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1 Johdanto 

Kansainvälisten PISA- ja TIMSS-tutkimusten perusteella suomalaisten 

peruskouluikäisten matematiikan osaaminen on kääntynyt laskuun 2000-luvun 

alkupuoliskon jälkeen. Heikko suhdanne osaamisessa näkyy myös lukutaidon ja 

luonnontieteidenkin saralla. Heikkojen osaajien määrä on lisääntynyt samalla kun 

ainetta hyvin hallitsevien lukumäärä on laskenut. Etenkin matematiikassa osaamisen 

kehityskulku on herättänyt kansallisen huomion. Myös kansalliset tutkimukset ovat 

osoittaneet taitotasossa tapahtuneen huolestuttavia muutoksia. Eräinä vakavina ilmiöinä 

nähdään oppilasaineksen polarisoituminen ja heikkojen osaajien määrän lisääntyminen 

sekä heikon osaamisen kasaantuminen joillekin yksilöille. 

Vuonna 2003 Suomi sijoittui 15-vuotiaiden oppilaiden taitotasoa mittaavassa PISA-

tutkimuksessa kaikkien maiden joukossa toiselle sijalle. Tämä toistui seuraavassa 

vuoden 2006 tutkimuksessa. Tämän jälkeen sijaluvut ovat alkaneet laskea ja 

viimeisimmässä tulosjulkaistussa vuoden 2015 PISA-tutkimuksessa suomalaiset olivat 

sijalla 13. Vaikka suhdanne on ollut heikko, oppilaiden taitotaso tutkimuksissa on vielä 

pohjoismaisella tasolla tarkasteltuna hyvä. Jatkuessaan trendi olisi kuitenkin oppijoiden 

kannalta epäedullinen. 

Oppilaan osaamiseen vaikuttaa annetun opetuksen ja työolosuhteiden lisäksi muun 

muassa oppilaan oma motivaatio, harrastuneisuus ja innokkuus sekä esimerkiksi 

matematiikassa oppimiseen liittyvä ahdistus. 

Tässä tutkielmassa selvitetään osaamiseen vaikuttavia tekijöitä ja pyritään löytämään 

vastauksia suomalaisia oppilaita vaivanneeseen matematiikan osaamisen tason laskuun. 

Tutkielman tavoitteena on myös herättää keskustelua sekä antaa pohja mahdollisille 

jatkotutkimuksille. Kattavan kirjallisuusselvityksen lisäksi tutkielmassa on analysoitu 

kyselyaineistoa, joka kerättiin Kumpulan kampuksella Helsingin yliopistolla kesällä 

2018 järjestetyllä kesäleirillä. Maksulliselle leirille osallistui vapaaehtoisesti 12 nuorta, 

jotka täyttivät tutkielmaa varten luodun kyselyn (Liite 1). Kyselyn tulosten 

analysoinnissa huomio on kohdistettu etenkin työrauhakysymykseen. Tutkielman 

tuloksena luotiin peruskouluopettajille suunnattu kyselypohja (Liite 2), jonka pohjalle 

jatkotutkimusta voisi rakentaa.  
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2 Osaamisen tutkimus – peruskouluikäisten oppiminen 

Oppilaiden osaamisen kehitystä voidaan seurata toistotutkimuksilla ja 

pitkittäismittausten avulla. Kohorttipohjaisia toistettuja osaamisen tutkimuksia on 

toteutettu Suomessa Opetushallituksen, Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston 

toimesta. Kansainvälisiä PISA-tutkimuksia on tehty säännöllisesti vuosina 2000–2018 

(Suomessa: Jyväskylän yliopisto). Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan 

suomalaisten peruskoulun päättävien oppilaiden osaamisen tasoa matematiikassa, 

luonnontieteissä ja lukemisessa lähtökohtaisesti PISA-tutkimusten pohjalta. Etenkin 

matematiikan osaamisessa tapahtuneet muutokset ovat keskiössä. PISA-tutkimuksen 

lisäksi muita kansainvälisiä tutkimuksia, joihin suomalaiset oppilaat ovat osallistuneet, 

ovat TIMSS- ja PIAAC-tutkimukset. Opetushallitus on tehnyt suomalaisten nuorten 

matematiikan osaamisen pitkittäisarviointia vuosina 2005–2015 (Metsämuuronen, 2013, 

2017). Yleispäätelmä osaamista mittaavista tutkimuksista on se, että suomalaisten 

oppilaiden osaamisen taso on laskenut vuosien 2006 ja 2015 välillä. Osaamisen tason 

muutokset ja sen yksityiskohdat riippuvat oppiaineesta ja aikavälistä, jota tarkastellaan. 

(Ouakrim-Soivio, Rinkinen & Karjalainen, 2015, s. 36.) 

2.1 PISA – Yleistä 

PISA on OECD-järjestön järjestämä peruskouluopetuksen ja oppimisen kansainvälinen 

tutkimusohjelma, joka kartoittaa nuorten tiedonhankintataitoja sekä tiedon soveltamisen 

ja tuottamisen osaamista erilaisten ongelmanratkaisutehtävien avulla. Oppilaan täytyy 

PISA-tutkimukseen osallistuakseen olla vähintään 7. luokalla, ja hänen ikänsä täytyy 

olla testausjakson alkaessa välillä 15 v 3 kk – 16 v 2 kk (OECD, 2016a, s. 61). Vuonna 

2015 PISA-tutkimus kattoi Suomessa 97 prosenttia tutkimuksen kohteena olevasta 

ikäkohortista, kun esimerkiksi Vietnamissa, jossa osa nuorista ei välttämättä käy koulua 

tai ole edellä mainitussa iässä 7. tai ylemmällä luokalla, tutkimus kattoi vain 49 % 

ikäkohortista (OECD, 2016a, s. 398). Suomessa tämän ikäiset oppilaat ovat yleensä 9.-

luokkalaisia. PISA keskittyy ensisijaisesti tutkimaan nuorten osaamista lukutaidossa, 

matematiikassa ja luonnontieteissä, joita jatkossa nimitetään yleisemmin osa-alueiksi 

sekä pää- tai tutkimusosa-alueiksi tilanteesta riippuen. Osa-alueista voidaan myös 
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käyttää nimitystä ”aihealue”. PISA-tutkimuksen tarkoitus on tutkia nuorten valmiuksia 

edellä mainituissa osa-alueissa arkielämässä, jatko-opinnoissa ja erilaisissa 

työtehtävissä menestymisen kannalta. Kolmen mainitun osa-alueen lisäksi PISA-

tutkimukseen kuuluu vaihtuvia sisältöalueita. Vuonna 2015 PISA-tutkimuksessa yhtenä 

sisältöalueena oli yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu. PISA ei lähtökohtaisesti 

testaa vain koulussa opittuja taitoja ja opetussuunnitelmien sisältöjen hallintaa 

(Jyväskylän yliopisto, 2018). PISA-tutkimuksessa testattavia taitoja ei yleensä opita 

pelkästään kouluympäristössä, vaan myös kotona ja muualla koulun ulkopuolella. 

(Vettenranta ym., 2016, s. 10, 11.) 

PISA-tutkimus mahdollistaa nuorten tietotaidon paremman ymmärtämisen lisäksi 

motiiveihin, asenteisiin, uskomuksiin ja opiskelussa käytettyihin strategioihin liittyvän 

tiedon keräämisen. Myös kodeista kumpuavia taustatekijöitä selvitetään kyselyillä. 

Nuorten oppimiseen ja valmiuksiin vaikuttavien tekijöiden ymmärtämiseksi, tarvitaan 

yhä enemmän tietoa nuorten affektiivisista taidoista (Vermunt & Verloop, 1999, s. 261–

262). Osaamisvaatimusten kasvaessa korostuvat nuorten halu oppia uutta ja valmiudet 

moniosaajina. Koulun ja muiden oppimisympäristöjen laatu korostuu nuorten 

ominaisuuksiin vaikuttavina tekijöinä. (Vettenranta ym., 2016, s. 11.) 

Ensimmäinen PISA toteutettiin vuonna 2000. Suomi oli mukana heti ensimmäisessä 

tutkimuksessa (OECD, 2018a). Viimeisin PISA-tutkimus, josta on kattavaa 

tutkimustietoa saatavilla (1.5.2019), toteutettiin vuonna 2015. Tutkimus toteutetaan 

kolmen vuoden välein, ja kaikkia kolmea osa-aluetta – lukutaitoa, luonnontieteitä ja 

matematiikkaa – tutkitaan jokaisessa. Pääosa-alueena on aina vain yksi näistä kolmesta. 

Vuonna 2015 tutkimuksen pääpaino oli luonnontieteissä. (Jyväskylän yliopisto, 2018.) 

Koska matematiikkakin on pääosa-alueena vain joka kolmas kerta, eli yhdeksän vuoden 

välein, on tämän tutkielman kannalta luontevaa selvittää oppilaiden menestystä 

matematiikan lisäksi myös lukutaidon ja luonnontieteiden saralla. Näin voidaan 

muodostaa kokonaisvaltaisempi kuva nuorten osaamisen kehityssuunnista. 

PISA-tutkimukseen osallistuvat koulujen oppilaat valitaan satunnaisotannalla. 

Vuonna 2015 Suomesta oli tutkimuksessa alun perin mukana 6431 nuorta 168 koulusta. 

Uusimmassa vuoden 2018 PISA-tutkimuksessa Suomi osallistui ensimmäistä kertaa 

kansainvälisenä optiona tarjottavaan talousosaamisen arviointitutkimukseen. 

Talousosaamisen arviointiosuus kasvatti vuoden 2018 tutkimuksen osallistujamäärän 

Suomessa noin 8000 henkilöön ja arviolta yli 200 kouluun. PISA 2000 -tutkimukseen 
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osallistui kyseessä olevana vuonna 32 maata tai aluetta, joista neljä oli OECD:n 

ulkopuolelta (OECD, 2001). Vuonna 2002 vielä 13 muuta maata toteutti samaisen 

tutkimuksen (OECD, 2001). Vastaavasti vuoden 2018 tutkimukseen tulee osallistumaan 

79 maata tai aluetta (OECD, 2018b). (Jyväskylän yliopisto, 2018; Vettenranta ym., 

2016, s. 17.) PISA-tutkimukseen osallistuvat alueet ovat eri maiden omaehtoisesti 

tutkimukseen ilmoittamia rajattuja alueita tai erityishallintoalueita kulloinkin kyseessä 

olevan maan rajojen sisäpuolella. Esimerkiksi Kiinasta löytyy useita PISA-

tutkimukseen erikseen osallistuvia alueita, esimerkkeinä Macao ja Hongkong. 

PISA-tutkimus mahdollistaa oppilaiden ja koulujärjestelmien kansainvälisen 

vertailun. Edellisten vuosien PISA-menestys on suomalaisnuorten osalta esitetty alla. 

Listauksessa on esitetty Suomen sijoitus tutkimusaihealueittain vuodesta 2000 lähtien 

päättyen vuoden 2015 sijoitukseen. Lihavoidulla fontilla kirjoitettu järjestysluku kertoo 

kulloinkin pääosassa olleen tutkimusalueen (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2018). 

Sijoitus on muodostettu kunkin maan tai alueen tutkimukseen hyväksytysti 

osallistuneiden oppilaiden keskiarvoisia pistemääriä vertailemalla. 

 Lukutaito: 1., 1., 2., 3., 6., 4. 

 Matematiikka: 4., 2., 2., 6., 12., 13. 

 Luonnontieteet: 3., 1., 1., 2., 5., 5. (OECD, 2001, s. 53, 79, 88, 2004, s. 92, 

281, 294, 2007, s. 58, 298, 318, 2010, s. 54, 134, 151, 2014, s. 47, 177, 217, 

2016a, s. 67, 149, 177.) 

Vuoden 2015 PISA-tutkimuksessa oli mukana 73 maata tai aluetta, joista 34 kuuluu 

OECD:hen. Kaikki maailman kehittyneimmät koulujärjestelmät osallistuivat 

tutkimukseen. (Vettenranta ym., 2016, s. 10.) Oppimistulokset ovat Suomessa vuoden 

2015 PISA-tutkimuksen perusteella aiemmin huomattua mukaillen edelleen laskeneet. 

Myös tasa-arvokehitys on heikentynyt. Matematiikassa oppimistulosten heikkeneminen 

on kuitenkin hidastunut. Lukutaito on pysynyt vuoden 2012 PISA-tutkimuksessa 

ilmenneen osaamisen kanssa samalla tasolla. Suomessa koulujen välinen ero on pieni 

verrattuna kansainvälisiin vertailukohteisiin. Vuoden 2015 tutkimuksessa koulujen 

välinen ero on edelleen pysynyt pienenä. Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 

pärjääminen on parantunut jonkin verran muihin suomalaisoppilaisiin verrattuna 

edellisestä tutkimuksesta. Myös ruotsinkielisten osaaminen on parantunut. 

Kansainvälisesti Suomi on edelleen yksi parhaimpia tuloksia saavuttaneista maista. 

(Vettenranta ym., 2016, s. 5.) 
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Tarkasteltaessa luonnontieteiden, lukutaidon ja matematiikan kokonaisuutta, 

huomataan, että pohjoismaisellakin tasolla Suomi pärjää edelleen hyvin. Laskusuhdanne 

tuloksissa on kuitenkin ilmeinen, eikä negatiivista kehityskulkua ole syytä sivuuttaa 

huomiotta. Ruotsin valtion kouluviraston raportti 450 (2016, Kuva 1) havainnollistaa 

Suomen suhteellista sijoittumista OECD-maihin nähden ja vertailee samalla Suomen 

asemaa muiden Pohjoismaiden rinnalla tällä mittarilla vuosina 2006–2015. Positiivinen 

suhteellinen asema kertoo maan olevan kolmen osa-alueen yhdistetyissä pisteissä edellä 

OECD-maissa saavutettua keskiarvoista pistemäärää. Vuodesta 2006 lähtien 

tarkasteltavien maiden joukosta Suomella, Unkarilla ja Slovakialla suhteellinen asema 

on huonontunut eniten. (Skolverket, 2016, s. 50–51.) 

 
Kuva 1: Ruotsin valtion kouluvirasto, 2016: Pohjoismaiden suhteelliset (standardisoidut) asemat niihin 33:een 

OECD-maahan nähden, jotka ovat vuodesta 2006 lähtien osallistuneet vertailukelpoisin tuloksin kaikkiin PISA-

tutkimuksiin (ei Yhdysvallat, Itävalta). Kuvaajan käyrät kertovat kunkin kuvaajassa esiintyvän maan keskiarvoistetun 

suhteellisen aseman huomioiden luonnontieteiden, lukutaidon ja matematiikan tarkasteluvuosittaiset tulokset. Yhden 

osaamisalueen tarkasteluvuosittainen tulos on laskettu vähentämällä tarkasteltavan maan ko. osaamisalueen 

keskiarvopisteistä mainittujen 33:n OECD-maan keskimääräisten pistetulosten keskiarvo ja jakamalla saatu tulos 

maiden keskiarvojen keskihajonnalla. Yhdistetty tulos (kuvaajassa näkyvä käyrä) on laskettu keskiarvona eri 

osaamisalueiden suhteellisista asemista kunakin tarkasteluvuonna. (Skolverket, 2016, s. 51.) 

PISA-tutkimus tuottaa edellä esitettyjen sijalukujen lisäksi monipuolista tietoa 

koulutuksen vahvuuksista ja kehitystä vaativista kohteista. Ymmärrystä kehityksen 

suunnasta voidaan käyttää hyväksi kunkin tutkimukseen osallistuvan maan 

opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittämisessä. Hyötyjinä ovat edelleen koulun 
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ulkopuoliset tahot, jotka ovat tekemisissä nuorten kasvun ja kehittymisen kanssa. 

OECD:n viimeisin virallinen, ajantasainen tietolähde maailmanlaajuisesta koulutuksen 

tilasta on Education at a Glance 2018: OECD Indicators (OECD, 2018c). Suomessa 

PISA-tulosten tutkimuksesta vastaa Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL). PISA-

tutkimusta rahoittavat Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jyväskylän 

yliopisto. (Jyväskylän yliopisto, 2018.) 

2.2 PISA 2015 ja kansallinen tutkimus – matematiikka 

Matematiikan osaaminen PISA 2015 -tutkimuksessa on määritelty seuraavalla tavalla: 

”Matematiikan osaaminen tarkoittaa yksilön kykyä muotoilla, käyttää ja tulkita 

matematiikkaa erilaisissa tilanteissa. Se pitää sisällään matemaattisen päättelyn sekä 

matemaattisten käsitteiden, menetelmien, tietojen 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.” 

(Vettenranta ym., 2016, s. 16) {ks. (OECD, 2017a)} 

Määritelmä korostaa nuoren aktiivisuutta ja yhteiskunnallisia selviytymistaitoja. 

Keskiössä on matematiikan yhteyden ymmärtäminen omaan ja muiden arkeen sekä 

ympäröivään maailmaan. Tavoitteena on, että nuori havainnoisi ja sisäistäisi 

ympäristöään, soveltaisi oppimaansa, ratkaisisi ongelmia ja osaisi perustella kantansa. 

Ideaalissa tapauksessa nuori käyttää karttuneita tietojaan ja taitojaan vastuullisesti, 

valistuneen kansalaisen ja järkevän kuluttajan tavoin. Nykyajan työ- ja 

opiskeluympäristöjen vaatimuksiin kuuluu fyysisten, digitaalisten välineiden käytön 

hallinta. Tietokonepohjaiset ohjelmat ja muut digitaaliset laskentavälineet ovat 

työvälineitä, joiden käyttäjätaitoja vaaditaan opinnoissa ja työelämässä. PISA 2015 -

tutkimuksessa oppilailla oli käytössään tietokoneohjelmasta löytyvä laskin 

matematiikan tehtävien tekemistä varten. (Vettenranta ym., 2016, s. 16.) 

Jatkossa PISA-tutkimus tullaankin toteuttamaan enenevissä määrin 

tietokonepohjaisena. Oppilaat pystyvät tällöin huomattavasti paremmin näyttämään 

kyvykkyytensä tiedonhankinnan, tietojen työstämisen ja tulosten esittelyn osalta. Entistä 

avoimemmat oppimisympäristöt muodostavat nykyään selkeän riskin epätieteellisen tai 

virheellisen tiedon joutumiselle oppimisen kohteeksi. Tiedon laadun kriittinen arviointi 

onkin oleellinen osa tiedonhankkijan työkalupakkia. Kriittistä ja analysoivaa 
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suhtautumista tiedon laatuun pystytään jatkossa mittaamaan tietokonepohjaisilla PISA-

tehtävillä. Tietokonepohjainen arviointi ja tehtävät mahdollistavat oppilaan 

päättelyketjujen ja virhetulkintojen ja -käsitysten havainnoinnin entistä suuremmalla 

tarkkuudella. Koko PISA-kokeen aikainen työvirta voidaan tallentaa, ja sitä voidaan 

analysoida. Tietokonepohjaisten tehtävien laatiminen on kuitenkin vaativaa, eikä 

onnistu käden käänteessä. Kehitystyö on kuitenkin aloitettu. (Vettenranta ym., 2016, s. 

13.) 

Tutkittaville osa-alueille muodostuu PISA-tutkimuksessa kunkin osa-alueen 

vastausten perusteella pisterajat ja -alueet, jotka kuvaavat osaamisen tasoa. Vuoden 

2015 PISA-tutkimuksessa matematiikalle määriteltiin seuraavanlaiset pisterajat ja 

suoritustasot (jatkossa myös: taso): 

 suoritustaso 6: huippuosaaminen   (x  669 pistettä) 

 suoritustaso 5: erinomainen osaaminen   (607  x < 669 p.) 

 suoritustaso 4: hyvä osaaminen   (545  x < 607 p.) 

 suoritustaso 3: tyydyttävä osaaminen   (482  x < 545 p.) 

 suoritustaso 2: välttävä osaaminen   (420  x < 482 p.) 

 suoritustaso 1: heikko osaaminen   (358  x < 420 p.). 

(OECD, 2016a, s. 191, 193–194.) 

PISA-tutkimuksessa pistemäärät ilmoitetaan yksikössä, joka ei ole mitattavissa, 

kuten sekunnit tai metrit. Pistemäärät määritelläänkin suhteessa kaikkien tutkimukseen 

osallistuvien oppilaiden osaamisen vaihteluun. PISA-tutkimuksessa lähdetään siitä 

lähtökohtaisesta ajatuksesta, että koepistejakaumat noudattavat suurin piirtein 

normaalijakaumaa. Pistemäärille ei ole olemassa teoreettisesti pienintä tai suurinta 

arvoa. Vuonna 2003 PISA-tutkimukseen osallistuneiden OECD-maiden matematiikan 

osaamisen keskiarvoksi asetettiin 500 pistettä ja keskihajonnaksi 100 pistettä niin, että 

jokaisen maan oppilaiden tulosten painoarvo tilastolukuihin oli yhtäläinen, riippumaton 

maakohtaisten oppilasotosten suuruudesta. Vastaavat painotetut tilastoluvut on 

määritelty luonnontieteiden ja lukemisen osa-alueille vuosina 2006 ja 2000. Osa eri 

vuosina järjestetyistä PISA-tutkimusten osa-aluekohtaisista koekysymyksistä on ollut 

samoja, joten on mahdollista verrata eri vuosina PISA-tutkimuksissa saavutettuja 

tuloksia keskenään. Referenssivuosien 500 pisteen lähtökohtaiset tilastoluvut ovat osin 

muuttuneet joidenkin maiden liityttyä OECD:hen, jonka jälkeen referenssivuosien 

tilastoluvut on laskettu uudestaan. Muun muassa luonnontieteiden osalta vuoden 2006 
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OECD-maiden keskiarvon katsottiin vuonna 2016 olevan 498 pistettä, sen jälkeen kun 

Latvia oli uusimpana jäsenenä liittynyt OECD:hen. Yksittäisten maiden pistemäärien 

keskiarvot ja keskihajonnat lasketaan aritmeettisina keskiarvoina maan oppilaiden 

suorituksista. PISA-aineistoissa esiintyy myös sellaisia OECD-tason keskihajontoja, 

jotka on laskettu yksittäisten maiden keskihajontojen aritmeettisena keskiarvona. On 

huomionarvoista, että tällä tavoin laskettu tilastoluku poikkeaa tämän kappaleen alussa 

esitetyllä tavalla lasketusta painotetusta keskihajonnasta, koska se ei ota huomioon 

maiden välistä vaihtelua. Mainittujen painotettujen tilastolukujen määrityksen 

mukaisesti kymmenen (10) pisteen muutos PISA-pistetuloksessa vastaa kymmentä (10) 

prosenttia keskihajonnan suuruudesta (tilastollisen vaikutuksen suuruus). (OECD, 2007, 

s. 117, 211, 2010, s. 46, 2014, s. 46, 2016a, s. 58, 64, 106, 305, 315.) PISA-

tutkimuksessa määritellään osa-aluekohtaisia pistemääriä käsittelevien tilastolukujen 

lisäksi useita muita indikaattoreita, joiden keskiarvot lasketaan pääsääntöisesti 

painottamattomina keskiarvoina. Jokaisen maan indikaattori saa tällaisissa tapauksissa 

OECD:n keskiarvoa laskettaessa saman painoarvon. Indikaattorin avulla voidaan verrata 

tätä yksittäistä maata OECD:ssä tyypilliseen tai keskiarvoiseen maahan. (OECD, 2018c, 

s. 18.) 

Eri maiden tai vuosien välisiä pistetulosten eroavaisuuksia voidaan tarkastella 

tilastollisen merkitsevyyden näkökulmasta. Riittävän suuret erot – joiden voidaan 

olettaa tosiasiallisesti esiintyvän tutkittavissa joukoissa, ei vain PISA-tutkimukseen 

osallistuvissa otosjoukoissa – osoittavat tilastollista merkitsevyyttä. Piste-erojen 

tilastollisesta merkitsevyydestä ei voi suoraan päätellä esimerkiksi asioiden syy-

seuraussuhteita, joten on tärkeää, että havaittujen erojen syitä ja seurauksia tarkastellaan 

erillisin keinoin. 

Suomen 13. sijoitus matematiikassa OECD-maiden joukossa vuonna 2015 tuli 511 

pisteen keskiarvolla. Osaamisen vaihtelua kuvaava keskihajonta oli suomalaisten 

nuorten osalta 82 pistettä. PISA-aineiston OECD-maiden ko’oilla painotettu 

keskihajonta oli 96 pistettä ja maiden keskihajonnoista laskettu aritmeettinen keskiarvo 

89 pistettä, joten Suomen nuorten osaamisen katsottiin olevan kansainvälisesti 

verrattuna tasaista. Tilanne oli vastaavanlainen vuonna 2012, kun keskihajonta oli 

Suomessa 85 pistettä, OECD-maissa painotettu keskihajonta 98 pistettä ja OECD-

maiden keskimääräinen keskihajonta 92 pistettä (OECD, 2014, s. 305). Suomessa 

vuoden 2012 ja 2015 keskihajonnat olivat yhdet pienimmistä hyvin menestyneiden 
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maiden joukossa. (Kupari ym., 2013, s. 15–16; OECD, 2016a, s. 389; Vettenranta ym., 

2016, s. 28.) 

Kuten aiemmin asiaan viitattiin, osa vuosina 2003–2015 tehtyjen PISA-tutkimusten 

matematiikan tehtävistä on ollut yhteisiä kaikille tutkimuskerroille. Vuosina 2003 ja 

2012 matematiikka oli pääosa-alueena, minkä ansiosta juuri näiden vuosien keskinäinen 

vertailu on helpointa. Matematiikan keskiarvopisteitä katsottaessa suomalaisten nuorten 

tuloksissa vuoden 2003 (544 pistettä) ja 2015 (511 pistettä) välillä on ollut 33 pisteen 

lasku, joka on tilastollisesti merkitsevä ja suurin kaikkien tutkimukseen osallistuneiden 

maiden ja alueiden negatiivinen muutos tällä aikavälillä. Kuva 2 esittää Pohjoismaiden 

matematiikan osaamisen kehitystä vuosina 2003–2015. Kansainvälisesti suunnilleen 

30–40 osa-aluepistettä vastaa laskennallisesti yhden vuoden oppimäärän oppilaalle 

tuomaa osaamista koulussa tai karkeasti yhden kouluarvosanan muutosta vastaavaa eroa 

oppilaan taitotasossa (OECD, 2016a, s. 64–65, 2018d, s. 62; Vettenranta ym., 2016, s. 

27). Vuodesta 2012 (519 pistettä) suomalaisten pistelasku on ollut 8 pistettä, mutta tulos 

ei ole tilastollisesti merkitsevä. Vastoin Suomen laskusuhdannetta, muiden 

tutkimukseen osallistuneiden Pohjoismaiden joukosta Tanskan, Norjan ja Ruotsin 

pisteet ovat nousseet tilastollisesti merkitsevästi (11–16 pistettä) vuodesta 2012. 

(Vettenranta ym., 2016, s. 39.) 
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Kuva 2: Maakohtaisten PISA-koepistemäärien  muutokset matematiikassa vuosina 2003–2015 (Pohjoismaat). Tasot 

2–4 esitetty vuoden 2015 tutkimuksen pisterajojen mukaan. (OECD, 2016a, s. 390.) 

Matematiikan keskiarvopisteiden laskun lisäksi vuosien 2003–2015 PISA-tuloksissa 

on ollut havaittavissa muitakin suomalaisittain huolestuttavia kehityssuuntauksia. 

Erinomaisten ja huippuoppilaiden määrä oli vuoden 2003 tutkimuksessa 23,4 %, kun 

vuoden 2015 tutkimuksessa enää 11,7 %. Vähintään tasolle 5 yltäneitä oppilaita oli siis 

noin 12 prosenttiyksikköä vähemmän vuonna 2015, kuin 12 vuotta sitä aiemmin. 

Vuodesta 2012 tiputusta oli lähes 4 prosenttiyksikköä, mikä sekin on tilastollisesti 

merkitsevä muutos. Lisäksi heikon osaamistason – alle tason 2 – omaavien oppilaiden 

määrä nousi vuoden 2003 (6,8 %) tasosta lähes 7 prosenttiyksikköä, kun näiden 

oppilaiden määrä vuonna 2015 oli 13,6 % tutkimukseen osallistuneista. Alle tason 2 

jääneiden oppilaiden määrä on näin ollen karkeasti ottaen kaksinkertaistunut kyseisellä 

aikavälillä. Kuva 3 esittää heikkojen sekä erinomaisten ja huippuosaajien suhteellisten 

osuuksien kehityksen vuosien 2003 ja 2015 välillä. Nähdään, että molempien 

osaajaprofiilien suhteelliset osuudet ovat menneet selvästi huonompaan suuntaan. 

(Vettenranta ym., 2016, s. 39–40.) 
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Kuva 3: Matematiikan heikkojen (alle tason 2) sekä erinomaisten ja huippuosaajien (taso 5 tai parempi) määrä 

PISA-tutkimuksessa vuosina 2003–2015 (Suomi) (OECD, 2016a, s. 387). 

Tulostason polarisoituminen onkin ollut viime vuodet huolenaiheena suomalaisessa 

keskustelussa. Opetushallituksen koulutuksen seurantaraporteista {ks. (Hirvonen, 2012; 

Rautopuro, 2013)} ilmenee huoli matematiikan taitotason laskusta peruskoulun 

päättövaiheessa jo 2010-luvun alussa. Kansallisen tutkimuksen perusteella todettiin 

esillä olleen viitteitä taitotason polarisoitumisesta. Polarisoituminen on ilmiönä 

myöhemmin havaittu etenkin poikien osalta Kansallisen koulutuksen 

arviointikeskuksen Karvin vuonna 2016 julkaisemassa Läksyt tekijäänsä neuvovat -

raportissa, jossa tarkasteltiin vuoden 2015 aikaista peruskoulun 9.-luokkalaisten 

osaamista matematiikassa (Julin & Rautopuro, 2016, s. 52–53). Kuva 4 esittää vuoden 

2012 peruskoulun päättövaiheen oppimistuloksia käsitelleessä koulutuksen 

seurantaraportissa 2013:13 esiteltyä matematiikan tehtävien ratkaisuprosenttien 

jakaumaa, joka on kaksihuippuinen. Ratkaisuprosentilla tarkoitetaan yksittäisen 

oppilaan ratkaistujen tehtävien osuutta kaikista kokeessa esiintyneistä tehtävistä. 

Tulosten polarisoitumisen syitä ei seurantaraportissa saatu selville. (Rautopuro, 2013, s. 

40.) 
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Kuva 4: Kansallisen matematiikan kokeen tehtäväsarjan ratkaisuprosentin jakauma (Suomi, 2012) (Rautopuro, 2013, 

s. 125). 

PISA-tutkimuksessa suoritustasoa 2 pidetään vähimmäisvaatimuksena sille, että 

nuori pystyy toimimaan ainakin välttävällä tasolla nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa. 

Huomioiden tason 2 alle jääneiden suomalaisoppilaiden määrän vuoden 2015 

tutkimuksessa, hieman yli 86 prosentilla oppilaista katsottiin olevan riittävät taidot 

arkielämän ja jatko-opintojen suorittamisen kannalta (OECD, 2018c, s. 39). Tämä 

tarkoittaa, että noin 14 prosentilla oppilaista taidot eivät olleet riittävät. Pohjoismaisella 

tasolla Suomi ei ollut heikoin suoriutuja tällä mittarilla, sillä vastaavat luvut eräissä 

muissa maissa olivat vieläkin heikompia: Islanti 24 %, Ruotsi 21 %, Norja 17 %. 

Pohjoismaista Tanska suoriutui matematiikan osalta samankaltaisesti kuin Suomi. 

Tanskassa alle tason 2 jääneitä oppilaita oli saman verran kuin Suomessa. OECD-maista 

Japanilla, Virolla ja Suomella oli vähiten heikon osaamistason oppilaita. OECD-maissa 

heikon osaamistason omaavia oppilaita oli matematiikassa keskimäärin 23,4 prosenttia. 

Vaikka Suomessa olikin useisiin muihin maihin ja OECD:n keskiarvoon nähden selvästi 

vähemmän heikon osaamistason oppilaita, on selvää, että kehityskulku – matematiikan 

heikkojen osaajien määrän kaksinkertaistuminen vuodesta 2003 vuoteen 2015 – on ollut 

suomalaisittain huolestuttavaa ja vaatii seuraamista ja toimenpiteitä. (OECD, 2016b, 

Table I.5.1a; Vettenranta ym., 2016, s. 30–31.) 
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Suomen kanssa matematiikan kokonaispisteissä tilastollisesti vastaavia tuloksia 

saaneita maita olivat vuonna 2015 Alankomaat, Belgia, Kanada, Saksa ja Slovenia. 

Vahvoja suoriutujia – suoritustason 6 saavuttaneita – oli Suomessa 2 %, mikä on 

OECD:n keskitasoa. (Vettenranta ym., 2016, s. 29–30.) 

2.3 PISA 2015 – lukeminen 

Pitkittäistutkimusdata vuosilta 2000–2014 viidestä eri maasta – Australiasta, Kanadasta, 

Sveitsistä, Tanskasta ja Yhdysvalloista – on osoittanut, että oppilaiden suoritukset luku- 

ja kirjoitustaidossa PISA-tutkimuksissa tai niihin verrattavissa olevissa kansallisissa 

arvioinneissa korreloivat vahvasti koulutuksellisiin ja työelämän saavutuksiin 

varhaisaikuisuudessa (OECD, 2018d, s. 14, 143–144). 

PISA 2015 -tutkimuksessa Suomi sijoittui lukemisessa pistekeskiarvovertailussa 

neljännelle sijalle 526 pisteellä. Singaporen 535 pistettä oikeuttivat ensimmäiseen sijaan 

keskiarvopisteissä, mikä on merkitsevä tilastollinen ero Suomeen verrattuna. Muita 

kärkimaita tai alueita olivat muun muassa Hongkong (Kiina), Kanada, Irlanti ja Viro. 

Suurin ero taitotasossa oli Singaporen ja Libanonin pistekeskiarvoissa, yhteensä 189 

pistettä. Tämä vastaa noin kuutta kouluvuotta. Erot parhaiden ja huonoimpien maiden 

välillä ovat näin ollen merkittävät. (Vettenranta ym., 2016, s. 26–27.) 

OECD-maissa keskimäärin 80 % oppilaista saavutti vähintään välttävän lukutaidon. 

Kaikissa lukuaineissa osaamistasot on määritelty toisiaan vastaavasti. Pisterajat 

vaihtelevat kuitenkin tutkimusaineiston mukaisesti. Lukemisessa samoin kuin 

matematiikassa PISA määrittelee, että oppilaan tulisi saavuttaa taso 2, pystyäkseen 

pärjäämään suurimmassa osassa yhteiskunnassa aktiiviseen osallistumiseen 

vaadittavista tehtävistä. Suomalaisnuorista noin 11 % jäi alle tason 2. Tällaisten 

opiskelijoiden osallisuus ja menestys yhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa voi vaarantua 

heikon suoriutumisen takia. (Vettenranta ym., 2016, s. 27.) 

Suomen pistekeskiarvo lukutaidossa tippui vuodesta 2000 vuoteen 2015 yhteensä 20 

pistettä, mikä oli Islannin ja Australian (molemmissa 25 pistettä) sekä Itävallan ja 

Thaimaan (molemmissa 22 pistettä) jälkeen suurin tiputus ko. ajanjaksolla. Vuonna 

2012 tulos oli vuoden 2015 tulosta kaksi (2) pistettä heikompi. Näiden kahden vuoden 

tulosten erotusta ei voi kuitenkaan pitää tilastollisesti merkitsevänä. Vuodesta 2009 

suomalaisten oppilaiden pistemäärien keskihajonta nousi 8 pistettä. Vuoden 2015 

keskihajonta (94 pistettä) oli kaksi (2) pistettä OECD:n keskiarvoa pienempi. 
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Huolestuttava muutos on tapahtunut vuosien 2009 ja 2015 välillä. Aikavälillä heikolle 

osaamistasolle sijoittuneiden oppilaiden määrä on kasvanut Suomessa kolme (3) 

prosenttiyksikköä. Heikon kehityssuunnan kääntämiseksi nuoria tulisi kyetä 

sitouttamaan lukuharrastuksiin ja lukemiseen yleensä. Erinomaisen tai 

huippuosaamistason saavuttaneiden määrä näyttää pysyneen melko samana vuosien 

2009 ja 2015 tutkimuksissa. (Vettenranta ym., 2016, s. 37–38.) 

2.4 PISA 2015 – luonnontieteet 

Vuoden 2015 PISA-tutkimuksessa testattiin luonnontieteitä pääosa-alueena. Pääosa-

alueelle allokoidaan PISA-kokeessa eniten aikaa, ja suurin osa tehtävistä keskittyy 

kyseiseen osa-alueeseen. Kattavin arviointi saadaankin tehtyä juuri PISA-tutkimuksen 

pääosa-alueella. Luonnontieteissä Suomi sijoittui pistekeskiarvonsa (531 pistettä) 

ansiosta viidenneksi, Singaporen, Japanin, Viron ja Taiwanin jälkeen. Näistä Viron ja 

Taiwanin tulosten kanssa Suomen tuloksella ei ollut tilastollista merkitsevyyttä. 

Tilastollista merkitsevyyttä ei voitu osoittaa myöskään Suomea vähemmän pisteitä 

saaneiden, mutta heti Suomen jälkeen pistetuloksissa seuraavien, Macaon (Kiina), 

Kanadan tai Vietnamin tulosten kanssa. Suomalaisten oppilaiden pisteiden keskihajonta 

oli 96 pistettä, mikä oli neljä (4) pistettä OECD-maiden painotettua keskihajontaa (100 

pistettä) pienempi ja kaksi (2) pistettä OECD-maiden keskiarvoa (94 pistettä) suurempi 

(OECD, 2016a, s. 323). Vuonna 2006 suomalaisten oppilaiden osaaminen oli silloisten 

OECD-maiden tasolla tasaisinta: keskihajonta 85 pistettä (Arinen & Karjalainen, 2007, 

s. 23). Tuon jälkeen osaamisen vaihtelu on kasvanut suomalaisten oppilaiden 

keskuudessa. Heikkoja osaajia Suomessa oli vuonna 2015 yhteensä 11,5 prosenttia 

tutkimukseen osallistuneista. Suoritustasoille 5 ja 6 ylsi Suomessa 14,3 prosenttia 

oppilaista. (Vettenranta ym., 2016, s. 21, 34.) 

Vuoden 2006 tulokseen (563 pistettä) verrattuna Suomen pistekeskiarvo oli vuoden 

2015 PISA-tutkimuksessa tippunut luonnontieteissä 32 pistettä. Tämä muutos on 

tilastollisesti merkitsevä ja vastaa noin yhden vuoden oppimäärää koulussa. OECD-

maiden keskiarvo on laskenut vuodesta 2006 yhteensä noin neljä (4) pistettä. Eri 

vuosien tulosten vertailukelpoisuuden kannalta on merkittävää, että väestöpohjassa on 

voinut tapahtua muutoksia. PISA-tutkimuksessa tulosten tarkastelussa otettiinkin 

huomioon väestöpohjan muutoksen (mm. lisääntynyt maahanmuutto) vaikutus. PISA-

tutkimuksessa todetaan kuitenkin, että Suomessa muutosten vaikutus tuloskehitykseen 
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on ollut luonnontieteissä hyvin vähäinen. Väestössä tapahtuneet muutokset selittävät 

tulostason negatiivista kehitystä vain hyvin vähän, kahdella (2) pisteellä. (Vettenranta 

ym., 2016, s. 34, 36.) Myös Ahonen A. K. (2018) toteaa artikkelissaan 

väestöpohjamuutoksista osaltaan vastaavien maahanmuuttajien vaikutuksen olleen 

hyvin pieni vuoden 2015 PISA-tutkimuksen luonnontieteiden keskimääräisissä pisteissä 

kohdennetussa suomalaiskoulujen otoksessa (Rautopuro & Juuti, 2018, s. 323). 

Kuva 5 esittää niiden suomalaiskoulujen oppilaiden pistekeskiarvoja 

luonnontieteissä, jotka osallistuivat sekä vuoden 2006 että 2015 PISA-tutkimuksiin. 

Aineistona olevien koulujen keskiarvot olivat hieman maakeskiarvoja korkeammat 

molemmilla kerroilla kaikissa oppiaineissa. Aineiston koulujen tulokset kuvaavat 

kuitenkin tuloskehitystä varsin hyvin. (Rautopuro & Juuti, 2018, s. 317–319.) 

 
Kuva 5: Suomalaiskoulujen PISA-pistemääriä luonnontieteissä vuosina 2006 ja 2015 (Rautopuro & Juuti, 2018, s. 

320). 

Heikkojen osaajien määrä oli vuonna 2006 vain noin neljä (4) prosenttia, joten 

vuoteen 2015 mennessä heidän määränsä oli kasvanut yli seitsemän (7) 

prosenttiyksikköä. Erinomaisten tai huippuosaajien määrä tippui puolestaan vuosien 

2006 ja 2015 välillä yhteensä yli seitsemän (7) prosenttiyksikköä. Kuten 

matematiikassakin, heikkoja osaajia oli luonnontieteissä (11,5 prosenttia) kuitenkin 
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OECD-tasolla (21,2 prosenttia) vähän. Lisäksi tasoille 5 ja 6 yltäneiden oppilaiden 

osuus (14,3 prosenttia) oli OECD:n tasoa (7,7 prosenttia) selvästi korkeampi. 

(Vettenranta ym., 2016, s. 35.) Huolestuttavaa on kuitenkin tulosten heikkeneminen, 

mikä on nähtävissä viimeisten PISA-tutkimusten tuloksista. Kaikissa kolmessa 

käsitellyssä tutkimusosa-alueessa kehitys on ollut verrattain samansuuntainen. 

2.5 PISA 2015 – Koulutuksen tasa-arvo 

Unesco-järjestön käsikirja (2018) jaottelee koulutuksen oikeudenmukaisuuden mittarit 

viiteen kategoriaan: meritokratia, vähimmäisvaatimukset, puolueettomuus, 

oppimisolosuhteiden tasapuolisuus, (valtion) investointien ja resurssien kohdentaminen 

(UNESCO, 2018, s. 16–). 

PISA-tutkimuksessa mitataan osaamisen lisäksi koulutuksen oikeudenmukaisuutta 

(engl. equity in education), joka tarkoittaa yhtäläisiä oppimismahdollisuuksia koulusta 

tai koulutusjärjestelmästä riippumatta. Tasa-arvoisissa oloissa oppiminen on 

riippumatonta oppilaiden sukupuolesta, kodin sosioekonomisesta, perhe- tai 

maahanmuuttajataustasta sekä yhteiskunnallisista ja alueellisista oloista ja oppilaiden 

henkisestä hyvinvoinnista. Koska PISA-tutkimuksen pääosa-alueena vuonna 2015 oli 

luonnontieteet, laajimmat tarkastelut painottuivat luonnontieteiden tulosten 

analysointiin. Tasa-arvon tai oikeudenmukaisuuden kehitystä voidaan verrata eri 

vuosien PISA-tutkimusten kesken huolimatta siitä, että tutkimuksissa on ollut eri 

pääosa-alueet. (OECD, 2018d, s. 13; Vettenranta ym., 2016, s. 42–61.) 

2.5.1 Tytöt vs. pojat 

Samalla kun PISA-tutkimus vuonna 2015 osoitti tyttöjen ja poikien osaamiserojen 

kasvaneen ja oppimistulosten heikentyneen matematiikassa ja luonnontieteissä 9.-

luokkalaisten keskuudessa, kertoi TIMSS-tutkimus suomalaisten 4.-luokkalaisten 

osaamisesta vastaavaa (Pöysä ym., 2018, s. 1). 

PISA 2015 -tutkimuksessa luonnontieteet oli jaettu kolmeen eri kompetenssiin: 

ilmiöiden tieteellinen selittäminen, tieteellisen tutkimuksen suunnittelu ja arviointi sekä 

aineiston ja tulosten tieteellinen tulkinta. Osaaminen oli jaettu sisältöosaamiseen sekä 

yhdistettyyn toiminnallisen ja episteemisen osaamisen luokkaan. Lisäksi PISA-

tutkimuksessa oli tehty sisältöjako, joka sisälsi elottoman ja elollisen luonnon omina 

kategorioinaan sekä maapalloa ja avaruutta käsittelevän kategorian. Suomalaisista 
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oppilaista tytöt olivat poikia parempia kaikissa luonnontieteiden kompetensseissa sekä 

kummassakin osaamisen luokassa. Tyttöjen keskimääräinen pistemäärä oli 541 pistettä 

(2. sija tyttöjen välisessä vertailussa OECD-tasolla), kun puolestaan poikien pisteet 

olivat keskimäärin 522 pistettä (10. sija poikien välisessä vertailussa OECD-tasolla). 

Tyttöjen ja poikien välinen 19 pisteen ero tyttöjen hyväksi oli OECD-maiden joukossa 

suurin. Tytöt menestyivät vahvasti kaikilla kompetenssialueilla, osaamisluokissa ja 

sisältökategorioissa. Toiminnallisessa ja episteemisessä osaamisessa tytöt olivat 

selkeästi (25 pistettä) poikia edellä. Myös sisältöosaamisessa ero tyttöjen hyväksi oli 11 

pistettä. Kokonaispisteissä tyttöjen osuus oli suurempi kuin poikien suoritustasoilla 3–5. 

Tasolle 2 ja sen alle jääville tasoille sijoittui enemmän poikia. Myös kaikkein 

osaavimmalla tasolla 6 oli hieman enemmän poikia kuin tyttöjä. Tasoilla 5 ja 6 oli 

kuitenkin yhteensä enemmän tyttöjä kuin poikia, mitä ei tapahtunut missään muussa 

maassa kuin Suomessa. OECD-maiden keskimääräisissä pisteissä pojat olivat 

enemmistö tasoilla 4–6, kun puolestaan tytöt olivat enemmistönä tasolla 3 ja sen 

alittavilla suoritustasoilla. (Vettenranta ym., 2016, s. 45–48.) 

Lukemisessa suomalaisilla tytöillä ja pojilla oli vuonna 2015 OECD-maiden suurin 

ero: 47 pistettä pistekeskiarvossa tyttöjen hyväksi. Historiallisesti tytöt ovat pärjänneet 

PISA-tutkimuksissa aina poikia paremmin. Vuoden 2015 PISA-tutkimuksessa kaikissa 

maissa oli tyttöjen keskiarvoinen pistemäärä suurempi kuin poikien. OECD-maissa 

pistekeskiarvo oli sukupuolten välillä 27 pistettä tyttöjen hyväksi. (Vettenranta ym., 

2016, s. 49–50.) 

Sukupuolten välinen ero on kuitenkin isossa mittakaavassa laskenut. Poikien 

lukutaito näyttäisi hieman OECD-maissa parantuneen, kun poikien parhaiten pärjänneen 

kymmenyksen pistemäärät ovat nousseet vuodesta 2009 yhdeksän (9) pisteen verran ja 

muillakin ryhmillä muutamia pisteitä. Vastaavasti tyttöjen pistemäärät ovat laskeneet 

keskimäärin seitsemän (7) pistettä ja parhaiten pärjäävän kymmenyksen pistemäärät 16 

pistettä vuodesta 2009. (Vettenranta ym., 2016, s. 49.) 

Suomessa vuosien 2009, 2012 ja 2015 tyttöjen ja poikien väliset piste-erot ovat olleet 

55, 62 ja nyt viimeisimpänä tuo 47 pistettä. Suomalaisten tyttöjen pistekeskiarvo oli 

vuonna 2015 PISA-tutkimuksen korkein (551 pistettä). Pojat sijoittuivat omassa 

kategoriassaan seitsemänneksi 504 pisteellä. Vaikka lukemisessa saavutetut tulokset 

vahvistavatkin kuitenkin mielikuvaa suomalaisista nuorista eräinä maailman 

vahvimmista lukijoista, huolestuttavia osaamisen muutoksia oli havaittavissa vuosien 
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2009 ja 2015 välillä. Alle tason 2 jääneiden lukijoiden määrä kasvoi tilastollisesti 

merkitsevästi niin tytöillä (2,5 prosenttiyksikköä) kuin pojillakin (3,1 

prosenttiyksikköä). (Vettenranta ym., 2016, s. 49, 51.) 

Matematiikan osalta vuosi 2015 oli siinä mielessä historiallinen, että tällöin 

suomalaiset tytöt ohittivat pistekeskiarvossa suomalaisten poikien tuloksen ensimmäistä 

kertaa tilastollisesti merkitsevästi. Ero tyttöjen hyväksi oli kahdeksan (8) pistettä. 

Vuonna 2012 ero oli ensimmäistä kertaa ollut tyttöjen hyväksi, silloin kolme (3) pistettä 

(Kupari ym., 2013, s. 33). Aiemmissa PISA-tutkimuksissa pojat ovat aina menestyneet 

hieman tyttöjä paremmin. Vuonna 2003 havaittiin poikien hyväksi vastaavansuuruinen 

piste-ero kuin vuonna 2015 tyttöjen hyväksi. Tutkimuksessa mukana olleiden maiden ja 

alueiden joukossa vain 9 maassa tai alueella tytöt olivat merkitsevästi parempia kuin 

pojat vuonna 2015. Huomioitavaa on, että suomalaisissa pojissa alle tason 2 jääneiden 

osuus oli tilastollisesti merkitsevästi suurempi kuin tyttöjen. Pojista 16 prosenttia ja 

tytöistä 11 prosenttia jäi välttävän tason alle. Matematiikassa vähintään tason 2 

saavuttaneiden oppilaiden joukossa oli noin 1,1 kertaa niin paljon tyttöjä kuin mitä oli 

poikia, mikä oli tilastollisesti merkitsevä ero sukupuolten välillä (OECD, 2018c, s. 39). 

Erinomaisten ja huippuosaajien määrässä sukupuolen mukaan ei puolestaan ollut 

tilastollisesti merkitsevää eroa. Tyttöjen keskihajonta (78 pistettä) oli pienempi kuin 

pojilla (86 pistettä). Tästä voidaan päätellä, että poikien suorituksissa on enemmän 

vaihtelua kuin tytöillä. Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa merkittävää eroa 

keskimääräisissä kokonaispistemäärissä ei tyttöjen ja poikien välille syntynyt. 

Tanskassa ero oli puolestaan tilastollisesti merkitsevä poikien eduksi. (Vettenranta ym., 

2016, s. 51–52.) 

2.5.2 Kodin sosioekonominen tausta 

ESCS-indeksi kuvaa oppilaiden kodin sosioekonomista taustaa PISA-tutkimuksessa. 

Indeksi selvittää oppilaiden perheiden henkisiä, materiaalisia ja sosiaalisia edellytyksiä 

tukea lastensa opiskelua. Sen laskennassa otetaan huomioon perheessä esiintyvä 

varallisuus, korkein koulutustaso (opiskeluvuodet) ja korkein ammattitaso. Varallisuutta 

kartoitetaan kyselemällä oppilailta, millaisia materiaalisia omistuksia perheessä on. 

Indeksissä huomioidaan muun muassa kodin koulutukselliset resurssit, joista 

esimerkkinä perheen omistamien kirjojen määrä. Erillinen ESCS-indeksi voidaan 

määritellä oppilaiden ESCS-indeksien avulla myös yksittäisille kouluille ja kokonaisille 
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koulutusjärjestelmille. Koulu- ja järjestelmätasolla voidaan mielekkäästi tutkia 

esimerkiksi esiintyvien indeksien jakaumia. (OECD, 2016a, s. 205, 285–286, 2017b, s. 

339, 2018c, s. 35; Vettenranta ym., 2016, s. 52–53.) 

PISA-tutkimuksessa kodin sosioekonomista taustaa kuvaava ESCS-indeksi 

määritellään tutkimusaineistosta niin, että OECD-maiden koulutusjärjestelmäkohtaisten 

ESCS-indeksien keskiarvo saa arvon nolla (0,00 ESCS-yksikköä) ja keskihajonta 

(jatkossa myös: OECD-keskihajonta) arvon yksi (1,00 ESCS-yksikköä). 

Laskentavirheiden ja uudelleenlaskentojen vuoksi vuoden 2015 tutkimuksen arvot 

poikkesivat edellä mainituista marginaalisesti, mutta niin vähän, että poikkeamat 

voidaan jättää huomioimatta tämän tutkielman tarkasteluissa. Jokaisen maan painoarvo 

on laskennassa yhtäläinen, riippumaton tutkimukseen kustakin maasta valikoituneen 

oppilasotoksen koosta. Näin maissa esiintyviä ilmiöitä voidaan mahdollisimman 

vaivattomasti vertailla keskenään. (OECD, 2017b, s. 340, 343.) Suomalaisten 

oppilaiden ESCS-indeksien keskiarvo oli 0,25 ja keskihajonta 0,75 ESCS-yksikköä 

vuoden 2015 tutkimuksessa (OECD, 2016a, s. 401). Tästä nähdään hyvin karkealla 

tasolla, että suomalaisten oppilaiden sosioekonominen tausta oli parempi ja tasaisempi 

kuin OECD:ssä keskimäärin. 

Sosioekonomisen taustan vaikutusta tarkasteltiin vuoden 2015 tutkimuksessa 

ensisijaisesti luonnontieteiden pistemääriin nojautuen. PISA-tutkimuksessa oppilaat 

jaetaan tarkastelua varten neljään oppilaslukumäärällisesti yhtä suureen 

sosioekonomiseen luokkaan tai neljännekseen. Suomessa keskimääräiset ESCS-indeksit 

olivat vuonna 2015 alimmassa ja ylimmässä sosioekonomisessa luokassa –0,73 ja 1,17 

edellä mainitussa järjestyksessä. Suomessa sosioekonomiselta taustaltaan heikoimpien 

viiden (5) prosentin keskimääräinen ESCS-indeksi saavutti arvon –0,95, kun 

vahvimpien viiden (5) prosentin vastaava arvo oli 1,32. Näiden erotus oli 2,27 ESCS-

yksikköä, kun OECD:n keskiarvo tällä tavoin laskettuna oli 2,79 ESCS-yksikköä. 

Edellä mainittu 5. ja 95. persentiilin piste-ero kuvastaa hyvin PISA-tutkimuksen 

osallistujien sosioekonomista heterogeenisyyttä. Muissakin Pohjoismaissa oltiin 

OECD:n keskiarvon alapuolella: Islanti 2,30; Norja 2,28; Ruotsi 2,50; Tanska 2,68. 

Toisaalta Euroopassa sijaitsevista OECD-maista Espanja, Luxemburg, Portugali ja 

Turkki sekä useat OECD:n ulkopuoliset maat tai alueet ylittivät ESCS-arvon 3,50. 

ESCS-indeksin arvo oli 4,1 %:lla suomalaisista oppilaista alle –1,00, kun Vietnamissa 

vastaavan arvon alle jäi 80,4 % oppilaista. OECD-maissa vastaava osuus oppilaista oli 
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16,6 %. Tämä vertailu kuvastaa heikon sosioekonomisen taustan yleisyyttä eri maissa. 

(OECD, 2016a, s. 208, 333, 401.) 

Ylimmän sosioekonomisen luokan oppilaat (jatkossa myös: vahvemman taustan 

omaavat oppilaat) ovat historiallisesti saaneet parhaat pisteet tutkimuksessa. Myös 

vuonna 2015 kävi näin. OECD-maiden tasolla ylimmän sosioekonomisen luokan 

keskimääräinen pistetulos luonnontieteissä oli 540 pistettä, kun alimman 

sosioekonomisen luokan vastaava jäi 452 pisteeseen (erotus 88 pistettä). Suomessa 

ylimmän ja alimman luokan ero oli pienempi, 78 pistettä, mikä kuitenkin vastaa arviolta 

reilun kahden vuoden oppimäärää. Alimman sosioekonomisen luokan oppilaat (jatkossa 

myös: heikomman taustan omaavat oppilaat) saivat jatko-opintojen suhteen selvästi 

rajoittuneen lähtökohdan niin OECD:ssä keskimäärin kuin Suomessakin. (Vettenranta 

ym., 2016, s. 53.) 

Luonnontieteiden pistekeskiarvo heikomman taustan oppilaiden keskuudessa oikeutti 

Suomessa osaamistasoon 3. Näin tapahtui myös kahdeksassa muussa maassa tai 

alueella. Järjestyksessä alhaisimmista korkeimpiin pisteisiin saaneet maat tai alueet 

olivat Taipei (Kiina), Kanada, Suomi, Singapore, Japani, Vietnam, Viro, Hongkong 

(Kiina) ja Macao (Kiina). OECD-maissa heikomman taustan oppilaat jäivät keskimäärin 

tason 3 huonommalle puolelle. Suomessa paras neljännes kaikista oppilaista sai 

keskimäärin tasoa 5 paremman pistetuloksen. Suomalaiset oppilaat olivat tässä 

kategoriassa neljänsiä Singaporen, Taipein (Kiina) ja Japanin jälkeen. OECD-maissa 

paras oppilasneljännes jäi keskimäärin alle tason 5. (OECD, 2018d, s. 99.) 

Sosioekonomista tasa-arvoa mittaavan ESCS-indeksin avulla on laskettu 

tarkasteltavan osa-alueen pistemäärän muutosta, kun ESCS-indeksin arvo kasvaa (l. 

osoittaa parempaa sosioekonomista asemaa) yhdellä OECD-keskihajonnalla. Laskennan 

tulos kuvaa paremmin sosioekonomista tasa-arvoa kuin pelkkä edellä mainittu 

ääripäiden tarkastelu. Vuoden 2015 tutkimuksessa luonnontieteiden pistemäärän muutos 

– ESCS-indeksin noustessa yhdellä OECD-keskihajonnalla – osoitti huolestuttavia 

merkkejä suomalaisten nuorten eriarvoistumisesta. Vuosia 2012 ja 2015 verratessa 

OECD-maiden keskimääräinen pistemäärän muutos ei juuri vaihdellut (2012/2015: 

39/38 pistettä), mutta Suomessa sen arvo nousi 33 pisteestä 40 pisteeseen. Huolimatta 

siitä, että vuoden 2012 tutkimuksessa katsottiin tilastoja matematiikan pisteiden 

suhteen, kehitys näyttää huolestuttavalta. Vuoden 2006 osalta nähdään yhdeksän (9) 

pisteen etu Suomen (31 pistettä) hyväksi OECD:hen (40 pistettä) nähden, kun 
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puolestaan vuoden 2015 tulokset osoittavat kahden (2) pisteen etua OECD:n 

tilastoarvon hyväksi. Kuten esitetyistä luvuista ilmenee, Suomessa oppilaan pistemäärä 

luonnontieteissä muuttui ESCS-indeksin kasvaessa yhdellä OECD-keskihajonnalla 

yhteensä noin yhdeksällä (9) pisteellä enemmän vuonna 2015 kuin vuonna 2006. 

Suomessa oppilaan sosioekonominen tausta näyttää saavan yhä suuremman roolin 

saavutettuja pistemääriä tarkasteltaessa. Vuonna 2006 Suomi oli vastaavassa OECD-

maiden vertailussa tasa-arvoisimpien maiden joukossa. Tätä vastoin vuoden 2015 

tulokset osoittavat Suomen tippuneen OECD-maiden vertailussa keskitasolle. 

Pohjoismaista vuoden 2015 vertailussa Suomea paremmin pärjäsivät Islanti, Tanska ja 

Norja. Suomea heikommin pärjäsi Ruotsi. (Kupari ym., 2013, s. 41; OECD, 2007, s. 

184, 2016a, s. 207; Vettenranta ym., 2016, s. 53–55.) 

PISA-tutkimus käyttää muitakin indeksejä osoittamaan tasa-arvon ja 

oikeudenmukaisuuden toteutumista. Yhtenä esimerkkinä näistä on ESCS-

tasavertaisuusindeksi. Vuoden 2015 PISA-tutkimuksen tulosten pohjalta luotu ESCS-

tasavertaisuusindeksi kertoo matematiikassa vähintään tason 2 saavuttaneiden alimpaan, 

ja toisaalta ylimpään sosioekonomiseen luokkaan kuuluneiden oppilaiden pistetulosten 

keskinäisen suhteen. Indeksi kertoo siis sosioekonomisten luokkien välisestä tasa-

arvosta. Lukemisessa ja matematiikassa taso 2 hyväksyttiin kansainvälisesti 

osoittamaan vuosina 2017 ja 2018 Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän 

kehityksen tavoitteisiin (Agenda2030) kuuluvan neljännen tavoitteen toteutumista 

peruskoulun lopussa, minkä takia ESCS-tasavertaisuusindeksiin on ollut mielekästä 

ottaa mukaan tason 2 tai paremman saavuttaneet oppilaat. Neljäs kestävän kehityksen 

tavoite on ”[T]aata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset 

oppimismahdollisuudet.” (YK, 2018.) Vuoden 2015 PISA-tutkimuksen tuloksissa 

kansainvälisesti huolestuttavaa oli alimman ja ylimmän sosioekonomisen luokan 

epätasa-arvon muuttumattomuus vuoteen 2006 verrattuna. Suomessa alimman ja 

ylimmän sosioekonomisen luokan välinen epätasa-arvo oli kasvanut. ESCS-

tasavertaisuusindeksin arvo oli tippunut Suomessa vuoden 2006 yli 0,9:stä vuoden 2015 

noin 0,8:aan. (OECD, 2018c, s. 15, 27, 31, 33, 39, 2018e.) 

PISA 2015 -tutkimuksessa sosioekonominen tausta selitti 10,0 % luonnontieteiden 

pistevaihtelusta Suomessa (OECD: 12,9 %). Selityssuhde oli kasvanut vuodesta 2006 

yhteensä vajaat kaksi (2) prosenttiyksikköä. Matematiikassa sosioekonominen indeksi 

selitti pistemäärän kokonaisvaihtelusta Suomessa noin 12 % (OECD: n. 13 %) ja 
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lukemisessa vajaat 10 % (OECD: n. 12 %). Kaikilla osa-alueilla sosioekonomisen 

indeksin selitysosuudet olivat nousseet Suomessa. Muutokset edellisten vuosien PISA-

tutkimusten selitysosuuksiin verrattuna eivät olleet kuitenkaan tilastollisesti 

merkitseviä. (OECD, 2007, s. 184, 2018d, s. 27, 60, 63–65.) 

Ahonen A. K. (2018) toteaa, että vuoden 2015 tulosten perusteella voidaan päätellä 

Suomessa tapahtuneen entistä enemmän kehitystä suuntaan, jossa alimman 

sosioekonomisen luokan oppilaista yhä harvempi saavuttaa ylimpään neljännekseen 

kuuluvan pistemäärän. Kehitys on sen suuntainen, ettei suomalainen koulu kykene enää 

niin hyvin tasaamaan sosioekonomisen taustan aiheuttamaa eroavaisuutta 

oppimistuloksissa. Ahonen A. K. nostaa esiin, ettei yksikään PISA-maa ole kyennyt 

samaan aikaan laskemaan sosioekonomisen taustan vaikutusta ja toisaalta nostamaan 

suoritustasoaan (luonnontieteissä). (Rautopuro & Juuti, 2018, s. 340.) 

2.5.3 Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus: resilienssi 

OECD:n lokakuussa 2018 julkaisema PISA- ja PIAAC-tuloksiin perustuva 

teemaraportti Equity in education: Breaking Down Barriers to Social Mobility kuvaa 

koulutuksen oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa eri maissa ja kansainvälisellä tasolla. 

Raportissa nostetaan vahvasti esiin alimman sosioekonomisen luokan pärjääminen ja 

muun muassa käsitteet academic resilience (engl.) ja social and emotional resilience 

(engl.) (OECD, 2018d). Kyseisiä käsitteitä nimitetään tässä tutkielmassa akateemiseksi 

resilienssiksi sekä sosiaaliseksi ja tunnetason resilienssiksi. Resilienssi (engl. resilience 

tai resiliency) itsessään on termi, jolle ei löydy suomen kielestä yksiselitteistä sanallista 

vastinetta {ks. (Korpela, n.d.; Nieminen ym., 2017)}. Resilienssille on esitetty 

kehityspsykologiassa useammanlaisia suomenkielisiä vastineita: mm. sinnikkyys, 

joustavuus, lannistumattomuus, selviytymiskyky ja stressinsietokyky (Lauriala, 2017, s. 

3). Oppilasresilienssi (suora käännös; engl. student resilience) kuvailee sitä, miten 

oppilas voittaa esteitä ja vastoinkäymisiä, jotka tunnusomaisesti hankaloittavat 

oppimisprosesseja ja erilaisten saavutusten tavoittamista (OECD, 2018d, s. 96). 

Resilienssiä terminä käytetään tässä tutkielmassa likimääräisesti ilmentämään 

alimmasta sosioekonomisesta luokasta tulevan – toisin sanoen heikomman taustan 

omaavan oppilaan – kyvykkyyttä tai joustavuutta saavuttaa odotettua parempi 

osaamisen tai hyvinvoinnin taso, riippuen asiayhteydestä, jossa sitä tarkastellaan. 
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Oppilasta joka saavuttaa edellä mainitun poikkeavan tason, kutsutaan resilientiksi tai 

resilientiksi oppilaaksi. 

PISA-tutkimuksessa kansallisesti resilientti oppilas omaa heikomman taustan ja 

sijoittuu maansa parhaan neljänneksen joukkoon tutkittavan osa-alueen pisteissä. 

Kansainvälisesti resilientti, niin ikään heikomman taustan omaava, puolestaan saavuttaa 

pisteet, jotka ovat yhtäläiset tai suuremmat kuin parhaimmalla 25 prosentilla kaikkien 

maiden ja alueiden oppilaista. Osa-alueresilientti oppilas saa vähintään tason 3 kaikista 

kolmesta keskeisestä PISA-osa-alueesta. Akateeminen resilienssi on PISA-

tutkimuksessa käytetty yläkäsite näille kolmelle resilienssin tasolle. (OECD, 2018d, s. 

14, 98, 102.) 

Seuraavat havainnot pohjautuvat luonnontieteiden osa-alueelta vuonna 2015 

saatuihin tuloksiin. Suomessa kansallisesti resilienttejä oppilaita oli 14,1 % (OECD: 

11,3 %). Kansallista resilienssiä tarkasteltaessa huomattiin, ettei mikään maa tai alue 

pystynyt toista paremmin auttamaan heikomman taustan omaavia oppilaita kipuamaan 

pistemäärissä parhaimpaan osaamisneljännekseen (R2 = 0,01). Kansainvälisesti 

resilienttejä oppilaita Suomessa oli noin 42 %, kun OECD-maissa heitä oli keskimäärin 

noin 29 %. Kansainvälisesti resilienttien oppilaiden määrän ja koulutusjärjestelmän (l. 

maan tai alueen) keskimääräisen pistesaldon välillä vallitsi vahva riippuvuus (R2 = 

0,74). Osa-alueresilienttejä suomalaisia osallistujia oli 39,5 % (OECD: 25,2 %). Myös 

osa-alueresilienssin ja koulutusjärjestelmän keskimääräisten pisteiden välillä oli vahva 

riippuvuus (R2 = 0,86). Edellinen kertoo luonnontieteiden osa-alueelta, että mitä 

suurempi oli koulutusjärjestelmän keskimääräinen pistemäärä, sitä odotetumpaa oli osa-

alueresilienttien oppilaiden esiintyvyys, mikä tuntuukin loogiselta. Suomi kuului niiden 

15 maan tai alueen – ja niissäkin viiden ns. parhaimman – joukkoon, jotka saavuttivat 

OECD:n keskiarvoa suuremmat oppilasosuudet sekä kansallisessa että osa-

alueresilienssissä. (OECD, 2018d, s. 27, 102–104, 107.) 

Sosiaalisesti ja tunnetasolla resilientti oppilas on heikomman taustan omaava oppilas, 

joka kokee olevansa tyytyväinen elämäänsä, sosiaalisesti integroitunut koulussa, eikä 

kärsi koeahdistuksesta. Suomessa sosiaalisesti ja tunnetasolla resilienttejä oppilaita oli 

vuoden 2015 tutkimuksessa 38,6 % (OECD: 26,2 %). Muita maita, joissa tällaisia 

oppilaita oli yli 30 %, olivat Alankomaat, Islanti, Kroatia, Latvia, Ranska, Saksa, 

Sveitsi ja Tšekin tasavalta. Näistä Alankomaat ja Sveitsi omasivat vielä Suomeakin 

suuremman suhteellisen sosiaalisesti ja tunnetasolla resilienttien oppilaiden määrän. 
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Suomalaiset vahvemman taustan oppilaat kokivat heikomman taustan omaavia oppilaita 

useammin koulussaan yhteisöön kuulumisen tunnetta (engl. sense of belonging at 

school). Näitä oppilaita oli 7,2 % enemmän vahvemman kuin heikomman taustan 

omaavissa. Ero ei ollut merkitsevästi muuttunut aiemmasta. Alimman sosioekonomisen 

neljänneksen oppilaista noin puolet koki koeahdistusta, noin viidennes ei ollut 

tyytyväisiä elämäänsä ja 14 % ei kokenut olevansa sosiaalisesti integroitunut koulussa. 

(OECD, 2018d, s. 33, 71, 113.) 

PISA-tutkimuksesta käy ilmi, että osa-alueresilientti oppilas oli Suomessa 

sosiaalisesti ja tunnetasolla resilientti noin 1,4-kertaisella (OECD: 1,66) 

todennäköisyydellä verrattuna oppilaaseen, joka ei ollut osa-alueresilientti. Suomessa 

kuten OECD:n tasollakin ero ylitti tilastollisen merkitsevyyden rajan. Vastaava 

todennäköisyyskerroin kansallisesti resilientille oppilaalle oli Suomessa alle 1,3 

(OECD: 1,78), joka ei ollut tilastollisesti merkitsevä. OECD:n todennäköisyyskerroin 

oli tilastollisesti merkitsevä. (OECD, 2018d, s. 115–116.) Näyttää siltä, että 

suoritusvarmuus ja hyvät tulokset kaikissa osa-alueissa voivat edistää oppilaan 

hyvinvoinnin tunnetta niin sosiaalisessa kuin opetuksellisessakin kontekstissa. 

2.5.4 Maahanmuuttajien osaaminen ja tulevaisuudennäkymät 

Luonnontieteiden osalta väestöpohjassa tapahtuneet muutokset selittivät saavutettujen 

pistemäärien muutosta vain hyvin vähän – kaksi (2) prosenttia – vuoden 2015 PISA-

tutkimuksessa. Väestöpohjan muutoksia tarkastellessa yksi suurimmista tekijöistä on 

maahanmuutto. Maahanmuuttajataustaisten (jatkossa myös: ulkomaalaistaustainen) 

oppilaiden suoriutuminen otettiin PISA-tutkimuksessa omaksi tarkastelukohteekseen. 

(Vettenranta ym., 2016, s. 55.) Näin on toimittu myös aiemmissa tutkimuksissa. 

Maahanmuuttajataustaisia oppilaita valikoitui tutkimukseen 230, joista 140 poikia ja 

90 tyttöjä. Yhteensä maahanmuuttajataustaiset nuoret muodostivat suomalaisten 

oppilaiden otoksesta neljän (4) prosentin osuuden. Maahanmuuttajat jaettiin kahteen eri 

ryhmään, joista toiseen kuului ulkomailla syntyneet oppilaat (1. polvi: 126 oppilasta). 

Ensimmäisen polven maahanmuuttajien osuus kaikista suomalaisista tutkimukseen 

osallistuneista oli 2,2 prosenttia (OECD, 2016a, s. 333). Toiseen puolestaan kuuluivat 

ne (2. polvi: 104 oppilasta), jotka ovat syntyneet Suomessa, mutta heidän vanhempansa 

ovat syntyneet Suomen ulkopuolella. (Vettenranta ym., 2016, s. 55.) 
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Ensimmäisen polven maahanmuuttajat saivat ei-maahanmuuttajataustaisiin 

oppilaisiin nähden luonnontieteissä 92, lukutaidossa 112 ja matematiikassa 76 pistettä 

vähemmän. Toisen polven maahanmuuttajat menestyivät hieman paremmin, kuitenkin 

jääden ei-maahanmuuttajataustaisista seuraavasti: luonnontieteet 71, lukutaito 47 ja 

matematiikka 48 pistettä. Karkeasti ottaen ensimmäisen polven maahanmuuttajat ovat 

kahdesta kolmeen vuoteen jäljessä ei-maahanmuuttajataustaisia oppilaita kaikissa 

kolmessa tarkasteltavassa osa-alueessa. Toisen polven maahanmuuttajat puolestaan ovat 

kouluvuosina mitattuna noin yhdestä kahteen vuoteen ei-maahanmuuttajataustaisia 

jäljessä. Yleisesti ottaen tilanne näyttää maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osalta 

parantuneen hieman, mutta otoksen ko. oppilaslukumäärien pienuuden takia varmoja 

päätelmiä ei voida tuloskehityksestä tehdä. (Vettenranta ym., 2016, s. 55, 57.) 

Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrä Suomessa on ollut nousussa 1990-luvun 

alusta lähtien. Muun muassa Helsingin ympäristössä ulkomaalaistaustaisten osuus on 

suuri verrattuna muihin alueisiin. Karkeasti ottaen ulkomaalaistaustaisiksi luetaan ne 

henkilöt, joiden molemmat vanhemmat tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt 

ulkomailla (Tilastokeskus, n.d.). Kuva 6 ja Kuva 7 esittävät ulkomaalaistaustaisten 

henkilöiden osuuden ja lukumäärän Helsingissä ja toisaalta koko Suomessa vuosina 

1990–2017. Noin 15,5 prosenttia (n. 100 000 henkilöä) Helsingin väestöstä oli 

ulkomaalaistaustaisia vuoden 2017 lopussa, kun Suomen tasolla vastaava osuus oli noin 

seitsemän (7) prosenttia (n. 380 000 henkilöä). Espoossa ja Vantaalla suhteelliset 

osuudet ovat Helsingin kaltaiset. Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteenlaskettu 

ulkomaalaistaustaisten lukumäärä oli vuoden 2017 lopussa yhteensä noin 185 000 

henkilöä. (Suomen virallinen tilasto, n.d.) 
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Kuva 6: Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus ja lukumäärä Helsingissä vuosina 1990–2017 (31.12.) (Suomen 

virallinen tilasto, n.d.). 

 
Kuva 7: Ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osuus ja lukumäärä Suomessa vuosina 1990–2017 (31.12.) (Suomen 

virallinen tilasto, n.d.). 
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Kuva 8: Maakohtaiset henkilömäärät – ulkomaalaistaustaiset henkilöt Helsingissä vuoden 2017 lopussa (21 

tilastollisesti suurinta maata tai aluetta) (Suomen virallinen tilasto, n.d.). 

Kun ulkomaalaistaustaisten ihmisten osuus väestössä kasvaa, on selvää, että tähän 

tulee kiinnittää huomiota myös kouluissa, joihin tullee jatkossa yhä enemmän 

ulkomaalaistaustaisia oppilaita. Kuva 8 osoittaa, että suurimmat Helsingissä kirjoilla 

vuoden 2017 lopulla olleet maahanmuuttajaryhmät omaavat taustansa Entisestä 

Neuvostoliitosta, Virosta, Somaliasta, Irakista tai Kiinasta. Koska Helsingin 

ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kokonaismäärä oli hyvin lähellä 100 000:aa 

henkilöä, voidaan eri maiden edustajien lukumääristä arvioida helposti myös heidän 

tuolloinen suhteellinen osuutensa. Esimerkiksi somalialaiset edustivat Helsingin 

ulkomaalaistaustaisesta väestöstä hieman yli 10:tä prosenttia. Vaikka 

maahanmuuttajatausta ei vaikuttanut vuoden 2015 PISA-tuloksissa merkittävästi 

pistekeskiarvoihin, on maahanmuuttajataustaisten selvästi heikompi suoriutumisen taso 

huomioitava, ja heille on tarjottava mahdollisuus tasavertaiseen, riittävään opetukseen ja 

tukeen. 

Vainikainen ja Hautamäki (2016) totesivat Helsingin metropolialueella toteutetun 

tutkimuksen perusteella muun muassa maahanmuuttajataustan ja tehostetun tai erityisen 

tuen tarpeen olevan haitallisesti yhteydessä yksilön osaamisen kehittymiseen 

peruskoulun yläluokilla. He suosittelivatkin erityisen huomion kiinnittämistä 

maahanmuuttajataustaisten ja tukea saavien oppilaiden tukitoimien riittävyyteen 

peruskoulun yläluokkien aikana. (Hotulainen ym., 2016, s. 118.) Agafonova Y. (2013) 

totesi maahanmuuttajataustaisten oppilaiden kärsivän koulussa lähinnä kulttuurista 

johtuvista sekä kielellisistä vaikeuksista (Agafonova, 2013). 
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2.5.5 Koulujen väliset erot 

Koulujen väliset erot ovat olleet kaikissa PISA-tutkimuksissa Suomen osalta pienet 

riippumatta siitä, mitä osa-aluetta on tarkasteltu. Vuonna 2015 Suomessa koulujen 

väliset erot luonnontieteissä olivat koko tutkimuksen toiseksi pienimmät. Koulujen 

välinen vaihtelu selitti kansallisesta osaamisen vaihtelusta Suomessa kahdeksan (8) 

prosenttia. Samalla tavalla mitattuna OECD-maiden koulujen välinen vaihtelu oli 30 

prosenttia. Islannissa vaihtelu oli Suomeakin alhaisempaa: neljä (4) prosenttia. 

Ruotsissa vaihtelu oli Pohjoismaiden osalta suurinta: 19 prosenttia. (Vettenranta ym., 

2016, s. 57.) 

Koulujen välisen vaihtelun arvioinnin luotettavuutta PISA-tutkimuksessa on 

kritikoitu joidenkin alueiden pienen kouluotannan takia. Tarkempien tulosten 

saavuttamiseksi tarvittaisiin tutkimukseen mukaan enemmän kouluja niiltä alueilta, 

joissa koulujen välinen vaihtelu on suurta. Samojen koulujen tulokset voivat lisäksi 

vaihdella vuodesta toiseen paljonkin, minkä syyt eivät ole yksinkertaisesti 

selvitettävissä. Esimerkiksi oppilaspohjan muutokset tai satunnainen vaihtelu voivat 

saada tulokset vaihtelemaan vuosittain. Samalla on kuitenkin todettu, että muun muassa 

vuoden 2012 PISA-tutkimuksen koulujen välisen vaihtelun vertailu on antanut muun 

tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun kanssa samansuuntaisia viitteitä ja 

epäsuoraa näyttöä esimerkiksi sosioekonomisten erojen vaikutuksesta osaamisen tasoon 

eri kouluissa. (Välijärvi ym., 2015, s. 138–139.) 

Suomalaisista heikomman taustan omaavista oppilaista oli vuonna 2015 alimman 

sosioekonomisen neljänneksen, toisin sanoen heikomman taustan kouluissa, noin 40 %. 

Norja ja Ruotsi olivat Suomen kanssa alle n. 43 %:n osuuksillaan OECD-maista vähiten 

segregoituneita. OECD:n keskimääräinen luku on ollut vuodesta 2006 lukien 48 %. 

(OECD, 2018d, s. 122.) 

Suomalainen heikomman taustan oppilas sai luonnontieteissä koulun 

sosioekonomisesta statuksesta huolimatta yhtäläisiä pisteitä kaikissa kouluissa. 

Tilastollisesti merkitsevää eroa ei Suomessa löytynyt PISA 2015 -aineiston perusteella 

heikomman ja vahvemman sosioekonomisen taustan (l. ylin sosioekonominen 

neljännes) kouluille. Ero ei ollut merkitsevä, mutta osoittautui jopa heikomman taustan 

koulujen eduksi (9 pistettä), mikä saattoi johtua satunnaisvaihtelusta. OECD:n 

keskiarvo osoitti 78 pisteen etua niille heikomman taustan oppilaille, jotka opiskelivat 

vahvemman taustan kouluissa. Muita maita tai alueita, joissa koulun valinnalla ei ollut 



29 

 

tilastollista merkitsevyyttä, olivat Albania, Islanti, Macao (Kiina), Norja ja Puola. 

Käytännössä edellisissä maissa ja Macaon Kiinan tasavallan erityishallintoalueella tämä 

tarkoittaa, että heikomman taustan koulut palvelevat oppilaan oppimista yhtä hyvin kuin 

sosioekonomisen taustan kärjessä olevat koulutkin. (OECD, 2018d, s. 27–28, 120, 126.) 

Suomessa heikomman taustan oppilaiden suoritukset eivät vaihdelleet 

luonnontieteissä tilastollisesti merkitsevästi silloinkaan, kun koulun ESCS-indeksi nousi 

yhdellä yksiköllä (l. yhdellä OECD-keskihajonnalla) ja oppilaan ESCS-indeksin 

vaikutus oli poissuljettu. Islannissa, Moldovassa, Norjassa, Puolassa eikä Ruotsissakaan 

havaittu tilastollista merkitsevyyttä tässä mielessä. Vastaavasti OECD-maissa 

heikomman taustan omaavan oppilaan pistetulos luonnontieteissä nousi keskimäärin 60 

pistettä, kun koulun sosioekonominen taso nousi yhdellä ESCS-yksiköllä. (OECD, 

2018d, s. 127–129.) 

Täytyy muistaa, että heikomman taustan omaava oppilas kohtaa koulussa väistämättä 

kuitenkin haasteita, jotka liittyvät hänen taustaansa. On myös huomioitava, että koulusta 

toiseen oppilaiden sosioekonomiset taustat ovat yksilölliset, ja yksilön sosioekonomista 

taustaa vertaillaan aina koulun muihin oppilaisiin. Näin vahvemman taustan koulussa 

heikomman taustan oppilailla on aina loogisesti ajatellen vahvempi sosioekonominen 

tausta kuin heikomman taustan kouluissa. (OECD, 2018d, s. 126–127.) 

Vuoden 2015 PISA-tutkimuksessa luonnontieteissä todettiin useiden maiden osalta, 

että heikomman taustan omaavat oppilaat keskimääräistä todennäköisemmin 

laiminlöivät oppitunneille osallistumista, mikä johti heikentyneisiin 

oppimismahdollisuuksiin ja -tuloksiin. Suomen koulujärjestelmästä tällaista 

riippuvuussuhdetta ei löydetty. Suomessa heikomman taustan omaavien koulujen 

luonnontieteisiin kohdistetut resurssit, koulussa järjestetyt tiedekilpailut, luokkakoko tai 

oppilaan oppimista haittaava käytös eivät nekään tahoillaan osoittaneet välillistä 

yhteyttä oppilaiden heikomman taustan ja luonnontieteiden osaamisen tason välille. 

(OECD, 2018d, s. 130, 132.) 

Suomessa PISA 2015 -tutkimuksessa näyttäytyi tilastollisesti merkitsevästi 

alhaisempi oppilaan suoritustaso kouluissa, joissa oli suurempi koulutason 

sosioekonominen vaihtelu (l. oppilaiden ESCS-indeksien keskihajonta) huolimatta 

koulun tai oppilaan sosioekonomisesta taustasta. OECD-tasolla merkitsevää eroa ei 

ollut suurimmassa osassa kouluista. Kun tarkastelussa suljettiin pois 

maahanmuuttajataustaisten oppilaiden vaikutus, tulos muuttui niin, ettei suomalaisessa 



30 

 

koulussa opiskelevan oppilaan tulostaso ollut enää yhteydessä koulun sosioekonomisen 

taustan vaihteluun. Tämä muutos johtunee maahanmuuttajataustaisten merkittävästi 

huonommasta tulostasosta sekä mahdollisesti keskimääräistä heikommasta 

sosioekonomisesta taustasta. Suurimmassa osassa OECD-maiden kouluista 

maahanmuuttajataustan vaikutuksen poissulkeminen ei muuttanut oppilaan odotettua 

suoritustasoa. (OECD, 2018d, s. 135–136, 138.) 

Minkkinen ja Lindfors (2016) totesivat, että maahanmuuttajataustaisten oppilaiden 

suhteellisella määrällä ja koulussa annetun erityisopetuksen määrällä oli yhteys 

koulutusvalinnan tekemiseen. Yhteishaussa toisen asteen opiskelupaikkaa hakematta 

jättäneitä oli keskimäärin enemmän niissä kouluissa, joissa oppilaan 

maahanmuuttajatausta tai erityisopetuksen tarve oli yleisempää. Tutkimustulokset 

perustuivat Helsingin metropolialueella tehtyyn 14 kunnan tutkimukseen, joka antoikin 

näyttöä sille, että pääkaupunkiseudulla oli tapahtunut koulutasolla segregaatiota, joka 

vaikutti oppilaan toisen asteen jatkokoulutusnäkymiin. Joihinkin kouluihin kasautunut 

huono-osaisuus näytti olevan yhteydessä heikompiin jatkokoulutusmahdollisuuksiin. 

(Hotulainen ym., 2016, s. 194.) 

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuista käy ilmi, että vuonna 2015 etenkin 

Suomen suurissa kaupungeissa oli havaittavissa oppilaaksi valikoitumisen 

problematiikkaa. Vaikka opetussuunnitelmallinen vapaus mahdollisti jo tuolloin 

yksilöllisten valintojen tekemisen, muun muassa säästösyyt pakottivat kouluja 

karsimaan valinnaisuutta. Tämän havaittiin johtavan oppilaaksi valikoitumiseen sekä 

oppimistulosten eriytymiseen sosioekonomisesti erilaisista taustoista tulevien 

oppilaiden välillä. (Ouakrim-Soivio ym., 2015, s. 48.) Vuonna 2013 Bernelius V. 

kirjoitti kouluvalintojen logiikasta, joka hänen sanojensa mukaan jäsentyi 

”[k]oulumarkkinoilla liikkuvien perheiden sosioekonomiseksi ja etniseksi 

valikoitumiseksi sekä koulujen valikoitumiseksi samoilla kriteereillä.” Bernelius V. 

totesi PISA-tutkimuksissa esiintyneen tasa-arvon olleen heikointa Helsingin alueella, 

jossa sosioekonominen ja etninen eriytyminen on ollut Suomessa voimakkainta. 

Berneliuksen mukaan eriytyminen koulujen näkökulmasta paikantui Suomen oloissa 

heikko-osaisimpia alueita koskettavaksi ilmiöksi. (Bernelius, 2013, s. 54–63.) Vuonna 

2015 julkaistussa artikkelissa Bernelius V. totesi Helsingin alueiden välisten 

voimasuhteiden edelleen kasvaneen niin, että joidenkin alueiden koulut jäävät 

suhteellisesti entisestään jälkeen muista kouluista. Toisaalta hyvätuloisimpien ja 
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koulutetuimpaa väestöä omaavien alueiden koulujen tulokset olivat entisestään 

vahvistuneet. Bernelius totesikin kaupunkien eriytymisen voivan taustoittaa 

oppimistulosten kehityksessä havaittuja trendejä. (Bernelius, 2015, s. 642.) 

PISA-tutkimuksessa koulujen väliselle ja koulujen sisäiselle vaihtelulle on laskettu 

samalla laskutavalla varianssikomponentit vuodesta 2006 lähtien. Vuodesta 2006 

vuoteen 2015 järjestettyjen PISA-tutkimusten aikana nämä molemmat koulutuksen tasa-

arvoa keskeisesti kuvaavaa tunnuslukua olivat nousussa, mikä on huolestuttavaa ja 

vaatii seuraamista jatkossa. Muutokset tunnusluvuissa eivät kuitenkaan olleet vielä 

vuoteen 2015 mennessä olleet tilastollisesti merkitseviä. Yksittäisten koulujen 

keskiarvojen jakauma puolestaan näyttää vuodesta 2012 lähtien katsottuna 

huolestuttavalta. Vuonna 2012 kouluista huonoiten pärjänneet kymmenen (10) 

prosenttia saavuttivat 46 pistettä alhaisemman pistekeskiarvon kuin vuoden 2003 

tutkimuksessa. Molemmissa tutkimuksissa pääosa-alueena oli matematiikka. Vuoden 

2015 tutkimus vertaili oppilaiden ja koulujen suoriutumista luonnontieteissä. Alimman 

kymmenyksen kouluissa saavutettiin pistekeskiarvo 445 pistettä, kun vuoden 2006 

tutkimuksessa keskiarvo oli yli 500. Näiden kahden luonnontieteisiin painottuvan 

tutkimuksen tuloksissa alimman kymmenyksen koulujen välinen ero oli siten suurempi 

kuin kolme vuotta aiemmin matematiikan ollessa tutkimuksen pääosa-alueena. 

(Vettenranta ym., 2016, s. 58.) 

Aiemmin huippukoulujen (paras kymmenys pistekeskiarvossa) ja heikoimpien 

koulujen (alin kymmenys pistekeskiarvossa) pistekeskiarvon ero on ollut Suomessa 

Pohjoismaiden pienin. Vuoden 2015 tutkimuksessa näin ei enää ollut, kun eroksi 

muodostui 152 pistettä. Norjassa vastaava lukema oli 123 pistettä ja Islannissa 134 

pistettä. OECD:n vastaava parhaiden ja heikoimpien koulujen välistä eroa kuvaava 

piste-ero oli 223 pistettä (vuonna 2012: 233 pistettä), mikä on kuitenkin selvästi 

Suomen lukua suurempi. Suomalaisista kouluista 16 prosenttia kouluista ei ylittänyt 

OECD-maiden pistekeskiarvoa 493. Vuonna 2006 vain 5 prosenttia jäi alle OECD:n 

keskiarvopistemäärän. Vastaavaa nähtiin jo vuonna 2012 matematiikassa kun noin 

viidennes suomalaiskouluista ei ylittänyt OECD:n keskiarvoa. Vuoden 2003 

tutkimuksessa vain 5 prosenttia kouluista suoriutui OECD:n keskiarvoa heikommin. 

Heikoimpien ja parhaiden koulujen välinen ero oli Suomessa selvästi kasvanut vuoden 

2009 jälkeen, mikä on huolestuttavin piirre katsottaessa koulujen välisen vaihtelun 
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muutoksia. Keskimääräinen koulujen välinen vaihtelu ei ollut lisääntynyt tilastollisesti 

merkitsevästi. (Kupari ym., 2013, s. 44; Vettenranta ym., 2016, s. 58.) 

2.5.6 Alueiden väliset erot 

PISA 2012 -tutkimuksessa Suomen eri alueiden – Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen 

sekä pääkaupunkiseudun – välillä ei ollut matematiikan 11 pistettä suurempaa eroa 

minkään tutkimuksen osa-alueen kohdalla. Alueiden väliset erot olivat pienentyneet 

vuoteen 2012 muista vuosista. Aiemmin eroja oli selittänyt erityisesti Länsi-Suomen 

huono menestyminen kaikilla osa-alueilla. (Kupari ym., 2013, s. 42, 44.) 

Vuoden 2015 tuloksista selviää, että pääkaupunkiseudulla pistemäärät olivat 

nousseet kaikilla kolmella osa-alueella vuoteen 2012 verrattuna. Luonnontieteissä 

Pohjois- ja Itä-Suomen tulokset olivat laskeneet tilastollisesti merkitsevästi. 

Lukutaidossa ei ollut pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta tilastollisesti merkitseviä 

muutoksia. Matematiikassa Länsi-Suomessa tapahtunut tulosten lasku (19 pistettä) oli 

tilastollisesti merkitsevä. (Vettenranta ym., 2016, s. 60–61.) 

Kaikkiaan pääkaupunkiseutu oli vuoden 2015 PISA-tutkimuksessa tilastollisesti 

merkitsevästi edellä Itä- ja Länsi-Suomea kaikilla kolmella osa-alueella, Etelä-Suomea 

lukutaidossa ja matematiikassa. Osittain Pohjois-Suomen pienen otoskoon takia, 

merkitsevää eroa ei ollut Pohjois-Suomen ja pääkaupunkiseudun välillä. Maaseutu- ja 

kaupunkikoulujen välillä erot olivat kaikilla osa-alueilla selvät, mutta pienet – 

luonnontieteissä 11, lukutaidossa 19 ja matematiikassa 15 pistettä. Itä- ja Pohjois-

Suomen tyttöjen suoritustaso oli laskenut edellisistä suorituskerroista. Itä-Suomessa 

myös tyttöjen lukutaidon taso oli laskenut selvästi vuodesta 2009. Tämä pätee myös 

maaseutukoulujen tyttöihin. (Vettenranta ym., 2016, s. 60–61.) 

2.6 PISA 2015 – Asenteet ja motivaatio 

PISA-tutkimuksessa 2015 otaksuttiin, että se mitä oppilaat ajattelevat itsestään ja mitkä 

ovat heidän asenteensa luonnontieteitä ja niitä sivuavia aktiviteetteja kohtaan, kertoo 

siitä kuinka he sitoutuvat luonnontieteiden opiskeluun. PISA 2015 -tutkimuksessa 

suomalaisten nuorten kiinnostus luonnontieteiden ammatteja kohtaan oli 

tutkimusjoukon kahdeksanneksi alhaisin. (Vettenranta ym., 2016, s. 77.) 

Suomalaiset nuoret osallistuivat myös luonnontieteellisiin aktiviteetteihin erittäin 

vähän. Heidän sijoituksensa aktiivisuudessa oli toiseksi alhaisin. Aktiivisuutta 
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selvitettiin kysymyksillä, jotka käsittelivät oppilaiden vapaa-ajan tekemisiä. 

(Vettenranta ym., 2016, s. 78.) Voidaan kyseenalaistaa, onko tällaisen kyselyn 

lopputulos luotettava vastaajan kulttuurisen ja yksilöllisen taustan takia (Vettenranta 

ym., 2016, s. 96). PISA-tutkimuksessa käytettyä mittausta on kuitenkin mielenkiintoista 

seurata sen toistuvuudenkin takia. 

Pääosin vapaa-ajalla tapahtuvaa tietokoneen ja internetin käytön aktiivisuuttakin 

kyseltiin tutkimuksessa. OECD:n tasolla huomattiin, että kaikkein aktiivisin neljännes 

oppilaista sai alempaan aktiivisuusryhmään nähden huonompia luonnontieteiden 

pistetuloksia. Tästä pääteltiin, ettei tietotekniikan käyttöä voida harkitsematta ja 

tilannekohtaisuutta tutkimatta suoraan lisätä. Teknologian hyödyntämisen tulee perustua 

sovelluksiin, jotka ovat pedagogisesti mielekkäitä ja edistävät oppimista. (Vettenranta 

ym., 2016, s. 96.) 

Aktiivisuus tai mielenkiinnon kohdistuminen eivät siten aina suoraan kerro 

osaamisesta. Motivaatio on kuitenkin olennainen osa oppimisen perustaa. Sisäinen 

motivaatio tarkoittaa, että oppilas on kiinnostunut käsiteltävästä aiheesta. Ulkoinen 

motivaatio puolestaan kuvaa sitä, pitääkö oppilas aihealuetta hyödyllisenä. (Kupari ym., 

2013, s. 55.) Vuoden 2015 tulokset osoittivat sisäisen motivaation luonnontieteissä 

alentuneen selkeästi vuoteen 2006 verrattuna (Vettenranta ym., 2016, s. 81). Vuonna 

2012 sisäinen motivaatio oli noussut hieman vuodesta 2003 (Kupari ym., 2013, s. 57). 

Vuosien 2015 ja 2012 tuloksissa ei siis ole selkeää yhdensuuntaista linjaa. 

Vuonna 2015 asenne- ja motivaatiotekijöiden merkitystä luonnontieteissä 

saavutettujen pistemäärien kokonaisvaihtelun selittäjänä (selitysosuudet suluissa) 

tutkittiin aktiviteetteihin osallistumisen (0,8 %), ulkoisen motivaation (3,2 %), 

suoritusluottamuksen (8,2 %), sisäisen motivaation (10,2 %), laajan 

(luonnontieteellisten aihealueiden) kiinnostuksen (13,2 %) ja luonnontieteiden 

arvostuksen (14,6 %) suhteen. Nähdään, että sisäisen motivaation, kiinnostuksen ja 

luonnontieteiden arvostuksen merkitys kokonaisvaihtelun selittäjänä oli suurempi kuin 

muiden tutkittujen tekijöiden. Myös suoritusluottamus – ns. minäpystyvyys – nousi 

esiin tuloksista. Minäpystyvyydessä heikomman ja vahvemman taustan oppilaiden 

välinen ero Suomessa kasvoi vuodesta 2006, toisin sanoen muuttui epätasa-

arvoisempaan suuntaan. Vastaavaa kehitystä tapahtui Ruotsissa ja Tanskassa. Suomessa 

tapahtuneet muutokset eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Kuten aiemmin 

mainittiin, sosioekonomisen indeksin selitysosuudeksi saatiin tutkimuksessa kymmenen 
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(10,0) prosenttia. OECD-maissa suurin selitysosuus luonnontieteissä oli keskimäärin 

juuri sosioekonomisella indeksillä (12,9 %). Suomessakin sen merkitys oli selvä, 

vaikkakin pienempi kuin mainituilla asenne- ja motivaatiotekijöillä. (OECD, 2018d, s. 

73; Vettenranta ym., 2016, s. 88.) 

Tuloksista ilmeni, että suomalaiset tytöt olivat selvästi suomalaisia poikia 

kiinnostuneempia luonnontieteellistä ammateista (Vettenranta ym., 2016, s. 76). 

Kaikista suomalaisista osallistuneista tieteen ja tekniikan asiantuntijaksi toivovien 

joukossa oli kymmenen kertaa enemmän tasojen 5 ja 6 oppilaita kuin tason 2 alle 

jääneitä oppilaita. Terveys- ja ICT-alan ammatteihin myönteisesti suhtautuvissa 

vastaavat suhdeluvut olivat järjestyksessä seitsemän (7) ja neljä (4). (Vettenranta ym., 

2016, s. 78.) 

Vuonna 2012 tehtyihin matematiikan asenne- ja motivaatiokartoituksiin verrattuna 

vuoden 2015 tulokset olivat selvästi erilaiset. Vuonna 2012 matematiikan minäkäsitys 

ja luottamus tehtävistä suoriutumiseen saivat pistemäärien selittäjinä yli 30 %:n 

selitysosuudet. Lisäksi silloin tutkimuksessa käytetyn matematiikka-ahdistuksen 

mittarin selitysosuus oli 20 %. Sisäisen motivaation vaikutus pistemäärään sai 

samankaltaisen selitysosuuden (12 %) kuin vuonna 2015 luonnontieteiden kohdalla. 

Ulkoisen motivaation osuus matematiikan osaamisen vaihtelun selittäjänä (10 %) oli 

suurempi kuin luonnontieteissä kolme vuotta myöhemmin. (Kupari ym., 2013, s. 65–

66.) Täytyy kuitenkin muistaa, etteivät matematiikan ja myöhemmin luonnontieteiden 

tahoilla käytetyt kyselyt tai mittarit olleet samat. Myös tutkittavat osa-alueet olivat 

toisistaan poikkeavat. Näin ollen tutkimuksia ei voi suoraan vertailla keskenään. 

Kokonaiskuva on kuitenkin se, että motivaatio- ja asennetekijöiden yhteys 

luonnontieteiden osaamiseen on selvästi heikompi kuin vastaava yhteys matematiikan 

osa-alueella (Vettenranta ym., 2016, s. 88). 

2.7 Johtopäätöksiä PISA-tutkimuksesta ja kansallisista tutkimuksista 

Matematiikassa ja luonnontieteissä PISA-tulokset ovat laskeneet vuoden 2006 jälkeen. 

Lukemisessa laskua tapahtui vuoteen 2012 saakka, mutta sen jälkeen osaaminen on 

säilynyt samana. Matematiikan ja luonnontieteiden tulosten lasku on ollut yhdeksässä 

vuodessa – vuosina 2006–2015 – noin yhden kouluvuoden oppimäärän suuruinen. 

Kansainvälisesti suomalaisten nuorten osaaminen oikeuttaa vielä huippumaiden 

joukkoon PISA-tutkimuksen perusteella. Tästä huolimatta on arvioitu, että 
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luonnontieteissä noin 6000 suomalaisoppilasta jää vuosittain ilman riittäviä perustaitoja, 

joita tarvittaisiin jatko-opinnoissa ja työelämässä. Poikien tulokset ovat heikentyneet 

voimakkaammin kuin tyttöjen, etenkin luonnontieteissä ja matematiikassa, joista 

jälkimmäisessä tytöt ohittivat poikien taitotason vuonna 2015 tilastollisesti 

merkitsevästi. Lukemisen taidoissa pojat ovat hieman saavuttaneet tyttöjä. (Vettenranta 

ym., 2016, s. 92–93.) 

Suomessa kaikkien kolmen PISA-osa-alueen heikkojen osaajien määrä on 

lisääntynyt voimakkaasti. Tutkimuksesta käy ilmi, että noin 55 prosentilla 

luonnontieteiden heikoista osaajista oli myös heikko osaaminen lukutaidossa ja 

matematiikassa (OECD, 2016a, s. 332). Heikko osaaminen näyttää kasaantuvan etenkin 

pojille. Kaksi kolmasosaa oppilaista, joilla oli heikko osaaminen kaikissa kolmessa osa-

alueessa, on poikia. Lisäksi tulosten hajonta oli kasvanut OECD:n keskiarvoa 

suuremmaksi. Varhaiskasvatuksen ja aikaisen ongelmien havaitsemisen merkitystä ei 

voi vähätellä edellä mainitun ongelman ennaltaehkäisemiseksi. Heikoilla osaajilla on 

usein myös alhainen motivaatio, ja he ovat vieraantuneita koulun oppimistavoitteita 

tukevista toiminnoista. (Vettenranta ym., 2016, s. 93–94.) 

Suomen kouluissa oppilas on oikeutettu tukeen kolmiportaisen tuen mallin 

mukaisesti. Kolmiportaisen tuen tekijöitä ovat yleinen, tehostettu ja erityinen oppimisen 

ja koulunkäynnin tuki, jotka esiteltiin vuoden 2010 perusopetuksen lakiuudistuksessa. 

Perusopetusta ei ole vuoden 2010 jälkeen jaettu erikseen yleis- ja erityisopetukseen, 

vaan välittömiä tukitoimia on annettava oppilaalle lain velvoittamana nykyään 

välittömästi tarpeen ilmaantuessa. (OAJ, 2019.) 

Sosioekonomisen taustan – vanhempien koulutuksen, ammattien ja kodin 

varallisuuden – vaikutus osaamiseen oli Suomessa vuonna 2015 vähintään yhtä suuri 

kuin OECD-maissa keskimäärin. Vielä vuonna 2009 kyseinen vaikutussuhde oli yksi 

parhaimmista vertailtavien maiden keskuudessa. Myös alueellisessa tasa-arvossa 

havaittiin vuonna 2015 ensimmäistä kertaa heikkenemistä. Etenkin heikkojen osaajien 

osuuden kasvu aiheutti oppimistulosten keskimääräisen heikkenemisen. Syyksi 

yksilöiden heikolle osaamiselle katsottiin voivan olla riittämätön yksilöllinen tuki. 

Mikäli tuen ei katsota olevan riittävää, täytyy tarkastella riittämättömyyden syitä. Eikö 

tuki kohdistu oikein? Ovatko resurssit ja mahdollisuudet toteuttaa tukea riittävät? 

Löytyykö opetussuunnitelman perusteista tarvittavia työkaluja koulujen 

opetussuunnitelmien riittäväksi perustaksi? Riittävätkö oppimisen ja koulunkäynnin 
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tukimuodot oikein toteutuessaan, ja osaammeko reagoida yhteiskunnallisiin muutoksiin 

oikein koulutasolla? (Vettenranta ym., 2016, s. 94.) 

Opetuksen ammattijärjestö OAJ selvittikin keväällä 2017 oppimisen ja 

koulunkäynnin tuen toteutumista. Havaittiin, ettei tukea ollut tarjottu lain vaatimalla 

tavalla läheskään kaikissa kunnissa tai kouluissa, ja että raha näytti olevan ratkaiseva 

asia tuen toteutumisen kannalta. Mitä vähemmän resursseja koululla oli, sitä 

huonommin tuki toteutui. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, etteivät Suomen 

peruskoulujen oppilaat ole olleet tuolloin tasa-arvoisessa asemassa. OAJ tuo esille, että 

usein erityistä tukea tarvitsevat oppilaat opiskelivat kokoaikaisesti muun opetuksen 

yhteydessä ilman tukitoimia. Selvityksessä mainitaan myös, että (vuoden 2017 aikaista) 

lainsäädäntöä täytyisi tiukentaa muun muassa ryhmäkokojen kurissa pitämiseksi. 

Erityisen ja tehostetun tuen oppilaat vaativat opettajalta enemmän huomiota kuin muut 

opetettavat. (OAJ, 2017, s. 2, 2019.) 

Pitkään jatkunut talouden alavireisyys on voinut vaikuttaa nuorten elämänpiiriin ja 

olosuhteisiin. Toisin kuin Suomessa, monessa muussa maassa on läpikäyty taloudellista 

epävakautta ja sosiaalisten olojen muutoksia, mutta silti pystytty säilyttämään tai jopa 

parantamaan koulutuksen suoritustasoa. Opetussuunnitelman perusteiden tulisi vastata 

esimerkiksi nuorten kotitaustojen ja elinpaikkojen kasvaviin eroihin vaikuttamalla 

peruskoulun luonteeseen ja toimintatapoihin. (Vettenranta ym., 2016, s. 95–96.) 

Etenkin sosioekonomisen taustan suhteen tasa-arvoisuutta tulisi pyrkiä edistämään 

alueilla ja kouluissa, joissa ongelmia tai tason heikkenemistä esiintyy eniten. Bernelius 

V. (Bernelius, 2005.) tutki jo vuonna 2005 kaupunkirakenteen vaikutusta 

oppimistuloksiin. Muun muassa sosiaalinen asuntotuotanto, matala koulutustaso ja 

maahanmuuttajien suuri osuus korreloivat negatiivisesti kouluissa saavutettuihin 

oppimistuloksiin. (Bernelius, 2005.) Maahanmuuttajien määrä onkin ollut vuoden 2006 

tienoilta lähtien aiempaa voimakkaammassa kasvussa (ks. Kuva 7). Etenkin 

pääkaupunkiseudulle keskittyvä ulkomaalaistaustaisten osuuden kasvu luo painetta 

heikomman ESCS-indeksin omaaviin kouluihin, joihin maahanmuuttajataustaisen 

väestön lapset todennäköisimmin päätyvät opiskelemaan. 

Suomessa koulujen väliset tulosvaihtelut olivatkin hieman kasvaneet, mikä käy ilmi 

vuoden 2015 PISA-tutkimuksessa. Varhaista puuttumista koulujen resurssien tasa-

arvoistamiseksi on korostettu. Etenkin haastavimmissa olosuhteissa toimivien koulujen 
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tulisi saada tukea, jottei koulujen välinen kilpailu muutu itseään ruokkivaksi ja joitakin 

kouluja syrjiväksi kierteeksi. (Vettenranta ym., 2016, s. 96.) 

Oppilaiden motivaatioon ja asenteisiin tulisi kiinnittää huomiota niin ikään 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Etenkin matematiikassa asenteet, kyvykkyyden 

tunne ja muut motivaatiotekijät korreloivat vahvasti saavutettuihin pistemääriin PISA-

tutkimuksessa. Positiivisuuden kulttuuria tulisi ylläpitää koko koulunkäynnin ja 

opiskelujen ajan. Vaikka PISA osoittikin vuonna 2015 tyttöjen suhtautumisen olevan 

poikia voimakkaampaa luonnontieteellisiä ammatteja kohtaan Suomessa, juuri tyttöjen 

negatiivinen asennoituminen matemaattisia ja luonnontieteellisiä ammattiuria kohtaan 

voi estää lahjakkaiden yksilöiden suuntautumisen vastaaviin tehtäviin työelämässä. 

Vuosina 2005–2015 tehdyn pitkittäistutkimuksen vuoden 2012 tulosten mukaan erittäin 

hyvin matematiikassa pärjäävien tyttöjen huomio näytti siirtyvän 6. luokalta lähtien 

matematiikan sijaan muihin oppiaineisiin (Metsämuuronen, 2013, s. 159). (Vettenranta 

ym., 2016, s. 88, 97.) 

Suomessa valtioneuvoston kanslia julkaisi huhtikuussa 2018 peruskouluikäisten 

poikien ja tyttöjen eroihin keskittyvän hankkeen loppuraportin {ks. (Pöysä ym., 2018)}. 

Raportissa selvitettiin muun muassa, millaiset yksilö-, luokka- ja koulutason tekijät 

selittävät osaamista ja oppimiseen liittyviä asenteita ja motivaatiota (Pöysä ym., 2018). 

Lukemisen ollessa voimakkaasti tyttöjen vahvuusaluetta, raportissa todettiin 

matematiikan näyttäytyvän pojille otollisempana aineena tyttöihin verrattuna 

huonommista päättöarvosanoista huolimatta. Toisaalta viimeisimmät PISA-tutkimukset 

vahvistavat, että peruskoulun päättövaiheessa tyttöjen matematiikan taitotaso on poikien 

taitotasoa edellä, mutta sitä vastoin vuosina 2005–2015 toteutettu pitkittäistutkimus 

totesi miesten olevan matematiikan osaamisessaan yhdestä kahteen vuoteen naisia 

edellä toisen asteen koulutuksen päätteeksi. Lukion jälkeen ero oli mainittu yksi (1) 

vuosi, kun ammatillisen koulutuksen jälkeen se oli kaksi (2) vuotta. Tälle taitotasoeron 

muuttumiselle toisen asteen koulutuksen aikana ei löytynyt selitystä. Samainen tutkimus 

totesi naisilla olevan taitotasoryhmästä huolimatta enemmän negatiivisia tunteita 

opintojen aikana. Lisäksi naisten käsitykset itsestä matematiikan osaajina olivat 

matalampia kuin miehillä aivan parasta taitotasoryhmää lukuun ottamatta. 

Valtioneuvoston kanslian vuonna 2018 julkaiseman raportin mukaan tyttöjen ja poikien 

peruskoulun jälkeiset koulutusvalinnat jatkoivatkin eriytymistään. (Metsämuuronen, 

2017, s. 4; Pöysä ym., 2018, s. 78.) 
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Vuonna 2011 suoritetussa 8.-luokkalaisten matematiikan osaamista käsitelleessä 

TIMSS-tutkimuksessa suomalaisten poikien ja tyttöjen matematiikan osaamisen välille 

ei muodostunut eroja. Toisaalta on huomattava, että vuoden 2015 TIMSS-tutkimus 

vahvisti tyttöjen ja poikien osaamiserojen kasvamisen 4.-luokkalaisten osalta. Vuonna 

2011 matematiikan osaamistaso jäi TIMSS-tutkimuksessa PISA-tutkimuksessa 

saavutettua suhteellisesti heikommaksi. Matematiikan PISA-tehtävien kuvaillaan olevan 

opetussuunnitelmasta poikkeavia, lukemisen taitoa painottavia tehtäviä. Toisaalta 

TIMSS-tutkimuksen tehtävät seuraavat vahvemmin opetussuunnitelmaa. Tämä 

tehtävätyyppien välinen eroavaisuus ja suomalaisten tyttöjen vahvana näyttäytynyt 

lukutaito saattavat osaltaan selittää suomalaisten tyttöjen vahvaa matematiikan 

osaamista PISA-tutkimuksessa. (Pöysä ym., 2018, s. 89.) 

Vuonna 2018 valtioneuvoston kanslian julkaisemassa tyttöjen ja poikien eroja 

käsittelevässä raportissa esitettiin huoli peruskoulun ylempien luokkien oppilaiden 

heikoimmin menestyvästä kymmenyksestä, joka koostui niin tytöistä kuin pojistakin. 

Voimakkain huoli esitettiin matematiikan perustaitojen heikkenemistä kohtaan niin 

tyttöjen kuin poikienkin keskuudessa. Raportissa mainitaan näiden heikoiten 

menestyvien oppilaiden osin omaavan ongelmia myös lukutaidossa. (Pöysä ym., 2018, 

s. 78.) Lukemisen vaikeudet voivatkin heijastua matematiikassa tehtävien 

ymmärtämiseen ja ajatteluun. Opetushallituksen julkaisussa (Hirvonen, K.) vuodelta 

2012 painotetaan matemaattisen ilmaisun oikeakielisyyden ja täsmällisyyden 

harjoittelun tärkeyttä (Hirvonen, 2012, s. 115). Joutsenlahti (2003) toteaa tien 

matematiikan käsitteistöön ja symbolikieleen käyvän koulussa äidinkielen kautta 

(Joutsenlahti, 2003). Lukemisen ja luetun ymmärtämisen voikin ajatella olennaisesti 

liittyvän matemaattisen kielen ymmärrykseen. 

Valtioneuvoston kanslian julkaisemassa raportissa ei erikseen korostettu poikien 

matematiikan menestystä edistäviä suosituksia, vaan pikemminkin painotettiin huomion 

siirtämistä tyttöjen matematiikkaminäkuvan vahvistamiseen ja tukemiseen sekä 

matematiikan luomien uramahdollisuuksien esilletuontiin, millä voitaisiin mahdollisesti 

kaventaa myöhemmin työelämässä ilmenevää sukupuolieroa. (Pöysä ym., 2018, s. 79.) 

Suomalainen pitkittäistutkimus 2005–2015 listasi vuoden 2012 tuloksissa 

suomenkielisen oppilaan osaamisen kehittymisen eduksi huomattuja asioita 

peruskoulun yläluokkien aikana: oppilasta ei kiusattu, oppilaan koulun heikkojen 

oppilaiden määrä alle 10 %, oppilaan vanhemmat molemmat ylioppilaita, oppilas 
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isohkossa ryhmässä (tulkittavissa normaaliopetuksen ryhmäksi), oppilaan tunneilla 

oppilaat neuvoivat toisiaan, oppilas opiskeli joustavassa opiskeluryhmässä, oppilaan 

luokassa ei ollut työrauhahäiriöitä, oppilas teki tunnollisesti koulutehtävänsä, oppilas 

viihtyi koulun 9. luokalla (Metsämuuronen, 2013, s. 65, 159–160). Kansallinen 

koulutuksen arviointikeskus Karvi (2015) mainitsi työrauhan olleen vahvasti mukana 

yhteiskunnallisessa opetukseen liittyvässä keskustelussa viime aikoina. Työrauhan 

parantamiseen on haluttu puuttua. (Julin & Rautopuro, 2016, s. 112.) 

Tavanomaisten opetustilanteiden ja oppimisympäristöjen vastapainoksi, 

nykykouluissa on tullut enenevissä määrin esiin tarve tuoda digitaalisia 

oppimisympäristöjä osaksi opetuksellista kenttää. PISA 2015 -tutkimuksen perusteella 

lisääntyvään tietotekniikan ja teknologian käyttöön tulisi suhtautua kouluissa 

rakentavasti ja analyyttisesti (Vettenranta ym., 2016, s. 96). Sukupuolieroja on tutkittu 

oppimisen digitaalisuuden kannalta. Yksiselitteisesti ei voida sanoa, että tytöt tai pojat 

olisivat etulyöntiasemassa siirryttäessä digitaalisempiin oppimisympäristöihin (Pöysä 

ym., 2018, s. 88). 

2.8 Suomalainen peruskoulu 

Ymmärtääkseen paremmin suomalaisen peruskoulun ja oppimisen nykytilaa, on 

hyvä tarkentaa huomio hetkeksi koulutuksen erityispiirteisiin ja kansalliseen 

toimintaympäristöön sekä koulutuspoliittisen historian piirteisiin. Simola ym. (2017) 

tuovat teoksessaan esiin suomalaisen peruskoulun erityislaatuisuutta ja 

toimintaympäristöä (Simola, Kauko, Varjo, Karalahti & Sahlström, 2017). Teoksessa 

todetaan kansansivistyksen kasvun, teollistumisen ja näiden kanssa samanaikaisen 

hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen 1960-luvulla toimineen pohjana tasa-

arvoajattelulle suomalaisessa koulutuspolitiikassa. Teollistumisen ja maatalouden 

työllistävyyden heikkenemisen nopeus loivat otollisen ympäristön egalitarismille ja 

sosiaalidemokraattiselle ajattelulle. Simolan ym. mukaan keskiluokan usko 

peruskouluun 1990-luvun alun laman aikaan sekä yllättäen esiin noussut PISA-

menestys 2000-luvun alussa mahdollistivat vapaiden markkinoiden olla vaikuttamatta 

peruskouluun voimakkaasti, ja näin egalitarismi piti pintansa. Lisäksi suomalainen 

koulutuspoliittinen itsepäisyys ja usko tekemiseen yhdistettynä kestävään johtajuuteen 

saivat koulun pitäytymään omassa erityislaatuisuudessaan huolimatta ulkoisille 

vaikutuksille altistumisesta. Simola ym. kertovatkin suomalaisten ottaneen usein mallia 
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muun muassa angloamerikkalaisesta koulujärjestelmästä. Suomessa päättäjät ovat 

olleen verrattain yhdenmielisiä koulutuksen suuntaviivoista, mikä on omalta osaltaan 

voimistanut konsensusta koulutuspoliittisista päämääristä. (Simola ym., 2017, s. 47, 68.) 

Suomalaista vanhemmuutta kuvastaa vanhempien luottamus peruskouluun ja 

lähikouluperiaate. Suomessa koulua ei valita kilpailullisiin syihin vedoten, vaan 

pikemminkin uskotaan, että lähikoulu on riittävän hyvä omalle lapselle. Vanhemmat 

haluavat tukea sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja kaikille tasa-arvoisia mahdollisuuksia. 

Suomalaisessa koulukäyttäytymisessä erottumisen korostaminen ei ole voimakasta, sitä 

vastoin keskiluokkaisuuden lippua heilutetaan korkealla. Viime aikoina kehityksessä on 

kuitenkin ollut viitteitä muutoksesta. Muun muassa koulun vaihtaminen on mahdollista 

niin halutessa. Myös luokan voi valita painotteisena tai ilman painotteisuutta (esim. 

matematiikkapainotteinen luokka). Näin Simolan ym. kuvaama koulun pehmeä valinta 

voi rajallisuudessaankin aiheuttaa sosiaalista segregaatiota, valikoitumista sekä edistää 

koulutuksen epätasa-arvoa. Suomessa jokainen voi kuitenkin valita lähikoulunsa, ja 

kunnat rakentavat tuettuja, omistus- ja vuokra-asuntoja kaikille alueille riippumatta 

alueen statuksesta, mikä lieventää ilmiötä. Koulujärjestelmä tasapainotteleekin 

yhteisöllisen ja yksilöllisen tasa-arvon välillä. Tasa-arvoista kehitystä voisi lisätä 

yhtenäiskoulujen osuuden kasvattaminen, jolloin koulushoppailu jäisi vähemmälle ala- 

ja yläkoulun nivelvaiheessa. (Simola ym., 2017, s. 87, 116, 118–119.) 

 Simolan ym. mukaan suomalaisen luokkahuonekulttuurin ideologinen pohja on 

holhoavassa pedagogiikassa ja oppilaskeskeisessä progressivismissa. He kuvailevatkin 

suomalaisessa koulussa vallitsevan holhoavan progressivismin, joka on lujittanut 

opettajan auktoriteettia ja roolia tavanomaisessa koulunkäynnissä. Tämän 

opetuksellisen suuntauksen toimiminen vaatii sitoutumista opettajalta omaan 

perinteiseen rooliinsa tiennäyttäjänä sekä oppilailta opettajajohtoisessa opetuksessa 

totuttuun rooliin. Suuntaus pitäytyy hanakasti vanhassa antaen kuitenkin 

mahdollisuuden uusille poikkeamille ja opetuksellisille ideoille. Simola ym. toteavat, 

että auktoriteettia ja rakenteellisuutta tarvitaan koulussa, mutta minkälaista sen tulee 

olla, on vielä määrittelemättä. (Simola ym., 2017, s. 111.) Niin luokkahuonekulttuurin, 

vanhempien valintojen kuin koulutuspoliittisten linjaustenkin olemus ja 

toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa, mikä takaa sen, ettei tulevaisuutta voi 

tarkasti ennustaa.  
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3 Kysely nuorille – tapaustutkimus peruskoulun alemmilla 

luokilla 

Kesällä 2018 Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella järjestettiin 4.–6. luokan 

seuraavana syksynä aloittaville nuorille digitalisaatiota käsittelevä toiminnallinen leiri. 

Leiri pidettiin viiden päivän aikana matematiikkaa ja fysiikkaa opiskelevien yliopisto-

opiskelijoiden vetämänä. Jokaisena leiripäivänä oli yhteensä noin neljä tuntia ohjattua 

osuutta, jonka lisäksi järjestettiin yhteisruokailu ja vapaamuotoisia taukoja. Leirille 

osallistuneet nuoret olivat 9–12-vuotiaita (keski-ikä: 10,6 vuotta) ja asuivat 

pääsääntöisesti Suomessa. Kaikilla leirille osallistuneilla oli hyvä suomen kielen taito. 

Osallistujia oli yhteensä 12. 

Leirin yhteydessä osallistujat täyttivät kyselyn, jossa he vastasivat omaan arkeensa, 

kouluympäristöön ja leirillä järjestettyyn aktiviteettiin liittyviin kysymyksiin. Kyselyä 

käytettiin hyväksi tässä luvussa esitellyssä tapaustutkimuksessa, jonka tarkoituksena oli 

muun muassa kartoittaa oppilaiden digitaalisten apuvälineiden käyttöä, kotitehtävien 

tekemiseen saatua ulkopuolista tukea ja kokemusta omasta osaamisestaan. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin oppilaiden näkemyksiä omasta koulunkäynnistään 

painopisteen ollessa matematiikan oppitunneissa. 

Kysymyksillä haluttiin eritoten selvittää oppilaiden suoritukseen ja keskittymiseen 

koulussa vaikuttavia asioita, mikä kontribuoi tämän tutkielman tavoitteisiin. Tutkielman 

tavoitteena oli löytää syitä tai selittäviä tekijöitä peruskoululaisten heikentyneeseen 

osaamisen tasoon matematiikassa. Kyselyn kohderyhmä oli nuorempi kuin tutkielman 

pääkohderyhmä, millä voi olla vaikutuksensa aineistosta tehtyihin päätelmiin. 

Kyselyn viimeisessä vaiheessa kysymykset kohdennettiin leirillä järjestettyyn puun 

korkeuden mittaamiseen liittyneeseen aktiviteettiin. Aktiviteettia koskevilla 

kysymyksillä haluttiin saada selville mitä nuoret arvostavat leiriaktiviteetissa 

opetuksellisesta tai osallistumismotivaation näkökulmasta. Aktiviteetti pohjustettiin 

liitutauluesityksin sekä Scratch-peliohjelmointialustalle ohjelmoidulla pelianimaatiolla, 

jolla havainnollistettiin puun korkeuden mittaamista perinteisellä keppitekniikalla. 

Pohjustuksen jälkeen nuoret lähetettiin pienryhmissä ulos lähiluontoon mittaamaan 

puiden korkeuksia keppitekniikalla sekä yhden laser-etäisyysmittarin avulla. Laser-
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etäisyysmittarien suhteessa ryhmien määrään vähäisen lukumäärän seurauksena laitteen 

käyttöopastus toteutettiin mittauspaikalla erikseen jokaisen pienryhmän tullessa 

mittausvuoroon. Keppitekniikka perustuu suorakulmaisen tasakylkisen kolmion ja 

kolmioiden yhdenmuotoisuuden hyödyntämiseen. Mittaajan käsivarren pituista keppiä 

hyödyntäen voidaan löytää arviolta se kohta maastossa, jossa mittaaja seisoo yhtä 

kaukana puusta kuin puu on korkea. Tämän jälkeen askelin tai metrimitalla voidaan 

arvioida puun todellista korkeutta mittaamalla mittauspaikan etäisyys mitattavasta 

puusta. Kepin avulla suoritettujen mittausten tavoitteina oli oppia avaruudellista 

hahmottamista, nähdä vaihtoehtoinen mittaustekniikka laser-etäisyysmittauksen rinnalla 

sekä yksinkertaisesti päästä aktiviteettia toteutettaessa ulos luontoon. Lisäksi 

aktiviteetin aikana nuori joutui käyttämään ryhmätyötaitoja ja oma-aloitteisuutta. 

Puiden korkeuksia ei kirjattu erikseen ylös. Laser-etäisyysmittarin käytön tavoitteina oli 

tutustuttaa digitaalisen työvälineen käyttöön ja mahdollisuuksiin sekä nähdä 

nykyteknologian mahdollistama ajansäästö ja helppous tavoitteen suorittamisessa 

verrattuna vanhanaikaisempaan, vaihtoehtoiseen menetelmään. 

Kyselytutkimuksen pienen otoksen vuoksi tulokset eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä. Tämän tutkielman kannalta mielekästä olisi ollut – etenkin oppiaineita 

koskevan kyselyosuuden rinnalle – saada tietoa osallistuneiden nuorten 

sosioekonomisesta taustasta tai koulumenestyksestä. Otoskoon pienuuden vuoksi tämä 

ei olisi kuitenkaan ollut hyvän tutkimustavan mukaista eikä olisi lisännyt tutkimuksen 

tilastollista arvoa tai pitävyyttä. 

Kymmenellä nuorella kahdestatoista oli käytössään älypuhelin omassa 

arkielämässään (Kuva 9). 
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Kuva 9: Onko sinulla älypuhelin käytössäsi normaalisti? (Ympyröi sopiva vaihtoehto) 

Nuoret ilmoittivat käyttävänsä älypuhelinta – tai tietokonetta, jos nuorella ei ollut 

käytössään älypuhelinta – vapaa-ajan toimintoihin tai pelaamiseen keskimäärin noin 1,8 

tuntia päivässä (Kuva 10). Kouluasioiden hoitamiseen oppilaat ilmoittivat käyttävänsä 

älypuhelintaan (tai tietokonetta) keskimäärin noin 1,4 kertaa päivässä (Kuva 11). 

 
Kuva 10: Kuinka monta tuntia päivässä arvioit käyttäväsi älypuhelintasi pelaamiseen tai muuhun vapaa-aikaan 

liittyvään? (h/pv) 

Kyllä; 10

Ei; 2

5

4

2

1

≤ 1 ≤ 2 ≤ 3 ≤ 4
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Kuva 11: Entä kuinka monta kertaa päivässä käytät puhelintasi kouluasioiden hoitamiseen? (krt/pv) 

Nuoret kokivat menestyvänsä koulussa keskimäärin jonkin verran keskimääräistä 

paremmin (Kuva 12). Vastaukset sai ilmoittaa liukuvasti janalla, joka jaettiin 

myöhemmin kyselyä varten viiteen eri vastausluokkaan 1–5, joista keskimmäinen 

osoitti vastaajan menestyvän koulussa yhtä hyvin kuin muut (luokkakaverinsa). 

Keskiarvo koulumenestyksen tunteelle vastauksien luokkiin jaottelun jälkeen oli 

vastausluokkanumeroina noin 3,4. 

Matematiikassa nuoret kokivat menestyvänsä keskimäärin paremmin kuin koulussa 

yleensä (Kuva 13). Keskimääräisen vastauksen arvo oli noin 3,8. Kun nuorilta kysyttiin 

kuinka he oppisivat matematiikkaa seuraavana vuonna (Kuva 14), heidän vastauksensa 

eivät paljon poikenneet siitä, miten he kokivat osaavansa matematiikkaa. Näyttää siltä, 

että kyselyyn osallistuneet nuoret kokivat matematiikan osaamisensa keskimäärin 

yleistä koulumenestystään paremmaksi. 

3

5

2

1

0

1

0 1 2 3 4 5
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Kuva 12: Miten hyvin koet menestyväsi koulussa koulukavereihisi verrattuna? (Laita ympyrä janalle sopivaan 

kohtaan!) 

 
Kuva 13: Miten hyvin koet menestyväsi matematiikassa koulukavereihisi verrattuna? (Laita ympyrä janalle sopivaan 

kohtaan!) 

1

0

7

1

3

1 Menestyn
koulussa

huonommin kuin
muut

2 3 Menestyn yhtä
hyvin kuin muut

4 5 Menestyn muita
paremmin

1

0

4

2

5

1 Menestyn
matematiikassa

huonommin kuin
muut

2 3 Menestyn yhtä
hyvin kuin muut

4 5 Menestyn muita
paremmin
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Kuva 14: Miten hyvin uskot oppivasi matematiikkaa koulussa ensi vuonna koulukavereihisi verrattuna? (Laita 

ympyrä janalle sopivaan kohtaan!) 

Nuorilta tiedusteltiin avointen kysymysten avulla heidän oman kokemuksensa 

mukaan oppimista haittaavia tai edistäviä asioita matematiikan tunnilla (Kuva 15, Kuva 

16). Näitä asioita kartoitettiin yhteensä viidellä erillisellä kysymyksellä, joihin sai 

vastata vapaamuotoisesti. Vastauksista muodostettiin ryhmiä niiden luonteen 

perusteella. Jokaiselle vastausryhmälle annettiin vastausryhmän luonnetta 

mahdollisimman hyvin kuvaava nimeke. Liitteessä (Liite 1) on esitetty kyselyssä 

esitetyt kysymykset ja lisähuomiot kokonaisuudessaan. 

Oppimista haittaavien asioiden osalta vastauksista hieman alle 40 prosenttia käsitteli 

melua, kun oppimista edistävien asioiden osalta hieman alle 40 prosenttia vastauksista 

käsitteli hiljaisuutta. Toisaalta lähes 60 prosenttia nuorista ilmoitti melun haittaavan 

keskittymistä tai saavan tunnilla olemisen tuntumaan ikävältä matematiikan tunnilla. 

Niin ikään lähes 60 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti hiljaisuuden parantavan 

keskittymistä, suoritustasoa tai saavan tunnilla olemisen tuntumaan mukavalta 

matematiikan tunnilla. Oppimista haittaavien asioiden osalta mainittiin melu ja 

luokkakaverien aiheuttama häiritsevä toiminta sekä toisaalta ymmärtämistä ja 

edistymistä haittaavat liian vaikeat matematiikan tehtävät ja (tehtävissä) jäljessä 

oleminen (muihin koulukavereihin verrattuna). Lisäksi osa nuorista vastasi, ettei heidän 

keskittymistään tai viihtyvyyttään matematiikan tunnilla heikennä mikään erillinen 

tekijä. Yksi nuori jätti vastaamatta molempiin kysymyksiin. Oppimista edistävien 

asioiden suhteen mainittiin ennen kaikkea hiljaisuus (l. työrauha), keskittyminen ja 

ymmärtäminen. Osa nuorista näki, että matematiikan tehtävät, joissa pärjää, ja jotka 

0

1

5

1

5

1 Opin huonosti
matematiikkaa

2 3 Opin yhtä hyvin
kuin muut

4 5 Opin paremmin
kuin muut
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ovat helppoja tai eivät ärsytä, saavat tunnilla olemisen tuntumaan mukavalta tai 

parantavat suoriutumista tunnilla. Kahdestatoista kolme nuorta mainitsi keskittymisen ja 

kuusi nuorta hiljaisuuden suoritusta parantavana tekijänä matematiikan tunnilla. 

Seitsemän nuorta mainitsi hiljaisuuden parantavan keskittymistään matematiikan 

tunnilla. Lisäksi oppimista edistävinä asioina mainittiin muun muassa motivaatio ja 

kiinnostuminen aiheesta. 

 
Kuva 15: Oppimista haittaavat tekijät (kaksi avointa kysymystä): Mitkä asiat haittaavat keskittymistäsi matematiikan 

tunnilla? Mitkä asiat saavat matematiikan tunnilla olemisen tuntumaan ikävältä? 

 
Kuva 16: Oppimista edistävät tekijät (kolme avointa kysymystä): Mitkä asiat parantavat suoritustasi matematiikan 

tunnilla? Mitkä asiat parantavat keskittymistäsi matematiikan tunnilla? Mitkä asiat saavat matematiikan tunnilla 

olemisen tuntumaan mukavalta? 

2

9

5

3,5 3,5

1

- melu ei mikään luokkakaveri ymmärtäminen oppimisen vaihe

3

13,5

4 4
2,5 2 2

1 1 1 1 1
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Nuorista kymmenen kahdestatoista kertoi matematiikan olevan kiinnostava oppiaine, 

kun yksi vastaajista oli vastakkaista mieltä (Kuva 17). 

 
Kuva 17: Onko matematiikka mielestäsi kiinnostava oppiaine? 

Seuraavalla kysymyksellä tiedusteltiin nuoria kiinnostavia muita oppiaineita (Kuva 

18). Jos vastaaja ilmoitti useamman kuin yhden oppiaineen tai antoi 

vapaamuotoisemman vastauksen, nekin huomioitiin kyselyssä. Yksi nuorista ilmoitti 

kaksi oppiainetta, josta hän ei pitänyt. Myös ”kaikki (oppiaineet)” ja ”tiede” huomioitiin 

kyselyssä vastauksiksi. Liikunta, historia, äidinkieli ja tekninen työ vastattiin useammin 

kuin mikään muu oppiaine. Kysymyksessä ei ollut esitetty oppiaineluetteloa tai -

listausta. Oppiaineet tuli itse keksiä ja mainita. Suurin osa vastauksista oli yleisesti 

hyväksyttyjä oppiaineita. 

 
Kuva 18: Kirjoita muita oppiaineita, jotka ovat mielestäsi kiinnostavia. (avoin kysymys) 

Kyllä; 10

Ei; 1

Ei vastausta; 1

1

5

3 3 3

2 2 2

1 1 1 1 1 1
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Kymmenen nuorta kahdestatoista totesi vastauksissaan saavansa apua matematiikan 

kotitehtävien tekemiseen vanhemmiltaan tai sisaruksiltaan, kun kaksi vastaajaa ilmoitti, 

ettei saa apua kotitehtävien tekemiseen perheenjäseniltään (Kuva 19). Toisaalta kaikki 

vastaajat totesivat, että heidän vanhempansa ovat kiinnostuneita heidän oppimisestaan 

koulussa (Kuva 20). 

 
Kuva 19: Auttavatko vanhempasi (tai sisaruksesi) sinua matematiikan kotitehtävien tekemisessä? (Ympyröi sopiva 

kolmesta vaihtoehdosta!) 

 
Kuva 20: Tuntuuko sinusta, että vanhempasi ovat kiinnostuneita oppimisestasi koulussa? (Ympyröi sopiva kolmesta 

vaihtoehdosta!) 

Seitsemän nuorta kahdestatoista ilmoitti tekevänsä kotitehtäviä koulukaverinsa 

kanssa silloin tällöin, kun viisi vastasi, ettei tee kotitehtäviä koulukaverinsa kanssa 

ollenkaan tai tekee näin harvoin (Kuva 21). 

Kyllä; 3

Jonkin verran; 7

Ei; 2

Kyllä; 12

Jonkin verran; 0
Ei; 0
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Kuva 21: Kuinka usein teet kotitehtäviä koulukaverisi kanssa? (Ympyröi sopiva kolmesta vaihtoehdosta!) 

Lisäksi nuorilta kysyttiin, voisivatko he kuvitella työskentelevänsä erilaisissa, 

kysymyksessä listatuissa ammateissa tai aloilla. Näistä ammateista ja ammattialoista 

erottui eniten valituiksi insinööri, kauppa (myyntityö), rahoitusala, matemaatikko ja 

ohjelmoija. (Kuva 22) 

 
Kuva 22: Voisitko kuvitella työskenteleväsi (tietyssä ammatissa)? (Kysymyksessä mainittiin useita erilaisia 

ammatteja, joista jokainen valittiin vähintään yhden kerran.) 

Viimeiset kyselyn kysymykset keskittyivät nuoren lukemisen osaamisen ja määrän 

kartoittamiseen (Kuva 23 ja Kuva 24). Nuorilta kysyttiin heidän mielipidettään omaan 

lukutaitoonsa sekä sitä, kuinka paljon he lukevat kirjoja vapaa-aikanaan. Kolmannes 

vastaajista kertoi lukevansa paljon, ja yhtä lukuun ottamatta muut vastasivat lukevansa 

jonkin verran. Yksi vastaaja kertoi, ettei lue vapaa-aikana ollenkaan kirjoja. Puolet 

Usein; 0

Silloin tällöin; 7

Harvoin tai ei 
ollenkaan; 5

10

7
6 6 6

4 4 4

2 2 2 2
1
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arvioivat lukutaitonsa olevan erittäin hyvän, kun yhtä lukuun ottamatta muut vastasivat 

omaavansa normaalin lukutaidon. Yksi vastaaja vastasi, että hänen lukutaitonsa on tätä 

huonompi. 

 
Kuva 23: Luetko vapaa-aikana kirjoja? 

 
Kuva 24: Millainen lukutaitosi on mielestäsi? 

Leiriläisiltä kysyttiin puunkorkeuden mittausaktiviteetin jälkeen kysymyksiä liittyen 

aktiviteetin hauskuuteen, opettavaisuuteen ja kokonaisuuteen leiriaktiviteettina (Kuva 

25, Kuva 26 ja Kuva 27). Jos vastauksissa ilmeni korostetusti laser- tai keppitekniikka, 

se ilmenee vastauksesta. Vastauksista pystyttiin näkemään, että nuoret halusivat olla itse 

aktiivisia toimijoita aktiviteetin aikana. Yleisesti ottaen tekeminen – aktiviteetissa 

lähinnä mittaaminen – nähtiin sekä hauskana että opettavaisena asiana. 

Paljon; 4

Jonkin verran; 7

En ollenkaan; 1

Erittäin hyvä; 6

Normaali; 5

Vähän heikompi; 1
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Mittausvälineenä laser-etäisyysmittari korostui hauskimpana pidettyjen asioiden 

joukossa, kun taas perinteisempi keppitekniikka erottui aktiviteetin opettavaisimmissa 

asioissa. Vastauksista oli selvästi nähtävissä, että mittaustyökalujen vähäisyys oli 

nuorille epämieluisa asia. Parannusehdotuksena aktiviteettiin suurin osa nuorista 

ilmoitti juuri työvälineiden lisäämisen. Muita konkreettisia parannusehdotuksia nuoret 

eivät antaneet, vaikka vastausta ei ollut rajattu. 

 
Kuva 25: Mikä aktiviteetissa oli hauskinta? (avoin kysymys) 

 
Kuva 26: Mikä aktiviteetissa oli opettavaisinta? (avoin kysymys) 

1

4 4

1 1 1

2

5

2

1 1 1
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Kuva 27: Miten aktiviteetti olisi voinut olla parempi? (avoin kysymys) 

Vaikuttaa siltä, että leirille ja sitä kautta kyselyyn oli valikoitunut matematiikasta 

kiinnostuneita ja sitä osaavia sekä muillakin tavoin motivoituneita nuoria. Vastaukset 

myös antavat olettaa, että he saavat kotoa tukea koulunkäyntiinsä ja elämäänsä. Nuorten 

vastausten perusteella heitä näytti haittaavan matematiikan luokkatyöskentelyssä 

kaikista eniten erilaiset melu- ja muut häiriötekijät. Toisaalta hiljaisuus ja työrauha 

luokkatyöskentelyssä heidän omien sanojensa mukaan paransivat keskittymistä ja 

suoritustasoa matematiikan tunneilla. Edellisillä oli myös vaikutusta siihen, kuinka 

miellyttävänä matematiikan tunnilla oleminen koettiin. 

  

2

7

3

- enemmän työvälineitä ei parannettavaa
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4 Johtopäätökset ja pohdintaa 

Kansainvälisten osaamistutkimusten tuloksista on pääteltävissä osaamisen 

muutostrendejä, mutta tulosten perusteella ei voi vetää johtopäätöksiä muutosten syistä. 

Eräs selittävä tekijä heikoille oppimistuloksille voi piillä erityisopetusryhmien 

lakkauttamisessa vuonna 2010, kun suuri osa erityistarpeisia oppilaita 

inkluusioperiaatteen mukaisesti integroitiin perusopetusryhmiin. Opettajien työmäärän 

kasvamisen ja resurssipulan sivutuotteena oppiminen voi heikentyä. Toteutunutta 

opetusmuotomuutosta tukemaan suunniteltu kolmiportainen tuki nykyisin vaillinaisin 

resurssein saattaakin aiheuttaa oppilaiden vastuunkannon, velvollisuudentunnon ja oma-

aloitteisuuden heikkenemistä, kun oppilaita päästetään vuosiasteilta läpi mahdollisesti 

aiempaa kevyemmin perustein. Myös luokkakuri ja työrauha ovat koetuksella erilaisten 

oppijoiden toimiessa yhteisissä tiloissa. Työrauhan merkitys luokkahuonetyöskentelyssä 

näkyi myös tämän tutkielman yhteydessä suoritetussa kyselytutkimuksessa (luku 3). 

Yhtälössä oman hankaluutensa tuo PISA-tutkimuksistakin ilmennyt oppilaan 

sosioekonomisen taustan vaikutus osaamiseen. Oppilaan tausta selittää oppilaan 

osaamista nyt entistä voimakkaammin, mikä voidaan tulkita heikentyneenä tasa-arvona. 

Simola ym. (2017) viittaavat koulutusjärjestelmätutkimuksen sosiologiseen 

luonteeseen todeten, ettei ole järkevää tai viisasta tehdä suoria toimintasuosituksia 

järjestelmän pohjalta tehdyn tutkimuksen perusteella. Sen sijaan sosiologiselta 

tutkimukselta tulisi vaatia näyttöön perustuvaa hypoteesinasettelua ja tutkimuspohjaista 

kyseenalaistamista sekä järjestelmän tilaa koskevia varoituksia ja valistuneita 

ehdotuksia. (Simola ym., 2017, s. 127.) 

Päätelmät ja tulokset kansainvälisistä ja kansallisista tutkimuksista ovatkin saaneet 

osakseen kritiikkiä. Nissinen, Rautopuro ja Puhakka (2018) kertovat PISA-tutkimuksen 

tulosten tulkinnan ja tuloksista tehtyjen johtopäätösten sekä tutkimuksen 

laskentametodien olleen kyseenalaistamisen kohteena. Nissinen ym. (2018) toteavat 

muun muassa, ettei PISA-tutkimuksen metodien valinta lähtökohtaisesti tavoittele 

tutkimukseen osallistuvien maiden paremmuusjärjestyksen selvittämistä. (Rautopuro & 

Juuti, 2018, s. 374–375.) Kivinen ja Hedman (2017) mainitsevat, ettei PISA-tutkimusta 

ole suunniteltu tutkimaan oppilaiden opetussuunnitelman mukaisen aineenhallinnan 

tasoa (Kivinen & Hedman, 2017). Tästä huolimatta Kivinen ja Hedman näkevät 
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suomalaisten koulutuspolitiikasta päättävien henkilöiden tulkitsevan PISA-tuloksia 

koulutusjärjestelmän ja siinä tehtyjen koulutuspoliittisten muutosten hyväksi. He 

toteavat, ettei jonkin maan nousu tai lasku PISA-sijoituksissa kerro mitään kyseisen 

maan koulutuspolitiikan saavutuksista. (Kivinen & Hedman, 2017.) 

Nissisen ym. (2018) mukaan myös PISA-tutkimuksen oppilaskyselyjen luotettavuus 

on ollut epäilyn alaisena. Etenkin osaamiseltaan heikot oppilaat saattavat vastata 

koetehtäviin vaillinaisesti tai ristiriitaisesti jättäen mahdollisesti kokonaan vastaamatta 

osaan tehtävistä. Moni nuori ei myöskään näytä tietävän omien vanhempiensa 

koulutustasoa, jota PISA-tutkimuksessa kysytään. (Rautopuro & Juuti, 2018, s. 375.) 

Ilmoittaessaan vanhempansa koulutustason väärin, oppilaan vastauksella on vääristävä 

vaikutus PISA-tutkimuksesta saataviin tuloksiin. 

Nissinen ym. (2018) jatkavat, että PISA-tulosten perusteella on usein haluttu tehdä 

päätelmiä koulutusjärjestelmässä tehtyjen uudistusten vaikuttavuudesta, mikä voi johtaa 

liian hätäisiin päätöksiin tai mahdollisesti harkitsemattomaan toimintaan. Nissisen ym. 

mukaan Borman ym. arvioivat koulutusjärjestelmämuutoksen näkyvän tyypillisessä 

tilanteessa oppimistuloksissa vasta kahdeksan (8) vuoden päästä muutoksen 

täytäntöönpanosta. (Rautopuro & Juuti, 2018, s. 375.) Kivinen ja Hedman (2017) 

yhtyvät tähän todeten, etteivät koulujen käytännöt tai kansallinen koulutusjärjestelmä 

ehdi kolmessa vuodessa muuttua niin, että testitulosten vaihtelu testikerrasta toiseen 

voisi tällä selittyä (Kivinen & Hedman, 2017). 

Voidaankin todeta, että osa peruskoulussa tapahtuneesta kehityksestä olisi mitä 

luultavimmin ollut tapahtuva ilman 2000-luvun koulutuspoliittisia linjauksia. Osa 

muutoksesta voi selittyä tehdyillä linjauksilla, mutta sitä enemmän voivat vaikuttaa 

yhteiskunnassa hallitsemattomasti tapahtuvat muutokset {ks. (Rautopuro & Juuti, 2018, 

s. 375)}. Kuinka muutokset kulloinkin vaikuttavat peruskouluun tai oppilaiden 

oppimiseen tai osaamiseen, vaatii tarkempaa selvitystä ja yksityiskohtaisempaa 

pureutumista ja keskittymistä käsiteltävään ilmiöön. Tässä tutkielmassa katsantokanta 

on ollut laaja, mikä ei ole mahdollistanut syvempää keskittymistä yksittäisten 

koulutusjärjestelmässä esiintyvien ongelmien tarkasteluun. Peruskoululaisen 

osaamiseen vaikuttaa kompleksinen asioiden syy-yhteys, mikä tekee tarkan analyysin 

muodostamisesta hyvin vaikeaa. Kuitenkin jonkinlaisia osaamisorientoituneita 

linjauksia koulun toimintamallien suhteen on tehty. 
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Simola ym. viittaavat teoksessaan Sahlbergin {ks. (Sahlberg, 2011)} toteamuksiin 

peruskoulussa tärkeiksi havaituista asioista. Peruskoulutuksen tulee olla riippuvainen 

opettajista, jotka toteuttavat koulureformeja käytännössä. Koulutarkastukset, 

standardoidut opetussuunnitelmat eivätkä niin sanotut häpeälistat aja opettajien etua. 

Opetusympäristön tulee olla rento, vapaa ahdistuksesta tai pelosta. Testaaminen tulee 

pitää minimissä, ja aikuisten tulisi luoda kouluun välittävä, mutta kuitenkin nuorta 

haastava ympäristö. Simola ym. jatkavat Sahlbergia mukaillen, että kestävien 

menestyksen lähtökohtien tueksi tarvitaan ennen kaikkea koulutusjärjestelmän sisäisen 

luottamuksen kasvattamista, millä he viittaavat vastuun korostamiseen ennen 

tilivelvollisuutta, riittävän hyvän pitämiseen ylivertaisena ennen erinomaista sekä 

kansallisten traditioiden ja kansainvälisten oivallusten harmoniseen käyttöön. (Simola 

ym., 2017, s. 127–129.) 

Matematiikan osaamisen kannalta tarkasteltuna Simolan ym. toteamat sointuvat 

luontevasti kuulijan korvassa. Matematiikassa oppilaan motivaatio- ja asennetekijät ovat 

usein määräävässäkin asemassa oppimenestyksen kannalta. Sallivan ja kokeilevan, 

mutta paineettoman työympäristön suosimisen voisi kuvitella edistävän oppilaiden 

osaamisen kehittymistä. 

Merkkejä osaamisen heikkenemisestä kansainvälisten ja kansallisten 

vertailututkimusten pohjalta on olemassa, ja jatkotutkimukselle on olemassa 

luonnollinen tarve. Tutkimuksista tehtyihin havaintoihin tai päätelmiin tulee kuitenkin 

suhtautua harkiten, sillä ne saattavat joskus olla virheellisiä. 

Jatkotutkimuksessa eritoten opettajien mielipidettä ja näkemystä opettamiseen, 

oppilaiden koulukäyttäytymiseen ja osaamiseen sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin olisi 

tärkeää tarkastella. Poliittinen päätöksenteko näyttää nyt ainakin osittain ohittaneen 

opettajien ammattitaidon ja näkemyksen. 

Tutkielmassa selvitetyn tiedon perusteella luotiin kysely peruskouluopettajille, jolla 

voitaisiin selvittää syitä tai selittäviä tekijöitä matematiikan taitotason heikkenemiseen. 

Kyselyn toteuttaminen ei tämän tutkielman puitteissa ollut mahdollista. Kysely voisi 

toimia pohjana jatkotutkimukselle. 
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Lyhenteet 

ESCS  PISA Index of Economic, Social and Cultural Status 

 

KTL  Koulutuksen tutkimuslaitos 

 

OECD  Organisation for Economic Cooperation and Development, Taloudellisen 

yhteistyön ja kehityksen järjestö 

 

PIAAC  (The OECD) Programme for the International Assessment of Adult 

Competencies 

 

PISA  (The OECD) Programme for International Student Assessment 

 

TIMSS  Third International Mathematics and Science Study 

 

UNESCO  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö) 

 

YK  Yhdistyneet kansakunnat 
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Liitteet 



 1(8)

Liite 1 

 Teknologia ympärillämme 

 Ikäryhmä: 4-6 -luokan aloittavat 

 Paikka: Kumpulan kampus 

 Aika: heinä-elokuu 2018 

 Kuvaus: Digitalisaatio on kaikkialla - mutta miten tietokoneet ja älypuhelimet 

oikeasti muokkaavat maailmaa ja miten ne toimivat? Tällä leirillä vilkaistaan 

digimaailman bittiverhon taakse ja nähdään esimerkiksi, millaista tiedettä ja 

teknologiaa tarvitaan, jotta kuka tahansa voi räpsäistä puhelimellaan valokuvan, 

käyttää Instagram-filtteriä ja vaikkapa satelliittipaikantaa sijaintinsa. Entä mitä 

jännittäviä mahdollisuuksia ja uhkakuvia teknologian kehittymiseen liittyy? 

Tämän leirin jälkeen nykyaikainen maailma näyttää samaan aikaan sekä 

tutummalta että oudommalta! 

  
Leirikyselyn kysymykset (vastaukset osaan kysymyksistä): 

  
1 Nimi 

  
2 Ikä 

  
3 Onko sinulla älypuhelin käytössäsi normaalisti? (ympyröi sopiva vaihtoehto) 

e ei 

k kyllä 

  
4 Kuinka monta tuntia päivässä arvioit käyttäväsi älypuhelintasi pelaamiseen tai 

muuhun vapaaaikaan liittyvään? ____________________ (tuntia) (Ne joilla ei 

ollut ollut käytössä älypuhelinta, ilmoittivat tietokoneen käyttöajan. Mahdollinen 

annettu aikaväli muutettiin keskiarvoksi.) 

  
5 Entä kuinka monta kertaa päivässä käytät puhelintasi kouluasioiden hoitamiseen? 

__________________ (kertaa)  (Ne joilla ei ollut ollut käytössä älypuhelinta, 

ilmoittivat tietokoneen käyttöajan. Annettu aikaväli muutettiin keskiarvoksi. Yksi 

vastaus on pyöristetty lähimpään puolikkaaseen [0,08 --> 0]) 
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6 Miten hyvin koet menestyväsi koulussa koulukavereihisi verrattuna? (laita 

ympyrä janalle sopivaan kohtaan) (Kysymyksiin 6–8 vastaukset pystyi antamaan 

vapaamuotoisesti janalle, josta vastauksiksi tulkittiin merkinnät niin, että 

asteikoksi tuli 1–5 tähteä, jossa viisi tähteä edusti positiivisinta minäkuvaa 

osaamisessa.) 

1 Menestyn koulussa huonommin kuin muut 

2  

3 Menestyn yhtä hyvin kuin muut  

4  

5 Menestyn muita paremmin 

  
7 Miten hyvin koet menestyväsi matematiikassa koulukavereihisi verrattuna? (laita 

ympyrä janalle sopivaan kohtaan) 

1 Menestyn matematiikassa huonommin kuin muut 

2  

3 Menestyn yhtä hyvin kuin muut  

4  

5 Menestyn muita paremmin 

  
8 Miten hyvin uskot oppivasi matematiikkaa koulussa ensi vuonna koulukavereihisi 

verrattuna? (laita ympyrä janalle sopivaan kohtaan) 

1 Opin huonosti matematiikkaa 

2  

3 Opin yhtä hyvin kuin muut 

4  

5 Opin paremmin kuin muut 

  
 Mitkä asiat…  

  
9 haittaavat keskittymistäsi matematiikan tunnilla? 

__________________________________________________________________  

 melu = kavereiden kuiskinta; opettaja, kaveri puhuu; meteli; vieressä istuva poika 

joka metelöi; melu ja höpöttävät kaverit; muut luokkalaiset jotka puhuvat tunnilla;  

 ei mikään = ei mitään; ei mikään;  
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 luokkakaveri = luokkakaverin nimi; välillä kaverit; kun joku yrittää häiritä 

takoituksella;  

  
10 saavat matematiikan tunnilla olemisen tuntumaan ikävältä? 

__________________________________________________________________ 

 ymmärtäminen = vaikeat laskut; jos ei ymmärrä laskuja; laskut joita ei vain 

ymmärrä; tosi vaikeet laskut; 

 oppimisen vaihe = jäljessä olo;  

 melu = melu; huutavat luokkalaiset; vieressä istuva poika joka metelöi; on melua;  

 ei mikään = ei mitään; nothing; ei mikään;  

 luokkakaveri = häiritseminen;  

  
11 parantavat suoritustasi matematiikan tunnilla? 

__________________________________________________________________  

 ymmärtäminen = helpot laskut;  

 kiinnostuminen = kiinnostavuus;  

 hiljaisuus = hiljaisuus; opettaja joka "koittaa" hiljentää sitä poikaa; se että kaikki 

ovat hiljaa…; jos siellä on hiljaisuus;  

 keskittyminen = keskittyminen; kaikki keskittyvät;  jos keskittyisin; 

 fyysinen aktiivisuus = leikiä minun kynälä;  

 ei osaa sanoa = en tiedä;  

  
12 parantavat keskittymistäsi matematiikan tunnilla? 

__________________________________________________________________  

 hiljaisuus = hiljaisuus; hiljaisuus joka on aika harvoin; se, että kaikki ovat hiljaa;  

 työvälineet = hyvä kynän ja kumi;  

 keskittyminen = ei höpötä kavereiden kanssa;  

 fyysinen aktiivisuus = leikiä minun kynälä;  

 ei mikään = ei mikään; ei juuri mikään; 

  
13 saavat matematiikan tunnilla olemisen tuntumaan mukavalta? 

__________________________________________________________________  

 ymmärtäminen = helpot laskut; ei ärsyttävät tehtävät; pärjää hyvin laskuissa;  

 rauhallisuus = rauhallisuus;  
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 ei osaa sanoa = ei mikään; ?; en tiedä;  

 motivaatio = Ajatus, että mitä enemmän harjoittelee, sitä paremmaksi tulee.;  

 hiljaisuus = hiljaisuus; kaiki on iha hiljaa;  

 sosiaalisuus = juttelu, mutta niin ei saa tehdä; 

  
 Tarkennus kysymysten 9–13 käsittelyyn: Osa vastaajista oli antanut vastauksena 

kaksi eri tekijää. Heidän vastauksensa vaikuttivat kyselyyn kaikkiaan yhdellä 

yksiköllä, kuten muidenkin vastaukset. Tällöin kaksi vastausta antaneen 

molemmat vastaukset saivat painoarvon 0,5. Ko. kysymysten vastaukset olivat 

vapaasti annettavissa kyselyssä, joten niistä muodostettiin vastausryhmiä, joista 

jokaiselle on annettu oma nimeke. Nimekettä merkitsemään tarkoitetut yksilölliset 

vastaukset on esitetty kunkin nimekkeen jäljessä tulevan "="-merkin oikealla 

puolella. 

  
14 Onko matematiikka mielestäsi kiinnostava oppiaine? 

e ei 

k kyllä 

  
15 Kirjoita muita oppiaineita, jotka ovat mielestäsi kiinnostavia: 

__________________________________________________________________ 

 historia 

 musiikki 

 liikunta 

 äidinkieli = äidinkieli; suomi;  

 kielet = ulkommaan kieli; englanti;  

 tekninen työ = tekninen työ; puukäsityö;  

 kuvaamataito 

 maantieto 

 kaikki 

 ei elämänkatsomustieto 

 tiede = tiede ja kokeet;  

  
16 Auttavatko vanhempasi (tai sisaruksesi) sinua matematiikan kotitehtävien 

tekemisessä? (ympyröi sopiva kolmesta vaihtoehdosta) 
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e ei 

jv jonkin verran 

k kyllä 

  
17 Tuntuuko sinusta, että vanhempasi ovat kiinnostuneita oppimisestasi koulussa? 

(ympyröi sopiva kolmesta vaihtoehdosta) 

e ei 

jv jonkin verran 

k kyllä 

  
18 Kuinka usein teet kotitehtäviä koulukaverisi kanssa? (ympyröi sopiva kolmesta 

vaihtoehdosta) 

he

o 

harvoin tai en ollenkaan 

st silloin tällöin 

u usein 

  
19 Voisitko kuvitella työskenteleväsi (ympyröi sopiva vaihtoehto) lääkärinä? 

e ei 

k kyllä 

  
20 puutarhurina? 

e ei 

k kyllä 

s  

21 insinöörinä? (yksi oppilas oli vastannut kyllä ja ei, jolloin vastaus tulkittiin kyllä-

valinnaksi) 

e ei 

k kyllä 

  
22 kaupassa myyntityössä? 

e ei 

k kyllä 
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23 ammattiurheilijana? 

e ei 

k kyllä 

  
24 rahoitusalalla? 

e ei 

k kyllä 

  
25 rakennusmiehenä? (yksi oppilas oli vastannut kyllä ja ei, jolloin vastaus tulkittiin 

kyllä-valinnaksi) 

e ei 

k kyllä 

  
26 palomiehenä? 

e ei 

k kyllä 

  
27 matemaatikkona? 

e ei 

k kyllä 

  
28 ohjelmoijana? (koodari) 

e ei 

k kyllä 

  
29 poliisina? 

e ei 

k kyllä 

  
30 terveydenhoitajana? 

e ei 

k kyllä 

  
31 opettajana? 

e ei 
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k kyllä 

  
32 Kirjoita halutessasi alle muita ammatteja, joissa voisit kuvitella työskenteleväsi. 

__________________________________________________________________ 

 yrittäjä, poliitikko; toimittaja, kuvaaja-ohjaaja; arkkitehti; streamer/youtuber; 

  
33 Voisitko kuvitella opiskelevasi lukiossa? 

e ei 

k kyllä 

  
34 Entä ammattikoulussa? 

e ei 

k kyllä 

  
35 Entä yliopistossa? 

e ei 

k kyllä 

  
36 Luetko vapaa-aikana kirjoja? 

eo en ollenkaan 

jv jonkin verran 

p paljon 

  
37 Millainen lukutaitosi on mielestäsi? 

vh vähän heikompi 

n normaali 

eh erittäin hyvä 

 Leirillä järjestettiin puun korkeuden mittaustyö. Työtä havainnollistettiin Scratch-

ohjelmalla ohjelmoidulla pelillä, jonka jälkeen leiriläiset menivät ulos luontoon 

mittaamaan puiden korkeuksia keppitekniikalla. Myös lasermittareilla mitattiin 

puiden korkeuksia. Leiriläisiltä kysyttiin aktiviteetin jälkeen kysymyksiä. Jos 

vastauksissa ilmeni korostetusti laser- tai keppitekniikka, se ilmenee vastauksesta. 

Kysymykset: 

  
38 Mikä aktiviteetissa oli hauskinta? 
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 ohjelmointi = scratch;  

 ei mikään = ei mitään (en saanut keppiä!);  

 työvälineet (laser) = laser;  

 toiminta/työmenetelmät = puun mittaaminen; Hauskinta oli kun pääsi 

kokeilemaan mittaustekniikkaa.; askeleet; ulos meneminen ja puiden mittaaminen;  

 toiminta/työmenetelmät (laser) = käyttää lasermittaria; kaikista Kivin oli 

lasermitaus; lasermittaus; mitata laasermitalla; 

  
39 Mikä aktiviteetissa oli opettavaisinta? 

 työvälineet (laser) = lasermittari;  

 opastus = selitykset;  

 toiminta/työmenetelmät = mittaaminen; mittaus; laaser mittaus ja keppi tekniikka; 

opetella puun mittaamista;  

 toiminta/työmenetelmät (keppi) = kun mitatiin puita kepillä; kun mitattiin kepillä 

puuta; 

 ymmärtäminen = Opettavaisinta oli kun (niin) ymmärsi miten se toimii.;  

  
40 Miten aktiviteetti olisi voinut olla parempi? 

 ei parannettavaa = Ei olisi voinut olla parempi.; Ei olisi voinut olla parempaa.; ei 

vois voinu olla parempaa;  

 enemmän työvälineitä = Että saisi kepin!; useammat lasermittarit; se että kaikki 

saisi lasermitata; kaikkien olisi pitänyt saada käyttää lasermittaria.; Pitäisiä olla 

enemmän laser hökötyksiä.; Olisi pitänyt olla ennemmän keppejä ja laaser mittoja; 

kaikilla olisi voinut olla kepit silti mukavaa :);  
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Liite 2 

Kysely: 

Vastaa kyselyyn tuntumasi perusteella. Kyselyn tarkoituksena on selvittää opettajien 

näkemyksiä kysytyistä asioista. 

 

Pääosaan kysymyksistä vastataan asteikolla 0–9. Alla selitys asteikon käytöstä. Jätä 

vastauskenttä tyhjäksi, jos et halua vastata kyseiseen kohtaan. Pakolliset kohdat on 

merkattu tähdellä. 

 

TYHJÄ En halua vastata tähän kysymykseen. 

0: Olen erittäin vahvasti eri mieltä. 

1: Olen vahvasti eri mieltä. 

2: Olen eri mieltä. 

3: Kun hetken mietin väittämää, en tunnista sitä todeksi tai nykytilanteen mukaiseksi. 

4: Ajattelen epäröiden väittämän vastaisesti. 

5: Ajattelen epäröiden väittämän suuntaisesti. 

6: Kun hetken mietin väittämää, tunnistan sen todeksi tai nykytilanteen mukaiseksi. 

7: Olen samaa mieltä. 

8: Olen vahvasti samaa mieltä. 

9: Olen erittäin vahvasti samaa mieltä. 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

  



2(12) 

 

HENKILÖKOHTAISET: 

Nimi* 

___ 

 

Sähköpostiosoite* 

___ 

 

Työpaikka (koulu, jossa työskentelet pääsääntöisesti)* 

___ 

 

Sukupuoli (vapaavalintainen kysymys) 

mies/nainen 

 

Ikä (vapaavalintainen kysymys) 

___ 
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TYÖSUHDEASIAT: 

Suorittamasi tutkinto 

yliopisto tai vastaava tutkinto/alempi tutkinto 

 

Olet suorittanut opettajankoulutusohjelman 

kyllä/ei 

 

Olet toiminut opettajana peruskoulussa, lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa 

yhteensä 

alle 5 vuotta/vähintään 5 vuotta/vähintään 10 vuotta/vähintään 15 vuotta 

 

Työsuhteesi on kokopäiväinen 

kyllä/ei 

 

Olet toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 

kyllä/ei 

 

Viihdyt työssäsi 

asteikko 0–9 

 

Koet itsesi usein väsyneeksi työsi aikana 

asteikko 0–9 

 

Olet ollut huolissasi jaksamisestasi tai hyvinvoinnistasi viimeisen puolen vuoden aikana 

asteikko 0–9 
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RESURSSIT: 

Oppilaita on luokassa usein mielestäsi liikaa verrattuna läsnäolevien opettajien määrään 

asteikko 0–9 

 

Oppitunneilla sinulla on usein käytössäsi riittävä määrä työvälineitä ja -materiaaleja 

asteikko 0–9 

 

Pääset usein vaikuttamaan koulussasi opetustilanteisiin liittyvien työväline- tai 

materiaalihankintojen tekemiseen 

asteikko 0–9 

 

Sinulla on työssäsi mielestäsi liian paljon opetuksen ulkopuolisia tehtäviä 

asteikko 0–9 

 

Saat työhösi riittävästi täydennyskoulutusta 

asteikko 0–9 
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TEKNOLOGIA, TYÖVÄLINEET: 

Oppitunneillasi oppilaat käyttävät usein ohjatusti tieto- ja viestintäteknologiaa (TVT) 

oppimisen osana 

asteikko 0–9 

 

Koet, että tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen oppitunneilla luonnistuu sinulta 

hyvin 

asteikko 0–9 

 

Koet, että koulussasi tieto- ja viestintäteknologian käyttö opetuksessa on 

suunnitelmallista ja hyvin koordinoitua 

asteikko 0–9 

 

Teknologisten apuvälineiden tai sovellusten käyttö oppitunneillasi osoittautuu usein 

pedagogisesti mielekkääksi eli edistää oppimista 

asteikko 0–9 

 

Koet, että tarvitsisit lisäopastusta tieto- ja viestintäteknologian käyttämiseksi 

oppitunneilla tehokkaasti hyödyksi 

asteikko 0–9 
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OPPITUNTIEN MUOTO JA OPETUSTILANTEET: 

Koet, että opettajilta vaaditaan nykyhetkessä liikaa uudistumista työssään. (Esimerkkinä 

uusien työmenetelmien, -tapojen ja välineistön opettelu ja käyttöönotto.) 

asteikko 0–9 

 

Koet, että onnistut eriyttämään opetusta tarvittavissa määrin oppitunneilla 

asteikko 0–9 

 

Koet, että onnistut luomaan helposti toimivia opettaja-oppilassuhteita 

asteikko 0–9 

 

Oppitunneillasi oppilaat pääsevät usein näkemään opetettavan asian yhteyden 

arkielämään 

asteikko 0–9 

 

Oppitunneillasi oppilaat pääsevät usein suunnittelemaan luokkahuoneaktiviteetteja tai 

aihepiirejä 

asteikko 0–9 

 

Oppitunneillasi oppilaat usein neuvovat toisiaan 

asteikko 0–9 

 

Oppitunneillasi koulun työtiloja käytetään usein joustavasti hyväksi. (Oppilaat eivät ole 

sidottuja yhteen työpisteeseen.) 

asteikko 0–9 

 

Oppitunneillasi työskennellään usein pienryhmissä 

asteikko 0–9 

 

Oppilaat usein selvästi hyötyvät pienryhmätyöskentelystä oppitunneillasi 

asteikko 0–9 
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Oppitunneillasi työskennellään usein ilmiö- tai ongelmalähtöistä opetusmenetelmää 

käyttäen 

asteikko 0–9 

 

Ilmiö- tai ongelmalähtöisen opetusmenetelmän käyttö edistää oppimista oppitunneillasi 

asteikko 0–9 

 

Oppitunneillasi teetät oppilailla usein pitkäaikaisempia projektitöitä 

asteikko 0–9 

 

Oppitunneillasi oppilaat tekevät usein yhteenvetoja opitusta 

asteikko 0–9 

 

Oppitunneillasi oppilaat laitetaan usein kyseenalaistamaan opittua 

asteikko 0–9 

 

Oppitunneillasi oppilaat tekevät usein matematiikan tehtäviin liittyen oletuksia 

asteikko 0–9 

 

Oppilaat tekevät annetut kotitehtävät keskimäärin riittävissä määrin 

asteikko 0–9 

 

Oppitunneillasi kotitehtävät tarkistetaan aina/säännöllisesti 

asteikko 0–9 

 

Jos oppilaat eivät tee kotitehtäviä, ilmiö toistuu usein samojen oppilaiden kohdalla 

asteikko 0–9 

 

Oppitunneillasi rohkaiset oppilaita usein itsearviointiin tai teetät oppilailla usein 

itsearviointia 

asteikko 0–9 
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ÄIDINKIELI/MATEMATIIKAN LUKEMINEN JA YMMÄRTÄMINEN: 

Oppilaat keskimäärin hahmottavat matemaattisia yhtälöitä, ilmaisuja ja merkintöjä 

riittävän hyvin 

asteikko 0–9 

 

Oppilaat osaavat keskimäärin lukea matematiikkaa ääneen ja lausua matemaattiset 

merkinnät riittävän oikein 

asteikko 0–9 

 

Koet, että oppilaiden sanallisten tehtävien ymmärtäminen on keskimäärin liian heikkoa 

asteikko 0–9 

 

Oppilaista erottuu selkeä joukko, jolla on opetussuunnitelman tavoitteisiin nähden liian 

heikko sanallisten tehtävien ymmärtäminen 

asteikko 0–9 

 

PISA-tutkimuksen mukaan suomalaisten yläkoululaisten osaamisen taso peruskoulun 

loppuvaiheessa on keskimääräisesti laskenut viimeisen noin 10 vuoden aikana selvästi. 

Oletko huomannut oppilaiden osaamisen tason laskun työssäsi? 

kyllä/en/en osaa sanoa/en halua vastata 
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LUOKKATYÖSKENTELY: 

Oppitunneilla oppilaat keskimäärin 

 

ovat osaamiseltaan hyvin eri tasoisia 

asteikko 0–9 

 

vaativat paljon erillistä tukea 

asteikko 0–9 

 

meluavat liikaa 

asteikko 0–9 

 

eivät keskity riittävästi 

asteikko 0–9 

 

ovat tottelemattomia 

asteikko 0–9 

 

Kuinka monella oppilaalla tavallisena koulupäivänä on luokassasi 

keskittymisvaikeuksia normaaliksi katsomaasi suuremmissa määrin 

asteikko 0–100 % (vaihtoehdot 10 %:n välein) 

 

Kuinka monella oppilaalla tavallisena koulupäivänä on luokassasi käytöshäiriöitä 

normaaliksi katsomaasi suuremmissa määrin 

asteikko 0–100 % (vaihtoehdot 10 %:n välein) 

 

Opettajat tekevät koulussasi yhteistyötä ongelmallisten oppilaiden koulunkäynnin 

sujuvoittamiseksi 

asteikko 0–9 

 

Joudut opettajana tekemään kovasti töitä häiriöiden/keskeytysten minimoimiseksi 

oppitunneillasi 

asteikko 0–9 
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Osaat mielestäsi hoitaa ongelmatilanteet (häiriökäyttäytyminen, levottomuus ym.) 

oppilaiden kanssa sujuvasti 

asteikko 0–9 

 

Koet saavasi riittävästi tukea tukea vaativien oppilaiden koulunkäynnin edistämiseksi 

asteikko 0–9 

 

Koet, että oppilaasi saavat riittävästi oppimisen ja koulunkäynnin tukea oppitunneillasi 

asteikko 0–9 

 

Koet olevasi usein tavallisesta poikkeavassa, hankalassa tilanteessa jonkin oppilaan 

häiriökäyttäytymisen vuoksi 

asteikko 0–9 

 

Olet kiinnittänyt huomiosi tai ollut huolestunut oppilaiden väsyneisyydestä 

oppitunneilla 

asteikko 0–9 

 

Olet kiinnittänyt huomiosi tai ollut huolestunut oppilaiden pitkäjänteisyyden puutteesta 

oppitunneilla 

asteikko 0–9 

 

Levottomuudet ja häiriökäyttäytyminen mielestäsi liian usein häiritsevät 

luokkatyöskentelyä oppitunneilla 

asteikko 0–9 

 

Joudut usein huomauttamaan oppilaiden ylimääräisestä älypuhelinten käytöstä 

oppitunneilla 

asteikko 0–9 
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ARVOSTELU: 

Sinulle on opettajana annettu koulun taholta ohjeet alimman hyväksyttävän arvosanan 

antamisesta oppilaalle päättötodistukseen 

kyllä/ei/en halua vastata 

 

Koet, että liian usein oppilas, joka ei ole saavuttanut valtakunnallista yleiskriteeriä 

alimman hyväksyttävän arvosanan (5) osalta, pääsee läpi koulujärjestelmästä niin 

sanotulla armoviitosella. (Ts. oppilas saa arvosanan viisi (5), vaikka hänellä ei Sinun 

henkilökohtaisen mielipiteesi mukaan olisi ollut riittävää osaamista ko. arvosanaan.) 

asteikko 0–9 
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VAPAA SANA: 

Jos sinulle jäi vielä sanottavaa, ole hyvä ja kirjoita se alla olevaan laatikkoon. Tähän 

kohtaan voit kirjoittaa vapaasti esimerkiksi ajatuksiasi peruskoulun nykytilanteesta, 

oppilaiden osaamisesta tai asenteista jne. 

 

Kirjoita vastauksesi tähän. 

 


