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§ 2
Lukuvuoden 2018-2019 oppimistulokset ja tulevan lukuvuoden ar-
vioinnit

HEL 2020-003217 T 12 00 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti merkitä 
tiedoksi lukuvuoden 2018 - 2019 oppimistulosten arviointien tulokset ja 
lukuvuoden 2019 - 2020 tulevat arvioinnit.

Käsittely

Asian aikana oli kuultavana Kati Järvinen. Asiantuntija poistui kokouk-
sesta kuulemisensa jälkeen.

Esittelijä
perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Kati Järvinen, arviointiasiantuntija, puhelin: 310 27448

kati.jarvinen(a)hel.fi

Liitteet

1 Oppimistulokset lukuvuosi 2018 - 2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin koulut osallistuivat valtakunnallisiin oppimistulos-
ten arviointeihin lukuvuonna 2018 - 2019. Helsingin kaupunki osti ar-
vioinnit koko ikäluokalle. Tulosten perusteella helsinkiläiset lapset aloit-
tavat peruskoulun hyvin taidoin ja valmiuksin, 7.-luokkalaisten englan-
nin osaaminen on hyvällä tasolla ja 9.-luokkalaiset oppilaat menestyivät 
äidinkielen oppimistulosten arvioinnissa keskimäärin saman tasoisesti 
kuin otoksen oppilaat.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi järjesti syksyllä 2018 
kaksi oppimistulosten arviointia. Kaikki ensimmäisen luokan aloittaneet 
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oppilaat osallistuivat arviointiin, jossa kartoitettiin matematiikan ja äidin-
kielen osaamista, kuten matemaattisen ajattelun ja mittaamisen taitoja 
sekä kielen ymmärtämistä ja tulkitsemista. Lisäksi kaikki kaupungin 
koulujen 7.-luokkalaiset osallistuivat A-kielenä opiskeltavan englannin 
osaamisen arviointiin, jossa mitattiin taitoja tuottaa ja tulkita tekstejä.  

Keväällä 2019 Karvi järjesti kaksiosaisen äidinkielen ja kirjallisuuden 
oppimistulosten arvioinnin perusopetuksen 9. vuosiluokan oppilaille, jo-
hon osallistuivat kaikki kaupungin koulujen 9.-luokkalaiset. Arvioitavina 
olivat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) kuvatut 
äidinkielen ja kirjallisuuden sisältöalueet: vuorovaikutustilanteissa toi-
miminen (S1), tekstien tulkitseminen (S2), tekstien tuottaminen (S3) 
sekä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen (S4). 

Helsingin kaupungin kouluista 1.-luokkalaisten lähtötason arviointiin 
osallistui yli 5 200 oppilasta ja 7.-luokan englannin arviointiin yli 2 900 
oppilasta. Arvioinnissa olivat mukana myös tehostetun ja erityisen tuen 
oppilaat sekä S2-oppilaat eli oppilaat, joiden äidinkieli on muu kuin 
suomi tai ruotsi. Arviointiin osallistuneista helsinkiläisistä ekaluokkalai-
sista S2-oppilaita oli 16 prosenttia ja 7.-luokkalaisista 20 prosenttia. 7.-
luokkalaisten englannin arviointiin osallistuneet oppilaat ovat aloittaneet 
kielen opiskelun 3. luokalla. Syksystä 2018 alkaen Helsingissä ensim-
mäisen vieraan kielen oppiminen on aloitettu jo ensimmäisellä luokalla. 
Helsingissä noin 40 prosenttia 7.-luokkalaisista käy yksityisiä tai valtion 
kouluja, jotka eivät ole näissä tuloksissa mukana. Suuri osa näistä kou-
luista toimii alueellisena lähikouluna. 9.-luokan äidinkielen ja kirjallisuu-
den arviointiin osallistui yli 1600 oppilasta. Arvioinnissa olivat mukana 
myös tehostetun ja erityisen tuen oppilaat, S2-oppilaat eivät olleet mu-
kana arvioinnissa. 

Joka kolmas 1.-luokkalaisista pärjäsi arvioinnissa keskitasoa paremmin 
sekä kielellisissä että matemaattisissa taidoissa. 7.-luokkalaisten eng-
lannin arvioinnissa Helsingin kaupungin koulujen oppilaat suoriutuivat 
keskimäärin jonkin verran paremmin kuin valtakunnallisen otoksen op-
pilaat. Sekä tytöistä että pojista 82 % ylsi vähintään hyvän osaamisen 
tasoon taidoissa tulkita tekstejä. Taidoissa tuottaa tekstejä vähintään 
hyvän osaamisen tason saavutti 73 % tytöistä ja 67 % pojista. 9.-
luokkalaisten äidinkielen ja kirjallisuuden arvioinnissa helsinkiläiset op-
pilaat menestyivät arvioinnissa keskimäärin saman tasoisesti kuin 
otoksen oppilaat. Äidinkielen ja kirjallisuuden arvosanat olivat Helsingin 
kaupungin koulujen oppilailla hieman korkeampia kuin otoksessa kes-
kimäärin. Oppilaat suhtautuivat äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainee-
seen suunnilleen yhtä myönteisesti kuin otoksen oppilaat keskimäärin. 
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Liitteenä on koonti lukuvuoden 2018 - 2019 oppimistuloksista sekä tu-
levat oppimistulosten arvioinnit lukuvuonna 2019 - 2020.
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