
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNA-DB -mittarin luotettavuus samanaikaisvaliditeetin  
näkökulmasta 

Vertailua RMAT-mittarin kanssa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin yliopisto 
Kasvatustieteiden maisteriohjelma 
Luokanopettajan opintosuunta 
Pro gradu -tutkielma 30op 
Kasvatustiede 
Huhtikuu 2022 
Katri Veinola 
 
Ohjaajat: Markku Hannula, Airi Hak-
karainen, Anu Laine  



 

 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden maisteriohjelma 
Tekijä - Författare - Author 
Veinola Katri 
Työn nimi - Arbetets titel 
FUNA-DB -mittarin luotettavuus samanaikaisvaliditeetin näkökulmasta 
Title 
The concurrent validity of FUNA-DB measurement 
Oppiaine - Läroämne - Subject 
Kasvatustiede 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 
Pro gradu -tutkielma / Airi Hakkarainen, 
Markku Hannula ja Anu Laine 

Aika - Datum - Month and year 
Huhtikuu 2022 

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 
pages 
44 s  

Tiivistelmä - Referat - Abstract 
 Suomessa on käytössä hyvin vähän arviointivälineitä 9-16 -vuotiaiden lasten matemaattisten 
oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella mate-
maattisten oppimisvaikeuksien arvioimiseen kehitetyn FUNA-DB -mittarin luotettavuutta 
samanaikaisvaliditeetin kannalta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten FUNA-DB 
korreloi aiemmin kehitetyn RMAT-mittarin kanssa, ja kuinka luotettavasti RMAT-mittariin 
verrattuna FUNA-DB löytää ne lapset ja nuoret, joilla on syytä epäillä matemaattista oppi-
misvaikeutta. Tutkimus on osa laajempaa FUNA-tutkimusprojektia.  
 
Tutkimus tehtiin teettämällä 318 koehenkilöllä sekä FUNA-DB- että RMAT -mittaukset. Ai-
neiston analyysi tapahtui kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. FUNA-DB:n ja RMAT:n kor-
relaatiota mitattiin tehtäväosioittain käyttäen Pearsonin korrelaatiokerrointa. Lisäksi konfigu-
raalisen frekvenssianalyysin avulla selvitettiin, tunnistavatko sekä FUNA-DB että RMAT sa-
mat heikot osaajat. Lisäksi aineistosta tarkasteltiin kuvailevia tilastollisia tunnuslukuja. 
 
Tutkimuksessa havaittiin, että FUNA-DB ja RMAT korreloivat keskenään kaikkien tehtävä-
osioiden osalta  (p<0.001). Tehtäväosioiden välillä oli tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota 
myös niissä osioissa, joissa tehtävät eivät sisällöllisesti vastanneet toisiaan. FUNA-DB ja 
RMAT tunnistivat molemmat myös samat heikosti suoriutuvat oppilaat (p<0.001). Tutki-
mustulosten perusteella saadaan vahvistusta sille, että FUNA-DB vaikuttaa olevan samanai-
kaisvaliditeetin osalta luotettava ja toimiva arviointiväline matemaattisten oppimisvaikeuk-
sien tunnistamiseen. Lisäksi tutkimusaineistosta huomattiin, että oppilaan parhaiten puhu-
malla kielellä ei ollut merkitystä FUNA-DB-mittauksen tuloksiin, kun taas RMAT-testissä 
suomea puhuvat menestyivät paremmin kuin muuta kieltä parhaiten puhuvat (p<0.05) . 
FUNA-DB ei siis näytä olevan sidoksessa oppilaan kielitaitoon, vaan se mittaa nimenomaan 
matematiikan osaamista. Tässä tutkimuksessa FUNA-DB:n luotettavuuden arviointi jää 
melko yksipuoleiseksi, mutta FUNA-DB:stä on parhaillaan käynnissä useita muita tutkimuk-
sia, jotka laajentavat tutkimustietoa mittarin validiteetista ja reliabiliteetista.   
 
Avainsanat - Nyckelord 
matemaattiset oppimisvaikeudet, dyskalkulia, samanaikaisvaliditeetti, FUNA, RMAT 
Keywords 
mathematical learning difficulties, dyscalculia, concurrent validity, FUNA, RMAT 
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet) 



 

 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Faculty of Educational Sciences, Master’s Programme in Education 
Tekijä - Författare - Author 
Veinola Katri 
Työn nimi - Arbetets titel 
FUNA-DB -mittarin luotettavuus samanaikaisvaliditeetin näkökulmasta 
Title 
The concurrent validity of FUNA-DB measurement 
Oppiaine - Läroämne – Subject 
Educational science 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 
Master’s Thesis / Supervisor’s Name 

Aika - Datum - Month and year 
April 2022 

Sivumäärä - Sidoantal - Number 
of pages 
44 pp. 

Tiivistelmä - Referat – Abstract 
Currently in Finland there are very limited number of assessment tools in use to identify 
mathematical learning difficulties in children aged 9 to 16. This study examines the validity 
of the FUNA-DB measure for assessing mathematical learning difficulties in terms of 
concurrent validity.  The objective of this study is to determine how FUNA-DB correlates 
with a previously developed RMAT measure, and how, compared to the RMAT measure, 
FUNA-DB identifies those children and adolescents who potentially should be suspected to 
have a mathematical learning difficulty. This research is part of a larger FUNA research 
project in Finland.  
 
The study was performed by having 318 children tested with both FUNA-DB and RMAT 
measurements. The analysis of the data was performed using quantitative research methods. 
The correlation of FUNA-DB and RMAT was measured by task sections using Pearson’s 
correlation coefficient. In addition, configural frequency analysis was used to determine 
whether both FUNA-DB and RMAT recognize the same weak students. In addition, 
descriptive statistics were examined. 
 
The results of this study showed that FUNA-DB and RMAT correlated with each other for all 
task sections (p <0.001). In addition, statistically significant correlation was identified between 
task sections where the tasks did not correspond to each other in terms of content. FUNA-DB 
and RMAT both identified the same low-performing students (p<0.01). The results of this 
study confirm that FUNA-DB appears to be a valid and effective assessment tool in identifying 
mathematical learning difficulties. Moreover, the study showed that the language best spoken 
by the student was not relevant to the results of the FUNA-DB measurement, while in the 
RMAT test, those who spoke Finnish outperformed (p<0.05) the students who did not speak 
Finnish as their mother tongue. Therefore, FUNA-DB does not seem to be tied to a student’s 
language skills and it specifically measures math proficiency, as it should. However, the assess-
ment of the validity and reliability of the FUNA-DB test in this study remains rather one-sided, 
yet there are ongoing studies which examine the reliability and validity of FUNA-DB in other 
means. 
Avainsanat - Nyckelord 
matemaattiset oppimisvaikeudet, dyskalkulia, samanaikaisvaliditeetti, FUNA, RMAT 
Keywords 
mathematical learning difficulties, dyscalculia, concurrent validity, FUNA, RMAT 
Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsinki University Library – Helda / E-thesis (theses) 



 

 

 
Sisällys 
 

1 JOHDANTO ............................................................................................................ 1 

2 MATEMAATTISET OPPIMISVAIKEUDET ............................................................. 3 
2.1 Oppimisvaikeuksien määrittelyä ...................................................................... 3 
2.2 Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ................................................................. 5 

3 MITTAREIDEN LUOTETTAVUUS .......................................................................... 7 

4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET .......................................... 11 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ................................................................................ 12 
5.1 Tutkimuksen eteneminen .............................................................................. 12 
5.2 Aineiston taustatiedot .................................................................................... 14 
5.3 Tutkimuksessa käytettävät testit ................................................................... 22 
5.4 Aineiston jakauman tarkastelu ja analyysimenetelmät .................................. 25 

6 TUTKIMUSTULOKSET ......................................................................................... 30 
6.1 FUNA-DB ja RMAT korreloivat keskenään ................................................... 30 
6.2 FUNA ja RMAT tunnistavat samoja heikkoja osaajia .................................... 32 
6.3 Yhteenveto tutkimustuloksista ....................................................................... 34 

7 LUOTETTAVUUS ................................................................................................. 35 

8 POHDINTAA ......................................................................................................... 37 

LÄHTEET ...................................................................................................................... 40 

 
  
 



 

 

 

TAULUKOT 
 
 
Taulukko 1. Matemaattisen osaamisen arviointivälineitä kouluikäisille lapsille ja 

nuorille…………………………………………………………………………………..6 

Taulukko 2. Aiemmin kehitettyjen mittareiden luotettavuus………………………10 

Taulukko 3. Koko aineiston keskiarvot ja keskihajonnat…………………………15 

Taulukko 4. Sukupuolten väliset erot……………………………………………….16 

Taulukko 5. Kielten väliset erot……………………………………………………...18 

Taulukko 6. Keskiarvot, keskihajonnat, minimit ja maksimit luokka-asteittain…19 

Taulukko 7. 3.-, 5.- ja 7.- luokkalaisten testimenestyksen varianssianalyysi…..20 

Taulukko 8. Luokkien väliset erot testimenestyksessä……………………………21 

Taulukko 9. FUNA:n ja RMAT:n osiot ja osioiden Cronbachin α………………..23 

Taulukko 10. FUNA:n ja RMAT:n osioiden väliset korrelaatiot…………………...31 

Taulukko 11. Tuplamuuttujien mukaisten ryhmien frekvenssit aineistossa……33 

Taulukko 12. Konfiguraalinen frekvenssianalyysi………………………………...33 

 
 

 
 
 
 
KUVIOT 
 
Kuvio 1. Tutkimuksen eteneminen…………………………………………………13 
 
Kuvio 2. Aineiston jakauma RMAT-mittarin osalta……………………………….25 
 
Kuvio 3. Aineiston jakauma FUNA:n lukukäsitteen osalta……………………….26 
 
Kuvio 4. Aineiston jakauma FUNA:n laskusujuvuuden osalta…………………..27 



 

 1 

 
1 Johdanto 
 

Matemaattisten oppimisvaikeuksien tutkimus on tyypillisesti keskittynyt kuusivuo-

tiaiden ja sitä nuorempien lasten tutkimukseen, ja matematiikan opetukseen kou-

lussa (Aunio ym., 2009).  Matemaattiset oppimisvaikeudet ovat melko yleisiä, sillä 

esimerkiksi dyskalkulian esiintyvyyden on arvioitu olevan n. 5–7 prosenttia ikä-

luokasta (Räsänen, 2012; Lindholm ym., 2016). Tämän perusteella voidaan aja-

tella, että 20 oppilaan luokalla on tilastollisesti katsottuna keskimäärin yksi lapsi, 

jolla on erityinen matematiikan oppimisvaikeus. Dyskalkulian lisäksi vaikeudet 

oppia matematiikkaa voivat selittyä myös muilla tekijöillä, ja eri tutkijat antavat 

erilaisia arvioita matemaattisten oppimisvaikeuksien yleisyydestä. Matemaattiset 

oppimisvaikeudet jäävät usein lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien varjoon, 

vaikka ne ovatkin suhteellisen yleisiä. Matematiikan oppimisvaikeuksista kärsiviä 

oppilaita ei myöskään koulussa tueta samalla tavalla kuin niitä oppilaita, joilla on 

vaikeuksia lukemisessa (Räsänen, 2012).   

 

Suomessa tukea oppimisvaikeuksiin kuuluu antaa kaikille, jotka sitä tarvitsevat, 

eikä tuen saaminen edellytä erityistä diagnoosia. Perusopetuslain (642/2010, 

30§) mukaan opetukseen osallistuvalla oppilaalla on oikeus saada riittävää oppi-

misen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Kouluarjen kannalta 

tärkeintä on pystyä tunnistamaan ne henkilöt, joilla on vaikeuksia matematiikan 

oppimisessa, ja tarjota heille heidän tarvitsemaansa oppimisen tukea (Mononen 

ym., 2017). Matemaattisten oppimisvaikeuksien on tutkimuksissa havaittu olevan 

yhteydessä myös myöhempään työllistymiseen ja kouluttautumiseen (Geary, 

2011, Lindholm ym., 2016). Heikko laskutaito vähentää työllisyyttä sekä mahdol-

lisuuksia ja etenemistä työelämässä (Parsons & Bynner, 1997; Parsons & Byn-

ner, 2005). Räsäsen (2012) mukaan sellaiset työt, joissa peruslaskutaitoja ei tar-

vittaisi, ovat harvassa. Myös tämän kannalta tukea tarvitsevien henkilöiden löy-

täminen on tärkeää, jotta heidän oppimistaan voidaan tukea.   

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan tuen tarpeiden 

arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilan-

teisiin. Opettajalla on työssään käytössä erilaisia menetelmiä arvioida oppilaiden 
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osaamista ja tuen tarvetta. Tarkastelun kohteena olevalle 9-16 -vuotiaiden ikä-

luokalle suunnattuja mittaristoja on tutkittu ja kehitetty toistaiseksi rajoitetusti, sillä 

tutkimuskentän yleinen kiinnostus on kohdistunut lähinnä alkuopetusikäisten las-

ten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen. Etenkin 9-16 -vuotiaiden lasten ja nuor-

ten matemaattisten oppimisvaikeuksien selvittämiseen on hyvin vähän arviointi-

välineitä, ja ne ovat myös osaltaan vanhentuneita. Tilanteeseen on kuitenkin tu-

lossa muutos, sillä tällä hetkellä on meneillään laaja, kansallisten ja kansainvä-

listen tutkijoiden FUNA-yhteishanke (https://www.oppimisanaly-

tiikka.fi/ville/funa/), jossa kehitetään koulujen ja tutkijoiden käyttöön uutta lasku-

taitojen ja matematiikan oppimisen ja oppimisvaikeuksien sähköistä arviointiväli-

nettä. FUNA on lyhenne sanoista Functional numeracy assessment, eli toimin-

nallisten laskutaitojen arviointi.  FUNA on tarkoitettu 3–9-luokkalaisten arviointi-

välineeksi, ja se tarjotaan valmistuttuaan ilmaisena opettajien ja tutkijoiden käyt-

töön valtakunnallisesti. FUNA tulee olemaan käytettävissä suomeksi ja ruotsiksi. 

FUNA koostuu erilaisista osa-alueista, mutta tässä tutkimuksessa kiinnostus koh-

distuu nimenomaan FUNA-DB -mittariin (DB = Dyscalculia Battery), joka on tar-

koitettu matemaattisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen (https://www.oppi-

misanalytiikka.fi/ville/funa/).   

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää FUNA-DB -mittarin luotettavuutta. 

Mittareiden luotettavuutta voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Tässä 

tutkimuksessa keskitytään FUNA-DB:n samanaikaisvaliditeetin selvittämiseen 

vertaamalla sitä toiseen, jo aiemmin luotettavaksi ja toimivaksi arvioituun RMAT-

mittariin. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää, kuinka hyvin FUNA-DB korreloi 

RMAT:n kanssa, ja löytävätkö FUNA-DB ja RMAT samat, matematiikassa hei-

kosti suoriutuvat oppilaat.   
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2 Matemaattiset oppimisvaikeudet 
 
Tässä luvussa määritellään matemaattisia oppimisvaikeuksia sekä kuvataan il-

miön laajuutta ja vaikutuksia yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Lisäksi tässä lu-

vussa kuvataan myös matemaattisten oppimisvaikeuksien tunnistamista.  
 
2.1 Oppimisvaikeuksien määrittelyä 
 

Matemaattisista oppimisvaikeuksista puhuttaessa käytetään usein termejä mate-

maattiset oppimisvaikeudet, dyskalkulia ja heikko osaaminen. Matemaattisissa 

oppimisvaikeuksissa henkilön matemaattisten taitojen oppiminen ja hallitseminen 

on selkeästi haastavampaa hänen ikätovereihinsa verrattuna (Geary, 1993). 

Aiempien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että matemaattiset oppimisvai-

keudet lapsilla ovat melko yleisiä (Geary, 1993; Räsänen, 2005). Arviot oppimis-

vaikeuksien esiintymisen tarkasta määrästä vaihtelevat hieman, sillä Kucian & 

von Aster (2015) sekä Price & Ansari (2013) esittävät, että dyskalkuliaa on 3–6 

prosentilla ikäluokasta, kun taas Lindholm ym. (2016) esittävät dyskalkulian esiin-

tyvyyden olevan 5–7 prosenttia. Räsäsen (2012) mukaan 5-7%:lle opetussuun-

nitelman tavoitteiden mukaisten laskutaitojen oppiminen on ylivoimaista. Devine 

ym. (2013) mukaan dyskalkulian esiintyvyys vaihtelee 1,3-10,3 prosentin välillä. 

Pienistä eroavaisuuksista huolimatta arviot dyskalkulian yleisyydestä ovat sa-

mansuuntaisia. Erot arvioista selittyvät Devinen ym. (2013) mukaan esimerkiksi 

diagnostisten kriteerien vaihtelulla eri puolilla maailmaa - esimerkiksi joissain tut-

kimuksissa älykkyysosamäärän arviointi otetaan tarkasteluun mukaan.  
 
Dyskalkulialla tarkoitetaan laskemiskyvyn häiriötä, jossa peruslaskutaitojen oppi-

minen ja hallitseminen on vaikeaa, eikä tätä vaikeutta voida selittää lapsen älyk-

kyystasolla, näköaistin tai näönkäytön ongelmilla, neurologisella sairaudella tai 

puutteellisella opetuksella (Lindholm ym., 2016; Kucian & von Aster, 2015; 

Geary, 2011; Nöel & Rousselle, 2011; Räsänen, 2012). Dyskalkulialle on tyypil-

listä vaikeuksien esiintyminen myös arkipäiväisissä laskutaidoissa sekä heikko 

koulumenestys matematiikassa (Lindholm ym., 2016; Price & Ansari, 2013, Rä-

sänen, 2012). Näiden lasten numeeriselle prosessoinnille on tyypillistä vaikeudet 

laskutaidon eri osa-alueilla sekä muutokset aivojen rakenteessa ja toiminnassa 
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(Kucian & von Aster, 2015). Butterworthin ja Varman (2014) mukaan lukumääräi-

syyden taju on dyskalkuliassa heikko.  On tavallista, että aritmeettisten taitojen 

vaikeudet esiintyvät yhdessä muiden oppimisvaikeuksien, kuten dysleksian ja 

ADHD:n, kanssa (Kucian & von Aster, 2015; Butterworth ym., 2011). Dyskalkuli-

asta käytetään englanniksi usein myös nimitystä mathematical learning disability 

ja mathematical disability (Mazzocco, 2007). On kuitenkin huomioitava, että ma-

temaattisten oppimisvaikeuksien taustalla voi olla hyvin monenlaisia syitä ja vai-

keudet voivat näyttäytyä eri tavoin. Esimerkiksi Karagiannakis ym. (2014) esittä-

vät matemaattisten oppimisvaikeuksien jaottelun neljään eri alatyyppiin: numee-

rinen, muisti, päättely ja visuo-spatiaalinen vaikeus. Myös dyskalkuliaa voidaan 

määritellä eri tavoin. Skagerlund ja Träff (2014) vastaavasti jakavat dyskalkulian 

aritmeettisen tiedon dyskalkuliaan ja yleiseen dyskalkuliaan.  

 

Heikkoa osaamista matematiikassa ei ole määritelty yhtä tarkasti kuin dyskalku-

liaa, ja määritelmät vaihtelevat eri tutkimusten välillä. Sekä dyskalkuliassa että 

heikossa matemaattisessa osaamisessa puutteet ovat lukumääräisyyden ta-

jussa, vaikeudessa oppia peruslaskutaitoja sekä viiveessä oppia matemaattisia 

toimintamalleja (Geary, 2011). Yleisesti ajatellaan, että heikossa osaamisessa 

vaikeudet matematiikassa ovat samansuuntaisia kuin dyskalkuliassa, mutta lie-

vempiä. Tyypillisesti heikkoa osaamista matematiikassa määritellään siten, että 

henkilön suoriutuminen standardoidussa matemaattisen osaamisen testissä kuu-

luu heikoimman 35 prosentin joukkoon (Mazzocco, 2007). Price & Ansari (2013) 

sen sijaan määrittelevät keskimääräistä heikommiksi osaajiksi heikoimmat 25 %, 

joista kaikista heikointa osaamista osoittavat 10 prosenttiyksikköä ovat dyskalku-

liaa ja prosenttiyksiköt 11-25 heikkoja osaajia. Gearyn mukaan heikkoa osaa-

mista matematiikassa esiintyy tutkimusten mukaan 10-15 prosentilla lapsista ja 

nuorista. Sekä teoreettisista että käytännöllisistä syistä katsottuna olisi tärkeää 

erottaa toisistaan heikon osaamisen henkilöt niistä henkilöistä, joilla on dyskalku-

lia (Butterworth & Varma, 2014). Matemaattisen osaamisen heikkous voi johtua 

monista syistä, kuten heikosta opetuksesta, mutta dyskalkuliassa heikko osaa-

minen ei ole riippuvaista opetuksen laadusta (Butterworth & Varma, 2014).   

 

Matemaattisten oppimisvaikeuksien ydintekijät on kyetty löytämään neuropsyko-

logien ja kognitiotutkijoiden tutkimuksista, joissa on havaittu samat vajaudet sekä 



 

 5 

lasten numeerisen heikkouden että myöhemmin syntyneen numeerisen heikkou-

den (esim. aivovamman yhteydessä) osalta (Geary, 1993). Erään tutkimuksen 

mukaan lapset, joilla on matemaattinen oppimisvaikeus ovat ikätovereitaan 2–3 

vuotta jäljessä taidoissaan, kun taas lapset, jotka suoriutuvat matematiikassa hei-

kosti ovat yhden vuoden jäljessä (Geary, 2011). Aiemmissa tutkimuksissa on 

myös saatu näyttöä siitä, että 10–11-vuotiaiden lasten matemaattisissa taidoissa 

voi olla jopa 7 kouluvuoden suuruinen osaamisero (Räsänen, 2004).  
 

2.2 Oppimisvaikeuksien tunnistaminen 
 

Pedagogisella arvioinnilla voidaan tarkoittaa opettajan tekemää arviointityötä, 

jolla opettaja seuraa oppilaiden oppimista. Pedagoginen arviointityö tulee erottaa 

psykologien ja neuropsykologien tekemästä arviointityöstä, jossa keskitytään 

enemmän oppimista selittävien kognitiivisten tekijöiden selvittämiseen (Mononen 

ym., 2017). Oppimisen haasteiden selvittelyssä molemmat arviointitavat ovat tar-

peen, ja pedagoginen arviointityö on monipuolista, moniammatillista ja pitkäjän-

teistä (Mononen ym., 2017).  

 

Lasten ja nuorten osaamista voidaan arvioida sekä mitata monella eri tavalla, 

esimerkiksi erilaisilla testeillä ja kokeilla. Arkipuheessa testillä ja kokeella tarkoi-

tetaan kuitenkin usein samaa asiaa. Erilaisia arviointivälineitä voidaan erotella 

sen mukaan, perustuvatko ne normeihin vai kriteereihin (Aunio ym., 2004). Esi-

merkiksi opetussuunnitelmaan perustuvat kokeet ovat kriteeriperustaisia, kun 

taas normilla tarkoitetaan sitä, että on koottu riittävän iso tai edustava näyte siitä, 

miten suomalaiset osaavat tehdä tiettyjä tehtäviä (Aunio ym., 2018). Lähes kaikki 

käyttäytymistieteissä tutkittavat ilmiöt noudattavat suunnilleen normaalijakaumaa 

(Nummenmaa, 2004). Normiperustaiset arviointivälineet perustuvat nimenomaan 

normaalijakaumaan. Testillä tarkoitetaan tehtäväkokonaisuutta, jonka tarkoituk-

sena on saada selville jokin ominaisuus, soveltuvuus tai kyky (Mononen ym., 

2017). Tästä syystä testejä ei tule käyttää kouluarvosanojen ja koulumenestyk-

sen mittarina (Räsänen, 2004). Testit ovat normiperustaisia mittavälineitä, eli tes-

tattavan suoritusta tarkastellaan suurilla aineistoilla esitestattua ja standardoitua 

vertailuaineistoa vasten, ja selvitetään, miten yksilö suoriutuu esimerkiksi omaan 
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ikäryhmäänsä verraten (Mononen ym., 2017; Ouakrim-Soivio, 2016). Testien li-

säksi oppimisvaikeuksien tunnistamiseen voidaan käyttää seuloja. Seulat ovat 

testejä karkeampia mittareita, ja niiden mittaustarkkuus on testejä epätarkempi 

(Räsänen, 2005). Seulojen avulla pyritään löytämään ne lapset, joilla on pulmia 

tutkittavalla alueella (https://www.oppimisanalytiikka.fi/ville/funa/manuals/funa-

db-manual-fi/). Seula tehdään tavallisesti koko lapsiryhmälle, ja huolta herännei-

den lasten taitoja arvioidaan vielä yksilöllisesti tehdyllä testillä (Mononen ym., 

2017; Räsänen, 2005, s. 7). Alla olevassa taulukossa 1 kuvataan matemaattisen 

osaamisen arviointivälineitä kouluikäisille lapsille ja nuorille.  

 

Taulukko 1. Matemaattisen osaamisen arviointivälineitä kouluikäisille lapsille ja 
nuorille. 
Arviointi-

väline Mihin perustuu Esimerkkejä Suomessa käytetyistä arvi-
ointivälineistä 

Koe kriteeriperustainen MAKEKO (Ikäheimo ym., 1988) 

Testi normiperustainen 
BANUCA (Räsänen, 2005), RMAT (Räsä-

nen, 2004) 

Seula normiperustainen KTLT (Räsänen & Leino, 2005) 

 

Suomessa erityisopettajat eivät tee oppimisvaikeusdiagnooseja, vaan esimer-

kiksi dyskalkulia-diagnoosin tarvitaan mieluiten neuropsykologin, mutta vähin-

tään psykologin tutkimukset (Räsänen, 2012). Oppimisen haasteista kärsivän op-

pilaan tukeminen ja esimerkiksi koulussa annettavat interventiot eivät kuitenkaan 

edellytä diagnosoitua oppimisvaikeutta. Esimerkiksi osa-aikaista erityisopetusta 

annetaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan op-

pilaille, joilla on matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia.  
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3 Mittareiden luotettavuus 
 
 
Tässä luvussa avataan mittareiden luotettavuuteen liittyviä validiteetin ja reliabili-

teetin käsitteitä sekä mittareiden herkkyyteen ja tarkkuuteen liittyvää teoriaa. Li-

säksi tarkoituksena on kuvata Suomessa käytettävien, kouluikäisten lasten ja 

nuorten matemaattisten oppimisvaikeuksien arviointiin tarkoitettujen normiperus-

taisten testien ja seulojen luotettavuutta.  
 
Arviointivälineiden kehittämisessä on usein tavoitteena luoda normaalijakautu-

neeseen aineistoon perustuva mittari, jonka avulla voidaan todeta kuinka yleistä 

tai harvinaista on saada jokin pistemäärä (Aunio ym., 2018). Normaalijakauma 

auttaa käyttäjää tulkitsemaan lapsen osaamista verrattuna muihin ikäryhmän lap-

siin (Aunio ym., 2018). Normiperustaiset testit ovat siis tarkoitettu tutkittavan jou-

kon jakamiseen tai osittamiseen, ja havaintojen joukosta voidaan erottaa esimer-

kiksi paras 10 % tai heikoin 10 % (Hautamäki & Kuusela, 2004).  
 

Kaikkien seulojen ja testien, jotka on laadittu jonkin tietyn, ennalta määritellyn 

ominaisuuden määrän tai laadun arvioimiseksi, tulee olla luotettavia ja tarkkoja 

(Hautamäki & Kuusela, 2004, s. 258). Tilastokeskuksen määritelmän 

(http://stat.fi/meta/kas/reliabiliteetti.html, luettu 13.9.2021) mukaan ”reliabiliteetti 

ilmaisee sen, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty mittari mittaa haluttua 

ilmiötä. Reliabiliteettia voidaan arvioida esim. toistomittauksilla.” Räsänen (2004, 

s. 13) määrittelee reliabiliteetin tarkoittavan mittarin johdonmukaisuutta, eli koko 

testi mittaa samaa asiaa. Gay ym. (2006, s. 140) jakavat reliabiliteetin viiteen eri 

osaan: 1. stabiliteetti (stability) 2. vastaavuus (equivalence), 3. stabiliteetti ja vas-

taavuus (equivalence and stability), 4. sisäinen yhdenmukaisuus (internal consis-

tency reliability) ja 5. pisteytyksen reliabiliteetti (scorer/rater reliability). Stabiliteet-

tia arvioidaan toistomittausten avulla, eli samaa ryhmää testataan samalla mitta-

rilla ensin kerran ja sitten uudestaan, ja näitä tuloksia verrataan keskenään (Gay 

ym., 2006, s. 140). Räsäsen (2004, s.13) mukaan stabiliteetissa on kyse siitä, 

että mittausajankohdalla ei ole vaikutusta tuloksiin. Vastaavuudella tarkoitetaan 

reliabiliteetin yhteydessä sitä, kuinka hyvin kaksi eri versiota mittarista (esim. 

kaksi erilaista testilomaketta) vastaavat toisiaan samalla testikerralla mitattuna 
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(Gay ym., 2006, s. 140). Stabiliteettia ja vastaavuutta voidaan arvioida mallin mu-

kaan myös yhdessä, jolloin sama ryhmä tekee toistomittauksen, mutta toisella 

kerralla käytössä on eri lomake. Sisäisen yhdenmukaisuuden reliabiliteettia mita-

taan usein korrelaatiomittauksilla. Sisäisellä reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, 

kuinka hyvin mittarin eri osat ovat yhdenmukaisia keskenään (Gay ym., 2006, s. 

141). Pisteytyksen reliabiliteettia arvioitaessa kiinnitetään Gayn ym. (2006, s. 

143) mukaan huomio siihen, vaihteleeko pisteytyksen lopputulos eri pisteyttäjien 

välillä. Riittävän reliabiliteetin arvo vaihtelee testityypeittäin, mutta standardoidun 

kykyjä arvioivan mittarin reliabiliteetin tulisi olla korkea, mieluiten yli 0.90 (Gay 

ym., 2006, s. 143). Heikkilä (2008) esittää, että reliabiliteetin olisi hyvä olla yli 

0.70. Kuitenkaan mitään yksiselitteistä rajaa ei ole mahdollista määrittää (Gay 

ym., 2006.) 

 

Testin validiteetilla tarkoitetaan Räsäsen (2004, s. 13) mukaan testin kykyä mi-

tata tarpeeksi kattavasti ja tehokkaasti juuri sitä, mitä sen on tarkoitus mitata. 

Mittareiden validiteetti voidaan Gayn ym. (2006 s. 134–138) mukaan jakaa nel-

jään eri osaan: 1. sisältövaliditeettin, 2. kriteerivaliditeettiin, 3. rakennevaliditeet-

tiin ja 4. seurausvaliditeettiin. Sisältövaliditeetissa (content validity) arvioidaan 

sitä, kuinka hyvin testin sisältö sopii mitattavaan alueeseen. Tämän arvioimiseen 

ei ole olemassa kvantitatiivisia menetelmiä, vaan sisällön validititeettia arvioita-

essa tutkitaan, ovatko mittarissa käytettävät käsitteet teorian mukaiset sekä kat-

tavatko käsitteet kyseisen ilmiön riittävän laajasti (Metsämuuronen, 2011). Kri-

teerivaliditeetti tarkoittaa mittarin vertaamista valittuihin kriteereihin, kuten esi-

merkiksi aiemmin kehitettyyn mittariin (Gay ym., 2006; Metsämuuronen, 2011; 

Sapp, 2006). Kriteerivaliditeetin avulla voidaan verrata uutta mittaria toisiin mitta-

reihin, ja katsoa saako uudella mittarilla mitattua samaa asiaa kuin aiemmilla mit-

tareilla, mutta esimerkiksi tehokkaammin ja nopeammin. Gayn ym. (2006) mu-

kaan kriteerivaliditeetti pitää sisällään samanaikaisvaliditeetin (concurrent vali-

dity) ja ennustevaliditeetin (predictive validity). Samanaikaisvaliditeettia voidaan 

mitata esimerkiksi toisella mittarilla samanaikaisesti saadun arvon avulla (Metsä-

muuronen, 2011). Ennustevaliditeetissa kriteeri voi olla tulevaisuudessa, eli esi-

merkiksi koulumenestys (Metsämuuronen, 2011). Sapp (2006) sen sijaan mää-

rittelee kriteerivaliditeettiin kuuluvan edellä mainittujen lisäksi myös retrospektii-

visen validiteetin. Rakennevaliditeetti (construct validity) ilmaisee sen, mittaako 
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mittari juuri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata. Mikään yksittäinen validiteettitut-

kimus ei voi määrittää mittarin rakennevaliditeettia, mutta sitä voidaan tarkastella 

sisältö- ja kriteerivaliditeettien kautta. Käytössä olevien testien osalta esimerkiksi 

Yhdysvalloissa ja Kanadassa käytetyn KMR-NU-testin validiteettia on Bachorin 

mukaan (1999) tarkasteltu sekä sisältö- että rakennevaliditeetin kannalta, mutta 

nämä ovat löydettävissä vain testimanuaalista. Näkemättä testimanuaalia ja il-

man julkista tutkimustietoa on hankalaa arvioida, kuinka hyvin sisältö- ja raken-

nevaliditeettia on tutkittu. Seurausvaliditeetin (consequential validity) avulla voi-

daan arvioida niitä mahdollisia seurauksia, joita mittarin käytöstä testattavalle 

henkilölle voi koitua (Gay ym., 2006). 

 

Hautamäen ja Kuuselan (2004) mukaan mittarin herkkyydellä/sensitiivisyydellä 

tarkoitetaan mittarin kykyä tunnistaa pulma tai häiriö silloin, kun jollakulla se on, 

ja tarkkuudella/spesifisyydellä mittarin kykyä tunnistaa henkilöstä, jolla häiriötä ei 

ole, että häiriötä ei ole. Mittarin antama tulos voi olla myöskin niin kutsutusti va-

lepositiivinen tai valenegatiivinen. Valepositiivisella tuloksella tarkoitetaan sitä, 

että testi antaa oppilaalle tuloksen matemaattisesta oppimisvaikeudesta, vaikka 

hänellä ei sitä ole, kun taas valenegatiivinen tulos tarkoittaa sitä, että oppilaalla 

todellisuudessa on matematiikan oppimisen häiriö, vaikka testin perusteella esi-

tetään, että häiriötä ei ole (Hautamäki & Kuusela, 2004). Esimerkiksi S-DMS -

testin osalta vääriä negatiivisia tuloksia on tutkimuksissa löydetty 1-3% tuloksista, 

ja tätä voidaan pitää hyvänä tuloksena (Erford & Klein, 2007). Tarkastelussa siis 

selvitetään, kuinka tarkasti mittari kykenee tunnistamaan ne tapaukset, jotka sen 

on tarkoitus tunnistaa. Etenkin seulan toimivuuden kannalta väärien negatiivisten 

tulosten määrä on tärkeä tunnistaa, sillä väärien negatiivisten tulosten myötä ne 

oppilaat, jotka hyötyisivät tarkemmasta seurannasta ja arvioinnista, voivat jäädä 

löytymättä (Erford & Klein, 2007). Esimerkiksi Asunta ym. (2017) käsittelevät tut-

kimuksessaan tarkkuutta ja herkkyyttä koskevia tutkimustuloksia ennustevalidi-

teetin alla, joka katsotaan kuuluvan osaksi kriteerivaliditeettia. 

 

Taulukossa 2 kuvataan aiemmin kehitettyjä, edelleen Suomessa käytössä olevia 

mittareita. Näiden lisäksi Suomessa on käytössä myös muita mittareita erilaisiin 

tarkoituksiin eri ikäisille. Esimerkiksi sanallisten tehtävien osaamisen arviointiin 
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on Suomessa käytössä MATTE (Kajamies ym., 2003) ja pienemmille lapsille esi-

merkiksi Lukukäsitetesti (Aunio ym., 2009). 

 

Taulukko 2. Aiemmin kehitettyjen mittareiden luotettavuus. 
 BANUCA RMAT KTLT MAKEKO 

Aikarajoitettu kyllä kyllä kyllä ei tiedossa 

Ikäryhmä, jolle mittari on 
suunnattu 

5-94-vuoti-
aat 

9-12-vuoti-
aat 

7.-9. -luokka-
laiset 

1.-9. -luokka-
laiset 

Normiaineiston koko 767 2673 1157 ei normitettu 

Sisältövaliditeetti - - - - 

Samanaikaisvaliditeetti - 0.43-0.66 0.61-0.78 - 

Ennustevaliditeetti - - - - 

Rakennevaliditeetti - - - - 

Seurausvaliditeetti - - - - 

Stabiliteetti - 0.65-0.83 - - 

Vastaavuus - - 0.88-0.90 - 

Stabiliteetti ja vastaavuus - - - - 

Sisäinen yhdenmukaisuus 0.63-0.89 0.92-0.95 0.88-0.90 - 

Pisteytyksen reliabiliteetti - - - - 

 

Taulukossa 2 on kuvattu Suomessa käytettävien arviointivälineiden luotettavuu-

den tunnuslukuja. Taulukosta käy ilmi, että luotettavuuden arviointi on kaikissa 

mittareissa ollut suppeaa, ja arviointia ei ole tehty reliabiliteetin ja validiteetin kaik-

kien osa-alueiden osalta. Huomioitavaa on, että sisältövaliditeettia ei arvioida 

kvantitatiivisesti, eikä tätä ulottuvuutta ole käyty mittareita käsittelevissä artikke-

leissa tai manuaaleissa läpi. Esimerkiksi MAKEKO-arviointivälineestä ei ole julki-

sesti saatavilla luotettavuustutkimuksia eikä tietoa aikarajoituksesta. Tämä voi 

selittyä sillä, että MAKEKO ei perustu normiaineistoon, eikä sen taustalla ole niin 

vahvaa tutkimusnäyttöä kuin normiperustaisissa mittareissa. Taulukossa kuvat-

tujen mittareiden validiteetin ja reliabiliteetin korrelaatiokertoimien arvot ovat pää-

asiassa korkeita (yli 0.70), eli mittareiden voidaan katsoa tältä osin olevan melko 

luotettavia. Luotettavuuden arviointi on kuitenkin hyvin yksipuolista.  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää uuden FUNA-DB-testin luotetta-

vuutta. Luotettavuutta selvitetään validiteetin kannalta. Validiteettia selvitetään 

kriteerivaliditeetin kautta, tarkemmin määriteltynä samanaikaisvaliditeetin kan-

nalta vertaamalla FUNA-DB -testiä aiemmin kehitettyyn ja paljon tutkittuun, noin 

30 vuotta sitten kehitettyyn RMAT-testiin. Tässä tutkimuksessa tutkimuskysy-

mykset ovat: 

 

1. Mikä on FUNA-DB -testin samanaikaisvaliditeetti RMAT-mittarin avulla ar-

vioituna? 

1.1. Miten FUNA:n ja RMAT:n osa-alueet korreloivat keskenään? 

1.2. Miten FUNA ja RMAT tunnistavat samoja heikkoja osaajia? 

 

Tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia empiirisen aineiston pohjalta kvantita-

tiivisin tutkimusmenetelmin. Lisäksi aineistosta tarkastellaan myös kuvailevia tun-

nuslukuja, taustamuuttujien vaikutusta aineistoon sekä aineiston jakautunei-

suutta. 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Tämän osion tarkoituksena on kuvata tutkimusprosessia, käytettyjä analyysime-

netelmiä sekä antaa yleinen kuvaus aineistosta ja sen taustamuuttujista. Lisäksi 

tässä osiossa esitellään tutkimuksessa käytetyt mittarit.  

 

5.1 Tutkimuksen eteneminen 
 
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena syys-lokakuun 2021 aikana. 

Tutkimuksen kohteeksi valikoitui yhteensä 318 (N=318) 9-13 -vuotiasta lasta ja 

nuorta. Tutkimuksen toteutus on kuvattuna myös kuviossa 1. 

 

Tutkimukseen osallistui 318 henkilöä keskikokoisesta Uusimaalaisesta kaupun-

gista. Kutsu osallistua tutkimukseen annettiin 430 lapsen kotiin (N=430), joista 

osa jäi pois joko tutkimusluvan puutteen, sairastumisen tai palautumatta jääneen 

lomakkeen vuoksi. Lomakkeiden kerääminen tapahtui koulujen opettajien toi-

mesta, ja tämän vuoksi minulla ei ollut saatavilla tarkkaa tietoa syistä, miksi osa 

oppilaista jäi tutkimuksesta pois. Lopulliseksi aineistokooksi muodostui N=318. 

Tutkimusaineisto kerättiin ilman lapsen tai nuoren nimeä, ja käsiteltiin luottamuk-

sellisesti vain tutkimusryhmässä, eikä yksittäistä lasta tai nuorta voi tunnistaa tut-

kimusaineistosta tai siitä tehtävistä julkaisuista.  

 

Oppilailla teetettiin tässä vaiheessa samanaikaisesti sekä RMAT- että FUNA-DB-

testit. Testit teetettiin koulun opettajien toimesta. Lisäksi osana samaa tutkimus-

projektia oppilaille tehtiin FUNA-DB:n osalta myös toistomittaus kahden viikon 

kuluttua ensimmäisestä FUNA-DB-mittauksesta. RMAT- ja FUNA-DB-mittauk-

sessa pyrittiin kuitenkin saamaan mittaukset tehtyä mahdollisimman lyhyen aika-

välin sisällä. FUNA-aineisto oli saatavilla sähköisesti, kun taas RMAT-testit pis-

teytin itse manuaalisesti. 

 

Kokosin tarkastamani RMAT-aineiston ensin manuaalisesti Excel-ohjelmaan. 

FUNA-aineiston sain käyttööni SPSS-tiedostomuodossa. Tämän jälkeen vein 

RMAT-aineiston SPSS 28.0-ohjelmaan, jossa yhdistin RMAT- ja FUNA-aineistot 

toisiinsa. Aineisto yhdistettiin tutkimushenkilöille luotujen yksilöivien id-tunnusten 
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perusteella siten, että yksittäisen henkilön RMAT- ja FUNA-tulokset on yhdistetty 

toisiinsa. Aineistosta poistettiin ne henkilöt, joilta puuttui toinen testeistä esimer-

kiksi sairastumisen tai muun poissaolon vuoksi. Tässä vaiheessa aineiston koko 

pieneni hieman alkuperäisestä. Aineistosta ei missään vaiheessa ole ollut mah-

dollista tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla 

(versio 28.0) ja osittain myös Excelillä.  

 

 
 

Kuvio 1. Tutkimuksen eteneminen.  

 

Ennen aineiston analyysia tein aineistolle vielä tarvittavia muuttujamuunnoksia. 

RMAT-testin osalta laskin kaikkien osioiden pisteet yhteen summamuuttujana. 

FUNA-DB:n osalta muodostin kaksi summamuuttujaa: FUNA-DB -lukukäsite ja 

FUNA-DB -laskusujuvuus. Aineiston analyysivaiheessa aineistosta analysoitiin 

ensin kuvailevia tunnuslukuja sekä jakaumien normaaliutta. Tämän jälkeen ai-

neistosta tarkasteltiin eri ryhmien välisiä eroja (sukupuoli, kieli) sekä FUNA-DB:n 

ja RMAT:n tehtäväosioiden välistä korrelaatiota. Nämä vaiheet tehtiin SPSS 28.0 
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-ohjelmalla. Tämän jälkeen aineistoa analysoitiin vielä Excel-ohjelmassa konfigu-

raalisen frekvenssianalyysin avulla. Viimeisenä tutkimusvaiheena tutkimustulok-

set raportoitiin ja selitettiin auki.  

 

5.2 Aineiston taustatiedot 
 
Lopulliseksi otoskooksi muodostui N=318. Oppilaat olivat 3.-, 5.-, ja 7.-luokkalai-

sia. Sukupuolen osalta tähän tutkimukseen osallistui tasaisesti sekä poikia että 

tyttöjä, ja suurin osa oppilaista ilmoitti taustatiedoissa parhaiten osaamaksi kie-

lekseen suomen. Oppilaiden iän, sukupuolen ja kielen jakautuminen aineistossa 

on kuvattu tarkemmin myöhemmissä taulukoissa (taulukot 3-5). Sukupuolen ja 

kielen osalta tarkastellaan myös ryhmien välisiä eroja kahden riippumattoman 

otoksen t-testin avulla, ja tulokset ovat esitettyinä taulukoissa 6 ja 7. Luokka-as-

teiden välisiä eroja tarkastellaan kuvailevien tunnuslukujen sekä yksisuuntaisen 

varianssianalyysin (ANOVA) avulla. Luokka-asteiden erojen osalta on raportoitu 

myös keskiarvot, keskihajonnat sekä minimi- ja maksimipisteet. Kuvailevat tun-

nusluvut luokka-asteittain on esitelty taulukossa 8, ja yksisuuntainen varianssi-

analyysi ANOVA taulukossa 9. 

 

Alla olevassa taulukossa 3 on näkevillä koko aineiston osiokohtaiset otoskoot, 

keskiarvot ja keskihajonnat. RMAT-testin osion 1 maksimipistemäärä on 16, ja 

tässä tutkimuksessa vastaajien keskiarvo kyseiseen osioon on 15,07. Tästä osi-

osta (päässä laskettavat yhteen- ja vähennyslaskut) tutkimukseen osallistuneet 

ovat saaneet korkeita pistemääriä. Kiinnostavaa on myös RMAT-testin osioiden 

6, 7 ja 8 keskiarvo, joka on lähellä nollaa. Maksimipistemäärä kyseisissä osioissa 

on 3.  
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Taulukko 3. Koko aineiston keskiarvot ja keskihajonnat. 
  

 

Koko aineisto 
(N = 318) 

  n ka kh 

RMAT_1 318 15.07 1.332 

RMAT_2 318 5.91 2.214 

RMAT_3 318 5.30 2.491 

RMAT_4 318 1.40 2.016 

RMAT_5 318 1.35 1.875 

RMAT_6 318 0.42 0.809 

RMAT_7 318 0.43 0.778 

RMAT_8 318 0.21 0.566 

RMAT_YHT 318 30.09 8.232 

FUNA_NC_TEHO 316 1007.730 323.558 

FUNA_DM_TEHO 316 2209.154 792.052 

FUNA_AR 311 14.12 5.497 

FUNA_SA 312 37.35 13.858 

FUNA_SS 309 33.657 13.863 

FUNA_CA 293 20.73 9.336 

FUNA_MU 290 30.77 14.651 

FUNA_LUKUKÄSITE 314 3215.261 1052.144 

FUNA_LASKUSUJUVUUS 281 140.626 50.895 
Lyhenteiden selitteet: RMAT_1 = yhteen- ja vähennyslaskut, RMAT_2 = yhteen- ja vä-

hennyslaskut allekkain, RMAT_3 = kertolaskut, RMAT_4 = jakolaskut, RMAT_5 = mit-

tayksikkömuunnokset, RMAT_6 = desimaaliluvut, RMAT_7 = murtoluvut ja laskujärjes-

tys, RMAT_8 = yhtälöt, RMAT_YHT = koko RMAT-testin summapisteet, 

FUNA_NC_TEHO = lukujen vertailu (tehokkuusindeksi), FUNA_DM_TEHO = lukujen 

määrän vastaavuus (tehokkuusindeksi), FUNA_AR = lukusarjat, FUNA_SA = yhteenlas-

kut, FUNA_SS = vähennyslaskut, FUNA_CA = laskutoimituksia, FUNA_MU = kertolas-

kut, FUNA_LUKUKÄSITE = FUNA_NC_TEHO ja FUNA_DM_TEHO -osioiden summa-

pisteet, FUNA_LASKUSUJUVUUS = FUNA_AR, FUNA_SA, FUNA_SS, FUNA_CA ja 

FUNA_MU -osioiden summapisteet. 

 

Tyttöjen ja poikien välisiä eroja koko testin osalta tarkasteltiin kahden riippumat-

toman otoksen t-testin avulla. T-testin tulokset sukupuolen välisten erojen osalta 
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on esitetty taulukossa 4.  Levenen testi osoitti, että ryhmien varianssit olivat riit-

tävän samanlaiset: RMAT p=0.449, FUNA-DB: lukukäsite p=0.233 ja FUNA-DB 

p=0.459. T-testin tulokset osoittivat, että tyttöjen ja poikien osaamisessa ei ollut 

eroa RMAT:n eikä FUNA-DB:n lukukäsiteosion kokonaispisteissä (Taulukko 4). 

Sen sijaan FUNA-DB:n laskusujuvuus-osiossa pojat pärjäsivät tilastollisesti mer-

kitsevästi tyttöjä paremmin, p <0.05. 

 

Taulukko 4. Sukupuolten väliset erot. 

 

 Pojat 
(n = 155)   Tytöt 

(n = 163) 

    

    n ka kh  n ka kh t df p d 

RMAT_1 
 

155 15.32 1.037   163 14.83 1.529 3.273 316 .001 1.312 

RMAT_2 
 

155 6.15 2.131 
 

163 5.68 2.274 1.889 316 .06 2.205 

RMAT_3 
 

155 5.35 2.381 
 

163 5.25 2.597 .346 316 .729 2.494 

RMAT_4 
 

155 1.46 2.099 
 

163 1.35 1.939 .479 316 .633 2.019 

RMAT_5 
 

155 1.49 1.949 
 

163 1.22 1.799 1.282 316 .201 1.873 

RMAT_6 
 

155 0.48 0.900 
 

163 0.36 0.709 1.413 316 .159 .808 

RMAT_7 
 

155 0.37 0.757 
 

163 0.48 0.796 -1.196 316 .232 .777 

RMAT_8 
 

155 0.22 0.561 
 

163 0.21 0.571 .169 316 .866 .567 

RMAT_YHT 
 

155 30.84 7.993 
 

163 29.38 8.415 1.583 316 .114 8.212 

FUNA_NC 
(TEHOK.)  

153 991.748 321.738 
 

163 1022.732 325.530 -.850 314 .396 323.7 

FUNA_DM 
(TEHOK.)  

153 2286.462 856.131 
 

163 2136.589 721.929 1.686 314 .093 789.7 

FUNA_AR 
 

151 15.03 5.671 
 

160 13.27 5.202 2.851 309 .005 5.435 

FUNA_SA 
 

151 38.93 14.489 
 

161 35.86 13.111 1.961 310 .051 13.8 

FUNA_SS 
 

149 34.9597 15.18262 
 

160 32.444 12.436 1.598 307 .111 13.83 

FUNA_CA 
 

140 21.94 9.488 
 

153 19.63 9.086 2.133 291 .034 9.28 

FUNA_MU 
 

139 31.39 15.177 
 

151 30.21 14.177 .686 288 .493 14.67 

FUNA_LK   151 3275.646 1124.901   163 3159.321 980.117 .979 312 .328 1052.2 

FUNA_LS  134 147.806 51.4914  147 134.082 49.618 2.275 279 .024 50.52 

Lyhenteiden selitteet: RMAT_1 = yhteen- ja vähennyslaskut, RMAT_2 = yhteen- ja vä-

hennyslaskut allekkain, RMAT_3 = kertolaskut, RMAT_4 = jakolaskut, RMAT_5 = mit-

tayksikkömuunnokset, RMAT_6 = desimaaliluvut, RMAT_7 = murtoluvut ja laskujärjes-

tys, RMAT_8 = yhtälöt, RMAT_YHT = koko RMAT-testin summapisteet, 

FUNA_NC_TEHO = lukujen vertailu (tehokkuusindeksi), FUNA_DM_TEHO = lukujen 
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määrän vastaavuus (tehokkuusindeksi), FUNA_AR = lukusarjat, FUNA_SA = yhteenlas-

kut, FUNA_SS = vähennyslaskut, FUNA_CA = laskutoimituksia, FUNA_MU = kertolas-

kut, FUNA_LK = FUNA_NC_TEHO ja FUNA_DM_TEHO -osioiden summapisteet (luku-

käsite), FUNA_LS = FUNA_AR, FUNA_SA, FUNA_SS, FUNA_CA ja FUNA_MU -osioi-

den summapisteet (laskusujuvuus). 

 

Taustatiedoissa selvitettiin oppilaan kielitaustaa kysymällä, mikä on oppilaan par-

haiten puhuma kieli, vaihtoehtoina oli ”suomi” tai ”muu kieli”. Lisäksi kysyttiin, mitä 

kieltä oppilaan kotona puhutaan. Kahden kieliryhmän (suomi tai muu kieli) välisiä 

eroja tarkasteltiin myös kahden riippumattoman otoksen t-testin avulla. T-testin 

tulokset kahden kieliryhmän osalta on esitetty taulukossa 5. Levenen testin pe-

rusteella ryhmien varianssit olivat myös tässä yhteydessä riittävän suuret: RMAT: 

p=0.407, FUNA-DB lukukäsite p=0.499 ja FUNA-DB laskusujuvuus p=0.943. T-

testin tulos RMAT-testin osalta oli tilastollisesti merkitsevä, p<0.05. Testin mu-

kaan muuta kieltä parhaiten puhuvat menestyivät RMAT-testissä huonommin, 

kuin suomea parhaiten puhuvat oppilaat (Taulukko 5). FUNA-DB:n osalta erot 

eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, joten voidaan ajatella FUNA-DB:n toimivan 

yhtä hyvin matemaattisen osaamisen mittaamiseen sekä suomea että muuta 

kieltä parhaiten puhuvilla lapsilla. Kielten väliset erot on esitetty alla olevassa tau-

lukossa. 
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Taulukko 5. Kielten väliset erot. 

 

 Suomi 
(n = 282)   Muu kieli 

(n = 33) 

    

    n ka kh  n ka kh t df p d 

RMAT_1 
 

282 15.13 1.263   33 14.58 1.803 2.273 313 .024 1.328 

RMAT_2 
 

282 5.99 2.146 
 

33 5.24 2.728 1.826 313 0.069 2.212 

RMAT_3 
 

282 5.40 2.423 
 

33 4.45 2.980 2.069 313 .087 2.486 

RMAT_4 
 

282 1.48 2.051 
 

33 0.82 1.667 1.781 313 .076 2.015 

RMAT_5 
 

282 1.40 1.897 
 

33 1.06 1.713 0.984 313 .326 1.879 

RMAT_6 
 

282 0.42 0.811 
 

33 0.42 0.830 -.015 313 .988 .813 

RMAT_7 
 

282 0.44 0.781 
 

33 0.39 0.788 0.294 313 .769 .782 

RMAT_8 
 

282 0.22 0.573 
 

33 0.18 0.528 0.363 313 .716 .569 

RMAT_YHT 
 

282 30.48 8.124 
 

33 27.15 8.875 2.202 313 .028 8.204 

FUNA_NC_TE
HO  

281 1002.915 325.248 
 

32 1031.722 312.067 -.477 311 .634 323.9 

FUNA_DM_TE
HO  

280 2200.872 791.083 
 

33 2297.930 830.462 -.663 311 .508 759.2 

FUNA_AR 
 

276 14.34 5.373 
 

32 12.88 6.293 1.430 306 .154 5.473 

FUNA_SA 
 

277 37.76 13.794 
 

33 34.30 14.514 1.354 308 .177 13.87 

FUNA_SS 
 

273 34.256 13.945 
 

33 30.303 12.03 1.559 304 .120 13.76 

FUNA_CA 
 

259 21.16 9.351 
 

31 18.06 8.748 1.752 288 .081 9.290 

FUNA_MU 
 

259 31.45 14.570 
 

30 25.27 14.527 2.202 287 .028 14.57 

FUNA_LK 
 

279 3203.753 1053.232 
 

32 3316.234 1083.984 -.571 309 .569 1056.4 

FUNA_LS   252 142.441 50.737   28 126.00 50.939 1.626 278 .105 50.76 

Lyhenteiden selitteet: RMAT_1 = yhteen- ja vähennyslaskut, RMAT_2 = yhteen- ja vä-

hennyslaskut allekkain, RMAT_3 = kertolaskut, RMAT_4 = jakolaskut, RMAT_5 = mit-

tayksikkömuunnokset, RMAT_6 = desimaaliluvut, RMAT_7 = murtoluvut ja laskujärjes-

tys, RMAT_8 = yhtälöt, RMAT_YHT = koko RMAT-testin summapisteet, 

FUNA_NC_TEHO = lukujen vertailu (tehokkuusindeksi), FUNA_DM_TEHO = lukujen 

määrän vastaavuus (tehokkuusindeksi), FUNA_AR = lukusarjat, FUNA_SA = yhteenlas-

kut, FUNA_SS = vähennyslaskut, FUNA_CA = laskutoimituksia, FUNA_MU = kertolas-

kut, FUNA_LK = FUNA_NC_TEHO ja FUNA_DM_TEHO -osioiden summapisteet (luku-

käsite), FUNA_LS = FUNA_AR, FUNA_SA, FUNA_SS, FUNA_CA ja FUNA_MU -osioi-

den summapisteet (laskusujuvuus). 
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Eri luokka-asteiden välisiä eroja tarkasteltiin kuvailevien tunnuslukujen sekä va-

rianssianalyysin avulla. Kuvailevia tunnuslukuja on esitelty alla olevassa taulu-

kossa 6. Taulukosta 6 voidaan huomata suurta hajontaa oppilaiden testimenes-

tyksen välillä. Esimerkiksi huonoimmillaan 7.-luokkalainen pärjäsi RMAT-testissä 

keskiverto 3.luokkalaisen tasolla. Parhaimmillaan 3.luokkalainen on taas taidoil-

taan saanut 34 pistettä, kun 5.-luokkalaisten keskiarvo on 32.22 pistettä, ja 7.-

luokkalaisten keskiarvo 35.27 pistettä. Taitotasossa on siis hajontaa. Tarkastel-

taessa FUNA-DB-testin lukukäsiteosion pistehajontaa (FUNA_LK) on huomat-

tava, että arvot ovat käänteiset, sillä lukukäsitetehtävien osalta käytetään kään-

teistä tehokkuusindeksiä. Lukukäsitetestin osalta pienempi pistemäärä tarkoittaa 

nopeampaa tehtävien tekemistä, eli oppilaan katsotaan olevan taitavampi. 

 

Taulukko 6. Keskiarvot, keskihajonnat, minimit ja maksimit luokka-asteittain. 

luokka N ka kh min. max. 
3.      
RMAT_YHT 92 21.67 5.155 9 34 
FUNA_LK 90 4291.092 959.976 2638.47 7449.47 
FUNA_LS 81 88.136 31.302 23.00 175.00 

5.      
RMAT_YHT 130 32.22 5.943 18 48 
FUNA_LK 128 2999.766 762.477 1778.46 5918.49 
FUNA_LS 113 151.788 38.221 53.00 246.00 

7.      
RMAT_YHT 96 35.27 7.124 21 53 
FUNA_LK 96 2493.996 567.431 1602.83 4225.06 
FUNA_LS 87 175.00 40.811 84.00 258.00 

Lyhenteiden selitteet: RMAT_YHT = koko RMAT-testin summapisteet, FUNA_LK = 

FUNA_NC_TEHO ja FUNA_DM_TEHO-osioiden summapisteet (lukukäsite), FUNA_LS 

= FUNA_AR, FUNA_SA, FUNA_SS, FUNA_CA ja FUNA_MU -osioiden summapisteet 

(laskusujuvuus) 
 

Taustatietona halusin myös selvittää, ovatko 3.-, 5.- ja 7.-luokkalaisten matema-

tiikan osaamisessa havaitut erot tilastollisesti merkitseviä kaikissa testin osissa. 

Oletuksena oli, että luokkien osaamistasossa on tilastollisesti merkitsevää eroa, 

sillä matematiikan osaaminen on kumuloituvaa. Useamman keskiarvon yhtäai-

kainen tarkastelu tapahtuu varianssianalyysilla, joka perustuu ryhmien varians-

sien vertailemiseen (Metsämuuronen, 2011). Johtopäätös tehdään F-jakauman 
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perusteella (Metsämuuronen, 2011). Varianssianalyysi (ANOVA) tehtiin 3.-, 5.-, 

ja 7.-luokkalaisten osalta RMAT-testin, FUNA:n lukukäsiteosion sekä FUNA-

DB:n laskusujuvuusosion osalta. Yksisuuntaisen varianssianalyysin tulokset esi-

tellään taulukossa 7.  

 

Taulukko 7. 3.-, 5.- ja 7.- luokkalaisten testimenestyksen varianssianalyysi. 

ANOVA           
  SS df MS F P-arvo 
RMAT_YHT      

Ryhmien välinen 9684.649 2 4842.324 129.312 <0.001 
Ryhmien sisäinen 11795.706 315 37.447   

Yhteensä 21480.355 317    

FUNA_LUKUKÄSITE      

Ryhmien välinen 160052765 2 80026382.5 133.492 <0.001 
Ryhmien sisäinen 186440290 311 599486.464   

Yhteensä 346493055 313    

FUNA_LASKUSUJUVUUS      

Ryhmien välinen 340047.356 2 170023.678 122.695 <0.001 
Ryhmien sisäinen 385236.409 278 1385.742   

Yhteensä 725283.765         
Lyhenteiden selitteet: RMAT_YHT = koko RMAT-testin summapisteet, FUNA_LUKUKÄ-

SITE = FUNA_NC_TEHO ja FUNA_DM_TEHO-osioiden summapisteet, FUNA_LASKU-

SUJUVUUS = FUNA_AR, FUNA_SA, FUNA_SS, FUNA_CA ja FUNA_MU -osioiden 

summapisteet. 

 

Yksisuuntaisen varianssianalyysin tulosten perusteella voidaan todeta, että ryh-

mät eroavat testimenestyksen osalta tilastollisesti merkitsevästi. Matematiikan 

kumuloituvan luonteen vuoksi tämä oli odotettu tulos, sillä 3.-, 5.- ja 7.-luokkalais-

ten voidaan olettaa olevan erilaisia osaamistasoltaan. ANOVA kertoo, että ryh-

mien välillä on eroa, mutta halusin vielä selvittää tarkemmin, onko ryhmien väli-

nen ero havaittavissa jokaisen ryhmän välillä. Tätä selvittääkseni tein vielä post 

hoc -testin (Bonferroni), jonka tulokset esitellään taulukossa 8. 
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Taulukko 8. Luokkien väliset erot testimenestyksessä. 

  (I) 
luokka  

(J) 
luokka 

keskiarvo-
jen erotus 

(I-J) 
keskivirhe p-arvo 

95% luottamusväli 

alempi raja ylempi raja 
RMAT 3 5 -10.549 0.834 <0.001 -12.56 -8.54 

  7 13.597 0.893 <0.001 -15.75 -11.45 
 5 3 10.549 0.834 <0.001 8.54 12.56 
  7 -3.048 0.823 <0.001 -5.03 -1.07 
 7 3 13.597 0.893 <0.001 11.45 15.57 
    5 3.048 0.823 <0.001 1.07 5.03 

FUNA_LK 3 5 1291.327 106.510 <0.001 1034.956 1547.697 
  7 1797.097 113.603 <0.001 1523.655 2070.539 
 5 3 -1291.326 106.510 <0.001 -1547.6968 -1034.956 
  7 505.77044 104.538 <0.001 254.148 757.393 
 7 3 -1797.097 113.603 <0.001 -2070.539 -1523.6548 
    5 -505.770 104.538 <0.001 -757.3928 -254.1481 

FUNA_LS 3 5 -63.65181 5.42 <0.001 -76.705 -50.599 
  7 -86.864 5.748 <0.001 -100.708 -73.021 
 5 3 63.652 5.42 <0.001 50.599 76.705 
  7 -23.212 5.31 <0.001 -36.001 -10.424 
 7 3 86.864 5.748 <0.001 73.021 100.708 
    5 23.212 5.31 <0.001 10.424 36.001 

Lyhenteiden selitteet: RMAT_YHT = koko RMAT-testin summapisteet, FUNA_LUKUKÄ-

SITE = FUNA_NC_TEHO ja FUNA_DM_TEHO-osioiden summapisteet, FUNA_LASKU-

SUJUVUUS = FUNA_AR, FUNA_SA, FUNA_SS, FUNA_CA ja FUNA_MU -osioiden 

summapisteet. 

 
Post hoc -testistä havaitaan, että ryhmien väliset erot ovat tilastollisesti merkitse-

viä (p<0.001) kaikkien luokkien välillä. Erot eri ryhmien välillä voidaan havaita 

jokaisen testin osalta (RMAT, FUNA-DB:n lukukäsiteosio ja FUNA-DB:n laskusu-

juvuusosio). Myös tämä tulos oli odotettavissa matematiikan osaamisen kumuloi-

tuvan luonteen vuoksi. 
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5.3 Tutkimuksessa käytettävät testit 
 
Aineistona tässä tutkimuksessa on tutkittavilla teetetyt RMAT- ja FUNA-testitu-

lokset. Testit teetettiin oppilaiden omissa luokissa, oman luokanopettajan, oppi-

lasta opettavan aineenopettajan tai erityisopettajan valvonnassa, sillä koronati-

lanteen vuoksi en itse saanut pitää testejä oppilaille. Testaajat saivat kirjalliset 

ohjeet testaustilannetta varten. FUNA-DB on sähköisessä muodossa oleva testi, 

joka antaa suoraan testattaville pisteet. RMAT-testi on paperin ja kynän avulla 

tehtävä testilomake, jotka tarkastin ja pisteytin itse manuaalisesti.  

 

RMAT-testi on WRAT-testin pohjalta kehitelty testi 3–6. luokkalaisille koululaisille 

tarkoitettu testi laskutaitojen selvittämiseen (Räsänen, 2004, s. 3). RMAT-testin 

malli on poimittu WRAT-testistä, mutta sitä on muokattu paremmin vastaamaan 

suomalaista opetuskulttuuria, ja peruslaskutoimitusten osuutta on kasvatettu 

(Räsänen, 2004, s. 3). RMAT -testi koostuu kaksisivuisesta lomakkeesta, johon 

oppilaat vastaavat 10 minuutin ajan, eli kyseessä on aikarajoitettu testi. RMAT 

koostuu 8 tehtäväosiosta: yhteen- ja vähennyslaskut, yhteen- ja vähennyslaskut 

allekkain, kertolaskut, jakolaskut, mittayksikkömuunnokset, desimaaliluvut, mur-

toluvut ja laskujärjestys sekä yhtälöt.  

 

RMAT-testin sisäistä yhdenmukaisuutta tarkasteltaessa Cronbachin alfa vaihte-

lee välillä 0.580–0.853. Cronbachin alfa on laskettu jokaisesta tehtäväosiosta 

erikseen yksittäisten tehtävien perusteella, ja osiokohtaiset arvot on esitelty tau-

lukossa 3.  

 
FUNA-DB (Functional Numeracy Assesment Dyscalculia Battery) on kehitteillä 

oleva mittari, jonka avulla voidaan arvioida numeerisia ja matemaattisia taitoja 

(Räsänen ym., 2021). FUNA-DB on tarkoitettu 3-9 -luokkalaisten lasten ja nuor-

ten laskutaitojen ja matematiikan oppimisvaikeuksien arviointiin, ja se on saata-

villa suomen ja ruotsin kielillä (https://oppimisanalytiikka.fi/funa, luettu 

20.9.2021). FUNA-DB on tarkoitettu matemaattisten oppimisvaikeuksien tunnis-

tamiseen (https://www.oppimisanalytiikka.fi/ville/funa/manuals/funa-db-manual-

fi/, luettu 3.4.2022) ja se mittaa etenkin perustaitojen sujuvuutta lukukäsitteen ja 
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laskutaitojen osalta. FUNA toimii sähköisessä ympäristössä ja sitä voidaan käyt-

tää tietokoneen, tabletin tai muun mobiililaitteen kautta (Räsänen ym., 2021). 

FUNA-DB:ssä on tehtäviä seuraavista matematiikan osa-alueista: lukujen ver-

tailu, luvun ja määrän vastaavuus, lukusarjat, yhteenlasku, vähennyslasku, las-

kutehtäviä ja kertolasku. FUNA-DB voidaan jakaa kahteen osaan: lukukäsite ja 

laskusujuvuus (https://www.oppimisanalytiikka.fi/ville/funa/manuals/funa-db-ma-

nual-fi/, luettu 3.4.2022). FUNA-DB:n lukukäsiteosio koostuu kahdesta tehtävä-

osiosta: lukujen vertailu, ja luvun ja määrän vastaavuus. FUNA-DB:n laskusuju-

vuusosio koostuu neljästä osiosta: lukusarjat, yhteenlaskut (yksinumeroiset lu-

vut), vähennyslaskut (yksinumeroiset luvut), laskutehtävät (moninumeroiset lu-

vut) sekä kertolaskut (https://www.oppimisanalytiikka.fi/ville/funa/manuals/funa-

db-manual-fi/, luettu 3.4.2022). Myös FUNA-DB on aikarajoitettu testi. Koska ky-

seessä on sähköinen arviointiväline, tutkittavien testitulokset olivat saatavilla Mic-

rosoft Excel-tiedostona ilman manuaalista tarkistamista.  

 

FUNA-DB:n osalta laskusujuvuusosiosta muodostettiin summamuuttuja laske-

malla osioiden pisteet yhteen. FUNA-DB-lukukäsiteosiosta käytetään tehok-

kuusindeksiarvojen avulla laskettua summamuuttujaa. Tehokkuusindeksiarvo 

saadaan tässä aineistossa jakamalla mediaaniaika oikeellisuusprosentilla. Te-

hokkuusarvo on käänteinen, eli mitä korkeammat pisteet tehokkuusindeksissä, 

sitä hitaampaa oppilaan suoriutuminen testissä on. Pienempi tehokkuusindeksi 

merkitsee sujuvampaa tehtävien tekemistä.  

 

Taulukko 9. FUNA-DB:n ja RMAT:n osiot ja osioiden Cronbachin α. 

FUNA-DB α RMAT α 
kertolasku 0.975 kertolasku 0.829 
laskutehtäviä 0.951 yhteen- ja vähennyslaskut 0.580 
yhteenlasku 0.972 yhteen- ja vähennyslaskut allekkain 0.742 
vähennyslasku 0.967 murtoluvut ja laskujärjestys 0.643 
lukusarjat 0.908 jakolaskut 0.853 
lukujen vertailu 0.788 mittayksikkömuunnokset 0.853 
lukujen määrän vastaavuus 0.692 desimaaliluvut 0.697 
    yhtälöt 0.807 
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Cronbachin alfan arvot sekä FUNA-DB:n että RMAT:n osalta on esitelty yllä ole-

vassa taulukossa 9. Cronbachin alfa on laskettu jokaisesta tehtäväosiosta erik-

seen yksittäisten tehtävien perusteella.  FUNA-DB:n osalta sisäistä yhdenmukai-

suutta tarkasteltaessa Cronbachin alfa vaihtelee välillä 0.692-0.975. Myös FUNA-

DB:n osalta Cronbachin alfa laskettiin jokaisesta tehtäväosiosta erikseen yksit-

täisten tehtävien perusteella. RMAT-testin sisäistä yhdenmukaisuutta tarkastel-

taessa Cronbachin alfa vaihtelee välillä 0.580–0.853. FUNA-DB saa Cronbachin 

alfan osalta RMAT-testiä suurempia arvoja, eli sen tehtävien sisäinen yhdenmu-

kaisuus on Cronbachin alfalla arvioituna suurempi. On esitetty, että alin hyväk-

syttävä alfan arvo olisi 0,60 (Metsämuuronen, 2011). RMAT:n osalta FUNA-DB:n 

osalta kaikki alfan arvot ovat yli tuon, kun taas RMAT:n osalta yksi tehtäväosio 

(RMAT_1, alfa 0.580) jää alle tuon rajan. Sekä FUNA-DB:n että RMAT:n osalta 

on esitelty alla olevassa taulukossa. 
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5.4 Aineiston jakauman tarkastelu ja analyysimenetelmät 
 
Tämän tutkimuksen keskeiset analyysimenetelmät ovat Pearsonin tulomomentti-

korrelaatiokerroin ja konfiguraalinen frekvenssianalyysi. Näiden lisäksi selvitettiin 

aineiston normaaliutta ja jakautuneisuutta. Aineistosta tutkittiin myös kuvailevia 

tilastoja keskiarvojen ja keskihajontojen selvittämiseksi. Lisäksi tarkasteltiin su-

kupuolen ja oppilaiden parhaiten osaaman kielen vaikutusta tuloksiin kahden riip-

pumattoman otoksen t-testin avulla.  

 

Aineiston jakautuneisuus 
 

Tarkastelin aineiston jakautuneisuutta SPSS 28.0 -ohjelman explore-toiminnolla. 

Ensin tutkin jakautuneisuutta visuaalisesti tarkastelemalla, kuinka se noudattelee 

Gaussin käyrää. Lisäksi arvioin jakaumaa numeerisesti vinouden ja huipukkuu-

den arvojen avulla, hyödyntäen Georgen ja Malleryn (2010) kriteeriä. Georgen ja 

Malleryn (2010) kriteerin mukaan jakauman vinous ja huipukkuus noudattavat 

normaalijakaumaa, jos itseisarvo jaettuna keskivirheellä sijoittuu lukujen -2 ja +2 

välille.  

 

 
Kuvio 2. Aineiston jakauma RMAT-mittarin osalta. 
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Yllä olevasta jakaumasta nähdään, että RMAT-mittarin osalta aineisto noudattaa 

normaalijakaumaa. Jakauman vinouden itseisarvo jaettuna vinouden keskivir-

heellä oli 1,780, ja jakauman huipukkuuden itseisarvo jaettuna huipukkuuden 

keskivirheellä oli -0,615.  Visuaalisen arvioinnin lisäksi myös vinouden ja huipuk-

kuuden numeeriset arvot täyttivät niille asetetut kriteerit, joten aineistoa voidaan 

pitää normaalisti jakautuneena.  

 

FUNA-DB:n osalta aineiston jakaumaa tarkastellaan erikseen lukukäsitteen sekä 

laskusujuvuuden osalta, koska FUNA-DB:sta ei voida järkevästi muodostaa koko 

testin käsittävää summamuuttujaa. Tämä johtuu siitä, että kahta lukukäsiteosion 

tehtävää käsitellään aineiston analyysissa tehokkuusindeksiarvon avulla, ja tämä 

tehokkuusindeksiarvo on käänteinen. Suurempi tehokkuusindeksiarvo tarkoittaa, 

että oppilas suoriutuu hitaammin, eikä ole niin sujuva. Heikko oppilas saa siis 

tehokkuusindeksillä arvioitavissa tehtävissä korkeita pisteitä, ja summapisteitä 

käyttävässä osiossa matalia pisteitä, ja tästä syystä näitä ei ole mielekästä laskea 

yhteen.  

 
Kuvio 3. Aineiston jakauma FUNA-DB:n lukukäsitteen osalta. 
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Yllä olevasta kuviosta huomataan, että FUNA-DB:n lukukäsiteosion jakauma on 

oikealle vino. Oikealle vinossa aineistossa iso osa havainnoista on keskiarvoa 

pienempiä (Nummenmaa, 2004). Aineistosta erottuu myös useampi hyvin tes-

tissä menestynyt oppilas. Jakauman vinouden itseisarvo jaettuna vinouden kes-

kivirheellä oli 3,047, ja jakauman huipukkuuden itseisarvo jaettuna huipukkuuden 

keskivirheellä oli 0,990. Jakauman vinouden suhteen aineisto ei täytä normaali-

jakauman ehtoja. Huipukkuuden suhteen aineisto täyttää normaalijakauman eh-

dot. Mikäli aineistosta poistettaisiin poikkeuksellisen hyvin tai heikosti menesty-

neet oppilaat, muuttaisi se jakauman vinoutta ja huipukkuutta. Tätä analyysia var-

ten aineistosta ei ole kuitenkaan poistettu yhtään poikkeavaa suoritusta. Poik-

keavat tulokset on huomioitu testaamalla myös epäparametristä korrelaatioker-

rointa. 

 

 

 
Kuvio 4. Aineiston jakauma FUNA-DB:n laskusujuvuuden osalta. 

 

FUNA-DB:n laskusujuvuuden osalta mittari noudattaa graafisesti tarkasteltuna 

normaalijakaumaa. Jakauman vinouden itseisarvo jaettuna vinouden keskivir-

heellä oli -1,376, ja jakauman huipukkuuden itseisarvo jaettuna huipukkuuden 
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keskivirheellä oli -0,548. Jakauman vinous sekä huipukkuus laskusujuvuuden 

osalta olivat molemmat hyväksyttävissä rajoissa Georgen ja Malleryn (2010) kri-

teerin mukaan, joten FUNA-DB:n laskusujuvuusosion aineistoa voidaan pitää 

normaalisti jakautuneena.  

 

Korrelaatio 
FUNA-DB:n ja RMAT:n välistä korrelaatiota tutkittiin Pearsonin korrelaatiokertoi-

men avulla. Koska FUNA-DB:n lukukäsiteaineisto ei ollut täysin normaalisti ja-

kautunut, tarkistettiin tulokset vielä Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla. Tu-

lokset olivat hyvin samansuuntaiset ja lähellä toisiaan, joten tästä syystä päädyin 

käyttämään Pearsonin korrelaatiokerrointa FUNA-DB-aineiston vinoumasta huo-

limatta. Korrelaation tarkastelussa käytettiin osiokohtaisia yhteispistemääriä sekä 

FUNA-DB:n laskusujuvuusosion, että RMAT:n osalta. FUNA-DB:n lukukäsite-

osion osalta käytettiin kahdesta osiosta yhteispistemäärän sijasta tehokkuusar-

voa. 

 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin kuvaa kahden muuttujan välistä yh-

teyttä (Metsämuuronen, 2011). Korrelaatioita laskettaessa käytettiin RMAT-testin 

osalta osiokohtaista kokonaispistemäärää. FUNA-DB:n osalta korrelaatioiden 

tarkastelussa käytettiin osaksi osiokohtaisia kokonaispistemääriä (laskusuju-

vuus) ja tehokkuusarvoa (lukukäsite). Tehokkuusarvo saadaan tässä aineistossa 

jakamalla mediaaniaika oikeellisuusprosentilla. Mitä suurempi tehokkuusarvon 

lukema on, sitä hitaampi oppilas on tehtävissä. Vastaavasti pienempi tehok-

kuusindeksi tarkoittaa sitä, että oppilaan laskeminen on sujuvaa. Huomioitavaa 

on, että tehokkuusarvon käyttämisen takia korrelaatio on kahden osion 

(FUNA_NC ja FUNA_DM) osalta negatiivinen, sillä arvot ovat käänteisiä.  

 

Korrelaatiokertoimista laskettiin myös selitysosuus, eli korrelaatiokertoimen neliö  

r2. Selitysosuus kuvaa sitä, miten paljon kyseiset kaksi muuttujaa voivat selittää 

toisiaan, eli kuinka suuri osuus muuttujan vaihtelusta voidaan selittää toisen 

muuttujan avulla (Metsämuuronen, 2011). Korrelaatiokertoimien avulla etsittiin 

vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseen.  
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Konfiguraalinen frekvenssianalyysi 
 
Tutkimuskysymykseen 1.2 etsittiin vastausta konfiguraalisen frekvenssianalyysin 

avulla. Konfiguraalinen frekvenssianalyysi (configural frequency analysis) on me-

netelmä, jonka avulla voidaan etsiä tyyppejä ja antityyppejä kategoristen muuttu-

jien ristiintaulukoinnissa (von Eye ym., 1996). Konfiguraalisen frekvenssianalyy-

sin avulla voidaan tunnistaa tiettyihin odotuksiin verrattuna yleisempiä (tyypillisiä) 

tai harvempia (epätyypillisiä) (von Eye ym., 1996). Tässä tutkimuksessa konfigu-

raalisen frekvenssianalyysin avulla pyritään löytämään heikosti menestyviä oppi-

laita normaalisti jakautuneesta aineistosta. Konfiguraalinen frekvenssianalyysi 

tehtiin Excel-taulukkolaskentaohjelmassa.    
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6 Tutkimustulokset 
 

Tässä osiossa raportoidaan tutkimuksen tulokset. Tutkimustuloksissa käsitellään 

ensin FUNA-DB- ja RMAT-mittareiden välistä korrelaatiota, jota tutkittiin SPSS-

ohjelmalla Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. Tämän avulla saadaan vastaus 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Tämän jälkeen käydään läpi vastauksia 

toiseen tutkimuskysymykseen eli siihen, tunnistavatko FUNA-DB ja RMAT sa-

mat, heikot osaajat, eli toimivatko ne käytännössä samalla tavalla.  Toiseen tut-

kimuskysymykseen saadaan vastaus konfiguraalisen frekvenssianalyysin avulla.  

 

6.1 FUNA-DB ja RMAT korreloivat keskenään 
 

Tutkimushypoteesina oli, että FUNA ja RMAT korreloivat keskenään ainakin osit-

tain. Kokonaispisteiden korrelaation sijasta päädyin käyttämään osa-alueiden vä-

lisiä korrelaatioita, sillä FUNA-DB on kaksiosainen, ja osittain käänteisesti pistey-

tetty. Mikäli RMAT ja FUNA-DB perustuisivat molemmat yksinkertaisesti summa-

pisteisiin, olisi voinut olla mielekästä selvittää myös kokonaiskorrelaatiota. Tässä 

tutkimuksessa havaittiin, että FUNA-DB ja RMAT korreloivat keskenään kaikkien 

osa-alueiden osalta, ja korrelaatio on tilastollisesti merkitsevää (p<0.001). Korre-

laatio on tilastollisesti merkitsevää, vaikka eri tehtäväosiot eivät sisällöllisesti vas-

taa toisiaan. Korrelaatio on positiivista lukuun ottamatta tehokkuusindeksin avulla 

laskettuja korrelaatioita, sillä suurempi tehokkuusindeksiarvo kuvastaa hitaam-

paa ja heikompaa suoriutumista tehtävissä. Osioiden väliset korrelaatiokertoimet 

on kuvattu tarkemmin alla olevassa taulukossa 10.  
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Taulukko 10. FUNA-DB:n ja RMAT:n osioiden väliset korrelaatiot. 

    
RMAT_

1 
RMAT_

2 
RMAT_

3 
RMAT_

4 
RMAT_

5 
RMAT_

6 
RMAT_

7 
RMAT_

8 

          
FUNA_NC 
(TEHOK.)    Pearson -.417 -.482 -.551 -.259 -.344 -.29 -.277 -.23 

          
FUNA_DM  
(TEHOK.) Pearson  -.374 -.462 -.611 -.228 -.369 -.342 -.357 -.287 

          
FUNA_AR Pearson  .513 .603 .664 .337 .52 .484 .429 .387 

          
FUNA_SA Pearson  .501 .531 .663 .302 .522 .455 .446 .413 

          
FUNA_SS Pearson  .451 .524 .62 .362 .501 .443 .396 .414 

          
FUNA_CA Pearson  .468 .535 .64 .318 .519 .434 .358 .38 

          
FUNA_MU Pearson .45 .555 .737 .3 .48 .431 .398 .355 

          
                    

Lyhenteiden selitteet: RMAT_1 = yhteen- ja vähennyslaskut, RMAT_2 = yhteen- ja vä-

hennyslaskut allekkain, RMAT_3 = kertolaskut, RMAT_4 = jakolaskut, RMAT_5 = mit-

tayksikkömuunnokset, RMAT_6 = desimaaliluvut, RMAT_7 = murtoluvut ja laskujärjes-

tys, RMAT_8 = yhtälöt, FUNA_NC (TEHOK.) = lukujen vertailu (tehokkuusindeksi), 

FUNA_DM (TEHOK.) = lukujen määrän vastaavuus (tehokkuusindeksi), FUNA_AR = lu-

kusarjat, FUNA_SA = yhteenlaskut, FUNA_SS = vähennyslaskut, FUNA_CA = laskutoi-

mituksia, FUNA_MU = kertolaskut 

 

Korrelaatiokertoimista laskettiin selitysasteet korottamalla korrelaatiokertoimet 

toiseen potenssiin. Selitysasteet vaihtelivat välillä 0,05-0,54%. Korkeimpia seli-

tysasteita keskenään saivat FUNA-DB:n kertolaskutehtävä ja RMAT:n kertolas-

kutehtävä (muuttujien SUMSCORE_4.1 ja teht3_YHT korrelaatio, selitysaste 54 

%), yhteenlaskutehtävä ja mittayksikkömuunnostehtävä (SUMSCORE_3.1 ja 

teht5_YHT korrelaatio, selitysaste 52 %). Ylipäätään suurimmat korrelaatiot syn-

tyivät FUNA-DB:n yhteenlaskutehtävän ja RMAT:n tehtäväosioiden välille (seli-

tysasteen vaihteluväli 25 %-52 %). Pienimpiä selitysasteita saivat tehokkuusin-

deksimuuttujien ja RMAT-tehtävien korrelaatiot.  
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6.2 FUNA ja RMAT tunnistavat samoja heikkoja osaajia 
 

Toiseen tutkimuskysymykseen etsittiin vastausta hyödyntämällä konfiguraalista 

frekvenssianalyysia. Tarkoituksena oli selvittää, löytävätkö FUNA-DB ja RMAT 

samat, heikosti menestyvät oppilaat. Hypoteesina oli, että molemmat mittarit pys-

tyvät löytämään samat heikot osaajat. Analyysi tehtiin Excel-taulukkolaskentaoh-

jelmassa. Konfiguraalinen frekvenssianalyysi tehtiin hyödyntäen RMAT-testin yh-

teispisteitä ja FUNA-DB:n osalta laskusujuvuus-osion yhteispisteitä. FUNA-DB:n 

lukukäsiteosio jätettiin tästä tarkastelusta pois, sillä RMAT-testissä ei ole vastaa-

vaa tehtävää, ja tehokkuusindeksien vuoksi laskukäsiteosio ei vastaa RMAT:ia.  

 

Konfiguraalista frekvenssianalyysia varten tehtiin muuttujamuunnoksia. Muuttu-

jamuunnoksissa oppilaita ryhmiteltiin sen mukaan, kuuluuko hän testipisteiden 

perusteella huonoimpaan 12 persentiiliin. Huonoin 12% koodattiin ”nollaksi”. 12% 

pisterajat katsottiin erikseen jokaisen ikäryhmän (3.-, 5.-, ja 7.-luokkalaisten) 

osalta. Tämän jälkeen tehtiin jokaista ikäryhmää kohti 4 tuplamuuttujaa seuraa-

vasti: 

 

00 = hyvä RMAT-tulos, hyvä FUNA-DB laskusujuvuus-tulos 

01 = hyvä RMAT-tulos, huono FUNA-DB laskusujuvuus-tulos 

10 = huono RMAT-tulos, hyvä FUNA-DB laskusujuvuus-tulos 

11 = huono RMAT-tulos, huono FUNA-DB-laskusujuvuus-tulos 

 

Muuttujamuunnosten jälkeen selvitettiin tuplamuuttujien frekvenssit jokaisen ikä-

ryhmän osalta erikseen. Frekvenssit laskettiin yhteen, että saatiin tietää jokaisen 

ryhmän suuruus koko aineiston osalta. Oppilasmäärät eri ryhmissä vaihtelevat, 

sillä heikoimman 12% raja katsottiin pistemäärän mukaan, ja osa oppilaista sai 

testeissä samoja pistemääriä. Tuplamuuttujien mukaisten ryhmien frekvenssit ai-

neistossa on esitetty taulukossa 11. 
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Taulukko 11. Tuplamuuttujien mukaisten ryhmien frekvenssit aineistossa. 

  3.lk 5.lk 7.lk yht. 
00 68 95 73 236 
01 6 8 3 17 
10 2 4 4 10 
11 5 6 7 18 

Lyhenteiden selitykset: 00 = hyvä RMAT-tulos, hyvä FUNA laskusujuvuus-tulos, 01 = 

hyvä RMAT-tulos, huono FUNA laskusujuvuus-tulos, 10 = huono RMAT-tulos, hyvä 

FUNA laskusujuvuus-tulos, 11 = huono RMAT-tulos, huono FUNA-laskusujuvuus-tulos 

 

Tämän jälkeen ryhmien kokonaisfrekvenssit (havaitut) syötettiin Excel-taulukko-

laskentaohjelmassa konfiguraalisen frekvenssilaskennan kaavaan (von Eye ym., 

1996). Kaavan antaman z-arvon perusteella selvitettiin p-arvo hyödyntäen stan-

dardoidun normaalijakauman kertymäfunktion arvoja -taulukkoa (Nummenmaa, 

2004). Konfiguraalisen frekvenssianalyysin tulokset esitetään seuraavassa tau-

lukossa 12.  

 

Taulukko 12. Konfiguraalinen frekvenssianalyysi. 

Konfiguraatio Havaitut Odotetut* z-arvo** p-arvo   
00 236 173.3649025 6.615373161 0.0000 tyyppi 

01 17 24.66573816 
-
1.599424354 0.0559 ns. 

10 10 19.18662953 
-
2.155677807 0.0158 antityyppi 

11 18 2.729805014 9.277612892 0.0000 tyyppi 
 281     
von Eye, Spiel, & Wood, 1996, *p.306, **p. 310 ***critical value with Bonferroni cor-
rection 0,05/4=0,0125 

Lyhenteiden selitykset: 00 = hyvä RMAT-tulos, hyvä FUNA laskusujuvuus-tulos, 01 = 

hyvä RMAT-tulos, huono FUNA laskusujuvuus-tulos, 10 = huono RMAT-tulos, hyvä 

FUNA laskusujuvuus-tulos, 11 = huono RMAT-tulos, huono FUNA-laskusujuvuus-tulos 

 

Konfiguraalisen frekvenssianalyysin perusteella saatiin selville, että jos oppilaan 

tulos on hyvä RMAT-testissä, pärjää hän hyvin myös FUNA-DB-testin laskusuju-

vuudessa. Vastaavasti jos oppilaan RMAT-tulos on heikko, todennäköisesti tulos 

on heikko myös FUNA-DB-testin laskusujuvuudessa.  Tulos on tilastollisesti mer-

kitsevä. Tutkimusmenetelmänä konfiguraalinen frekvenssianalyysi on tarkoitettu 
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tunnistamaan samoja oppilaita eri ryhmistä. Molempien testien avulla löytyvät siis 

samat oppilaat, joilla on heikko laskusujuvuus.  

 

 

6.3 Yhteenveto tutkimustuloksista 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää FUNA-DB-mittarin samanaikaisvaliditeet-

tia. Tarkemmin määriteltynä tavoitteena oli tutkia, kuinka hyvin FUNA-DB ja 

RMAT korreloivat keskenään, ja tunnistavatko FUNA-DB ja RMAT molemmat sa-

mat heikot oppilaat. Tutkimuksessa saatiin selville, että FUNA-DB ja RMAT kor-

reloivat tilastollisesti merkitsevästi keskenään. Molemmilla testeillä löytyvät myös 

samat, heikosti pärjäävät oppilaat, ja myös tämän osalta tulos on tilastollisesti 

merkitsevä. FUNA-DB-mittarin samanaikaisvaliditeetti voidaan siis tässä tutki-

muksessa todeta olevan hyvä, sekä korrelaation että heikkojen oppilaiden tun-

nistuskyvyn perusteella.   
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7 Luotettavuus 
 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan sitä, että arvioidaan, mitattiinko tutkimuk-

sessa mitä oli tarkoituksena mitata (Metsämuuronen, 2011). Tämän tutkimuksen 

osalta tutkimuksen validiteetin voi yleisesti ottaen arvioida melko hyväksi, sillä 

tutkimusmenetelmänä kahden eri mittarin vertaaminen toisiinsa on tässä kon-

tekstissa yleisesti käytetty. 

Tutkimuksen validiteettia tarkastellaan usein jakamalla se sisäiseen ja ulkoiseen 

validiteettiin (Metsämuuronen, 2011; Cook & Campbell, 1979). Ulkoisella validi-

teetilla tarkoitetaan tutkimuksen yleistettävyyttä, ja mihin ryhmiin (Metsä-

muuronen, 2011; Cook & Campbell, 1979). Tämän tutkimuksen perusteella ei 

voida tehdä suoria johtopäätöksiä tulosten yleistettävyydestä pienehkön 

otoskoon (N=318) vuoksi. Esimerkiksi FUNA-DB:n normiaineiston koko on 18409 

3.-9.-luokkalaista (https://www.oppimisanalytiikka.fi/ville/funa/manuals/funa-db-

manual-fi/, luettu 6.4.2022), joten siihen verrattuna aineisto tässä tutkimuksessa 

on pieni.  

 

Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen omaa luotettavuutta, eli esimer-

kiksi tutkimuksen käsitteistöä ja teorian valintaa, sekä tutkimuksessa käytettävän 

mittarin luotettavuutta (Metsämuuronen, 2011). Sisäisen validiteetin kannalta 

FUNA-DB vaikuttaa käynnissä olevien tutkimusten tarjoaman tiedon perusteella 

olevan toimiva mittari, vaikka se ei vielä olekaan laajasti käytössä. RMAT on 

vanha mittari, joka on ollut käytössä pitkään, ja myös sitä pidetään toimivana mit-

tarina. RMAT on kuitenkin jo vanha, ja esimerkiksi tässä tutkimuksessa enem-

män kuin 12% menestyi testissä luokitteluasteikon mukaan huonosti. Konfiguraa-

liseen frekvenssianalyysiin valittiin kuitenkin vain kaikista huonoin 12%. RMAT-

mittaria ei myöskään olla normitettu 7.-luokkalaisille, eli sen toimivuudesta heidän 

osaltaan ei ole tutkimusnäyttöä. Sisäisen validiteetin kannalta luotettavuuteen voi 

mahdollisesti vaikuttaa myös se, että testaus suoritettiin eri henkilöiden toimesta, 

vaikka heillä olikin sama ohjeistus testaustilanteen toteuttamiseksi. Toisaalta luo-

tettavuutta myös lisää se, että FUNA-DB on sähköinen mittari, jota ei tarkasteta 

manuaalisesti. RMAT-lomakkeet täytyy pisteyttää manuaalisesti, joten tarkastus-

virheitä voi huolellisesta tarkastamisesta huolimatta tulla. Koska oppilaat myös 
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täyttivät testilomakkeet käsin, oli joidenkin oppilaiden käsialasta vaikeaa tehdä 

tulkintoja siitä, mitä numeroa he tarkoittavat. Tämä huonon käsialan tulkinta tes-

tien tarkastuksen yhteydessä saattaa lisätä yksittäisiä tarkastusvirheitä, vaikka 

vaikutus lienee hyvin pieni. 

 

Tutkimuksen reliabiliteetin eli toistettavuuden osalta luotettavuutta voi heikentää 

se, että aineisto kerättiin koronapandemian keskellä, ja koronatilanteen vuoksi en 

voi tietää tarkasti mitä tutkimustilanteissa on tapahtunut. Toisaalta myöskään on-

gelmia testaustilanteista ei raportoitu. Myös vieraskielisten lasten osuus eri puo-

lilla Suomea ja eri kouluissa voi vaihdella, joten oppilaan parhaiten osaaman kie-

len vaikutus tutkimustuloksiin voi toisen aineiston kohdalla näyttäytyä erilaisena.  

Olen tutkimusta tehdessäni ollut yhteistyössä FUNA-tutkimusryhmän eri henkilöi-

den kanssa. Myös esimerkiksi testaustilanteen ohjeet annettiin luettavaksi use-

alle eri henkilölle, joten yhteistyö ja oikoluku todennäköisesti vähentää mahdol-

listen virheiden määrää tutkimuksen reliabiliteetin kannalta. Analyysivaiheessa 

konfiguraalisen frekvenssianalyysin osalta testattiin eri persentiilirajojen toimi-

vuutta, ja tästä analyysista jätettiin pois lukukäsiteosio kokonaan pois käänteisyy-

den vuoksi. Myös käytettävien mittareiden reliabiliteettia yhtenäisyyden kannalta 

kuvaavat Cronbachin alfan arvot olivat korkeita, minkä voidaan katsoa lisäävän 

tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen reliabiliteettiin voi myös vaikuttaa se, 

että FUNA-DB -aineisto ei ollut täysin normaalisti jakautunut, ja aineistosta löytyi 

muutama poikkeuksellisen hyvin FUNA-DB-testissä menestynyt oppilas. Näillä 

muutamilla poikkeavilla tuloksilla voi mahdollisesti olla vaikutusta tutkimustulok-

siin, mutta vaikutus ei luultavasti tilastollisesti merkitsevien tulosten ansiosta ole 

merkittävä.  
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8 Pohdintaa 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää uuden matemaattisten oppimisvai-

keuksien selvittämiseen tarkoitetun FUNA-DB-testin luotettavuutta. Tutkimuk-

sessa pyrittiin löytämään vastauksia siihen, korreloiko FUNA-DB aiemmin kehi-

tetyn, luotettavaksi tutkimuksissa arvioidun RMAT-mittarin kanssa ja löytääkö 

FUNA-DB ne heikot osaajat, jotka sen on tarkoituskin löytää.  

 

Opettajan työnkuva on laaja, sisältäen runsaasti erilaisia liikkuvia osia. Tästä nä-

kökulmasta katsottuna hyvä arviointiväline on nimenomaan työtä helpottava työ-

kalu, apuväline, jonka käyttö on mahdollisimman helppoa, yksinkertaista ja suju-

vaa. Sähköinen ympäristö on hyvin todennäköisesti tulevaisuutta myös arviointi-

välineiden osalta. Myös FUNA-DB:n kehittäjät toteavat digitaalisuuden tarjoavan 

mahdollisuuden lisätä sujuvuutta ja luotettavuutta matemaattisten oppimisvai-

keuksien toteamiseen (https://www.oppimisanalytiikka.fi/ville/funa/manuals/funa-

db-manual-fi/, luettu 3.4.2022).   

 

Koska oppilaan parhaiten osaama kieli ei näyttänyt tässä tutkimuksessa näkyvän 

tilastollisesti merkittävänä erona FUNA-DB:ssa saadussa pistemäärässä, voisi 

ajatella sen sopivan hyväksi arviointivälineeksi myös muuta kuin suomea puhu-

ville oppilaille. Nykyään Suomessa on paljon enemmän myös muuta kuin suomea 

parhaiten puhuvia lapsia ja kaikissa perheissä suomi ei ole kotona käytettävä 

ensisijainen kieli. Mielenkiintoista on, että muuta kuin suomea parhaiten puhuvat 

oppilaat pärjäsivät FUNA-DB:ssa yhtä hyvin kuin suomenkieliset, kun taas 

RMAT:ssa he pärjäsivät suomenkielisiä lapsia huonommin. Tämän perusteella 

voitaisiin ajatella, että FUNA-DB toimii RMAT-testiä paremmin, sillä se on irralli-

nen kielestä eikä oppilaan kielitausta vaikuta tuloksiin. Havainto on tärkeä myös 

siitä näkökulmasta, että muuta kuin suomea puhuvien lasten huonompaa koulu-

menestystä voidaan selittää heikommalla suomen kielen taidolla (Rastas, 2010). 

Tämän tutkimuksen FUNA-DB-mittauksen perusteella tämä ei kuitenkaan pidä 

matematiikan osalta paikkaansa, vaan matemaattinen osaaminen näyttäytyi 

FUNA-DB:lla mitattuna yhtä hyvänä kuin suomenkielisillä lapsilla. Tämän tutki-

muksen perusteella ei voida sanoa mistä tulos johtuu, mutta mielestäni tämä on 

mielenkiintoinen havainto, joka vaatisi lisää tutkimuksia. Olisi kiinnostavaa tietää, 
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johtuuko erilainen tulos käytetystä testistä, vai pärjäävätkö muuta kieltä parhaiten 

puhuvat oppilaat todellisuudessa suomenkielisiä huonommin.  

  

Koska FUNA-DB ja RMAT tunnistivat tässä tutkimuksessa samat, heikosti tes-

teissä suoriutuvat oppilaat, voidaan katsoa niiden ajavan samaa asiaa. Tämä tut-

kimus vahvistaa toivetta siitä, että RMAT-testin käyttö voidaan tulevaisuudessa 

korvata FUNA-DB:lla. FUNA-DB:ssa on monia etuja RMAT-testiin verrattuna, se 

sopii laajemmalle ikäryhmälle (RMAT on tarkoitettu vain 3.-6.-luokkalaisille), se 

on sähköisyyden vuoksi käyttäjäystävällinen eikä vaadi manuaalista tarkasta-

mista. Se ei myöskään näytä olevan tämän tutkimuksen perusteella kielisidon-

nainen, joten voidaan ajatella sen soveltuvan mittariksi myös muuta kuin suomea 

puhuville. Tälle ikäryhmälle ei aikaisemmin ole ollut monia mittareita käytössä. 

Siitä huolimatta Räsäsen (2012) mukaan matemaattisiin oppimisvaikeuksiin puu-

tutaan herkästi koulussa vasta kolmannen luokan jälkeen. 

 

Tässä tutkimuksessa tehdyt havainnot tukevat käsitystä, että FUNA-DB vaikuttaa 

olevan toimiva ja luotettava uusi arviointiväline. Mittareiden vertaaminen toisiinsa 

ei ole aina ongelmatonta, sillä ne eivät välttämättä ole sisällöllisesti samanlaisia. 

Sisällöllisesti FUNA-DB:n voidaan katsoa olevan tarkoituksenmukainen, sillä 

aiemmissa tutkimuksissa on todettu numeeristen perustaitojen, kuten lukumää-

räisyyden tajun ja aritmeettisen perusosaamisen ennakoivan oppilaan myöhem-

pää aritmeettista osaamista testeissä (Blume ym., 2021). Esimerkiksi FUNA-

DB:n lukumäärien vertailu ja luvun ja lukumäärän yhdistäminen ovat tehtäväosi-

oita, jotka RMAT:sta puuttuvat kokonaan. On kuitenkin saatu tutkimusnäyttöä 

siitä, että aivojen aktivaatio lukumäärän vertailun käsittelyssä on yhteydessä lap-

sen matemaattisissa tehtävissä menestymiseen (De Smedt ym., 2013). Heikon 

menestyksen lukujonotaitoja, luku- ja numerosymbolien tuntemista sekä luku-

määräisyyden tajua mittaavissa tehtävissä on havaittu olevan yhteydessä mate-

maattisiin oppimisvaikeuksiin (Gersten ym., 2005). Sisällöllisistä eroavaisuuk-

sista huolimatta testit korreloivat keskenään, ja FUNA-DB näyttäisi toimivan sa-

maan käyttötarkoitukseen kuin RMAT. On kuitenkin huomioitavaa, että varsinai-

sen dyskalkulia-diagnoosin tarvitaan vähintään psykologin, mutta mieluummin 

neuropsykologin tutkimukset (Räsänen, 2012).  
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Kuten aiemmista tutkimuksista (Taulukko 2) voidaan havaita, luotettavuutta arvi-

oidaan usein validiteetin osalta lähinnä samanaikaisvaliditeetin kannalta. Tarkas-

telu on ollut aiemmissa tutkimuksissa hyvin yksipuolista. Myös tässä tutkimuk-

sessa FUNA-DB:n luotettavuuden arviointi on suppeaa, mutta käynnissä ole-

vassa FUNA-tutkimusprojektissa arvioidaan FUNA-DB:n luotettavuutta myös 

muiden validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmien osalta. Tulevat luotettavuutta 

koskevat tutkimukset tullaan julkaisemaan julkisessa FUNA-DB käyttäjämanuaa-

lissa, joka on löydettävissä osoitteesta https://www.oppimisanaly-

tiikka.fi/ville/funa/manuals/funa-db-manual-fi/. Myös yhtenä mielenkiinnon koh-

teena voisi olla selvittää opettajien käyttäjäkokemuksia FUNA-DB:sta sen jäl-

keen, kun se on otettu laajemmin käyttöön. Mielenkiintoisena tutkimusaiheena 

voisi olla esimerkiksi selvittää, kokevatko opettajat FUNA-DB:n aiempia arviointi-

välineitä helpommaksi ja sujuvammaksi käyttää ja millä tavoin opettajat hyödyn-

tävät FUNA-DB-mittaria työssään. Uudelle, tutkimustietoon perustuvalle ja hel-

posti saavutettavalle mittarille 9-16-vuotiaiden lasten matemaattisten oppimisvai-

keuksien arviointiin on kysyntää. Myös tutkimustulokset FUNA:n osalta näyttävät 

lupaavilta. 
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