinen ratkaisuosuus oli alle yhden prosenttiyksikön pie-
nempi kuin ruotsinkielisten. Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Suomen- ja ruotsinkielisten 
koulujen oppilaiden keskimääräiset ratkaisuosuudet olivat lähes yhtä suuret monivalintatehtävissä, 
mutta päässälaskutehtävissä suomenkielisten koulujen oppilaat pärjäsivät hieman ruotsinkieli-
siä paremmin. Ruotsinkielisten koulujen oppilaat olivat taas hieman suomenkielisiä parempia 
ongelmanratkaisutehtävissä.  

Sähköinen arviointi matematiikassa oli ensimmäinen kansallisissa oppimistulosten arvioin-
neissa. Oppilaat suorittivat joko monivalinta- tai päässälaskutehtävät sähköisesti tietokoneella. 
Monivalintatehtävissä paperiversion oppilaat menestyivät keskimäärin noin 2 prosenttiyksikköä 
paremmin kuin sähköversion oppilaat ja vastaavasti päässälaskutehtävissä paperiversion oppilaat 
menestyivät keskimäärin noin 4 prosenttiyksikköä paremmin kuin sähköversion oppilaat. Erot 
ovat tilastollisesti merkitseviä, joskin käytännössä pieniä. Oppilaat ovat tottuneet tekemään 
 matematiikan kokeita kynä-paperitekniikalla, mutta eivät välttämättä tietokoneilla. Tämän vuoksi 
sähköinen ympäristö asettaa oppilaalle uusia haasteita. Sähköiset tehtävät vaativat myös kynä-ja 
paperitekniikasta poikkeavaa tarkkuutta sekä taitoa näppäimistön ja hiiren käytössä. Erityisen 
tärkeää on myös se, että sähköinen ympäristö on käytettävyydeltään hyvä. Esimerkiksi sähköisen 
ympäristön toiminnan epävarmuus on saattanut vaikuttaa arvioinnin tuloksiin. Näin ollen ei ole 
ihme, että arvioinnin sähköversion tulokset olivat pääasiassa hieman alhaisemmat kuin arvioinnin 
paperiversion tulokset. Kolme prosenttia opettajista kertoi oppilaiden käyttävän sähköversioissa 
minikannettavia tietokoneita, yksi prosentti opettajista kertoi oppilaiden käyttävän tabletteja. 
Loput opettajista toteuttivat sähköisen arvioinnin pöytäkoneilla tai kannettavilla tietokoneilla. 
Pöytäkoneella tai kannettavalla tietokoneella suoritetuttujen sähköversioiden tulokset arvioinnissa 
olivat huomattavasti paremmat kuin minikannettavalla tietokoneella tai tabletilla suoritettujen. 

Asuinpaikasta riippumatta kaikille on taattava koko maassa tasaisen hyvä peruskoulutus. Arvioin-
tiin osallistuvien oppilaiden valinnan pohjana oli vuonna 2014 tehty otos, jossa huomioitiin 
alueellinen kattavuus, oppilaan opetuskieli, kuntaryhmä ja koulun koko. Oppilaiden osaamisessa 
oli jonkin verran vaihtelua maan eri osissa. Parhaiten arvioinnissa menestyivät Lounais-Suomen 
ja heikoimmin Itä-Suomen AVI-alueiden oppilaat. 

Suurimmalla osalla opettajista oli muodollinen kelpoisuus matematiikan opettajan tehtävään. 
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Oppilaat pitivät matematiikkaa varsin hyödyllisenä oppiaineena, ja keskimääräinen käsitys omasta 
osaamisesta koettiin lievästi myönteisenä. Poikien käsitys omasta osaamisesta oli tilastollisesti 
merkitsevästi parempi kuin tyttöjen. Matematiikka ei ollut kovin pidetty oppiaine, vaikka myön-
teisempään suuntaan on toki menty aiempiin arviointeihin verrattuna. Oppilaiden vanhemmat 
arvostavat opintoja ja koulutusta. Kodin asenne opiskeluun, koulutukseen ja matematiikkaan 
oppiaineena koettiin varsin hyväksi. Poikia matematiikka ahdisti selkeästi vähemmän kuin 
tyttöjä. Oman osaamisen, oppiaineesta pitämisen ja oppiaineen hyödyllisenä näkemisen yhteys 
oppimistuloksiin on tilastollisesti merkitsevä ja käytännössä suurta: mitä positiivisempia asenteet 
olivat opiskelua kohtaan, sitä parempia olivat oppimistulokset.

Tytöistä yli kolmannes kertoi tehneensä lähes aina annetut matematiikan tehtävät sovitulla ta-
valla, pojista neljännes. Lähes aina tehtävät tehneiden oppilaiden keskimääräinen ratkaisuosuus 
oli huomattavasti suurempi kuin niiden, jotka olivat tehneet tehtäviä harvoin tai eivät lainkaan. 
Tilastolliset erot ovat merkitseviä ja suuria. Matematiikan oppiminen ja sen ymmärtäminen 
edellyttää laskurutiinien hallintaa, joka kehittyy vain säännöllisellä tehtävien tekemisellä.
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Kehittämisehdotukset  

1. Läksyjen antaminen ja niiden tekemisen valvominen on matematiikan opetuksessa 
tärkeää, sillä oppiaineen luonne edellyttää laskurutiinien hallintaa, joka kehittyy 
vain harjoittelemalla. Vanhempien olisi hyvä kannustaa lapsiaan, erityisesti poikia, 
säännölliseen tehtävien tekemiseen. 

2. Peruslaskutaitoon pitää kiinnittää koulussa entistä enemmän huomiota, sillä se on 
matemaattisen osaamisen perusta, jolle muu matematiikan osaaminen rakentuu. 

3. Matematiikan osa-alueista suuri huoli kohdistuu geometrian ja todennäköisyyden ja 
tilastojen tehtäviin, jotka osoittautuivat arvioinnin vaikeimmiksi tehtäviksi. Näiden 
tehtävien harjoittelua tulisi lisätä kouluissa.

4. Oppilaalla on oikeus saada realistista palautetta ja realistinen kuva omasta osaami-
sestaan ja oppiaineen hyödyllisyydestä.

5. Matematiikan opiskelua ja oppimateriaalia on kehitettävä siten, että useampi oppi-
las kokisi matematiikan opiskelun mielenkiintoiseksi ja mukavaksi. Oppilaiden 
matematiikan opiskeluasenteiden parantamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota 
opetuksessa. Matematiikan opiskeluasenteiden kehittämistä palvelevaan tutkimuk-
seen tulee panostaa. 

6. Koulujen on kiinnitettävä huomiota oppilasarviointiin. Arvosanat tulisi antaa samoin 
perustein sukupuoleen, opettajaan ja kouluun katsomatta. Jatko-opintoihin valikoi-
tumisen kannalta on huolestuttavaa, että koulujen arviointikäytänteet poikkeavat 
toisistaan. Eri kouluissa keskimäärin yhtä hyvin arvioinnissa osanneiden oppilaiden 
arvosanoissa saattoi olla jopa kahden numeron ero. On syytä pohtia vakavasti, ovatko 
oppilaat tasa-arvoisessa asemassa yhteisvalinnoissa. Selvästikin kriteerejä kaivataan 
useammalle arvosanalle kuin kahdeksan.

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

8. Tukiopetusta on tarjottava kaikille sitä tarvitseville. Erityistä ja tehostettua tukea 
saavien oppilaiden matematiikan opetuksen järjestämisestä tulee huolehtia siten, 
että tuki on laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason sekä yksilöllisten tar-
peiden mukaista.

9. Oppilaille on annettava yhdenvertaiset mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan 
käyttöön eri puolilla maata ja kaikissa kouluissa. Laitekanta ja sen käyttö tulee uudis-
taa ja yhdenmukaistaa, mikä luo edellytykset tasa-arvolle. Opettajille on tarjottava 
aiheesta täydennyskoulutusta. 

10. Matematiikkaa opettavien opettajien täydennyskoulutusta tulee lisätä siten, että 
kaikki voivat päästä koulutukseen. Koulutusta toivottiin muun muassa oppilaiden 
motivointiin, opetusmenetelmiin, opetuksen eriyttämiseen, tieto- ja viestintätek-
niikkaan ja oppimisvaikeuksiin.

11. Opetuksen järjestäjien tulee huolehtia siitä, että kaikki oppilaat saavat muodollisesti 
kelpoisen aineenopettajan antamaa matematiikan opetusta. 

12. Arviointijärjestelmää on syytä kehittää, mihin opettaja- ja rehtorikyselykin antaa 
viitteitä. Erityisesti sähköistä arviointijärjestelmää tulee kehittää.  
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Liitteet 

LIITE 1. Koko tehtäväsarjan ratkaisuprosentin jakauma
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LIITE 2. Tehtävätyyppien tehtäväkohtaiset tunnusluvut kaikilla oppilailla sekä oppilailla, joilla 
ei ole HOJKS:a (A = algebra, F = funktiot, L = luvut ja laskutoimitukset, T = todennäköisyys ja 
tilastot, G = geometria) 

Tehtävät ja osa-
alueet

Keskiarvo (kaikki) 
(%)

Keskihajonta 
(kaikki) (%-yks.)

Keskiarvo 
(ei HOJKS:a) (%)

Keskihajonta (ei 
HOJKS:a) (%-yks.)

Mo
niv

ali
nta

teh
täv

ät
(n

 = 
46

80
)

(n
ei 

HO
JK

S 
= 4

52
4)

1 L 83,7 36,9 84,9 35,8

2 T 68,1 46,6 69,3 46,1

3 F 71,0 45,4 72,2 44,8

4 G 21,5 41,1 21,6 41,2

5 T 44,1 49,7 44,2 49,7

6 L 51,6 50,0 52,5 49,9

7 G 60,5 48,9 61,8 48,6

8 A 33,7 47,3 33,6 47,3

9 A 44,2 49,7 44,7 49,7

10 G 62,4 48,5 63,9 48,0

11 F 76,8 42,2 78,3 41,2

12 L 60,7 48,8 61,6 48,6

13 F 42,1 49,4 43,3 49,6

14 F 39,3 48,8 40,8 49,2

Pä
äs

sä
las

ku
teh

täv
ät

(n
 = 

46
37

)
(n

ei 
HO

JK
S 

= 4
48

4)

1 L 60,8 48,8 62,3 48,5

2 L 23,9 42,7 24,7 43,1

3 A 54,3 49,8 56,6 49,6

4 L 35,4 47,8 36,9 48,2

5 T 29,3 45,5 29,9 45,8

6 G 48,6 50,0 49,9 50,0

7 A 45,2 49,8 46,6 49,9

8 G 54,3 49,8 54,9 49,8

9 F 60,7 48,8 62,2 48,5

10 L 66,4 47,2 68,2 46,6

11 G 21,9 41,4 22,6 41,8

12 L 75,4 43,1 77,0 42,1

13 T 60,7 48,8 62,2 48,5

14 F 86,8 33,8 88,5 31,9
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Tehtävät ja osa-
alueet

Keskiarvo (kaikki) 
(%)

Keskihajonta 
(kaikki) (%-yks.)

Keskiarvo 
(ei HOJKS:a) (%)

Keskihajonta (ei 
HOJKS:a) (%-yks.)

On
ge

lm
an

ra
tka

isu
teh

täv
ät

(n
 = 

45
10

)
(n

ei 
HO

JK
S 

= 4
36

5)
1a L 49,7 50,0 51,2 50,0

1b L 41,5 49,3 42,4 49,4

1c L 73,5 44,1 75,7 42,9

1d L 13,0 33,7 13,4 34,1

2a A 76,5 39,4 78,8 37,7

2b A 66,9 44,4 69,0 43,6

2c A 47,2 47,1 48,3 47,1

3a F 47,5 36,2 48,8 36,0

3b F 16,1 35,8 16,6 36,2

4 T 10,2 26,1 10,6 26,5

5a G 15,9 30,6 15,9 30,5

5b L 16,4 23,6 16,8 23,7

6a F 39,6 45,5 40,5 45,7

6b A 46,3 46,6 47,1 46,6

7a F 16,5 23,9 17,0 24,0

7b A 17,3 31,2 18,1 31,9

LIITE 3. Monivalintatehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 10 prosenttiyksikön välein
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LIITE 4. Päässälaskutehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 10 prosenttiyksikön välein
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LIITE 5. Ongelmanratkaisutehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 10 prosenttiyksikön välein
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LIITE 6. Algebratehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 10 prosenttiyksikön välein
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LIITE 7. Funktiotehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 10 prosenttiyksikön välein
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LIITE 8. Luku- ja laskutoimitustehtävien ratkaisuosuuksien jakauma 10 prosenttiyksikön välein
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LIITE 9. Jatko-opintosuunnitelmiin perustuva algebratehtävien  
ratkaisuosuuksien jakauma
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LIITE 10. Vanhempien koulutustaustaan perustuva funktiotehtävien  
ratkaisuosuuksien jakauma
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LIITE 11. Vanhempien koulutustaustaan perustuva monivalintatehtävien  
ratkaisuosuuksien jakauma
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LIITE 12. Vanhempien koulutustaustaan perustuva päässälaskutehtävien  
ratkaisuosuuksien jakauma
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LIITE 13. Vanhempien koulutustaustaan perustuva ongelmanratkaisutehtävien  
ratkaisuosuuksien jakauma
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