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1 Johdanto

Äidinkieli on kansalaistaito. Kun puhun, kuuntelen, luen tai kirjoitan, olen aina kielen 
kanssa tekemisessä. Niinpä äidinkielen ja kirjallisuuden osa-alueet nivoutuvat tiiviisti 
toisiinsa – ja luovat perustan kaikelle oppimiselle ja opiskelulle sekä yhteiskunnan 
täysivaltaiseksi jäseneksi kasvamiselle.

Vaikkakin nykymaailmassa vaaditaan entistä monipuolisempaa multimodaalistenkin 
tekstien kirjoitustaitoa, perinteisen kirjoittamisen merkitys on kuitenkin säilynyt 
ja jopa kasvanut, sillä esimerkiksi erilaiset pääsykokeet ja opitun osoittaminen ja 
testaaminen pohjaavat vahvasti kirjoitettuun kieleen. (Pentikäinen ym. 2017.) 

Perusopetuksen oppimistulosarvioinneissa arviointikerrasta toiseen toistuvia 
päättövaiheen tuloksia ovat olleet seuraavat: Tyttöjen ja poikien väliset erot kirjoi-
tustaidossa ovat suuret – tyttöjen hyväksi. Taitojen hajonta on pojilla suurempaa 
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kuin tytöillä. Lisäksi tuloksiin havaittiin vuoden 2014 arvioinnissa myös seuraavia 
yhteyksiä: Mitä koulutetumpia vanhemmat ovat (ylioppilastutkinto), sitä paremmin 
oppilaat menestyvät arvioinnissa. Myös oppiaineen pitämisenä hyödyllisenä ja muiden 
kuin oppikirjojen lukemisella (ja varsinkin lukemattomuudella) on yhteys tuloksiin. 
(Harjunen & Rautopuro 2015, 89, 101.) Tuloksista voi päätellä, että tasa-arvoisena 
pidetty koulujärjestelmämmekin tuottaa epätasa-arvoa sellaisissa perustaidoissa 
kuin lukeminen ja kirjoittaminen. Lisäksi tekstin tulkinnan taidot (lukeminen) ovat 
yhteydessä tuottamisen taitoihin.

Peruskouluikäistemme taitoerot ja sukupuolten väliset osaamiserot ovat suuret, ja 
jopa kasvussa (Lappalainen 2006, 45; 2011, 53, 63–64; Harjunen & Rautopuro 2015; 
58–61, 145; Silverström & Rautopuro 2015; Hellgren 2011). Yhä useamman oppilaan 
kirjoitustaidot uhkaavat jäädä puutteellisiksi tilanteessa, jossa yhä moninaisempia 
kirjoitustaitoja – ja tekstitaitoja – tarvitaan enemmän kuin koskaan paitsi yksilön 
kouluttautumisen ja ammatillisen kehittymisen myös yhteiskunnallisen demokra-
tian toimivuuden vuoksi (Kulju ym. 2017). Kirjoitustaidot ovat kuitenkin jääneet 
kansainvälisten PISA-arviointitulosten myötä lukutaitokeskustelun varjoon. 

1.1 Arvioinnin tavoite ja toteutus

Äidinkielen pienessä pitkittäisarvioinnissa kiinnostuksen kohteena oli perusope-
tuksen päättövaiheen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosarvioinnissa 2014 
mukana olleiden oppilaiden menestyminen äidinkielen ylioppilaskokeessa eli esseen 
kirjoittamisessa ja tekstitaidon kokeessa. Vertailu mahdollistui siitä syystä, että 
kyseisessä oppimistulosarvioinnissa keskityttiin kirjoittamiseen ja tarkasteltiin 
tekstejä kielen sekä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kirjoitustehtäviä oli kolme: 
kesätyöpaikkahakemus, vastine ja uutinen tai kuvaus. Huomiota kiinnitettiin näi-
den kahden arvioinnin tulosten yhteyksiin myös taustamuuttujittain tarkasteltuna. 
Arviointi perustui valmiisiin tilastoaineistoihin. Arvioinnissa kaikkia arviointikysy-
myksiä tarkasteltiin perusopetuksessa oppilaan, luokan ja koulun tasolla tai lukiossa 
opiskelijan ja lukion tasolla. 

Arvioinnissa etsittiin vastausta seuraaviin kysymyksiin:

 ▪ Missä määrin perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosarvioinnin tulokset 
ennustavat ylioppilaskokeen tuloksia? 

 ▪ Mitä osaamisen eroille tapahtuu oppijoiden varttuessa?

 ▪ Millaisia yhteyksiä vuoden 2014 taustamuuttujien (esim. sukupuolen ja koti-
taustan) ja vuoden 2014 ja 2017 tulosten välillä on?
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1.2 Arvioinnin kohderyhmä

Vuonna 2014 äidinkielen (suomi ja ruotsi äidinkielenä) ja kirjallisuuden perusope-
tuksen päättövaiheen oppimistulosarviointiin osallistui kynä-paperitekniikalla 4427 
oppilasta, joista 2077 oppilaan (~47 %) tulokset onnistuttiin yhdistämään vuoden 
2017 kevään tai syksyn ylioppilaskokeen tuloksiin. Tilastokeskuksen mukaan 51,6 pro-
senttia perusopetuksen päättäneistä jatkoi lukioon vuonna 2014, joten aineistos-
tamme noin 2284 oppilaan voidaan olettaa jatkaneen lukioon. Siten yhdistetystä 
aineistostamme puuttuu noin 9 prosenttia potentiaalisista lukioon menneistä. 

Ylioppilaskirjoituksia koskevissa analyyseissa käytettiin kuitenkin vain niiden 
oppilaiden tuloksia, jotka kirjoittivat äidinkielen ylioppilaskokeensa keväällä 2017 
ja osallistuivat myös vuoden 2014 oppimistulosarviointiin. Tällaisia oppilaita oli 
aineistossa yhteensä 1366. Heistä poikia oli 550 ja tyttöjä 802 (sukupuolitieto 
puuttui 14 oppilaalta).

Vertailun vuoksi esiin nostetaan myös kaikkien kynä-paperitekniikalla oppimistu-
losarviointiin osallistuneiden 3345:n suomi äidinkielenä -oppilaan (koko otoksen) 
tuloksia. 
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1.3 Arvioinnin reunaehdot

Arvioinnissa vertailtiin, miten lukion opiskelijat suoriutuivat äidinkielen ylioppilas-
kokeesta oppimistulosarvioinnilla ja arvosanalla mitattuun lähtötasoon verrattuna. 
Arvosana oli oppilaiden oppimistulosarvioinnissa ilmoittama yhdeksännen luokan 
viimeisin arvosana. Koska oppimistulosarvioinnin ja äidinkielen ylioppilaskokeen 
tehtävät mittaavat eri asiaa, tulosten perusteella ei voida päätellä, missä määrin 
oppilaiden taidot olivat kehittyneet. Sen sijaan arviointi avasi odotettuja laajempia 
näkökulmia koulutuspolittiiseen tarkasteluun, kuten koulutuksellisen yhdenvertai-
suuden ja tasa-arvon toteutumiseen, kuuluvathan suomi ja ruotsi  äidinkielenä ja 
kirjallisuus kansallisen koulutusjärjestelmämme kivijalkaan.

Huomioon on otettava myös se, että vaikka molemmat arvioinnit tuottavat tietoa 
oppilaan osaamisesta ja koulutuksen laadusta, niiden funktio on oppilaan kannalta 
erilainen: yo-kokeen tulos vaikutti ja vaikuttaa opiskelijan jatko-opintoihin pääsyyn 
ja tuo koetilanteeseen erityistä vakavuutta. Oppimistulosarviointien tehtävänä on 
taas tuottaa tietoa kansallisesta osaamisen tasosta ja koulutuksen tasa-arvon to-
teutumisesta, joten arvioinnilla ei ole yksittäisen oppilaan tulevaisuuden kannalta 
yo-kokeen kaltaista painoarvoa. Tämä saattaa vaikuttaa siihen, miten tosissaan 
oppilas tekee arvioinnin. Toisaalta molemmissa arviointitilanteissa yksilö voi eri 
syistä ylittää tai alittaa omat taitonsa. Näistä syistä oppimistulosarvioinnin tulos-
ten ja ylioppilaskoesuoritusten välinen yhteys lienee todellisuudessa jonkin verran 
vahvempi kuin tässä arvioinnissa tehdyt analyysit antavat ymmärtää.

1.4 Ammatilliseen koulutukseen suuntaavien ja lukioon  
aikovien välillä suuri ero oppimistuloksissa ja asenteissa 

Tämä arviointi kohdentuu lukiokoulutukseen suunnanneisiin, joskin välillä nostetaan 
vertailun vuoksi esiin myös kaikkien oppimistulosarviointiin osallistuneiden tuloksia. 
Ensimmäiseksi kiinnostaakin se, millainen ryhmä jäi otoksesta pois.

Kuviossa 1 kaikkien päättöarviointiin osallistuneiden oppilaiden (koko otoksen) 
tulokset on ensin jaettu suuruusjärjestyksessä viiteen viidennekseen, jotka on ku-
vattu kuvion vaaka-akselilla. Tämän jälkeen laskettiin, kuinka suuri osuus kussakin 
viidenneksessä on lukioon ja ammatilliseen koulutukseen hakevia.

Ammatilliseen koulutukseen aikovien vuoden 2014 oppimistulosarvioinnin tulokset 
painottuivat alimpiin viidenneksiin (viidennekset 1 ja 2), joissa lukiokoulutukseen 
aikovat ovat aliedustettuna. Lukiokoulutukseen suuntaavat taas ovat yliedustettuina 
ylemmissä viidenneksissä (3, 4 ja 5). Tulos on odotuksenmukainen ja yhteneväinen 
kaikkien aiempienkin oppiaineen oppimistulosarviointien kanssa. 



9

KUVIO 1. Ammatilliseen koulutukseen ja lukioon aikovien oppimistulos - 
arvioinnin tulokset viidenneksittäin

Toisen asteen hakusuunnitelma selitti oppilastasolla vuoden 2014 oppimistulosar-
vioinnin osaamistasosta ja äidinkielen arvosanasta yli neljänneksen (selitysosuus 
26–31 %). Ammattioppilaitokseen pyrkivien asenteet äidinkielen ja kirjallisuuden 
opiskelua kohtaan (s. 17–18) olivat selvästi kielteisempiä kuin lukioon hakeutuvien. 
Hakusuunnitelma selitti 4–16 prosenttia oppilaiden asenne-eroista. Ammatilliseen 
oppilaitokseen suuntaavat katsoivat osaavansa oppianetta huomattavasti huo-
nommin kuin lukioon hakeutuvat eivätkä pitäneet sitä yhtä hyödyllisenä. Asenteet 
selittivät osan toisen asteen hakusuunnitelmaan liittyvistä eroista, mutta eivät 
poistaneet niitä kokonaan. 
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2 Osaamisen erot ja niiden 
pysyvyys ja tasoittuminen
Tarkastelussa äidinkielen osaaminen

2.1 Missä määrin perusopetuksen päättövaiheen  
oppimistulosarvioinnin tulokset ennustavat  
ylioppilaskirjoitusten tuloksia?

Taulukossa 1 samojen opiskelijoiden oppimistulosarvioinnin ja ylioppilaskokeen 
tulokset on jaettu viidenneksittäin siten, että heikoimmat tulokset ovat ensimmäi-
sessä ja parhaimmat viidennessä viidenneksessä (ks. s. 8). Väri on sitä tummempi, 
mitä enemmän samojen oppilaiden tuloksia on molempien arviontien samoissa 
viidenneksissä.
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TAULUKKO 1. Samojen oppilaiden (n=1366) oppimistulosarvioinnin ja yo-kokeen tulosten 
vertailu viidenneksittäin 

Oppimistulosarvoinnin 
viidennekset

Äidinkielen ylioppilaskokeen viidennekset
1 2 3 4 5

1 130 66 44 20 14
2 87 88 62 39 20
3 43 50 79 53 39
4 17 38 58 69 66
5 5 23 35 80 128

Taulukosta voi havaita, että heikoimmassa ja parhaimmassa viidenneksessä on mo-
lemmissa arvioinneissa suhteessa suurin joukko samojen oppilaiden tuloksia. Kaikissa 
viidenneksissä suurin lukumäärä tuloksista sijoittui sekä oppimistulosarvioinnissa 
että yo-kokeessa samaan viidennekseen. Kuitenkin neljännessä viidenneksessä, 
joka koostuu suhteessa toiseksi parhaiden tulosten joukosta, tuo lukumäärä on 
pienin (69). Korrelaatio oppimistulosarviointien ja ylioppilaskokeen viidenneksien 
välillä on 0.54, eli oppilaan suhteellinen sijoitus oppimistulosarvioinnissa selittää 
noin 29 prosenttia suhteellisesta sijoituksesta ylioppilaskokeessa.

Perusopetuksen päättövaiheen osaamistaso ennakoi, 
mutta ei määrää abiturientin ylioppilaskoemenestystä.

 
Oppimistulosarvioinnissa osoitettu osaamistaso ja äidinkielen viimeisin arvosana 
selittivät yhdessä reilun kolmasosan (33,6 %) yksittäisen oppilaan äidinkielen yli-
oppilaskokeen tuloksesta. Yhteys yhdeksännen luokan osaamisen ja ylioppilaskoe-
menestyksen välillä on siis tilastollisesti merkitsevä ja vahva, muttei kuitenkaan 
lukkoon lyöty: ylioppilaskokeessa merkittävä osa oppilaista joko paransi tai heikensi 
huomattavasti sijoitustaan oppimistulosarviointiin verrattuna. Olisikin huolestut-
tavaa, jos opiskelijan toisen asteen osaaminen määräytyisi suuressa määrin perus-
asteella opitun ja taidetun perusteella. 

Oppimistulosarvioinnin kielentuntemuksen tehtävät, joissa tarkasteltiin tekstejä 
kielen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta, olivat vahvimmassa yhteydessä opiskeli-
joiden ylioppilaskoemenestykseen. Ero muihin, niin ikään tilastollisesti merkittäviin 
selittäjiin, ei kuitenkaan ollut suuri. 
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Myös äidinkielen viimeisimmän arvosanan yhteys ylioppilaskoemenestykseen oli 
tilastollisesti merkitsevä, vaikka oppimistulosarvioinnissa osoitettu osaaminen 
otettaisiin huomioon. Tämä tarkoittaa sitä, että kahdesta yhtä hyvin oppimistu-
losarvioinnissa menestyneestä oppilaasta yo-kokeessa menestyi todennäköisesti 
paremmin se, jolla oli parempi äidinkielen arvosana, kuin se, jolla oli heikompi 
arvosana.

Useissa oppimistulosarvioinneissa on havaittu, että arvosanojen yhteys arvioin-
nissa osoitettuun osaamiseen vaihtelee koulujen välillä ja jopa sisällä (esim. Julin 
& Rautopuro 2016, 140–141, Lappalainen 2011, 88–92). Tämä ei tietenkään poista 
sitä, etteikö annetuilla arvosanoilla olisi mitään yhteyttä oppimistulosarvioinnissa 
osoitettuun osaamistasoon. Tässä arvioinnissa arvosanoilla on yhteyttä jopa yo-
kokeen tulokseen. 

2.2 Tasoittuvatko osaamisen erot iän karttuessa? 

Osaamisen erojen tarkastelussa huomio keskittyy sukupuolten välisiin sekä van-
hempien erilaisen koulutustaustan mukaisiin eroihin. Tyttöjen ja poikien välinen ero 
oli merkitykseltään suuri sekä 9. luokan oppimistulosarvioinnissa että äidinkielen 
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ja kirjallisuuden kouluarvosanoissa. Sukupuolten väliset erot olivat myös selvästi 
suuremmat kuin esimerkiksi vanhempien koulutuksen mukaiset tai alueelliset erot. 
Mikä osuus asiaan on esimerkiksi koulun sukupuolittuneilla käytänteillä ja sitä 
myöten myös oppilaiden asenteilla? 

2.2.1 Sukupuolten väliset osaamiserot

Oppimistulosarviointien kirjoitustehtävissä tyttöjen ja poikien välinen ero oli varsin 
suuri: se selittää koko otoksessa jopa 20 prosenttia ja vuonna 2017 äidinkielen yo-
kokeen tehneiden joukossa 15 prosenttia tulosten vaihtelusta. Kielentuntemuksen 
tehtävissä ja äidinkielen arvosanoissa selitysosuus on 14 prosenttia ja 16 prosenttia 
(yo-kokeen tehneillä 10 % ja 12 %), mikä sekin on melko merkittävä osuus. 

Äidinkielen ylioppilaskokeen tuloksissa tyttöjen ja poikien ero oli hieman pienempi 
kuin oppimistulosarvioinnissa. (9 % koko ylioppilaskokeessa). Poikien suhteellinen 
osuus korkeimmissa pistemäärissä oli hieman suurempi ja heikoimmissa piste-
määrissä hieman pienempi ylioppilaskokeessa kuin oppimistulosarvioinnissa. Tätä 
erojen hienoista kaventumista on kuvattu kuviossa 2 viidenneksittäin.
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KUVIO 2. Tyttöjen ja poikien oppimistulosarvioinnin ja ylioppilaskokeen tulokset 
viidenneksittäin

Vaikka poikien suhteellinen asema näyttääkin hieman vahvistuvan tyttöihin nähden, 
tytöt saavat kuitenkin äidinkielen ylioppilaskokeessa keskimäärin parempia tuloksia 
kuin pojat. Vaikka oppilaiden lähtötaso otettaisiin huomioon, tyttöjen ja poikien 
tuloksissa on edelleen tilastollisesti merkitsevä ero tyttöjen eduksi. 

Sukupuolten välinen ero tasoittuu vain hieman äidinkielen 
ylioppilaskokeessa perusopetuksen päättövaiheen op-
pimistulosarviointiin verrattuna. Tyttöjen ylioppilaskoe-
tulokset ovat poikia merkitsevästi paremmat, vaikka 
oppilaiden lähtötaso otettaisiin huomioon.

 
Kun asiaa tarkastellaan kirjoitustehtävien ja ylioppilastutkinnon esseen kannalta, 
tulos näyttää hieman erilaiselta (kuvio 3). Poikien suhteellinen osuus ylimmässä 
viidenneksessä on hieman suurempi esseessä kuin koko yo-tuloksessa. Vastaavasti 
heikoimmissa viidenneksissä poikien yliedustus on hieman pienempi. Tästä huoli-
matta tytöt saavat äidinkielen esseestä keskimäärin parempia tuloksia kuin pojat.
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KUVIO 3. Tyttöjen ja poikien oppimistulosarvioinnin kirjoitustehtävien ja esseen  
tulos viidenneksittäin

Äidinkielen ylioppilaskoe uudistui edellisen kerran vuonna 2007, mistä lähtien abitu-
rientit ovat kirjoittaneet vanhamuotoista ainekirjoitusta vastaavan esseen ja tehneet 
sen lisäksi tekstitaidon kokeen. Muutoksen taustalla olivat esimerkiksi heikentyneet 
äidinkielen kokeen tulokset, sukupuolten välinen taitoero ja viestintäympäristön 
muutos (Leino 2006, 591). Kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa ja kielellistä ilmaisu-
kykyä mittaavassa uudessa koetyypissä vastaukset olivat lyhyitä ja luettavat tekstit 
myös asiatekstejä. Opiskelijoiden opiskelumotivaation toivottiin nousevan kokeen 
monipuolistumisen ja vaatimustason nousun myötä (Leino 2006, 596). 

Jos ylioppilaskokeen uudistuksen taustalla olevana toi-
veena oli ylioppilaskokeen sukupuolivinouman tasoitta-
minen, ero ei näytä tämän arvioinnin perusteella ainakaan 
hävinneen (ks. myös Kouki 2013, 72). 

 
Esseen ylimmässä viidenneksessä on nimittäin enemmän poikia kuin koko ylioppi-
laskokeen ylimmässä viidenneksessä ja alimmissa viidenneksessä vähemmän poikia 
kuin koko ylioppilaskokeessa (vrt. kuviot 2 ja 3). 

Uusi yo-koe (v. 2018) koostuu kirjoitustaidon ja lukutaidon kokeista. Jälkimmäinen 
sisältää multimodaalisia tekstejä, eikä vastauksessa arvioida oikeakielisyyttä.
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Perusopetuksen kirjoittamisen opetuksen tavoitteet eroavat lukion opetuksen 
tavoitteista, kirjoitustehtävistä ja eritoten yo-kokeen esseestä siinä määrin, että 
kirjoitustaidon ennustettavuuden vertailukohteeksi soveltuu päättöarvioinnin teh-
tävistä parhaiten vastine, joka vaati muita tehtäviä laajempaa ajatuksen kehittelyä, 
tekstin rakentamista ja argumentointitaitoa.

Aineistossa oli vain 84 oppilasta (6,3 %), joiden molemmat tekstit, sekä vastine että 
essee, sijoittuivat ylimpään viidennekseen. Näistä oppilaista 77 prosenttia oli tyttöjä 
ja 23 prosenttia poikia. Tytöistä, joiden vastine sijoittui ylimpään viidennekseen, 32 
prosentilla myös essee sijoittui ylimpään viidennekseen. Tämä osuus oli sama myös 
pojilla. Sukupuolten välillä ei siis ollut eroa siinä, kuinka suuri osuus vastineessa 
erinomaisesti onnistuneista onnistui erinomaisesti myös esseessä.

Aineistossa oli vastaavasti 193 oppilasta (14,4 %), joiden molemmat tekstit sijoittuivat 
alimpaan viidennekseen. Näistä oppilaista 65 prosenttia oli poikia ja 35 prosenttia 
tyttöjä. Tytöistä, joiden vastine sijoittui alimpaan viidennekseen, 35 prosentilla 
myös essee sijoittui alimpaan viidennekseen. Pojilla vastaava osuus oli 52 prosent-
tia. Poikien yo-esseen suhteellinen asema oli siis tyttöjä useammin pistejakauman 
alapäässä, jos se oli ollut siellä myös oppimistulosarvioinnin vaativimman tekstin, 
vastineen, kirjoittamisessa.

Mikäli teksti oli sekä yhdeksännellä luokalla (vastine) että 
lukiossa (essee) sijoitukseltaan heikoimpia pistemääriä 
saaneiden tekstien joukossa, sen kirjoittaja oli useammin 
poika kuin tyttö. 
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2.2.2 Sukupuolittuneet opiskeluasenteet

Koulujen ja luokkien väliset erot oppilaiden asenteissa yleisesti äidinkielen ja 
kirjallisuuden opiskelua sekä yksilöidymmin kirjoittamisen ja kielentuntemuksen 
opiskelua kohtaan olivat hyvin pieniä. Asenne-erot olivat ennen kaikkea oppilaiden 
välisiä, ja oppilaiden osuus asennemuuttujien kokonaisvaihtelusta olikin kaikissa 
asennemuuttujissa yli 90 prosenttia. Asenteet olivat vahvasti sukupuolittuneita. 
Tyttöjen asenteet niin äidinkielen ja kirjallisuuden kuin kirjoitustaidon sekä kielen-
tuntemuksenkin opiskelua kohtaan olivat perusopetuksen päättövaiheessa merkit-
tävästi myönteisemmät kuin poikien. Poikien näkemyksen mukaan kirjoitustaito 
ei myöskään tuonut kaveripiirissä arvostusta, kun taas tyttöjen käsitys asiasta oli 
neutraali (Harjunen & Rautopuro 2015, 90). 

Tässä arvioinnissa tyttöjen ja poikien välisestä erosta oppimistuloksissa (koko 
otos) noin kolmannes selittyy heidän asenteillaan, joista yksittäisenä muuttujana 
vahvin osaamisen selittäjä oli käsitys omasta oppiaineen osaamisesta (22–26 % 
osaamistehtävien ja 31 % äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanojen hajonnasta). 
Muita oppiaineeseen liittyviä asenneulottuvuuksia olivat oppiaineesta pitäminen 
ja oppiaineen hyödyllisyys. 
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Oppimistulosarvioinnin 2014 perusteella näytti siltä, että tytöille ja pojille ei ollut 
annettu arvosanoja samoin perustein: kielentuntemuksen ja kirjoittamisen tulok-
silla oli pienempi yhteys poikien kuin tyttöjen kouluarvosanoihin, mikä on todettu 
aiemmissakin oppimistulosarvioinneissa (Harjunen & Rautopuro 2015, 97, 113; 
Lappalainen 2011, 85–92). 

Onko siis ihme, että oppimistulosarvioinnin osaamistasoon suhteutettuna tytöt 
arvioivat omat taitonsa, eli oppiaineen osaamisensa, poikia realistisemmin, pojat 
taas yläkanttiin (Harjunen & Rautopuro 2015, 89)? Eikö epäyhdenvertainen arviointi 
tee lopulta hallaa pojille, kenties kannustavasta tarkoitusperästä huolimatta? Perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 (s. 47–51) korostaakin formatiivisen 
arvioinnin merkitystä opiskelun ohjaamisen ja kannustamisen tukena sekä keinona 
lisätä oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. 

Vaikka asenteiden vaikutus otettaisiin huomioon, sukupuolten välinen ero on silti 
tässä arvioinnissa tilastollisesti merkitsevä. Asenteet selittävät siten osan tyttöjen 
ja poikien välisistä osaamisen eroista ja osoittavat asenteiden ja osaamisen vahvan 
keskinäisen yhteyden.

Asenteet ja osaaminen ruokkivat toisiaan. Tytöt suhtau-
tuvat perusopetuksen päättövaiheessa poikia myöntei-
semmin äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun. Yksittäin 
tarkasteltuna asenteet selittävät noin kolmasosan tyt-
töjen ja poikien välisestä oppimistulosten osaamiserosta, 
mikä osoittaa asenteiden ja osaamisen vahvan yhteyden. 

 
 
Toisaalta, jos vuoden 2014 oppimistulosarvioinnissa olisi ollut käytettävissä op-
pilaiden aiemman osaamisen mittareita ja ne olisi otettu huomioon analyyseissa, 
voi olla, että yhdeksännen luokan asenteiden yhteys oppilaiden osaamiseen ei olisi 
ollut yhtä vahva kuin se oli tässä arvioinnissa. Asenteiden, kuten myös aiemman 
osaamisen yhteyttä oppilaiden osaamiseen ja sen kehitykseen voidaankin tutkia 
kunnolla vain todellisissa pitkittäisanalyyseissa, joissa samojen oppilaiden koulu-
polkua seurataan samoja muuttujia käyttäen useamman vuoden ajan. Tällöin myös 
kausaalipäätelmien teolle löytyy enemmän perusteita.
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Mikä selittäisi opiskeluasenteiden sukupuolittuneisuuden?

Alkuportaat-seurantatutkimuksessa haastatellut alakoululaiset, joiden kouluissa ei 
havaittu osaamiseroja sukupuolten välillä, painottivat, että oppimiseen panostami-
nen perustui motivaatioon ja kiinnostukseen oppiainetta kohtaan, joskin poikien 
ajateltiin olevan tyttöjä valikoivampia panostuksen kohteissa (Pöysä & Pesu 2018, 
49–51). Hankkeessa seurattiin oppilaita esikoulusta perusopetuksen loppuun ja 
tutkittiin oppimista ja motivaatiota koulussa ja kodissa. 

Motivaation, käsityksen omista taidoista ja sukupuolen onkin havaittu olevan älyk-
kyyttä merkittävämmin yhteydessä yläkouluikäisten koulumenestykseen, kuten 
myös sen, että tytöillä on poikia paremmat itsesäätelytaidot ja että tytöt ovat 
ylpeämpiä tuotteliaisuudestaan (Fischer ym. 2013). 

Poikia koskeva huoli, kuten näkemykset pojille sopimattomasta koulujärjestelmäs-
tä, huonoista roolimalleista tai erityisen poikapedagogiikan tarpeesta, juontunee 
maassamme 1900-luvun alun poikakysymyksistä, jotka ovat tutkijoiden mukaan 
saattaneet osaltaan jopa synnyttää ”poikaongelmaa” kouluviihtymättömyytenä ja 
pojat ovat poikia -käytäntöinä (Julkunen 2018). Sukupuolten välisen osaamiseron 
selittäjäksi onkin esitetty myös itse koulua, jossa vallitsee sukupuolittuneita käytän-
teitä esimerkiksi tekstivalinnoissa ja kirjallisessa oppimiskulttuurissa, johon ”erityi-
sesti monet pojat sopeutuvat valitsemalla vähimmän vaivan tien alisuoriutumalla 
ja tai välttelemällä tekstitoimintaa” (Sulkunen & Kauppinen 2018, 155). Oppikirjoissa 
lukemisen ja kirjoittamisen tehtävissä sukupuoleen perustuvan luokittelun on to-
dettu olevan erityisen jyrkkä (Tainio & Teräs 2010). Asiaan vaikuttanee sekin, että 
opettajista, ja varsinkin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajista, iso osa on naisia. 
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2.3 Sukupuolten välinen ero voimissaan vuoden 2017 
äidinkielen ylioppilaskokeen tuloksessakin 

Perusopetuksen tulokset herättävät kysymyksiä lukiokoulutuksen aikaisista asen-
teista ja sukupuolten välisen eron pysyvyydestä. Arvioinnissa ei saatu tietoa abitu-
rienttien asenteista oppiainetta kohtaan. Perusopetuksen päättövaiheen asenteilla 
ei ollut suurta yhteyttä ylioppilaskokeen tulokseen, jos aiempi osaaminen otetaan 
huomioon: samalla lähtötasolla varustetut oppilaat suoriutuivat ylioppilaskokeesta 
keskimäärin yhtä hyvin riippumatta siitä, mitkä olivat heidän asenteensa perus-
opetuksen lopussa.

Kevään ja syksyn 2017 (kuviot 4 ja 5) suomi äidinkielenä -ylioppilaskokeen arvo-
sanajakaumat osoittavat, että tulosten välinen sukupuoliero on voimissaan vielä 
lukion päättövaiheessakin. Huomio kiinnittyy erityisesti reputtaneiden ja arvosanan 
laudatur tai eximia saaneiden sukupuoleen.
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KUVIO 4. Äidinkielen ylioppilaskokeen arvosanajakauma sukupuolen mukaan keväällä  
2017 (Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta 2019)

KUVIO 5. Äidinkielen ylioppilaskokeen arvosanajakauma sukupuolen mukaan syksyllä  
2017 (Lähde: Ylioppilastutkintolautakunta 2019)
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3 Osaamisen erot ja niiden  
pysyvyys ja tasoittuminen 
Äidinkielen osaaminen ikkunana 
koulutukselliseen yhdenvertaisuuteen

3.1 Perusopetuksen osaamiserot näkyvät oppilaiden 
välisten erojen lisäksi myös luokkien välisinä eroina 

Oppimistulosarvioinnin koko otoksessa kirjoitustaidon osaamisen vaihtelusta jopa 
13,6 prosenttia selittyi luokkien välisillä eroilla, kielentuntemuksen osaamisessa 
vain noin puolet edellisestä (6,7 %). Tässä arvioinnissa otoksesta ei poistettu eri-
tyisluokkia, mikä saattaa vaikuttaa eron suuruuteen. Koulujen väliset erot olivat 
pienet niin kirjoitustehtävissä kuin kielentuntemuksenkin tehtävissä.
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Luokat eriytyvät perusopetuksessa – kirjoitustaidossa 
enemmän kuin kielentuntemuksessa

 
 
Paljon puhutut luokkavalinnat perusopetuksen tasa-arvon rapauttajina (esim. 
Kosunen 2016) saattavat näkyä tässä arvioinnissa kirjoitustaitojen eriytymisenä. 
Monissa kansainvälisissä ja kotimaisissa arvioinneissa ja tutkimuksissa onkin 
2010-luvulla todettu, että perusopetuksemme tasa-arvoisuus koskee koulu-, vaan ei 
luokkatasoa. Suomessa, muista Pohjoismaista poiketen, kouluvalinnat kohdentuvat 
paremminkin luokkaan, eivät kouluun, kuten kielikylpy-, matematiikka- ja musiikki-
luokkiin ja muihin painotetun opetuksen ”erikoisluokkiin”, joihin oppilaat valitaan 
hakumenettelyllä. (Esim. Hautamäki ym. 2013, 59; Hansen ym. 2014; Hautamäki 
ym. 2015.) Nämä valinnat vaativat kuitenkin perheeltä taloudellista, kulttuurista 
ja sosiaalista pääomaa, joten valinta ei ole yhtäläinen ja todellinen mahdollisuus 
kaikille (Kosunen 2016, 67). 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että suurin osa oppilaista käy tavallista koulua ja 
että läheskään kaikkialla Suomessa ei ole edes tarjolla muita vaihtoehtoja. Luokkien 
välisiin eroihin voivat vaikuttaa myös koulujen käytänteet oppilaiden jakamisessa 
ryhmiin eli sisäinen valikoituminen tasoryhmiin.
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3.2 Eriytyminen lukiokoulutuksessa 

Lukioiden väliset erot olivat sinne tulevien opiskelijoiden kielentuntemuksen osaa-
misen kannalta selvästi suuremmat kuin luokkien väliset erot perusopetuksessa 
(12,9 %). Kirjoitustehtävissä lukioiden välinen osuus kokonaisvaihtelusta oli samaa 
suuruusluokkaa (12,0 %) kuin luokkien välinen vaihtelu perusopetuksessa. 

Eri lukiot vetävät puoleensa tai saavat vuosittain osaa-
mistasoltaan hyvin eritasoisia opiskelijoita. Siten eri 
lukioissa opiskelunsa 2014 aloittaneet olivat kielentun-
temuksen taidoiltaan ja yleiskielen normien hallinnaltaan 
eritasoisia – kirjoitustaidosta puhumattakaan.

 
 
Vuoden 2014 metropolialueen lukion ensisijaisissa hakukohteissa pojat olivat enem-
mistönä ainoastaan matematiikkaan ja luonnontieteisiin sekä urheiluun ja liikuntaan 
painottuneiden lukioiden tai linjojen hakijoina. Perusopetuksen luokkien painottu-
misella ja valikoitumisella on kauaskantoiset seuraukset: ensisijaisen hakukohteen 
valinnat heijastavat perusopetuksen painotettujen luokkien sukupuolittuneisuutta, 
kielipainotusta lukuun ottamatta. (Kupiainen ym. 2018,107.) 
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3.3 Lukion aloittavien opiskelijoiden osaamistaso 
ennakoi vahvasti lukion ylioppilaskokeen tuloksia 

Merkittävä osuus lukioiden välisistä eroista ylioppilas-
kokeessa, ainakin äidinkielessä ja kirjallisuudessa, on 
seurausta oppilaiden osaamiseroista jo lukion alkuvai-
heessa: oppimistulosarvioinnin osaamistaso ja viimeisin 
äidinkielen arvosana selittivät lähes puolet (44.2 %) 
yksittäisen lukion ylioppilaskoemenestyksestä.

 
 
On luonnollista, että perusopetuksessa hyvin menestyneillä ja kenties myös paino-
tetuilla luokilla opiskelleilla oppilailla on muita enemmän mahdollisuuksia päästä 
haluamiinsa lukioihin, esimerkiksi erikoislukioihin ja lukion erikoislinjoille. Lisäksi he 
saattavat hakeutua niihin muita useammin. Valikoitumisen on todettu kytkeytyvän 
koulumenestyksen lisäksi epäsuorasti myös korkeakoulutettuun perhetaustaan. 
(Kalalahti & Varjo 2016, 40–41.) 

Muistaa silti sopii, että myös kotipaikkakunnalla ja sen tarjoamilla mahdollisuuksilla 
on vaikutusta myös valinnan mahdollisuuksiin. Etelä-Suomen suuret kaupungitkin 
eroavat toisistaan painotetun opetuksen järjestämisessä ja siihen osallistumisessa. 
Vuonna 2016 painotetuilla luokilla opiskeli Turussa 23 prosenttia ja Vantaalla 7,3 
prosenttia koko oppilasmäärästä (Lähde: Opetushallitus 2016). Suurin osa oppilaista 
kuitenkin opiskelee perusopetuksessa tavallisilla luokilla ja jatkaa tavalliseen lukioon. 
Tulos siis alleviivaa perusopetuksen – ja ylipäätään koulupolulla aiemmin opitun ja 
omaksutun – merkitystä oppilaan jatko-opiskelupaikan eli lukion ylioppilaskoeme-
nestyksen kannalta. Yksilön kannalta liikkumavara oli jonkin verran suurempi (s. 11).

3.4 Lukion opiskelijoiden lähtötason huomioiminen tasaa 
lukioiden välisiä ylioppilaskokeen tulosten eroja

Kuten aiemmin todettiin, lukioiden välisistä ylioppilaskokeen tulosten eroista 
erittäin suuri osuus näyttää selittyvän sillä, mitä oppilaat osaavat lukioon tulles-
saan. Ainakin äidinkielessä ylioppilaskokeen tuloksella on selkeä yhteys oppilaiden 
osaamiseroihin jo lukion alkuvaiheessa: oppimistulosarvioinnin osaamistaso ja 
viimeisin äidinkielen arvosana selittivät lähes puolet (44.2 %) yksittäisen lukion 
ylioppilaskoemenestyksestä. 
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Lukioiden väliset erot kattoivat äidinkielen ylioppilaskokeen kokonaispistemäärän 
hajonnasta vain 8,6 prosenttia, jos opiskelijoiden lähtötaso otetaan huomioon. 
Toisissa lukioissa opiskelijat suoriutuivat ylioppilaskokeesta paremmin suhteessa 
lähtötasoon kuin toisissa, vaikka pysyvyyttäkin oli paljon. 

Edellä todettu paljastuu kuviosta 6, jossa lukiot on asetettu järjestykseen lukiokoh-
taisten tulosten (vakiotermien) perusteella. Pystyakselilla opiskelijoiden alkutaso 
on otettu huomioon tulosten laskemisessa, vaaka-akselilla näin ei ole tehty. Kukin 
ympyrä kuvaa yhtä lukiota, ja ympyrän koko on suhteutettu lukion opiskelijamäärään 
aineistossa. Diagonaalilla kulkevan viivan alapuolelle sijoittuvat ne lukiot, joiden 
tulos näyttää heikommalta, jos opiskelijoiden alkutaso otetaan huomioon suhteessa 
siihen, että alkutasoa ei huomioida. Vastaavasti, viivan yläpuolelle sijoittuvat ne 
lukiot, joiden tulos on parempi, jos opiskelijoiden alkutaso on otettu huomioon. 

KUVIO 6. Alkutasokorjaamattomat lukiokohtaiset vakiotermit  
(lukiokohtainen tulos) suhteessa alkutasokorjattuihin vakiotermeihin
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Vaikka opiskelijoiden alkutason huomioiminen vaikuttaa lukiokohtaisiin tuloksiin 
(vakiotermin suuruuteen), lukioiden suhteellinen asema säilyy kuitenkin jokseenkin 
muuttumattomana: alkutasokorjattujen ja korjaamattomien vakiotermien välinen 
korrelaatio on peräti 0.80, eli heikoimmat lukiot pysyvät molemmissa sijoituksissa 
keskimäärin heikkoina ja vahvat vahvoina. Toisaalta kuvio osoittaa myös, että aloi-
tustason huomioiminen muuttaa joidenkin lukioiden sijoitusta merkittävästi. Suu-
rimmillaan yksittäisen lukion sijaluku heikkeni 160 sijoitusta ja parani 95 sijoitusta.

Lukion opiskelijoiden lähtötason huomioiminen tasaa 
lukioiden välisiä yo-tulosten eroja. Näin ollen lukioiden 
ranking-listaukset ovat ongelmallisia, mikä vahvistaa 
aiempiakin havaintoja (esim. Kortelainen ym. 2014). Jos 
paremmuusjärjestyksien laatimista pidetään ylipäätään 
tarpeellisena, laskelmissa on syytä ottaa huomioon opis-
kelijoiden lähtötaso. 

 
 
3.5 Vanhempien koulutustaustan yhteys arviointituloksiin

Mitä koulutetumpia oppilaiden vanhemmat olivat, sitä paremmin oppilaat keski-
määrin menestyivät äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosarvioinnissa ja olivat 
yliedustettuna parhaiten suoriutuneiden oppilaiden joukossa pistejakauman yläpääs-
sä. Lisäksi he saivat keskimäärin parempia äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanoja 
kuin ikätoverinsa. 

Ylioppilastutkinnon suorittaneiden vanhempien lapset suoriutuivat myös ylioppi-
laskokeesta ikätovereitansa paremmin, vaikka opiskelijoiden lähtötaso otettaisiin 
huomioon (kuvio 7). Ylioppilastutkinnon suorittamattomien vanhempien lasten 
ylioppilaskokeen tulokset painottuivat lukiossa hieman yläastetta harvemmin pis-
tejakauman yläpäähän ja hieman useammin alapäähän. 
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KUVIO 7. Oppimistulokset ja yo-tulokset viidenneksittäin vanhempien  
koulutustaustan mukaan

Vanhempien ylioppilastaustalla on selvä yhteys niin 
perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosarvioinnin-
kin tulokseen kuin myös äidinkielen ylioppilaskokeen 
tulokseen. 

 
 
Kodit eroavatkin toisistaan huomattavasti kyvyssä ja mahdollisuuksissa tukea 
lasten kielellistä kehitystä ja ylipäätään suhtautumisessa lukemiseen (Leino ym. 
2017, 33–37) – kuten myös kirjoittamiseen, opiskeluun ja kirjallisen kulttuurin ar-
vostukseen. Vuoden 2014 oppimistulosarvioinnissa oppilaan kokemalla vanhempien 
kiinnostuksella oppilaan koulutyötä kohtaan oli tilastollisesti merkitsevä yhteys 
äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksiin (Harjunen & Rautopuro 2015, 107). 
Alkuportaat-seurantatutkimuksessa haastatellut alakoululaiset, joiden kouluissa ei 
havaittu osaamiseroja sukupuolten välillä, nostivat esiin oppilaiden omien tulevai-
suuden haaveiden tai kotoa annettujen tavoitteiden sekä kannustamisen yhteyden 
sekä oppimiseen panostamiseen että motivaatioon (Pöysä & Pesu 2018, 50). 

Vanhempien koulutustaustaan liittyvä ero oli olemassa jo perusopetuksen päättö-
vaiheessa, eikä se enää kasva lukion päättövaiheeseen tultaessa. Oppilaiden aiempi 
osaamistaso (selitysaste 36 %) selittikin ylioppilaskoemenestystä selvästi vahvemmin 
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kuin vanhempien ylioppilastausta (1 %). Oppistulosarviointien kannalta selitysaste 
oli hieman korkeampi: kaikilla oppimistulosarviointiin osallistuneilla vanhempien 
ylioppilastausta selitti 4–7 prosenttia ja tulevilla kevään 2017 abiturienteilla 1–3 
prosenttia oppimistulosarvioinnin tulosten ja äidinkielen arvosanojen vaihtelusta. 
Kaikki em. yhteydet ovat selvästi pienempiä kuin esimerkiksi sukupuoleen tai toisen 
asteen hakusuunnitelmaan liittyvät erot. 

Tulokset olivat matematiikan alakoulun ensimmäistä luokkaa lukuun ottamatta 
aidon (3. lk, 6. lk, 9. lk ja lukion 3. lk) pitkittäisarvioinnin tulosten kaltaiset: siinä 
vanhempien koulutustaustan selitysaste oli 1,2 prosenttia. Edellä avatut äidinkielen 
arvioinnin tulokset vertautuvat laajemminkin matematiikan pitkittäisarviointiin, 
jossa havaittiin, että vanhempien lukiokoulutus oli yhteydessä selvästi parempaan 
matematiikan ylioppilaskokeen tulokseen ja vähintään pitkän matematiikan vähim-
mäiskurssit suorittaneilla opiskelijoilla molempien vanhempien ylioppilastaustasta 
juontuva lisäarvo säilyi samansuuruisena koko koulupolun ajan. Metsämuuronen 
selittää asiaa esimerkiksi sillä, että ammatillisen koulutuksen käyneisiin verrattuna 
lukion käyneet vanhemmat pystyvät auttamaan jälkikasvuaan paremmin mate-
maattisten ongelmien ratkaisussa jo varhaisessa vai heessa. (Metsämuuronen & 
Tuohilampi 2017, 90–96.)

Vanhempien koulutustaustaan liittyvä ero oli olemassa 
perusopetuksen päättövaiheessa, eikä se enää kasva lu-
kion päättövaiheeseen tultaessa. Toisaalta – oppilaiden 
osaamisessa on näin ollen vanhempien koulutustaustasta 
juontuvia pysyviä eroja, joita koulujärjestelmä ei näytä 
tasaavan.

 
 
3.6 Vanhempien koulutustausta ja asenteet

Vanhempien ylioppilastausta oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä oppimis-
tulosarviointiin osallistuneiden oppilaiden muihin asenteisiin paitsi äidinkielen ja 
kirjallisuuden oppiaineesta pitämiseen. Mitä koulutetumpia vanhemmat olivat, sitä 
myönteisempiä olivat oppilaiden asenteet. Vanhempien koulutus selittää kuitenkin 
vain hyvin pienen osan (0–3 %) asennemuuttujien hajonnasta. 
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3.7 Alueelliset erot ovat pieniä

Kuntatyypin mukaiset erot olivat lukioon suunnanneilla oppilailla suunnilleen sa-
mansuuruiset tai hieman pienemmät kuin koko oppimistulosarvioinnin aineistossa, 
jossa havaittiin korkeintaan keskisuuri ero kaupunki- ja taajamakoulujen välillä. 
Ylioppilaskokeessa kuntatyyppi ei ollut tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä 
opiskelijoiden kokonaispistemäärään.

AVI-alueiden välillä ei ollut selviä eroja oppimistulosarviointien tuloksissa. Sen 
sijaan vuoden 2017 äidinkielen ylioppilastutkinnossa Lounais-Suomen AVI-alueen 
opiskelijat suoriutuivat paremmin ja Lapin AVI-alueen opiskelijat heikommin kuin 
opiskelijat keskimäärin, jos opiskelijoiden lähtötasoa ei huomioida. Mikäli lähtötaso 
huomioidaan, erot ovat hieman pienemmät, mutta silti tilastollisesti merkitsevät.

PISA 2015:n Suomen tuloksista taas havaittiin, että luonnontieteiden lukutaidon 
tulokset olivat yhteydessä perheiden sosioekonomiseen statukseen, kulttuurisen 
pääomaan ja oppilaiden tavoitteisiin ja odotuksiin, jotka kaikki olivat pääkaupunki-
seudulla erityisen korkealla tasolla muihin alueisiin verrattuna Nissinen ym. 2018). 
Huoltajien koulutustaustan heijastuminen nuorten koulutusodotuksiin oli näkyvissä 
myös vuoden 2017 Nuorisobarometrin lisäotoksessa, jossa sen uumoiltiin selittä-
vän myös harvaan asuttujen ja muiden alueiden nuorten koulutusodotuksien eroa 
(Pulkkinen & Rautopuro 2018, 31). 
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4 Pohdinta ja kehittämisehdotukset

 
Arviointitulokset herättävät monia kysymyksiä, mutta eivät anna niihin suoria 
vastauksia. Askarruttavimmat seikat liittyvät oppilaiden kotitaustaan, sukupuoleen, 
asenteisiin äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelua kohtaan sekä perusopetuksessa 
opitun ja omaksutun merkitykseen jatko-opintojen kannalta. 
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1. Miksi äidinkielen ja kirjallisuuden polttavat kysymykset – sukupuolten 
välinen keskimääräinen osaamisero ja asenne-ero oppiaineen 
opiskelua kohtaan – pysyvät samoina uudistuksista huolimatta?

Arviointi osoitti, että sukupuolten välinen ero oli ylioppilaskokeessa vain hieman 
pienempi kuin oppimistulosarvioinnissa, myös pelkästään kirjoitustehtävien ver-
tailussa. Opetussuunnitelman perusteet ja ylioppilaskokeet uudistuvat ja ikäluokat 
vaihtuvat, mutta erot eivät ainakaan kavennu oppimistulosarviointien osoittamassa 
osaamisessa eivätkä tämän arvioinnin perusteella häviä ylioppilaskokeessakaan.

Voi olla, että tämä arviointi ja sen tulokset muiden samankaltaisten joukossa vain 
vahvistavat ja tavallaan antavat luvan sukupuolten välisen koulupolun aikaisen, 
arvioinneilla mitatun osaamiseron rakentumiseen ja vakiintumiseenkin. Miehet 
selviytyvät joka tapauksessa jatkossa keskimäärin hyvin ilman suurta kouluaikaista 
innostusta ja panostusta äidinkielen ja kirjallisuuden opintoihin.

Oppilaiden asenteet varsinkin äidinkielen ja kirjallisuuden ja matematiikan opis-
kelua kohtaan ovat vahvasti sukupuolittuneita: Tyttöjen asenteet oppiaineen 
sekä yksilöidymmin kielentuntemuksen ja kirjoittamisen opiskelua kohtaan olivat 
merkittävästi poikia myönteisemmät, mikä on todettu kaikissa aiemmissakin 
oppimistulos arvioinneissa. Pojat taas suhtautuvat selvästi tyttöjä myönteisemmin 
matematiikan opiskeluun, ja naisten osuus parhaista oppijoista vähenee dramaat-
tisesti vuosien aikana (Metsämuuronen 2017, 76–79). 

Onko mahdollista ajatella niin, että voimakkaiden asenteiden muodostuminen 
tiettyjä oppiaineita kohtaan on oppimistulos, joka vaikuttaa paitsi siihen, miten 
oppilas sitoutuu esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden opiskeluun, myös siihen, 
miten hän kaventaa tai laajentaa omia tulevaisuuden mahdollisuuksiaan? 

Varhaiskasvatuksella ja koululla on oma vastuunsa siitä, että esimerkiksi lukuinnos-
tus, koulumyönteisyys, tunnetaitoisuus tai matematiikkaharrastus voitaisiin liittää 
yhtä sujuvasti niin poikuuteen kuin tyttöyteenkin.

2. Miten katkaista eriarvoistuminen?

Arviointi osoitti, että perusopetuksessa opitulla ja omaksutulla on kauaskantoisia 
seurauksia oppijan jatko-opintojen kannalta. Ammatilliseen koulutukseen suuntaavien 
äidinkielen ja kirjallisuuden osaaminen on keskimäärin huomattavasti heikompaa 
kuin lukioon suuntaavien. Myös heidän asenteensa oppianeen opiskelua kohtaan ovat 
selvästi kielteisemmät. Lukioon hakeutuneilla taas oppimistulosarvioinnilla mitattu 
äidinkielen ja kirjallisuuden osaamistaso ennakoi vahvasti äidinkielen ylioppilaskokeen 
tulosta ja peittää alleen monen taustamuuttujan yhteyttä äidinkielen ylioppilaskokeen 
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tulokseen, kuten vanhempien ylioppilastaustan ja yhdeksännen luokan oppiaineen 
opiskeluun liittyvät asenteet. Jopa yksittäisen lukion äidinkielen ylioppilaskokeen 
tulos selittyy suurelta osin sillä, mitä oppilaat osaavat lukioon tullessaan. 

Se, miten nämä tekijät ja muuttujat kietoutuvat toisiinsa, ei selviä tässä arvioin-
nissa, mutta sen tämä arviointi osoittaa, että perusopetuksen ja koko koulutus-
järjestelmän varhaisvaiheiden tulisi pystyä pysäyttämään paremmin taitojen ja 
asenteiden eriytyminen sekä tasaamaan vanhempien koulutustaustan tuomat, 
pysyvät erot. Nyt koulu ei onnistu siinä ainakaan niin keskeisissä kansalaistaidoissa 
kuin tekstitaidoissa: tekstien vastaanottamisen ja tuottamisen taidoissa eli luku- ja 
kirjoitustaidoissa. Lieneekö tähän osallisena esimerkiksi se, että oppilaan oikeus 
tukeen toteutuu vain osittain kolmiportaisen tuen hallinnollisessa mallissa, joka 
ei juuri tarjoa käytännön ohjeita, suosituksia ja malleja tuen antamiseen ja sen 
vaikuttavuuden seurantaan (Björn ym. 2015).

Korjausliikkeitäkin on jo tehty: Varhaiskasvatuksessa eriytymiskehitys on jo otettu 
vakavasti Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden myötä, jonka mukaan lapsella 
tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaus-
tasta tai muusta henkilöön liittyvistä syistä riippumatta (VAKA, 24). Kotitaustan 
eroja pyritään tasamaan lisäämällä varhaiskasvatukseen osallistumista esimerkiksi 
viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun keinoin. Lisäksi vieraiden 
kielten opiskelu aloitetaan jatkossa jo perusopetuksen ensimmäisellä luokalla. 

Toisaalta on tehty myös päinvastaisia siirtoja. Erityisesti suurissa kaupungeissa 
perusopetuksessa on tarjolla painottuja luokkia. Kouluvalinnoilla on todettu olevan 
kytkös alueellisiin eroihin ja taipumus lisätä koulujen välistä ja sisäistä sosioekono-
mista eriytymistä (esim. Kosunen ym. 2016). Kouluissa saattaa olla myös piiloisia 
tasoryhmittelyjä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 painottaa 
oppijoiden erilaisia tavoitteenasetteluja ja oppimispolkuja. Eikö tämä kaikki voi 
johtaa omaan potentiaaliin kasvamisen mahdollistumisen lisäksi myös eriarvoistu-
miseen? Eihän esimerkiksi kaikkien musikaalisesti, kielellisesti tai matemaattisesti 
lahjakkaiden tai aiheesta kiinnostuneiden ole kuitenkaan mahdollista saada lisätukea 
kykyjensä kehittymiseen missä tahansa koulussa. 

Toteutuisiko mahdollisuuksien tasa-arvo niin sosioekonomisesti kuin alueellisestikin 
paremmin koulujen kerhotoiminnan ja valinnaisaineiden kautta kuin erikoisluokkien 
avulla, jotka tahtovat painottua suuriin kaupunkeihin ja niihin oppilaisiin, joille jo 
koti ja elinympäristö tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia ilman kouluakin. 

Edellä mainittu on kuitenkin lähinnä hienosäätöä sen rinnalla, että varhaiskasvatuk-
sen ja esi- ja perusopetuksen tulisi taata sieltä lähteville – niin kantasuomalaisille 
kuin maahanmuuttajataustaisillekin, vanhempien koulutustasosta, palkasta tai 
työllisyysasteesta riippumatta – välttämättömät kansalaistaidot täysivaltaiseen 
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yhteiskunnan jäsenyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen, kuten luku-, kirjoitus- ja 
laskutaidot. Nyt näin ei kansainvälisten ja kansallisten arviontien mukaan täysin 
tapahdu.

Tämä arviointi ei kerro siitä, mitä perusopetuksen aikana on opinpolulla tapahtunut 
ja mitä voisi siis tehdä sen aikana toisin. Alkuopetuksesta vuonna 2018 alkanut 
Karvin oppilaan osaamisen kehityskaarta arvioiva pitkittäisarviointi tuo onneksi 
siihen valaistusta. Arvioinnissa seurataan samojen oppilaita koulupolun nivelvai-
heissa ainakin toiselle asteelle saakka. 

Arvioinnin pohjalta nousevat seuraavat kehittämisehdotukset

1. Asenteisiin vaikuttaminen

Kaikkien aikuisten, ja erityisesti kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen ammatti-
laisten, tulisi koulupolun alusta alkaen kiinnittää huomiota siihen, että ainakaan 
he eivät vahvista omilla toimillaan, valinnoillaan, esimerkillään ja puheillaan su-
kupuolittuneita asenteita lukemista ja kirjoittamista sekä ylipäätään oppimäärän 
suomen kieli ja kirjallisuus opiskelua kohtaan.

2. Arvioinnin kehittäminen

Oppiaineen formatiivista arviointia tulee kehittää siten, että sukupuolesta riippu-
matta oppilas saa sen avulla ohjausta ja kannustusta opiskeluun sekä eväitä realis-
tiseen itsearviointiintiin niin, että arvioinnin eettiset periaatteet, välittäminen ja 
oikeudenmukaisuus, ovat tasapainossa. Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaiden 
osaamista tulee arvioida kriteeriperustaisesti, samoin perustein.

3. Yhdenvertaisten mahdollisuuksien mahdollisimman 
tasapuolinen takaaminen kaikille koululaisille

Kansallisten, alueellisten ja paikallisten resurssien jaossa on tähdättävä siihen, että 
koulujärjestelmä takaa kaikille lapsille ja nuorille mahdollisimman yhdenvertaiset 
mahdollisuudet kasvaa omaan potentiaaliinsa. Tämä toteutunee niin sosioekono-
misesti kuin alueellisestikin tasapuolisemmin tasokkaan lähikoulun ja sen kerho-
toiminnan ja valinnaisaineiden sekä riittävän oppimisen sekä koulunkäynnin tuen 
kautta kuin erikoisluokkien avulla, jotka tahtovat painottua suuriin kaupunkeihin ja 
niihin oppilaisiin, joille jo koti ja elinympäristö tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia 
ilman kouluakin. 
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