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• Huolehdithan, että mikrofonisi on webinaarin 

ajan kiinni.

• Keskustelukenttä on varattu yleisön 

kommentteja ja kysymyksiä varten. 

• Vastaamme yleisön kysymyksiin kahvitauon 

jälkeen ja tilaisuuden päättyessä.

• Toivomme, että somessa käytetään tämän 

arvioinnin yhteydessä hashtagia 

#äikän9arviointi 

Arvioinnin julkistuswebinaari 
25.8.2020



Julkistustilaisuuden ohjelma
12.00 Avaussanat, Elina Harjunen, osaamisyksikön päällikkö, Karvi

12.15 Suomen kielen ja kirjallisuuden arvioinnin keskeiset tulokset 

Merja Kauppinen, projektipäällikkö, Karvi; Jukka Marjanen, erikoisasiantuntija, Karvi

13.00 Ministeriön puheenvuoro, Minna Kelhä, valtiosihteeri, opetus- ja kulttuuriministeriö

13.15 KAHVITAUKO

13.30 Vastauksia ensimmäisen osuuden yleisökysymyksiin

Asiantuntijakeskustelu aiheesta ”Millaisin kielellisin eväin ja asentein nuoret lähtevät yhteiskuntaan ja jatko-

opintoihin perusopetuksen jälkeen?”

Satu Immonen-Kähäri, vt. rehtori, Joroisten yhtenäiskoulu ja lukio

Penni Pietilä, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto; äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Espoon kaupunki

Jouni Välijärvi, emeritus professori, Jyväskylän yliopisto

14.20 Tilaisuuden yhteenveto

Julkistustilaisuudessa mukana arviointiasiantuntija Jan Hellgren ja arviointisuunnittelija Mikko Viitala
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Arvioinnin taustaa

• Arviointi toteutettiin perusopetuksen 9. luokkalaisille 
keväällä 2019.

• Arviointi laadittiin Karvin omaan digitaaliseen 
järjestelmään POPS 2014:n ja Karvin suomen kielen ja 
kirjallisuuden viitekehyksen pohjalta. 

• Arvioitavina oppimäärän eri sisältöalueet: 

1) tekstien tulkitseminen

2) tekstien tuottaminen

3) kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen 
(kielitieto).
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Arvioinnin otos ja tiedonkeruu

25.8.2020

5

6044 yhdeksäsluokkalaista

118 koulua

11 % kaikista 

yhdeksäsluokkalaisista (N~ 

52000) vuonna 2018–19 

=
Taustatietoa kerättiin oppilas-, 

opettaja- ja rehtorikyselyin. 

& &

Lokitietoa saatiin

järjestelmän kautta 

(ajankäyttö, tekstin 

sanamäärä)
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Xxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx
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Arvioinnissa selvitettiin

1. missä määrin yhdeksäsluokkalaiset ovat saavuttaneet suomen kielen ja kirjallisuuden 

oppimisen tavoitteet perusopetuksen päättyessä

2. millaiset asenteet ja käsitykset oppilailla on oppiainetta ja sen opiskelua kohtaan

3. missä määrin erilaiset taustatekijät (AVI-alue, koulu, sukupuoli sekä oppilaan asenteet 

ja harrastuneisuus) ovat yhteydessä suomen kielen ja kirjallisuuden osaamiseen

4. miten yhtäläistä oppilasarviointi suomen kielessä ja kirjallisuudessa on

5. sukupuolten väliseen osaamisen eroon yhteydessä olevia tekijöitä.
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Tietoa tehtävistä
Suomen kielen ja 

kirjallisuuden 

sisältöalue (POPS 

2014)

Tehtävien 

kohdentuminen

Osaamisen kriteerit 

(POPS 2014)

Tekstien tulkitseminen Mediatekstien ja 

kirjallisuuden analysointi ja 

tulkitseminen:

- nettikeskustelu

- radiokeskustelu

- kirjan kannet

- kampanjajuliste

- novelli

- runo

- monimediaisten ja fiktiivisten 

tekstien erittelevä ja kriittinen 

lukeminen

- havaintojen tekeminen 

teksteistä 

- tekstien tulkinta 

käsiteperustaisesti

- ymmärrys fiktion keinoista

Tekstien tuottaminen Kantaa ottavan ja pohtivan 

tekstin (itsearviointi) 

kirjoittaminen

- omien näkemysten ilmaisu 

(sisältöjen valitseminen, erittely 

ja valikointi)

- sisältöjen kohdentaminen 

vastaanottajien ja välineen 

mukaan

- omakohtaisten ja yleisempien 

merkitysten hakeminen 

sisällöille sekä niiden ilmaisu

Kielitieto Kielen analysoiminen ja 

tarkastelu käsittein

- kielen variaatio

- kielten käyttö

- kielen rakenteiden muoto ja 

merkitys

- yleiskielen normit

- suomen kielen piirteet

25.8.2020
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Esitestaustehtävä, ei arvioinnissa mukana:



Arvioinnin 
tulokset

Kuva: Hanna Tarkiainen



Osaamisen erot suomen kielessä ja kirjallisuudessa 1

• Osaaminen oli hyvin tasaista kaupunkimaisissa, taajaan asutuissa ja 

maaseutumaisissa kunnissa.

• Osaamiserot oppiaineessa olivat ennemminkin tyttöjen ja poikien kuin 

maantieteellisten alueiden välisiä. Kuitenkin Itä-Suomessa osaaminen oli jonkin 

verran kansallista keskiarvoa alhaisempaa. 
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AVI-alue Tulos kouluarvosanoin ilmaistuna

Tytöt Pojat

Etelä-Suomi 8,4 7,4

Lounais-Suomi 8,4 7,6

Itä-Suomi 8,1 7,1

Länsi-ja Sisä-

Suomi
8,3 7,4

Pohjois-Suomi 8,4 7,4

Lappi 8,6 7,5

Koko Suomi 8,4 7,4

Arvioinnin tulokset ilmaistiin 

kouluarvosana-asteikolla, jossa 

osaamisen keskiarvo asettui 

7,9:ään. Se saatiin suhtauttamalla 

arvioinnin pistemäärien keskiarvo 

oppilaiden päättöarvosanojen 

keskiarvoon. 

Keskiarvojen avulla voidaan vertailla eri 

oppilasryhmien osaamista toisiinsa. Sen 

sijaan oppiaineen sisältöalueiden 

keskiarvoja ei voi vertailla toisiinsa 

esimerkiksi tarkastelemalla, ovatko 

yhdeksäsluokkalaiset parempia 

kirjoittajia kuin lukijoita.



Osaamisen erot suomen kielessä ja kirjallisuudessa 2
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• Oppiaineen osaamisessa oli suuria eroja oppilasryhmien sisällä. 

• Myös koulujen välillä oli eroja oppilaiden taidoissa ja tiedoissa. Ne olivat 

samansuuruisia kuin PISA-tutkimuksissa on havaittu.



Suomen kielen ja 
kirjallisuuden osaaminen 
– taidot ja tiedot

Kuva: Hanna Tarkiainen



Tekstien tulkitsemisen taidot – mediatekstit ja kirjallisuus 

Pojista noin viidennes jäi arvosanaa 6– vastaavaan tulokseen tai 

sen alle sekä mediatekstien että kirjallisuuden tulkitsemisessa

(tytöistä 11% ja 5 %).
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41 % yhdeksäsluokkalaisista 

pystyi tiivistämään sekä 

pääkeskustelijan mielipiteen 

että perustelut lyhyestä 

nettikeskustelukatkelmasta.

Nettitekstin argumentin ja 

perustelujen ymmärtäminen oli 

haasteellista neljäsosalle 

oppilaista, vaikka kyse on heidän 

oman tekstimaailmansa 

käyttötekstistä.

Vähintään arvosanaa 8 vastaava taso

Tytöt Pojat

Mediatekstien 

tulkinta

57 % 39 %

Kirjallisuuden 

tulkinta

66 % 36 %



Tekstien tuottamisen taidot 

• Kirjoittamisen taidot vaihtelivat keskimäärin vain hieman eri 

puolilla maata

• Itä-Suomen tulokset jäivät kansallista keskiarvoa 

alhaisemmiksi. Korkeintaan arvosanaa 6– vastaavat 

kirjoitustaidot oli miltei neljäsosalla itäsuomalaisista 

yhdeksäsluokkalaisista. 

• Tytöt ovat vahvasti edustettuina kirjoittamistaidoissa 

osaamisjakauman yläpäässä ja pojat sen alapäässä.
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Oman toiminnan ja ajattelun 

arviointi ja sen kielentäminen 

oli osalle oppilaista tehtävänä 

uudentyyppinen.

Alle arvosanan 6 tasoisilla 

kirjoitustaidoilla ei pysty tuomaan 

esiin vakuuttavasti argumentteja 

perusteluineen.



Pohtivan tekstin tuottaminen – maksimipisteet ja 
alhaiset pisteet saanut teksti

- - Otsikkokin voisi olla parempi mutta se on 

mielestäni aina vaikein ja yleensä nukun yön 

yli ennen kuin päätän minkä otsikon laitan. -

- Kirjoitus olisi voinut mennä paremmin, jos 

olisin keskustellut asiasta jonkun kanssa 

ennen koetta ja saanut siten uusia 

näkökulmia asiaa kohtaan. - - Suunnittelin 

paperille ranskalaisilla viivoilla muutamia eri 

asioita, jotka halusin mainita tekstissäni. 

Silloin kun teen niin, pystyn helpommin 

kirjoittamaan pitkän tekstin.

en. olen ihan hukassa näissä kirjoitus 

asioissa. ne ovat liian hankalia. en minä 

pysty kyetä osaamaan niitä yhtään 

ollenkaan koska olen ihan hukassa 

näissä kirjoitus asioissa koska ne ovat 

liian vaikeita

25.8.2020
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Kielitiedon osaaminen 

• Kielitiedon hallinta oli melko tasaista eri AVI-alueiden 

oppilaiden välillä.

• Oppilasryhmien sisällä osaamisen vaihtelu oli suurta. 

• Tyttöjen ja poikien välinen osaamisero oli selkeä. Vähintään 

arvosanaa 8 vastaavan tason saavutti kielitiedossa tytöistä 60 

% ja pojista 34 %. 

• Tytöistä vähemmän kuin joka kymmenes jäi kielitiedon 

tehtävissä tasolle, joka vastasi arvosanaa 6– tai vähemmän, 

kun taas pojista vastavan tuloksen sai miltei joka neljäs.
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Sanavaraston laajuus vaikuttaa 

sekä lukemiseen että 

kirjoittamiseen: lukusujuvuuteen 

ja tekstin tuottamisen 

vaivattomuuteen.

Yleiskielen normien hallinta 

edellyttää sosiaalistumista 

yleiskielisten tekstien käyttöön, 

mikä merkitsee käytännössä 

ahkeraa asiatekstien lukemista 

ja laatimista.



Suomen 
kielen ja 
kirjallisuuden 
osaamiseen 
yhteydessä 
olevat tekijät



1 Sukupuoli osaamista selittävänä tekijänä

• Sukupuolten välinen osaamisero oli selvä ja samansuuntainen suomen kielen ja 
kirjallisuuden kaikilla sisältöalueilla. Osaamisero oli tyttöjen hyväksi keskimäärin 
yhden kouluarvosanan verran. 

• Suurimmat sukupuolten väliset osaamisen erot olivat kirjoittamisessa (0,8:n ja 1:n 
arvosanan verran). Kielitiedossa ja kirjallisuuden tulkinnassa ero oli 0,8 arvosanaa, 
ja mediatekstien tulkinnassa sisältöalueista pienin eli 0,6 arvosanaa.

25.8.2020
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Sisältöalue Vähintään arvosanaa 8 

vastaava taso, tytöt

Vähintään arvosanaa 8 

vastaava taso, pojat

Mediatekstien 

tulkitseminen
57 % 39 %

Kirjallisuuden 

tulkitseminen
66 % 36 %

Tekstien 

tuottaminen 

(kantaa ottava & 

pohtiva teksti)

64 %

62 %

33 %

33 %

Kielitieto 60 % 34 %



2 AVI-alue ja koulu osaamista selittävinä tekijöinä

• AVI-alueiden selitysosuus tuloksista oli vain prosentin verran.

• Sukupuolen ja AVI-alueen yhteinen selitysosuus oli suurempi: kirjoittamisessa 17 
%, kirjallisuudessa 13 % ja kielitiedossa 11 %. 

• Koulujen osuus tulosten hajonnasta oli 10 % kaikilla suomen kielen ja kirjallisuuden 
sisältöalueilla. Tämä koulujen välinen ero on kansainvälisesti pieni mutta 
kansallisesti huomionarvoinen.

25.8.2020
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3 Oppilaskohtaiset taustamuuttujat osaamista 
selittämässä

Useilla oppilaskohtaisilla taustamuuttujilla 

oli vahva yhteys arvioinnin tulokseen:

Asenteilla oppiainetta ja sen opiskelua 

kohtaan oli selvä yhteys oppiaineen 

osaamiseen:
• Arvioinnin tuloksessa oli miltei yhden arvosanan ero 

niiden oppilaiden välillä, joiden asenteet olivat yhtäältä 

kielteisimmät, toisaalta myönteisimmät kirjoittamista 

kohtaan.

25.8.2020
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oppilaan 

lukitausta

huoltajien 

koulutus

jatkokoulutusaikeet

erikoisluokalla 

opiskelu ja 

kotikieli



4 Tyttöjen ja poikien välistä osaamiseroa selittävät 
tekijät
Kaikkiaan 67 % tyttöjen ja poikien osaamiserosta selittyi viitseliäisyydellä panostaa 

arviointiin, oppilaiden asenteilla, lukemisharrastuksella ja mediankäytöllä.

Perusopetuksen alkaessa ero kielellisessä osaamisessa tyttöjen ja poikien välillä on hyvin 

pieni (Alkumittaus 2020). Merkittävät erot osaamisessa ja myös oppiaineeseen 

asennoitumisessa syntyvät koulupolun varrella.

25.8.2020
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Poikien keskimääräistä 

vähäisempi ajankäyttö 

arviointitehtävien parissa ja 

poikien laatiman tekstin 

suppeampi sanamäärä 

selittivät sukupuolten välistä 

osaamiseroa.

Asenteet: oppiaineesta 

pitäminen, koettu hyödyllisyys 

ja käsitys omasta 

osaamisesta.

Suurin ero 

kokonaistuloksessa oli niiden 

välillä, jotka lukivat 

kuukaudessa ainakin yhden 

kirjan verrattuna kirjoja 

lukemattomiin.

2–3 tuntia päivässä mediaa 

vapaa-aikaan käyttävillä oli 

parhaat tulokset.



Oppilasarviointi 
suomen 
kielessä ja 
kirjallisuudessa



Oppilasarviointi suomen kielessä ja kirjallisuudessa 1

Päättöarvosana vaihteli oppilaan sukupuolen ja jatko-opintosuunnitelmien sekä koulun 

mukaan:

• Saman arviointituloksen saaneiden poikien päättöarvosanat olivat keskimäärin 0,36 

arvosanaa heikommat kuin saman tuloksen saaneilla tytöillä.

• Ammatillisiin opintoihin aikovilla oli 0,3 numeroa heikommat päättöarvosanat kuin 

lukioon suuntaavilla, kun tarkastelussa otettiin huomioon arvioinnissa osoitettu osaaminen 

ja sukupuoli.

• Samalla tavalla arvioinnissa menestyneiden heikoimpien oppilaiden 

päättöarvosanoissa eri kouluissa saattoi olla jopa 1,5 arvosanan ero.

• Päättöarvosanaan 8 yltäneiden oppilaiden arvioinnissa osoittama osaaminen vaihteli 

eri kouluissa hieman alle 7:stä miltei 9:ään.
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Oppilasarviointi suomen kielessä ja kirjallisuudessa 2
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• Samalla tavalla arvioinnissa menestyneiden 

heikoimpien oppilaiden päättöarvosanoissa eri 

kouluissa saattoi olla jopa 1,5 arvosanan ero.

• Päättöarvosanaan 8 yltäneiden 

oppilaiden arvioinnissa osoittama osaaminen 

vaihteli eri kouluissa noin 7,5:stä miltei 9:ään.



Oppilasarviointi suomen kielessä ja kirjallisuudessa 3

25.8.2020
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Sekä osaamistavoitteiden 

painotus että käsitys 

tavoitetason sopivuudesta 

opetussuunnitelman 

perusteissa jakoivat opettajien 

mielipiteitä. 

Poikien yleisin 

päättöarvosana suomen 

kielessä ja kirjallisuudessa 

oli 7, tyttöjen 9.

Hyvin menestyneiden 

koulujen vaatimustaso 

näytti olevan oppiaineessa 

korkea.

Kirjallinen koe, vuorovaikutus- ja 

yhteistyötaidot sekä 

tuntiaktiivisuus määrittivät 

opettajien mukaan 

kurssiarvosanaa eniten.



Muutokset 
osaamisessa ja 
asenteissa 
2000-luvulla



• Suomen kielen ja kirjallisuuden osaamisessa ei 
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 2000-
luvulla muutamien toistuvien ns. 
ankkuritehtävien perusteella arvioituna. 

• Myös tyttöjen ja poikien suhteellinen osaamisero 
kirjoittamisessa on säilynyt keskimäärin samana 
koko 2000-luvun. 

• Asenteet oppiainetta kohtaan ovat hieman 
kohentuneet. Esimerkiksi suhtautuminen 
kirjoittamiseen on muuttunut 2000-luvulla 
hieman myönteisemmäksi sekä tytöillä että 
pojilla.

• Nuorten lukemisharrastus on jatkanut 
hiipumistaan luettujen kirjojen määrällä 
mitattuna. Kirjoja lukemattomien oppilaiden 
osuus on kasvanut ja innokkaiden lukijoiden 
määrä vähentynyt. 
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Kirjoitustaidot 2000-luvun suomen kielen ja 

kirjallisuuden arvioinneissa



Nuorten lukemisen harrastaminen 2000-luvulla
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Poimintoja 
suosituksista

Kuva: Hanna Tarkiainen
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Vanhempi, 

varhaiskasvattaja ja 

opettaja!

Sanallista lasten ja nuorten 

kielellistä osaamista.

Auta jokaista huomaamaan jo 

taitamaansa ja tekemään sitä 

näkyväksi. 

Usko omaan osaamiseen 

edistää lukemisen, 

kirjoittamisen ja 

vuorovaikutuksen taitojen 

harjoittelua ja kehittämistä. 

Opettaja!

Yksilöllistä ja eriytä kirjoittamisen 

opetusta rohkeasti oppilaan 

taitojen ja motivaation mukaan.

Osa oppilaista tarvitsee 

yläkoulussakin täsmäohjausta

aivan perustaidoissa, kuten 

tekstin sisällön rakentamisessa 

lauseiden pohjalta. 

Tavoitteiden selkeä määrittely ja 

kehitysaskeleiden seuraaminen 

kussakin kirjoitustilanteessa 

auttavat kaikentyyppisiä kirjoittajia 

taitoharjoittelussa.
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Opetuksen kansallisen tason toimijat!

Taataan opettajien jatkuva kouluttautuminen, sillä se on varmin 

keino pitää perusopetus laadukkaana ja tutkimusperustaisena. 

Uudistetaan kirjoittamisen pedagogiikkaa näkemyksellisesti ja 

rohkeasti toimintaympäristöjen ja viestinnän muotojen uudistuessa. 

Sekä kirjoittamisen oppimisen tutkimus että opetus vaativat 

kansallista ohjelmaa.

Pidetään jatkuvan oppimisen näkökulmaa esillä jo 

varhaiskasvatuksesta lähtien oppimisen tasa-arvon toteutumiseksi. 

Oman toiminnan suunnittelu, johdonmukainen toteuttaminen, 

palaute ja arviointi ovat kaikkien koulutusasteiden tärkeitä sisältöjä. 

Jatketaan parhaillaan meneillään olevaa oppilasarvioinnin 

kehittämistä ja sen tulosten seuraamista. Päättöarvosanalla on 

erityinen merkitys nuorelle, sillä se toimii portinvartijana jatko-

opintoihin, ja lisäksi sillä on vaikutusta nuoren itsetuntoon, muun 

muassa käsitykseen itsestä oppijana: lukijana, tekstien tuottajana ja 

viestijänä. 

Opetuksen järjestäjät!

Tukekaa eri tavoin tasa-arvoisen 

oppimisen mahdollisuuksia erityisesti 

niillä alueilla, joissa oppilaiden 

kielellisen osaamisen taso jäi 

keskimäärin matalaksi.

Kehitelkää kouluihin, kunnan 

koulujen välille sekä eri toimialoille 

yhteistyötä. Luokaa yhdessä 

joustavia rakenteita opetuksen 

laadun takaamiseksi, vaikka kuntien 

varat ovat poikkeustilanteen takia 

heikot.

Yhteinen tahto ja monenlaiset 

paikalliset luovat ratkaisut 

mahdollistavat niukassakin 

taloustilanteessa opetuksen 

eriyttämisen ja yksilöllisen ohjauksen. 
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osaaminen? – Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimistulokset perusopetuksen 
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https://karvi.fi/publication/suomen-kielen-ja-kirjallisuuden-oppimistulokset-perusopetuksen-

paattovaiheessa-2019

Kirjoittamisen opetusta käsittelevä artikkelikokoelma:

Hellgren, Jan & Kauppinen, Merja (toim./red.) 2020. Kirjoitan, siis ajattelen. Näkökulmia 

kirjoittamisen opetukseen. Jag skriver, alltså tänker jag. Perspektiv på skrivpedagogik. 
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KAHVITAUKO
Jatkamme klo 13.30 
asiantuntijakeskustelulla 

Aiheena ”millaisin kielellisin 
eväin ja asentein nuoret 
lähtevät yhteiskuntaan ja 
jatko-opintoihin 
perusopetuksen jälkeen?”


