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oppimistulosten arvioinnit



Koulutuksen ohjausjärjestelmän muutos Suomessa
Kontrollista ohjaukseen

Peruskoulu 1972

Keskitetty kontrolli ja päätöksenteko 
(1970- ja 1980 luku)

”Vallan hajauttaminen” (1990-luvulta
lähtien)

”Yhtenäistetyt” opetussuunnitelmat Valtakunnalliset opetussuunnitelmien
perusteet

Oppikirjojen tarkastus Kuntakohtaiset opetussuunnitelmat
Koulutarkastajat Koulukohtaiset opetussuunnitelmat
Opettajalisenssit Autonomia



Avainsanat Oppimistulosten arviointi (perusopetus)

Tasa-arvo,
oikeudenmukaisuus

Ammattitaito

Luottamus

Erityisopetus

Perusopetuslaki: 

Koulutuksen järjestäjillä on vastuu arvioida tarjoamansa 
koulutuksen laatua ja tehokkuutta  ulkopuolinen riippumaton 
oppimistulosten arviointi

Koulutuksen tasa-arvon toteutuminen: sukupuoli, koulun 
opetuskieli, alueelliset erot, sosioekonominen tausta jne. 

Koulutusjärjestelmän toimivuus ja tehokkuus (laadunvalvonta)

Pähkinänkuoressa



Assessment of learning outcomes in Finland
National (domestic) 

evaluations
OECD 

(Organisation for Economic Co-
operation and Development)

IEA (The International 
Association for the Evaluation of 

Educational Achievement)

Examination based 
assessment
The only one national high 
stakes examination after 
general upper-secondary 
school is
Matriculation examination:
knowledge and skills required 
by the curriculum (FMEB)

Comprehensive school 
(mainly FINEEC): School 
based assessment (curriculum 
based)
No compulsory national tests 
for every student. Sample-
based national evaluation of 
school performance – no 
school ranking lists 

The Programme for 
International Student 
Assessment (PISA)  

Triennial international survey 
which aims to evaluate 
education systems worldwide 
by testing the skills and 
knowledge of 15-year-old 
students .

TALIS – Teaching and 
Learning International Survey

PIAAC - The Programme for 
the International Assessment of 
Adult Competencies

TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science 
Study)

PIRLS (Progress in 
International Reading Literacy 
Study)

ICCS – International Civic and 
Citizenship Education Study 

ICILS – International Computer 
and Information Literacy Study 

Sample-based, curriculum-
based

             



Mitä saadaan aikaiseksi?
 Tieteellistä tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista 

kansainvälisessä vertailukehyksessä

 Tietoa siitä millaiset tekijät vaikuttavat oppilaiden tietoihin ja 
taitoihin ja miten taidot kehittyvät ajan myötä (luotettavaa 
trenditietoa)

 Tietoa myös koulun ulkopuolella tapahtuvaan oppimiseen 
vaikuttavista tekijöistä

Yksi suuri tulos: PISA PELASTI SUOMALAISEN PERUSKOULUN



Kiitos mielenkiinnostanne 
juhani.rautopuro@jyu.fi
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