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Kun Opetushallitus määritteli ensimmäisen kerran päättöarvioinnin 
kriteereitä 1990-luvun lopulla, ajatuksena oli, että eri aineiden 
päättöarvioinnin kriteerit olisivat jollain tavalla yhteismitallisia. 

Kriteereitä valmistelleen työryhmän ohjeistus ei kuitenkaan lähtenyt 
tuolloin oppiainekohtaisista sisällöllisistä kriteereistä vaan päätyi 
normatiiviseen arvosanoja koskevaan ohjeistukseen, jonka mukaan 
puolet oppilaista yltää päättöarvosanoihin 4–7 ja puolet arvosanoihin 
8–10. (Opetushallitus 1996; Opetushallitus 1997; ks. Rantala 1999, 
261.)

Myöhemmin laadituissa opetussuunnitelman perusteissa 
(Opetushallitus 2004; 2014) oppiaineiden laajuus ja tavoitteet on 
otettu huomioon määriteltäessä kunkin oppiaineen arvosanalle 
kahdeksan annettuja opintojen aikaisten arvosanojen (2014: 6. lk) ja 
päättöarvioinnin kriteereitä. 

Sirkku Kupiainen / 2017



“Suomen […] käytänteissä korostetaan luottamusta opetuksen 
ja koulutuksen järjestäjiin ja siten vähäisempää 
kontrolloivuutta kuin monissa muissa maissa. 

Ranking-listojen ja sanktioiden sijaan maamme 
oppimistulosten arviointi on kehittämisen väline niin 
kansallisella kuin opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja 
oppilaitosten tasolla. 

Näin ollen suomalainen arviointikulttuuri eroaa em. piirteiden 
suhteen esimerkiksi yleisestä eurooppalaisesta arviointi-
kulttuurista.”

Johdanto teoksessa Anu Räisänen (toim.) Oppimisen 
arvioinnin kontekstit ja käytännöt. Opetushallitus, Raportit ja 

selvitykset 2013:3. 
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“Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) on 
määritelty, että oppilaan oppimisen arviointi kohdistuu 
oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. 
Lisäksi niissä todetaan, että oppimisen arviointi sisältää 
opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arvioinnin sekä 
palautteen antamisen niistä.

Myös Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2003) 
määritellään opiskelijan oppimisen arviointi siten, että sen 
tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen 
edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että 
lukio-opiskelun päättyessä.

Pulmalliseksi oppimisen arviointi -käsitteen kategorisen käytön 
asiakirjoissa tekee se, että oppimisen arviointi liittyy ennen 
kaikkea oppimisprosessin aikana annettavaan ohjaavaan … eli 
formatiiviseen arviointiin, mutta käsite ei mitenkään liity 
osaamisen tai opitun arviontiin tai arvosanojen antamiseen.” 

Ouakrim-Soivio, N. 2015. Oppimisen ja osaamisen arviointi.
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▪ Kriteeriperustaisessa arvioinnissa kohteen arvo määritetään 
suhteessa ennalta määrättyihin arviointiperusteisiin eli 
kriteereihin. 

▪ Kriteerit kuvaavat ne ominaisuudet, jotka arvioitavalla on 
vähintään oltava, jotta tietty arvosana tai arvio voidaan 
myöntää. 

▪ Ylioppilastutkinnossa kunkin kokeen yksittäisen tehtävän 
arviointi perustuu tällaisiin ennalta kuvattuihin 
laatumääreisiin.

KRITEERIPERUSTAINEN ARVIOINTI
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▪ Normatiivisessa arvioinnissa yksittäisen kohteen arvo 
määritetään suhteessa muihin arvioinnin kohteisiin.

▪ Normatiivinen arviointi voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, 
että osallistujat asetetaan ensin järjestykseen arvioinnissa 
käytettyjen aineistojen perusteella. 

▪ Tämän jälkeen arvosanat jaetaan ennalta määritetyn 
arvosanajakauman mukaisesti (grading on the curve). 

▪ Ylioppilastutkinnossa kunkin kokeen arvosana on 
perinteisesti perustunut tällaiseen ennalta sovittuun 
normaalijakaumaa myötäilevään kaavaan.

NORMATIIVINEN ARVIOINTI
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▪ Hyvin menestyväkin opiskelija (kuvio A) voi saada heikon 
arvosanan (kuvio B), jos valitsee tutkintoonsa kokeen, jonka 
ovat valinneet lähinnä myös muut yhtä hyvin menestyvät 
kokelaat (esim. A-ranska tai kemia).

▪ Kun sana tästä leviää seuraavalle kokelaspolvelle, joukko 
kapenee entisestään ja aina vain paremmat opiskelijat 
saavat myös ne heikot arvosanat.

YLIOPPILASTUTKINNON ARVOSANAT
KRITEERIPOHJAINEN + NORMATIIVINEN ARVIOINTI

Sirkku Kupiainen / 2017

Kuvio A Kuvio B



▪ Jos arvosanat ovat vertailukelpoisia ja niillä on sama 
kirjoitetun kuvauksen viittaama sisältö, niiden perusteella 
voidaan tehdä luotettavia päätelmiä oppilaan osaamisesta 
suhteessa muihin saman arvosanan saaneisiin.

▪ Arvosanojen vertailukelpoisuudessa on siis kyse myös niiden 
sisältämän informaation käytettävyydestä, luotettavuudesta 
ja laadusta.

▪ Kunkin oppiaineen arvosanalle kahdeksan annettuihin 
kriteereihin liittyy sisäänrakennettuna ajatus, että hyvän 
osaamisen taso (arvosana 8) esimerkiksi matematiikassa on 
verrattavissa hyvän osaamisen tasoon muissa oppiaineissa.
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▪ Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä 
palautteen antamisen oppilaille tulee perustua 
opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa 
opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin.

▪ Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä 
arviointi kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin tai 
muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

▪ Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet 
ovat oppilaiden tiedossa.

ARVIOINNIN KOKO KUVA 
EI ARVIOIDA VAIN OSAAMISTA
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▪ Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen 
päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen 
antamisen kokonaisuutta.

▪ Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla pääosin 
oppimisen ohjaamista palautteen avulla.

▪ Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua 
ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin 
taitoja.

▪ Siihen sisältyy myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen 
tason kuvaamista keskusteluin, arviointitiedottein ja 
todistuksin tiettyinä ajankohtina.

▪ Oppilaalle ja huoltajalle tulee antaa tietoa opintojen 
edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä riittävän 
usein.

ARVIOINNIN KOKO KUVA
FORMATIIVINEN ARVIOINTI
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▪ Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin 
jälkeen tehtävää, oppilaiden osaamisen summatiivista 
arviointia, jonka tulokset välitetään oppilaille todistuksissa ja 
arviointitiedotteissa.

▪ Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä 
seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.

▪ Vuosiluokilla 1–7 arviointi on sanallista tai numeroarviointia 
tai niiden yhdistelmää opetuksen järjestäjän päätöksen 
mukaisesti.

▪ Vuosiluokkien 8–9 todistuksissa käytetään numeroarviointia.

▪ Numeroarvosana kuvaa keskimääräisenä summatiivisena 
arviona oppilaan osaamisen tasoa suhteessa tavoitteisiinsa 
kussakin oppiaineessa tai opintokokonaisuudessa.

ARVIOINNIN KOKO KUVA 
SUMMATIIVINEN ARVIOINTI
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▪ Todistusten antamiseen liittyvässä oppilaan osaamisen 
arvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteissa 
määriteltyjä, tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä.

▪ Arviointikriteerit on laadittu 6. ja 7. luokan nivelvaiheeseen 
sekä päättöarviointiin tukemaan opettajien työtä ja 
yhtenäistämään arviointia.

▪ Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne 
määrittelevät hyvää osaamista kuvaavaan sanalliseen 
arvioon tai arvosanaan 8 vaadittavan tason.
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▪ Kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistuksessa annettavaa 
arviointia varten kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin on määritelty 
tavoitteista johdetut kriteerit hyvää osaamista kuvaavalle 
sanalliselle arviolle tai numeroarvosanalle kahdeksan (8).

▪ Metropolialueen kouluissa vuonna 2011 seitsemännen luokan 
aloittaneiden oppilaiden ilmoittamien kuudennen luokan 
arvosanojen valossa arvio ”hyvästä” osaamisesta näyttää 
kuitenkin kokeneen jonkinasteisen inflaation – vai onko 
tavoitteet asetettu siten, että ne ovat aiempaa suhteellista 
arviointia helpommin tavoitettavissa?

NIVELKOHTA 2 –KUUDENNEN LUOKAN LOPPU
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6. lk N

Äidinkieli 8,21 9 504

Matematiikka 8,16 9 573

A1-kieli 8,27 9 152

Historia 8,15 9 407

Kemia 8,18 8 828

Ka 8,19



▪ Suomalainen peruskoulu on noussut PISA-tutkimuksen myötä 
maailmanmaineeseen onnistuessaan yhdistämään oppilaiden korkea 
suoritustaso pieniin koulujen välisiin eroihin ja kotitaustan 
suhteelliseen vähäiseen selitysosuuteen osaamisen vaihtelusta.

▪ TIMSS 2011 -tutkimuksessa Suomi erottuu kuitenkin pohjoismaisista 
naapureistaan huomattavan suurilla luokkien välisillä eroillaan, jotka 
eivät tue näkemystä perusopetuksemme tasa-arvoisuudesta:

(Yang Hansen, Gustafsson, & Rosén, 2014)

KOULUJEN JA LUOKKIEN VÄLISET EROT 
SUOMESSA
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▪Mikä on osaamisen arvioinnin arvo opettajalle? 

▪ Välttämätön paha vai oman työn ohjaaja?

▪Ohjaava palaute, sanallinen arvostelu ja arvosanat

▪ Merkitys oppilaalle?

▪ Merkitys vanhemmille? 

POHDINNAN AIHEET
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▪ Viimeisenä peruskoulukeväänä tehtävä toisen asteen valinta 
on merkittävin yksilön omaa tulevaisuutta koskeva päätös, 
jonka alaikäinen Suomessa tekee.

▪ Etenkin lukiovalintaa ohjaava ja hyväksytyksi tulemista 
säätävä keskiarvokynnys määrittää vahvasti sen, hakeeko 
nuori lukioon vai ammatilliseen koulutukseen.
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▪ MetrOP-tutkimuksen kahteen ensimmäiseen vaiheeseen (7. ja 
9. luokka) osallistuivat metropolialueen 14 kunnan kaikki ylä-
ja yhtenäiskoulut, joskin tutkimukseen osallistuneiden osuus 
vaihteli kunnittain ja kouluittain sekä tutkimuskerroittain 
(yhteensä noin 10 000 oppilasta, joista 6 000 sekä 7. että 9. 
luokalla).

▪ Yhteishaun rekisteriaineisto kattaa 13 500 metropolialueella 
ensimmäistä kertaa toisen asteen hakuun keväällä 2014 
osallistunutta nuorta.

▪ Tutkimuksen lukio-osuuteen osallistui kaiken kaikkiaan 5 585 
opiskelijaa 62 metropolialueen lukiossa, joskaan kaikki heistä 
eivät vastanneet kaikkiin tehtäviin ja aivan kaikki eivät ole 
metropolialueen kunnista.

TUTKIMUSAINEISTO
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▪ Tyttöjen arvosanat 
ovat kaikissa 
oppiaineissa poikien 
arvosanoja paremmat.

▪ Arvosanoissa on 
huomattavia oppi-
aineiden välisiä eroja, 
joiden vaikutus 
oppilaiden 
myöhempiin vahvasti 
sukupuolittuneisiin 
koulutusvalintoihin on 
ilmeinen (Ouakrim-Soivio, 

Kupiainen & Marjanen, painossa).

PÄÄTTÖTODISTUKSEN ARVOSANAT

Sirkku Kupiainen / 2017

Kaikki Tytöt Pojat Ero

Äidinkieli ja kirjallisuus 7,94 8,36 7,53 0,83

Matematiikka 7,73 7,87 7,60 0,27

A1-kieli 8,08 8,22 7,94 0,28

B1-kieli 7,47 7,90 7,05 0,85

Biologia 7,93 8,25 7,60 0,65

Maantieto 7,91 8,18 7,64 0,54

Fysiikka 7,80 7,92 7,68 0,24

Kemia 7,83 8,05 7,60 0,45

Historia 7,91 8,05 7,77 0,28

Yhteiskuntaoppi 7,96 8,22 7,71 0,51

Uskonto / ET 8,15 8,50 7,80 0,70

Terveystieto 8,21 8,58 7,84 0,74

Ka 8,01 8,18 7,65 0,53



▪ Lukuaineiden arvosanat muodostavat suhteellisen yhtenäisen 
kokonaisuuden eli oppilas, joka menestyy hyvin yhdessä 
oppiaineessa, menestyy yleensä hyvin myös muissa 
oppiaineissa (α = 0,965).

▪ Lukuaineiden arvosanat ovat vahvassa yhteydessä myös taito-
ja taideaineiden arvosanoihin, ja on vaikea välttyä 
vaikutelmalta, että vaikka jälkimmäisten ajatellaan tarjoavan 
oppilaille lukuaineista poikkeavan mahdollisuuden osoittaa 
vahvuuksiaan, niiden arvosanoissa näkyy samanlainen 
”koulun tavoitteiden hyväksyminen” kuin lukuaineissa.

▪ Taito- ja taideaineiden arvosanat ovat koko metropolialueella 
keskimäärin selvästi lukuaineiden arvosanoja korkeampia (ka 
8,26 vs. 8,01) ja niissä on selvästi lukuaineita suurempi 
sukupuoliero tyttöjen hyväksi (8,43 vs. jos pois jätetään eri 
ryhmissä arvioitava liikunta).  
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Kuvion palkit esittävät tyttöjen ja poikien suhteellista osuutta kuhunkin 
arvosanaryhmään kuuluvien joukossa, eivätkä siis ilmaise ao. ryhmään 
kuuluvien tyttöjen ja poikien osuutta koko hakijajoukossa.  
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TYTTÖJEN JA POIKIEN OSUUS LUKUAINEIDEN 
KESKIARVON MUKAISISSA RYHMISSÄ
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SAMA SUHTEUTETTUNA OPPILAIDEN MÄÄRÄÄN

Sirkku Kupiainen / 2017

Lukioon hakeutuvien osuus metropoliseudulla (66 %)

Olisiko suhtautuminen ongelmaan 
toinen, jos kuvion siniset pylväät 
edustaisivat poikia?



▪ Selittyvätkö oppiaineiden väliset arvosanaerot niiden 
OPS:issa esitettyjen vaatimusten taso- tai tulkittavuuseroilla?

▪ Heijastavatko poikien ja tyttöjen arvosanaerot todellisia 
osaamiseroja vai onko kyse (myös) arvosanoihin vaikuttavista 
muista arvioitavista ominaisuuksista?

▪ Ovatko arvosanakriteerit perustellut? Tulkitaanko niitä 
yhtäläisesti eri kouluissa ja eri oppiaineissa?

▪ Tulisiko arvosanojen vertailukelpoisuutta lisätä esimerkiksi 
koepankin tai muun vertailun mahdollistavan järjestelyn 
avulla?

▪ Perusopetuksen päättökoe – puolesta ja vastaan!

▪ Lukion pääsykoe – puolesta ja vastaan!

POHDINNAN AIHEET

Sirkku Kupiainen / 2017
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▪ Kevään 2006 ja syksyn 2009 välillä valkolakkinsa saaneet 131 
089 ylioppilasta (naisia 57,6 %, miehiä 42,4 %) sekä kevään 
2012  31 659 ylioppilasta.

▪ Valtakunnalliseen otoksen perustuva 34 lukion kevään 2009 ja 
kevään 2012 ylioppilaiden lukioaikaiset kurssivalinnat ja kurssi-
arvosanat sekä heidän ylioppilastutkintonsa koevalinnat ja 
koemenestys.

▪ Helsingin yliopistossa syksyllä 2009 seitsemässä eri koulutus-
ohjelmassa opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden ylioppilas-
tutkinto- ja kurssiarvosanat sekä opinnoissa eteneminen.  

TUTKIMUSAINEISTO
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Pakolliset Syventävät Yht.

Äidinkieli 6 3 9
A-kieli 6 2 8
B-ruotsi 5 2 7
C-kieli 8 8
Matematiikka pitkä 10 3 13
Matematiikka lyhyt 6 2 8
Fysiikka 1 7 8
Historia 4 2 6
Biologia 2 3 5
Kemia 1 4 5
Psykologia 1 4 5
Uskonto / ET 3 2 5
Filosofia 1 3 4
Maantiede 2 2 4
Yhteiskuntaoppi 2 2 4
Terveystieto 1 2 3

EROT LUKION KURSSIMÄÄRISSÄ LOPS 2003
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▪ Ero eri oppiaineiden arvosana-
keskiarvossa on 0,92 arvosanaa, 
vaikka pienen opiskelijajoukon ET ja 
ortodoksinen uskonto jätetään 
huomioimatta.

▪ Missä määrin kyse on siitä, että 
opiskelijoiden tiedot ja taidot jäävät 
joissain oppiaineissa muita kauemmas 
LOPS:in tavoitteista (mahdollinen 
selitys esim. B-ruotsissa), missä 
määrin siitä, että kriteerit 
oppiainekohtaisten tavoitteiden 
saavuttamiselle ovat epäselvät ja 
vaikeasti vertailtavissa?

LUKION KURSSIARVOSANAT 34 LUKIOTA 2000 OPISKELIJAA

Sirkku Kupiainen / 2017

Pakolliset 
kurssit

Matematiikka lyhyt 7,05

B-Ruotsi 7,06

Matematiikka pitkä 7,39

A-Englanti 7,54

Biologia 7,59

Kemia 7,66

Historia 7,67

A-Saksa 7,72

Filosofia 7,73

Äidinkieli 7,74

Yhteiskuntaoppi 7,78

Uskonto E 7,79

A-Ruotsi 7,81

Maantiede 7,81

Fysiikka 7,86

Terveystieto 7,92

Psykologia 7,97

Uskonto O 8,10

ET 8,35



OPINTOMENESTYKSEN SUKUPUOLITTUNEISUUS

Sirkku Kupiainen / 2017

Tytöt Pojat Ero

Matematiikka Lyhyt 7,04 6,85 0,19

B-ruotsi 7,33 6,57 0,76

Matematiikka Pitkä 7,39 7,25 0,14

Kemia 7,45 7,43 0,02

A-englanti 7,47 7,52 -0,05

Fysiikka 7,51 7,41 0,10

Biologia 7,64 7,48 0,16

Historia 7,66 7,70 -0,04

A-saksa 7,80 7,42 0,38

Yhteiskuntaoppi 7,82 7,70 0,12

Maantiede 7,85 7,80 0,05

Filosofia 7,88 7,47 0,41

ÄI Suomi 7,96 7,32 0,64

Uskonto E 7,98 7,49 0,49

Psykologia 8,10 7,54 0,56

C-saksa 8,16 7,43 0,73

C-ranska 8,23 7,42 0,81

Terveystieto 8,23 7,54 0,69

ET 8,47 8,05 0,42



▪ Arvosanat eroavat 
oppiaineittain myös 
opiskelijoiden edetessä 
opinnoissaan kurssilta 
toiselle.

▪ Kaikissa oppiaineissa 
syventäviä kursseja lukevat 
ennen kaikkea muita 
paremmin pakollisissa 
kursseissa menestyneet.

▪ Oppiaineiden välillä on 
kuitenkin eroja siinä, miten 
arvosanat kehittyvät tästä 
eteenpäin.

▪ Fysiikka ja kemia erottuvat 
selvästi muista erityisen 
vahvasti laskevilla 

arvosanoillaan.

MITÄ PIDEMMÄLLE ETENET, SITÄ HEIKOMPI OLET?

Sirkku Kupiainen / 2017

Pakolliset
Pakolliset & 
syventävät

Matematiikka lyhyt 7,05 6,98

B-Ruotsi 7,06 7,00

Matematiikka pitkä 7,39 7,31

A-Englanti 7,54 7,49

Biologia 7,59 7,57

Kemia 7,66 7,45

Historia 7,67 7,68

A-Saksa 7,72 7,66

Filosofia 7,73 7,71

Äidinkieli 7,74 7,69

Yhteiskuntaoppi 7,78 7,77

Uskonto (ev) 7,79 7,78

A-Ruotsi 7,81 7,75

Maantiede 7,81 7,83

Fysiikka 7,86 7,48

Terveystieto 7,92 7,94

Psykologia 7,97 7,86

Uskonto O 8,10 8,09

ET 8,35 8,35



ARVIOINTI
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LUKIOSSA

YLIOPPILASTUTKINTO

YLIOPPILASTUTKINNON JÄLKEEN
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Viisi toisiinsa kytkeytyvää tutkimuskysymystä:

▪ Missä määrin eri kokeiden osallistujat eroavat toisistaan?

▪ Toteutuuko suhteellisen arvostelun pohjana oleva 
arvosanojen vertailtavuus?

▪ Millä tavalla koevalinnat ovat muuttuneet?

▪ Mikä on opiskelijoiden lukiomenestyksen ja 
ylioppilastutkintomenestyksen suhde?

▪ Miten ylioppilastutkinnon hyödyntäminen korkeakoulujen 
opiskelijavalinnassa toteutuu?

“YLIOPPILAS VALINTOJEN PYÖRTEESSÄ”
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▪ Ylioppilastutkinnon kokeet eroavat huomattavasti kokelas-
määrältään ja monen kokeen kokelasjoukko on vuosittain 
huomattavan pieni.

KOEVALINTA / KOKELASMÄÄRÄ (2006–2009   N = 130 000) 

Sirkku Kupiainen / 2017



ERILAINEN OSUUS JA OSAAMISEN TASO
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▪ Vain kolmen kokeen 
osanottajajoukko ylittää 50 
prosenttia kokelaista.

▪ Osanottajat eivät valikoidu 
kokeisiin satunnaisesti, vaan eri 
kokeiden kokelasjoukko eroaa 
toisistaan selvästi 
opintomenestyksensä suhteen.

▪ Kokelaiden suhteellisen 
paremmuuden vertailtavuutta 
vaikeuttaa kuitenkin 
opiskelijoiden vaihtelevat 
kurssivalinnat ja oppiaineiden 
väliset erot kurssiarvosanoissa.   

Oppiaine

Kokelaiden 
arvosana-
keskiarvo

(ka = 0 kh = 1

Kokelaiden 
osuus 

kaikista

Äidinkieli 0,02 99 %

A-englanti 0,04 97 %

B-ruotsi 0,34 65 %

Matematiikka pitkä 0,23 43 %

Matematiikka lyhyt 0,27 40 %

Terveystieto 0,18 29 %

Psykologia 0,36 26 %

C-kieli 0,40 22 %

Historia 0,57 22 %

Fysiikka 0,37 20 %

Maantiede 0,32 19 %

Yhteiskuntaoppi 0,49 18 %

Biologia 0,63 17 %

Kemia 0,61 16 %

Muu A-kieli 0,25 10 %

Uskonto (ev.lut.) 0,62 7 %

Filosofia 0,66 5 %



▪ Nais- ja miesylioppilaiden tutkinnot koostuvat usein varsin 
erilaisista koekombinaatioista.

SUKUPUOLITTUNEET KOEVALINNAT

Sirkku Kupiainen / 2017
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▪ Naiset menestyvät valitsemissaan kokeissa keskimäärin 
miehiä paremmin lukuun ottamatta A-englannin ja pitkän 
matematiikan koetta.

SUKUPUOLITTUNUT KOEMENESTYS
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Huomattava vaihtelu eri oppiaineiden kurssimäärissä ja
huomattava ero eri oppiaineiden arvosanoissa ohjaavat 
monen opiskelijan ylioppilastutkinnon koevalintoja.

REAALIKOKEIDEN MUUTTUVA SUOSIO
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▪ Terveystiedon kokeen suosio näyttää kuitenkin 
saavuttaneen huippunsa ja hieman taantuneen.

▪ Yhteiskuntaopin koe kerää sen sijaan yhä uusia kokelaita –
mitä ilmeisemmin suuremman kurssimäärän historian 
kokeen kustannuksella.

2007–2016 (YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNNAN AVOIN AINEISTO KOKEISIIN ILMOITTAUTUNEISTA)
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Reaaliaineiden kokelaiden keskimääräinen menestys tutkintoonsa sisällyttämissä muissa kokeissa ao. 
reaalikokeen arvosanan mukaan

KAIKKI KOKEET EROTTELEVAT HYVIN
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Vaikka kaikki kokeet erittelevät hyvin kyseisen kokeen 
valinneet opiskelijat, saman arvosanan eri kokeista saaneet 
eroavat huomattavasti kokonaismenestykseltään – seikka, joka 
asettaa heidät eri-arvoiseen asemaan pyrittäessä kolmannen 
asteen koulutukseen. 



MATEMATIIKKA
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Suhde matematiikkaan jakaa ylioppilaat kolmeen suhteellisen 
tasakokoiseen – ja selvästi toisestaan poikkeavaan – ryhmään 
tarjoten kuitenkin mahdollisuuden tavoittaa kaikki ylioppilaat 
”samaan kuvaan”.  
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▪ Lukioarvosanojen yhteys yo-kokeen arvosanaan vaihteli 
terveystiedon r=.62 ja A-englannin r=.84 ja välillä (selitysosuus 
38 % – 71 %).

▪ Äidinkielen (suomi) ylioppilaskokeen arvosanan vaihtelusta 
puolet selittyy muulla kuin kokelaan lukiomenestyksellä ao. 
oppiaineessa.

▪ Reaaliaineista vain fysiikassa, kemiassa ja psykologiassa lukion 
kurssiarvosanojen keskiarvo ennusti yli 50 % ylioppilaskokeen 
arvosanassa ilmenevästä vaihtelusta (historia 48 %, 
yhteiskuntaoppi 44 %).

▪ Yhteys ylioppilaiden keskimääräisen tutkintomenestyksen ja 
päättötodistuksen keskiarvon välillä oli kuitenkin suhteellisen 
korkea (r = .79) eikä siinä ollut sukupuolieroa.

▪ Ylioppialastutkinto toimii siis varsin hyvänä lukioaikaisen 
opiskelun ja akateemisen suorituksen indikaattorina.

LUKIO- JA YO-TUTKINTOARVOSANAT
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▪ Selitys oppiaineittain vaihtelevalle yhteydelle saattaa löytyä 
opiskelijoiden välisistä eroista ylioppilaskokeeseen 
panostamisessa. 

▪ Esimerkiksi heikoimman selitysosuuden terveystiedon kokeessa 
viime hetken panostus voi tuottaa suhteellisen helposti tulosta, 
kun omaksuttavana on vain kolmen kurssin sisältö ja arvosanat 
jaetaan muita kokeita keskimäärin heikomman kokelasjoukon 
kesken. 

▪ Selitys istuu kuitenkin huonommin neljän pakollisen ja kahden 
syventävän kurssin historian kokeeseen, jossa siinäkin lukion 
kurssiarvosanat selittävät vain puolet ylioppilaskoe-
menestyksessä ilmenevästä vaihtelusta. 

▪ Vahvimmaksi selitykseksi näyttäisikin nousevan kansallisista 
oppimistulosten arvioinneista tuttu ilmiö eli koulujen väliset 
erot arvosanojen myöntämisessä (esim. Ouakrim-Soivio, 2013; 
Rautopuro, 2013).
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▪ Useimmissa oppiaineissa lukio- ja yo-menestys ovat 
koulutasolla yhteydessä toisiinsa, mutta erot koulujen välillä 
ovat varsin huomattavat.

▪ Ero on keskimääräistä suurempi useimpien ylioppilaiden 
tutkintoon kuuluvissa kokeissa (äidinkieli suomi, pitkä 
matematiikka, A-englanti, yhteiskunta-oppi).

▪ Esim. pitkän matematiikan cum laude arvosanan saaneiden 
kokelaitten lukiokurssien arvosanakeskiarvo vaihteli kouluittain 
välillä 5,1 – 7,3.

LUKIOIDEN VÄLISET EROT
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LUKIO- JA YLIOPPILASKOEARVOSANAT
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▪ Lukioarvosanojen ja ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen 
arvosanat vaihtelevat odotusten mukaisesti lukioittain

▪ mutta myös niiden välisessä suhteessa on selviä eroja, 
jotka pääosin eivät selity lukion koolla.   
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Biologia
Vertailu paljastaa myös erilaisten kokelasjoukkojen 
vaikutuksen opiskelijan ylioppilastutkinnon eri kokeista 
saamiin arvosanoihin



HISTORIA
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▪ Eri oppiaineiden kokelaiksi valikoituu useimmissa lukoissa 
keskitasoa paremmin tuossa oppiaineessa menestyneitä 
opiskelijoita.

▪ Ero päättötodistuksen ja ylioppilastodistuksen arvosanoissa 
on erityisen suuri pienemmissä lukoissa, mikä viitannee 
arvosanan annon ongelmallisuuteen etenkin pienessä ja 
demografisista tekijöistä johtuen väistämättä valikoituneissa 
kouluissa.    

-2,00

-1,50

-1,00

-,50

,00

,50

1,00

1,50

2,00

Ylioppilaskoe

Päättötodistus



ARVIOINTI

YLÄKOULUSTA  LUKIOON

LUKIOSSA

YLIOPPILASTUTKINTO

YLIOPPILASTUTKINNON JÄLKEEN
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▪ Se, kuinka oikeudenmukaisesti hakijat tulevat valinnassa 
kohdelluksi, on ensiarvoisen tärkeää.

▪ Valintakokeen kohdalla tämä toteutunee kiitettävästi, onhan 
valintakoe kaikille sama.

▪ Ylioppilastutkinnosta saatavat lähtöpisteet eroavat sen sijaan 
sen mukaan, mitä kokeita hakijat ovat sisällyttäneet 
tutkintoonsa ja miten eri kokeiden arvosanoja eri 
hakukohteissa painotetaan.

▪ Korkeakoulun näkökulmasta olisi luonnollisesti toivottavaa, että 
yksittäisen hakijan arvosanat ennustaisivat mahdollisimman 
hyvin hänen todennäköistä menestystään tulevissa opinnoissa.     

YLIOPPILASTUTKINNON JÄLKEEN
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▪ Huolimatta siitä, että ylioppilastutkinto kattaa lukion kaikki 
‘teoreettiset’ oppiaineet, se ei tarjoa toivotunlaista pohjaa verrata 
opiskelijoiden osaamista.

▪ Tutkinto kohtelee erityisen epäoikeudenmukaisesti kokelaita, joiden 
opinto-ohjelmaan sisältyy pitkään opiskeltuja muita useamman 
lukiokurssin oppiaineita.

▪ Erityisen vahvana tämä kohdistuu pitkän matematiikan, fysiikan ja 
kemian sekä nk. harvinaisten A-kielien lukijoihin.

▪ Viesti on väärä, jos yhä useampi alkaa kaihtaa näiden aineiden 
opiskelua heikon yo-arvosanan pelossa.

▪ Miksi opiskella vaikeita aineita, jos niitä ei aio kirjoittaa?

Sirkku Kupiainen / 2017



▪ Aloista neljä – historia, kemia, luokanopettajakoulutus ja valtio-oppi –
jakautuvat hakukohteina kahteen tai useampaan alaryhmään, mutta 
ryhmien pienen koon vuoksi käsittelemme kutakin niistä analyyseissa 
yhtenä ryhmänä.

TUTKIMUSJOUKKO

Sirkku Kupiainen / 2017

Koulutusohjelma Yhteensä Naisia Miehiä

Historia 39 36 % 64 %

Kemia 151 56 % 44 %

Oikeusnotaari 201 68 % 32 %

Luokanopettaja 115 77 % 23 %

Sosiaalityö 23 96 % 4 %

Valtio-oppi 51 59 % 41 %

Biologia 62 76 % 24 %

Yhteensä 642 66 % 34 %



▪ Ero ylioppilastutkintomenestyksessä on kokonaisuutena tarkasteltuna 
tilastollisesti merkitsevä mutta syntyy kahden koulutusalan, 
sosiaalityön ja luokanopettajakoulutuksen, opiskelijoiden muita 
heikommasta ylioppilastutkintomenestyksestä. 

▪ Muille aloille hyväksyttyjen opiskelijoiden väliset erot olivat yllättävän 
vähäiset (ka 5,59–5,62).

YLIOPPILASTUTKINTOMENESTYS (ARVOSANAKESKIARVO)

Sirkku Kupiainen / 2017
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▪ Aineiston ehdottomasti suosituimmat ainereaalikokeet ovat olleet 
historia ja yhteiskuntaoppi (145 ja 119 kokelasta).

▪ Historian opiskelijoista 85 % oli suorittanut historian ja 31 % 
yhteiskuntaopin kokeen.

▪ Historia nousee esiin miesvoittoisena alana, jolle hyväksytyt 
opiskelijat ovat menestyneet keskimäärin varsin hyvin, mutta 
matematiikan kokeessa jopa poikkeuksellisen heikosti.

▪ Ilmiö selittynee sillä, että kyse on yhdestä harvoista miesvoittoisista 
aloista, joilla ei ainakaan näennäisesti ole tarvetta matemaattis-
luonnontieteelliselle osaamiselle.

Sirkku Kupiainen / 2017
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▪ Ylioppilastutkinnon ennustevoima on huomattavan vahva ja vaihtelee 
aloittain

▪ Historiassa ylioppilastutkinnon selitysvoima on suurin ja selittää lähes 
kolmanneksen opintomenestyksessä ilmenevästä erosta.  

OPINTOMENESTYKSEN ENNUSTAMINEN

Sirkku Kupiainen / 2017

Biologia Historia Oikeustiede Valtio-oppi

Äidinkieli ,43 ,51 ,27 ,61

Matematiikka, lyhyt ,17 ,23 ,22 ,56

Matematiikka, pitkä ,20 ,77 ,44 ,17

A-englanti ,19 ,17 ,18 ,37

B-ruotsi ,09 ,58 ,36 ,41

Ainereaalikoe tai -kokeet ,43 ,49 ,30 ,40

Koottu

Ylioppilastutkinto (ka) ,44 ,56 ,45 ,54

Lähtöpisteet ,44 ,45 ,40 ,58

Valintakoe ,09 ,04 ,23 ,06



▪ Arvosanoilla on väliä niiden ohjatessa oppilaiden ja opiskelijoiden 
valintoja lukiossa ja sen jälkeen. 

▪ Tutkinto kohtelee erityisen epäoikeudenmukaisesti kokelaita, joiden 
opinto-ohjelmaan sisältyy pitkään opiskeltuja muita useamman 
lukiokurssin oppiaineita.

▪ Erityisen vahvana tämä kohdistuu pitkän matematiikan, fysiikan ja 
kemian sekä nk. harvinaisten A-kielien lukijoihin.

▪ Viesti on väärä, jos yhä useampi alkaa kaihtaa näiden aineiden 
opiskelua heikon yo-arvosanan pelossa.

▪ Miksi opiskella vaikeita aineita, jos niitä ei aio kirjoittaa?
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Tulossa:

▪ Kupiainen, S., Marjanen, J. & Ouakrim-Soivio, N. (tulossa 2017). Ylioppilas valintojen pyörteessä. 
Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja.

▪ Ouakrim-Soivio, N., Kupiainen, S. & Marjanen, J. (painossa). Toimivatko oppilas- ja opiskelija-arvioinnin 
kriteerit? Oppiaineiden välinen ja sukupuolen mukainen vaihtelu perusopetuksen ja lukion 
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