
TOISEN VAIHEEN PÄÄTULOKSIA

MARI-PAULIINA VAINIKAINEN JA
MIKKO ASIKAINEN
KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUS



TOISEN VAIHEEN ARVIOINTI

 Toteutettiin keväällä 2014 yhteistyössä metropolialueen 
kuntien kanssa

 Yhteensä tutkimukseen osallistui
 14 kuntaa
 140 koulua
 825 luokkaa
 9021 oppilasta (liian puutteelliset vastaukset poistettu)

Myös seitsemännen luokan kattavaa seuranta-aineistoa saatiin 
analyysien kannalta riittävässä määrin 6747 oppilaalta.

 Kuntakohtaiset vastausprosentit vaihtelivat vuonna 2014 
52 %:sta 97 %:iin (keskiarvo 78 %)

 Pienimmän vastausprosentin selityksenä lienee yhdessä 
kunnassa edellytetty kirjallinen lupa vanhemmilta



OSAAMINEN JA HYVINVOINTI VUONNA 2014

 Kuntien väliset erot pienempiä kuin syksyllä 2011
 Koulujen väliset erot selittävät koko alueella noin 5 % tulosten 
vaihtelusta ja luokkien väliset lähes 20 %

Kuntakohtaisissa tarkasteluissa havaittiin suuria eroja 



OSAAMINEN, HYVINVOINTI JA TAUSTATEKIJÄT

 Osaaminen oli yhteydessä sukupuoleen ja vanhempien 
koulutukseen. Hyvinvoinnissa erot olivat lievempiä.



ARVIOINNISSA OSAAMINEN JA KOULUMENESTYS

 Kuntien välillä havaittiin selviä eroja siinä, miten arvioinnissa 
osoitettu osaaminen ja oppilaiden itse ilmoittamat 
kouluarvosanat olivat yhteydessä toisiinsa
 Pienissä kunnissa arvosanat vaikuttivat yleisesti tiukemmilta, 
vaikka arvioinnissa ei havaittu osaamiseroja

Koulujen väliset erot kunnissa olivat kuitenkin myös suuria



OSAAMISEN JA HYVINVOINNIN KEHITYS

 Useimmissa kunnissa ja kouluissa oppilaiden osaaminen 
lisääntyi mutta hyvinvoinnin kokemus laski yläluokkien aikana
 Odotetusti seitsemännen luokan tulokset ennustivat 
yhdeksännen luokan tuloksia melko vahvasti kuntatasolla



OSAAMISEN JA USKOMUSTEN KEHITYS
 Oppilaitten ajattelu- ja päättelytaidot parantuivat keskimäärin 
hieman enemmän kuin äidinkielen ja matematiikan kuudennen 
luokan oppisisältöjen hallinta

 Heikoimpien osaajien tulokset jopa laskivat jälkimmäisessä
 Aikaisempien arviointitulosten mukaisesti oppilaitten oppimista 
tukevat uskomukset laskivat yläluokkien aikana

Ajattelu- ja Äidinkieli ja Oppimista
päättelytaidot              matematiikka tukevat

uskomukset



HYVINVOINNIN KEHITYS

 Seurantaan osallistuneet tytöt (punaiset) ja pojat (siniset) 
ilmoittivat yhdeksännellä luokalla selvästi enemmän 
pitkäaikaissairauksia kuin seitsemännellä luokalla
 Noin 2/3 oppilaista ilmoitti menevänsä nukkumaan klo 23 
jälkeen
 Tytöt kokivat selvästi enemmän stressioireita kuin pojat. 
Kaikkiaan stressioireiden määrä lisääntyi yläluokkien aikana

Pitkäaikais- Nukkumaan Stressioireet
sairaudet              klo 23 jälkeen



OPPIMINEN, TUKITARVE JA LUOKKAKOKO
 OKM:lle toimitettu vielä julkaisematon lisätarkastelu 
(Hienonen ja Vainikainen, 2014)
 Koko aineistosta laskettiin ilman kuntatason erittelyä, onko osaamisen tai 
motivaation kehitys, oppilaiden tehostetun tai erityisen tuen saaminen ja 
luokkakoko yhteydessä toisiinsa

 Paremmat osaajat jo lähtökohtaisesti isommilla luokilla
Osaaminen  myös kehittyi enemmän, mitä isompi luokka
 Uskomuksissa samansuuntaiset tulokset

 Tuen saajat keskimäärin pienemmillä luokilla
 Ero johtui pienluokilla opiskelevista erityistä tukea saavista 
oppilaista, muuten erot hyvin pieniä.

 Erityisen tuen saajien osaamisen ja uskomusten kehitys hieman 
kielteisempää kuin muilla

 Luokan koolla ei ollut minkäänlaista vaikutusta tähän

-> Tuen saajien osaaminen ja uskomukset kehittyivät oman ennusteensa 
mukaan niin pienryhmissä kuin 20-30 oppilaan luokillakin
-> Luokalla olevat tuen saajat eivät näyttäneet vaikuttavan muiden 
oppilaiden osaamisen tai uskomusten kehittymiseen 
(HUOM! Lisätarkasteluja tarvitaan näiltä osin!)



KIITOS!


