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1 Oppimaan oppimisen arvioinnin teoreettisia
lähtökohtia
Mari-Pauliina Vainikainen ja Jarkko Hautamäki
Nykypäivän työelämä haastaa koulutusjärjestelmämme miettimään uudelleen, mitä
oppimistuloksilla tänä päivänä tarkoitetaan. Jatkuvan muutoksen alaisena olevat
työyhteisöt ja -ympäristöt edellyttävät työuraansa aloittelevilta nuorilta valmiutta
tehdä perusteltuja päätöksiä digitaalisesta informaatiotulvasta nopeasti suodattamansa tiedon perusteella, kykyä ajatella luovasti ja joustavasti, taitoa suhteuttaa
oma toimintansa ja asenteensa tilanteeseen ja siinä mahdollisesti ilmeneviin ongelmakohtiin sekä uskallusta luottaa omiin ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoihinsa
(Halpern, 2008). Tämän vuoksi koulutuspoliittisessa keskustelussa onkin maailmanlaajuisesti kiinnostuttu temaattisesta kokonaisuudesta, jota kutsutaan määritelmästä riippuen esimerkiksi oppiainerajat ylittäviksi taidoiksi, oppimaan oppimiseksi tai 21. vuosisadan taidoiksi (Deakin Crick, Stringher & Ren, 2014; Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, 2013; Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council, 2006; Rocard
ym., 2007). Näitä uusia käsitteitä yhdistää se, että niiden taustalla on oletus opetussuunnitelman sisällöistä riippumattomista yleisemmistä kognitiivisista taidoista,
jotka kehittyvät koulutuksen seurauksena ja joita tarvitaan kaikenlaisissa oppimistilanteissa läpi koko elämän. Määritelmästä riippumatta niissä korostetaan kehittyvien ajattelutaitojen keskeistä merkitystä tulevaisuuden oppimiselle alkaen kognitiivisen toiminnan perusprosesseista ja osa-aluespesifeistä taidoista kohti korkeamman tason kriittistä ajattelua (Demetriou ym., 2014; Greiff ym., 2014).
Ajattelun kehittäminen on nähty yhdeksi koulutuksen keskeisimmistä tavoitteista jo vuosikymmeniä (Resnick, 1987), mutta sen rooli opetussuunnitelmissa on
usein ollut oppiaineisiin sitoutunut. Suomessa käyttöön otetut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus, 2014; Halinen ym., 2016) ovat nostaneet
ajattelun ja oppimaan oppimisen taidot ensimmäiseksi seitsemästä laaja-alaisen
osaamisen painoalueesta, jotka läpäisevät kaikki oppiaineet ja luokka-asteet. Oppimaan oppimisen ja ajatteluntaitojen kehittäminen on näin kirjoitettu keskeisenä tavoitteena jokaisen oppiaineen opetussuunnitelman perusteisiin.
Oppimaan oppimisella tarkoitetaan tiivistetysti taitoa ja halua tarttua uusiin
oppimishaasteisiin asiasisällöstä riippumatta (Hautamäki ym., 2002; A. Hautamäki,
J. Hautamäki & Kupiainen, 2010), ja se on määritelty erääksi suomalaisen koulutuksen tuloksellisuuden kriteeriksi jo 1990-luvulta lähtien (Opetushallitus, 1998).
Viime vuosina koulutuksen digitalisoitumisen myötä oppimaan oppimiseen on
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kytketty yhä vahvemmin elementtejä myös opetussuunnitelman perusteiden neljänneltä ja viidenneltä laaja-alaisen osaamisen painoalueelta tieto- ja viestintäteknisen
osaamisen sekä monilukutaidon tultua osaksi kaikenikäisten oppilaiden arkea.
Tästä syystä on paikallaan päivittää myös 2000-luvun alkupuolella kirjoitettu oppimaan oppimisen arvioinnin viitekehys (Hautamäki ym., 2002; Vainikainen, 2014).
Oppimaan oppimisen perusmalli on ilmaistavissa kaavalla: oppimaan oppimisen
vaihtelu on funktio osaamisesta ja asenteista. Osaamiseen olemme viitanneet käsitteellä ajattelun hallinta. Asenteisiin on vuosien varrella viitattu useilla eri tavoilla,
kuten toivon perspektiivi, uskomukset tai jopa tehtäväsitoutuminen. Oppimaan oppimisen arvioinnissa tehtävätilanne ja sen tulkinta vaikuttavat sitoutumiseen ja tämän kautta siihen, miten vakavasti oppilas yrittää ratkaista hänelle esitettyjä tehtäviä. Sitoutumisen vaihtelun mukanaolon merkitsemiseksi käytämme monesti ilmaisua ’osoitettu osaaminen’. Oppilaat saattaisivat joissakin toisissa ekologisissa olosuhteissa suhtautua toisella tavalla ja kyetä investoimaan osaamistaan tehokkaammin. Asenteilla – tai uskomuksilla – on tehtävätilannetta ja potentiaalista kognitiota
välittävä merkitys. Tämän välityksen tai yleisesti sanottuna asenteiden merkityksen
arvioiminen on kasvatus- tai koulutuspsykologian keskeisiä alueita. Ensimmäissä
osaamisen tai kognition arvioinneissamme on ollut useita testejä. Niitä on kehitelty
siten, että aineiston kokoamiseen tarvittava aika on kouluille sopiva ja samalla ne
on jäsennelty kolmeen pääalueeseen: luetun ymmärtämiseen liittyvät tehtävät (lyhyesti ’lukutaito’), päättelytaitoon liittyvät tehtävät (päättelytaito) ja matemaattisiin
sääntöihin perustuvat tehtävät (matemaattinen osaaminen tai ajattelu). Vastaavia
asenteita (uskomuksia) mitataan nykyisin tiiviimmin mutta käyttäen samalla laajasti
hyväksi erilaisia asenneteorioita. Kaikki arvioinneissa käytetyt tehtävät kuvataan
yksityiskohtaisemmin luvussa 2.
Kaikki kehittyy. Niin myös ajattelun ja oppimaan oppimisen arviointia on vaiheittain muutettava vastaamaan entistä paremmin kansainvälisen keskustelun korostamia ja uusimmassa opetussuunitelman perusteissa korostettuja laaja-alaisia taitoja. Tämä tavoitteena tässä luvussa esitellään Demetrioun teoriaa (Demetriou &
Spanoudis, 2018) avaamaan näköalaa sekä nyt käytettyjen testiemme tulkinnalle
että uusien tehtävätyyppien kehittelylle.

1.1 Oppimaan oppimisen arvioinnin tulevaisuuden suuntaviivoja
Oppimaan oppimisella tarkoitetaan ensisijaisesti yksilöllisiä taitoja, tietoa, valmiuksia, asenteita, uskomuksia ja tehtävätilanteisiin suhtautumista (Hautamäki
ym., 2002). Nämä osa-alueet ja tekijät kehittyvät vuorovaikutuksessa oppilaan eri
kehitysympäristöjen kanssa monenlaisten vaikutusmekanismien alaisuudessa.
Arvioinnissa onkin samanaikaisesti otettava huomioon useita eritasoisia tekijöitä.
Arviointivälineet ovat kehittyneet oppimaan oppimisen arviointien alkuajoista
10

1990-luvun puolivälistä, ja nykyiset digitaaliset interaktiiviset arviointivälineet antavat mahdollisuuden kerätä monenlaista tietoa oppilaiden ja heidän lähiympäristönsä toiminnasta.
Aiempaa suurempien tietomäärien käsittelyn mahdollistavat viime vuosikymmenen aikana nopeasti kehittyneet tilastolliset analyysiohjelmat sekä nykyisten tietokoneiden laskentateho. Tekninen kehitys ja mitattavuuden vaatimus saattavat johtaa myös näennäisratkaisuihin, jotka voivat olla hyödyttömiä tai joskus jopa haitallisia oppilaille tai kouluille. Tämän vuoksi teoreettisen kokonaisnäkemyksen ja arviointijärjestelmän tutkimusperustaisuuden merkitys korostuu entisestään. Valtakunnallisen vuoden 2017 oppimaan oppimisen arvioinnin hankkeessa pyrittiinkin
arvioinnin toteuttamisen ohella päivittämään arvioinnin teoreettista viitekehystä
vastaamaan nykytilannetta teoreettisen tiedon ja arvioinnin käytännön toteutusmahdollisuuksien osalta.
Oppimaan oppimisen arvioinnin ydinalueet ovat edelleen alkuperäisen määritelmän mukaisesti osaaminen ja uskomukset (asenteet). Niiden rinnalle on kuitenkin
nostettu myös tehtävänaikaisen toiminnan arviointi oppimisanalyyttisin keinoin
sekä digitaalisten arviointivälineiden mahdollistaman reaaliaikaisen palautteen
hyödyntäminen. Jatkossa kehitystyö keskittyy lisäksi tehtävien mukautuvuuden eli
adaptiivisuuden hyödyntämiseen oppimisprosessin tehtävänaikaisessa ohjaamisessa. Tämä edellyttää arviointitehtävien osittaista uusimista, joka käynnistettiin tämän hankkeen lisäotoksen puitteissa ja joka raportoidaan luvussa 8. Arvioinnissa
painottuvat interaktiiviset, oppilaan toiminnan myötä muokkautuvat tehtävät ja välitön toimintaa ohjaava palaute. Tehtävien mukautuvuus mahdollistaa sopivan tasoisten haasteiden tarjoamisen jokaiselle oppilaalle. Tähän kytkettynä prosessinaikainen ohjaava palaute tekee tulevaisuudessa arviointitilanteesta jokaiselle oppilaalle yksilöllisesti eriytetyn oppimistilanteen, jonka aikana voimme tarkastella oppilaan toimintamalleja uusien haasteiden edessä.

1.2 Kehityksen monet kontekstit
Oppilaiden oppimaan oppimisen taidot kehittyvät ihmiselle ominaisen, kulttuurin
sisältöjen ja tarjoamien henkisten työvälineiden omaksumisen osana vuorovaikutuksessa lähiympäristön – vanhempien, sisarusten, kavereiden, luokkatovereiden,
opettajien ja koulun – sekä ympäristön kautta oppilaaseen epäsuoremmin vaikuttavien tekijöiden kanssa. Erilaisissa konteksteissa yksilöllisiltä lähtökohdiltaan samanlaisten lasten kehitys voi kulkea hyvin eri polkuja. Oppilaiden kehittyviä ajattelun taitoja voidaan tukea (Adey, Csapó, Demetriou, Hautamäki, & Shayer, 2007;
Demetriou, Spanoudis & Mouyi, 2011) mutta näiden taitojen tehokas tukeminen
koulussa edellyttää myös niiden tekijöiden tunnistamista, joihin on mahdollista vaikuttaa koulussa tehtävillä interventioilla.
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Oppimaan oppimisen taitojen kehityksen monet kontekstit voidaan jäsentää Bronfenbrennerin bioekologisen teorian kautta (Bronfenbrenner & Evans, 2000). Bronfenbrenner kutsuu oppilaan välittömiä kehitysympäristöjä – koulua ja luokkaa, kotia, ystäviä, harrastuksia jne. – mikrotasoksi, jonka avulla voidaan tarkastella oppilaan lähiympäristön ihmisten merkitystä hänen kehitykselleen. Tällä tasolla kyse on
ennen kaikkea oppilaan kahdenvälisistä suhteista muiden ihmisten kanssa. Oppilaalla voi näissä suhteissa olla erilaisia rooleja (koululainen, vanhempien lapsi, ystävä), joiden mahdolliset ristiriidat tai koulun tavoitteiden kanssa yhdensuuntaisesti
toimivat tekijät saattavat heijastua koulutyöhönkin. Tällä tasolla opettaja, luokkatoveri tai oppilashuollon ammattilainen voi suoraan vaikuttaa oppilaan toimintaan.
Mikrotasoa seuraava taso on nimetty mesotasoksi, jossa tarkastellaan oppilaan
välittömien kehitysympäristöjen ja niiden ihmisten keskinäisiä suhteita. Vanhempien keskinäiset suhteet ja ristiriidat tai vaikkapa sukulaisten kautta saatu tuki tai
heidän kanssaan koetut ongelmat heijastuvat oppilaaseen samoin kuin koulun
ulkopuolisten ystäväsuhteiden keskinäinen dynamiikka. Luokkatovereiden keskinäiset suhteet vaikuttavat luokkailmapiiriin, esimerkiksi oppimismotivaatiota
tukevan kannustavan ilmapiirin syntymiseen tai toisessa ääripäässä koulukiusaamisen kulttuuriin. Tällä tasolla tarkastellaan myös kodin ja koulun yhteistyön merkitystä lapsen kehitykselle sekä koulu- ja luokkayhteisön merkitystä oppimiselle.
Opettajan toiminta luokassa tai koko henkilöstön toiminta koulussa riippuu aina
myös siitä, millainen koulun tai luokan oppilaspohja on: toisenlainen vertaisryhmä
saattaisikin vaikuttaa oppilaan kehitykseen toisella tavalla. Tälle hypoteesille perustuvat esimerkiksi Herbert Marshin tutkimukset akateemisten minäkäsitysten
kontekstiriippuvuudesta sekä esimerkiksi painotetun opetuksen vaikutuksia tarkastelevat tutkimukset (esim. Koivuhovi, Vainikainen, Kalalahti & Niemivirta, 2017).
Yhtä lailla merkityksellisiksi nousevat kysymykset inklusiivisesta vs. segregoivasta
opetuksesta tai esimerkiksi tukea saavien tai maahanmuuttajataustaisten oppilaiden
suhteellisesta osuudesta luokassa (Hienonen, Lintuvuori, Hotulainen, Jahnukainen
& Vainikainen, 2018; Vainikainen, Hienonen & Hotulainen, 2017) tai koulussa
(Vainikainen ym., 2016).
Bronfenbrennerin teorian seuraava taso on nimeltään eksotaso, jolla tarkastellaan oppilaan lähipiiriä sellaisissa kehitysehdoissa, joissa oppilas ei itse enää ole
läsnä. Esimerkiksi vanhempien työpaikan ongelmat heijastuvat kotiin tai vanhempien tuttujen odotukset ja arvostukset näkyvät vanhempien toiminnassa. Toveripiirissä konkreettinen esimerkki tästä tasosta on vaihtelu kotiintuloajoissa (”kun
kaikki muutkin saa mennä”). Luokkatovereiden vanhemmat voivat vaikuttaa
oppilaan kehitykseen välillisesti luokkatovereiden kokemien koulutustavoitepaineiden vuoksi tai toisaalta tilanteessa, jossa luokkaan syntyykin vähemmän koulutusta arvostava sosiaalinen ilmapiiri. Tällä tasolla voidaan tutkia myös esimerkiksi vanhempien koulutustason erilaisia vaikutusmekanismeja tyttöihin ja poikiin
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(A. Hautamäki, 1987). Eksotasolle sijoittuvat myös monet opettajan käytännön toimintaan vaikuttavat ilmiöt: koulutuksen digitalisaatio ja uudenlaiset työvälineet, arviointikäytänteiden muuttuminen, johtamiskulttuuri (Lahtero, Ahtiainen & Vainikainen, arvioitavana) ja moniammatillinen yhteistyö opettajan työn tukena (Vainikainen, Thuneberg, Greiff & Hautamäki, 2015). Myös luokkien väliset erot koulussa tai koulujen väliset erot kunnassa heijastuvat tällä tasolla opettajien toimintaan.
Teorian viimeinen varsinainen taso on makrotaso, jolla tarkastellaan esimerkiksi
poliittisten päätösten tai resursoinnin vaikutuksia oppilaan kehitykseen. Tällä tasolla voidaan tutkia esimerkiksi kuntien välisiä eroja koulutuspolitiikassa koulujen
ja luokkien välisten erojen selittäjänä (vrt. Vainikainen, 2014), perusopetuslain
muutoksia oppimisen tuen osalta (Thuneberg ym., 2014) tai opiskeluhuollon lainsäädännön muuttumista. Myös asuinalueiden suunnittelu ja sitä kautta erot alueiden
väestöpohjassa heijastuvat kouluun (Bernelius, 2013).
Bronfenbrennerin teoria kattaa myös ajassa tapahtuvat muutokset kaikilla edellä
kuvatuilla tasoilla (kronotaso). Näin se tarjoaa toimivan viitekehyksen paitsi eri aikoina toteutettavien toistomittausten vertailuille myös usean kohortin pitkittäistutkimuksille.
Bronfenbrennerin teorian kaikkien tasojen samanaikainen arvioiminen edellyttää pitkittäistutkimuksen lisäksi toistettuja pitkittäistutkimuksia tai useita poikkileikkaustutkimuksia (engl. cross-sectional sequences). Tällaisia ei maailmallakaan
ole monia. Lisäedellytyksenä koulututkimuksessa on, että voitaisiin tutkia oppilaita
myös kotona ja toverien kanssa, vanhempia ja opettajia myös muissa kuin lapsen
kanssa toteutuvissa tilanteissa sekä niitä yhteiskunnallis-taloudellisia päätöksiä, joihin koulu, perheet ja oppilaat ovat joutuneet sopeutumaan. Tässä tutkimuksessa on
joitakin seikkoja päästy tarkemmin tutkimaan. Yhtäältä voimme verrata nyt saatuja
tuloksia aikaisempiin tuloksiimme. Vertailu antaa tarkempaa tietoa muutoksista,
joiden tulkinta on samalla vaikeata riittävien yhteiskunnallisia trendejä koskevien
tilastotietojen puuttuessa. Opettajien osalta päästään katsomaan opettajien kouluun
liittyviä käsityksiä ja ajatuksia. Kattava teoria tai malli oppimaan oppimiseen vaikuttavien erilaisten tasojen ja niiden välisten suhteiden muutoksista on tietoisena
tavoitteena. Tiedämme, että emme ole vielä siellä.
1.2.1 Oppimaan oppimisen taitojen kehitys yksilötasolla
Vahvasta kontekstisidonnaisuudestaan huolimatta oppimisen ja oppimaan oppimisen kehitys on aina myös yksilötason ilmiö. Yksilötason tarkasteluihin teoreettisen
viitekehyksen tarjoaa Andreas Demetrioun teoria mielen rakenteesta ja kognitiivisesta kehityksestä (Demetriou ym., 2011; Demetriou & Spanoudis, 2017, 2018).
Teorian mukaan kognitiivisten taitojen aktiivinen kehittäminen koulukontekstissa
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on hyödyllistä (Adey ym., 2007), mutta harjoittaminen pitää sovittaa oppilaiden kehitystasoon. Demetrioun teorian mukaan mielemme koostuu yleisestä keskusjärjestelmästä, useista erikoistuneista alajärjestelmistä sekä tietoisuusjärjestelmästä,
jotka toisaalta tukevat toistensa kehitystä mutta samalla myös rajoittavat toinen toisiaan. Keskusjärjestelmällä tarkoitetaan prosessointinopeutta, työmuistin toimintaa
sekä toiminnanohjausta – yleisiä perustoimintoja, joita tarvitaan kaikessa kognitiivisessa toiminnassa. Erikoistuneet alajärjestelmät keskittyvät puolestaan spesifeihin taitoihin, ja esimerkiksi oppimisvaikeudet kohdistuvat niihin. Päättelytaito ja
ongelmanratkaisu ovat teoriassa erillisiä osa-alueita, jotka toimivat kaikilla erikoistuneiden alajärjestelmien sisältöalueilla. Kaikkia kognitiivisia järjestelmiä ohjaamaan tarvitaan tietoisuusjärjestelmä, joka kattaa oppilaan uskomukset, asenteet ja
metakognitiiviset taidot.
Demetrioun teorian ydin on helpommin havainnollistettavissa luokittelemalla
mahdolliset arviointitehtävätyypit teorian mukaisesti. Taulukossa 1.1 (seuraavalla
sivulla) esitetään yksinkertaistettu luokittelu. Kuten taulukosta voidaan havaita,
useimmat arviointitehtävät kohdistuvat päättelytaidon ja ongelmanratkaisun mittaamiseen eri sisältöalueilla. Sanallisen ja kvantitatiivisen alajärjestelmän perustoiminnoista – koulukielellä äidinkielestä ja matematiikasta – olisi kuitenkin käytettävissä
myös perusprosesseja mittaavia tehtäviä. Tässä arvioinnissa olikin mukana matematiikan koe, joka mittasi yhdeksännen luokan opetussuunnitelman sisältöjä. Taulukossa viitataan myös sellaisiin tehtäviin, joita ei ole tässä teoksessa selostetussa
tutkimuksessa käytetty. Osaa on käytetty muissa tutkimuksissamme ja osaa kokeiltu
tätä vuoden 2017 aineistonkeruuta täydentävissä otoksissa.
Demetrioun teoria on kehitys- ja kasvatuspsykologian alueelle sijoittuva teoria
lapsen ja nuoren mielen kehityksestä. Siksi teoriassa ei käsitellä suoraan tai eräin
osin ei lainkaan kaikkia koulutusta määrittäviä piirteitä, kuten moraalista kehitystä
tai eri tiedonalueille tyypillisiä ajattelumuotoja (luonnontieteellinen, biologinen,
historiallinen ajattelu ja niitä vastaavat maailmankuvat). Teoriassa ei myöskään käsitellä eri aikakausina jopa elintärkeitä sisällöllisiä teemoja (globalisaatio,
ympäristö, ilmasto, rauha), jotka ovat aina koulutuksen merkitystä luovia tavoitteita
(Olson, 2003; 2016). Olemme käsitelleet tätä rajausta aikaisemmin akateemisen
rationaalisuuden käsitteen kautta (Hautamäki ym., 1999; Piirto, 1998).
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Taulukko 1.1 Tehtävätyyppiluokittelu Demetrioun teoriaa soveltaen
Erikoistuneet alajärjestelmät toimintoineen

Representaatiojärjestelmä

Päättelytaito

Sanallinen:

Sanalistojen
muistaminen

Rossin testi

Kielioppi ja syntaksi;
relevantin tiedon
ymmärtäminen, tunnistaminen ja yhdistäminen, epäolennaisen tiedon eliminointi
Kvantitatiivinen:
Subitisaatio, lukumäärät, aritmeettiset operaatiot, kvantitatiiviset transformaatiot

Spatiaalinen:
Koon, syvyyden ja
suunnan havaitseminen, mentaaliset
mielikuvat, rotaatio,
kuvan rakentaminen
ja paikantaminen
Kausaalinen:
Havaittavien ja piilotettujen kausaaliyhteyksien tunnistaminen; yritys ja erehdys, hypoteesien ja
mallien testaus,
muuttujien kontrollointi
Luokitteleva:
Yhtäläisyyksien havaitseminen, ominaisuuksien semanttisten ja loogisten suhteiden ymmärtäminen, luokittelu, käsitejärjestelmien rakentaminen
Sosiaalinen:
Ilmeiden ja eleiden
tunnistaminen, toisten intentioiden ymmärtäminen, toisen
asemaan asettuminen

BLOT
(Bond, 1995;
Ross & Ross,
1979)

Numerosarjojen
muistaminen

Matemaattinen ajattelu
(Sternberg
ym., 2001;

Ongelmanratkaisu

Tietoisuus-

Aiemmista
ongelmanratkaisutehtävistämme
(Vesinäytteet,
Kehon alkuaineet jne.) muokatut interaktiiviset
tehtävät

Akateemiset
minäkäsitykset

Monilukutaito

(Motivaatio)

Sternbergin
tehtävät

Demetriou
ym., 1991)
Visuospatiaalinen muisti

Kuvallinen
päättely

(Logie & Pearson, 1997)

(Hosenfeld,
van den Boom
& Resing,
1997)

Keskusjärjestelmän perusprosessit

Formaalin
päättelyn tehtävät

Toiminnanohjaus

(Hautamäki,
1984;
Shayer, 1979)

Prosessointinopeus

Unkarilaisten
luokittelu-

CPS-tyyppiset
kuvalliset
ongelmanratkaisutehtävät

järjestelmä

Self-efficacy
Toiminnan kontrolliteorian
uskomukset
Mindsetit
Sosiaaliset
attribuutiot

Metakognitio ja
tietoisuus mentaalisten operaatioiden toiminnasta

Sternbergin
tehtävät

Sternbergin
tehtävät

tehtävät

Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu
(vaatii vielä
kehitystyötä)
Filmien tulkinta
Valeuutisten
leviämisen
tulkintaa
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1.2.2 Arvioinnin näkökulman rajaus: akateeminen rationalismi
Janet Piirto erittelee erilaisia tulkintoja opetussuunnitelmasta (Piirto, 1998) lähtökohtanaan koulua koskevat mallit. Hän luettelee seitsemän erityyppistä opetussuunnitelmaa: opetussuunnitelma henkilökohtaisena merkityksenä, teknologiana, akateemisena rationalismina, sosiaalisena rekonstruktiona, kognitiivisten prosessien
kehyksenä, yksilöllisenä ja ainutkertaisena oivalluksena sekä opetussuunnitelma
postmodernina ratkaisuna. Piirron seitsemästä tulkintamallista lähestymistapamme
liittyy läheisesti akateemisen rationalismin mukaiseen tulkintaan ja ajatukseen koulusta ajattelun kehityksen kontekstina. Nämä yhdistyvät siinä, että korostamme tehtävissämme vahvasti ajattelun laatua.
Sitouttaminen ajatteluun on käsityksemme mukaan koulun tehtävä. Ihminen on
kuitenkin kokonaisuus, ja kaikkien oppimisfunktioiden huomioon ottaminen merkitsee myös intuition, uskalluksen, toivon ja ryhtymisen merkityksen tunnustamista. Tätä voidaan pitää oppimisen sosiaalisen merkityksen korostamisena. Koulun on vahvistettava ihmisten toivoa toiminnan mahdollisuudesta ja vaihtoehdoista
myös tilanteissa, joissa seuraava vaihe, siirto tai teko ei ole heti nähtävillä. Koulu
on kuitenkin tässä tulkinnassa velvollinen varmistamaan oppilaissa ajattelun taitojen kehittymisen, ja ajattelu puolestaan on ihmisen yleinen ominaisuus.
Näin näkökulmana on akateemisen rationalismin näkökulma. Oppimaan oppimista tai ainakaan sen arvioimista ei ehkä ole radikaalista postmodernista näkökulmasta edes olemassa tai ainakaan se ei ole tarpeellista, koska tämän näkökulman
mukaan oppilas muodostaisi aina jotain oppiessaan jonkin ainutkertaisen suhteen
tietämiseen. Akateemisen rationalismin näkökulmasta tämä ei riitä. Akateeminen
rationalismi ja ajatus koulusta ajattelun kehityksen kontekstina ovat kannanottoja,
joiden mukaisesti oppimaan oppimisen osaamisalueet ja uskomukset ovat perusteltuja arvioinnin kohteita.
1.2.3 Kehityksellisen näkökulman huomioiminen
Kulttuuristen välineiden (Luria, 1973) teorian mukaan ajatellen oppimaan oppimisessa on kyse synteettisistä mentaalisista toiminnoista ja erityisesti ajattelusta – tai
päättelevästä ajattelusta ja ongelmanratkaisusta (engl. reasoning and problem solving; Luria, 1976) – tahdonalaisena toimintana. Oppimaan oppimisen kuvauksissa
ja mittauksissa käytettyjen käsitteiden avulla on mahdollista analysoida eri oppiaineiden ja käsitysten sisältämien ajatusmallien eli opetuksessa tavoiteltujen oppimiskohteiden kognitiivista syvyyttä. Ajatusmallien analysoiminen on tarpeen silloin,
kun kyse on niiden ensikertaisesta muodostamisesta opettamisen kautta, kuten
Aebli (1991), Kuusela (2000) sekä Shayer ja Adey (1981) ovat kuvanneet opetuksen ongelmia kehityspsykologian näkökulmasta käsittelevissä teoksissaan. Aebli
(1991) paikallistaa tämän lähestymistavan käsitteellä ’psykologinen didaktiikka’ eli
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didaktiikka, joka tarkastelee oppimistilanteita psykologisesti tai kognitiivisen sosialisaation teorian kautta (Aebli, 1978). Kulttuurin uusintaminen sosialisaatiossa
erityisesti koulun välityksellä merkitsee hyvin vaativaa tavoitetta: ”Kuinka kehittyy
koulutettuja, tietäviä oppilaita, jotka ovat omaksuneet menneisyyden kulttuuriset
arvot, mutta jotka kuitenkin kykenevät ylittämään kulttuuristen traditioiden rajat
etenemällä kauemmaksi kuin yleisesti hyväksytyt ratkaisut ja tulkinnat ratkaistessaan uusia ongelmia. Menneisyydessä nämä tavoitteet katsottiin sopiviksi vain älyllisen eliitin koulutuksessa, nyt ne ovat tärkeitä kaikille” (Zuckerman, Chudinova &
Khavkin, 1998). Ihmisten oppimaan oppiminen ei siten ole koskaan irrallaan kulttuurisista tulkinnoista, eri ryhmille mahdollisiksi arvioiduista tavoitteista ja niiden
saavuttamiseksi rakennetuista malleista.
Mahdollisten tehtävätyyppien luokittelun lisäksi on siis tärkeä ymmärtää,
miten oppilaiden taidot kehittyvät eri osa-alueilla eri ikävaiheissa. Vasta kehityksellinen näkökulma antaa mahdollisuuden rakentaa tehtäväsarjoja, joissa on tarpeeksi eri ikäryhmille yhteisiä osioita samaan aikaan, kun otetaan huomioon
jokaisen kehitysvaiheen erityispiirteet. Päättelytaidon kehitystä eri osa-alueilla on
havainnollistettu taulukossa 1.2. Taulukon keskeinen sanoma on, että laaja-alaiset
taidot, kuten ajattelu ja oppimaan oppiminen, muuttuvat oppimisen ja kehityksen
seurauksena.
Taulukko 1.2 Päättelytaidon kehitys eri ikävaiheissa (Demetriou)
9–10-vuotiaat

11–12-vuotiaat

13–14-vuotiaat

15+-vuotiaat

Sanallinen

Looginen
välttämättömyys

Propositioiden
looginen validointi

Formaalien suhteiden aavistaminen

Monitasoiset
päättelyketjut

Kvantitatiivinen

Yksinkertaiset
matemaattiset
suhteet (esim.
yhden operaattorin päättely)

Suhteellinen
päättely, symbolijärjestelmien järjestäytyminen

Algebrallinen
päättely erikseen
määritellyn symbolijärjestelmän
pohjalta

Yleistynyt ymmärrys muuttujasta

Spatiaalinen

Usean yhtäaikaisen operaation
hallinta

Abstrakti
kuvittelukyky

Kausaalinen

Teorioiden
muotoutuminen
testattavaksi

Muuttujien
eristäminen

Hypoteesien
testaaminen

Formaali ajattelu

Luokitteleva

Looginen "monistaminen" vieraassa kontekstissa

Joustava looginen "monistaminen"

Strateginen luokittelu oleelliseen ja epäoleelliseen tietoon

Monitasoiset luokat, luokittelukriteerien verkostot
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1.2.4 Asenteet tietoisuusjärjestelmän toiminnan mittareina
Demetrioun teoria luokittelee oppimaan oppimisen arvioinnissa käytettävät kognitiiviset tehtävät varsin kattavasti. Lisäksi se erittelee tietoisuusjärjestelmän roolia
kognitiivisten taitojen käyttämisen ohjaajana ja valvojana. Tietoisuusjärjestelmän
toimintaa on oppimaan oppimisen arvioinnin alkuajoista alkaen mitattu asenne- ja
uskomuskyselyillä, jotka on rakennettu usean erillisen teoriataustan varaan.
Uudessa viitekehyksessämme tietoisuusjärjestelmän toiminnan arviointi tapahtuu
osin oppimisanalytiikan keinoin, mutta asenne- ja uskomuskyselyillä on edelleen
paikkansa osana arviointikokonaisuutta.
Asenteiden ja uskomusten voimaa osaamisen selittäjänä on tutkittu koulukontekstissa jo vuosikymmenien ajan (ks. kooste Eccles & Wigfield, 2002). Teoriataustasta riippumatta asenteet kyllä ennustavat osaamista, mutta niiden lisäarvo ei ole
kovin suuri silloin, kun aiempaan osaamistasoon liittyvät erot on otettu huomioon
(esim. Aunola, Leskinen & Nurmi, 2006; Gagné & St Père, 2002; Steinmayr &
Spinath, 2009). Oppimaan oppimisen arvioinnissa käytetyt asenne- ja uskomuskyselyt perustuvat pääosin kolmeen eri teoriaan: niistä ehkä keskeisin on toiminnan
kontrolliteoria (ks. Little, Lopez, Oettingen & Baltes, 2001), jota täydentämään on
otettu mittareita myös tavoiteorientaatioteoriasta (Harackiewicz, Barron, Pintrich,
Elliot & Thrash, 2002) ja akateemisten minäkäsitysten teoriasta (Marsh, Byrne &
Shavelson, 1988).
Toiminnan kontrolliteorian ensimmäinen komponentti, keinouskomukset, viittaa oppilaiden yleistyneisiin ajatuksiin yrittämisen, kyvykkyyden, onnen ja opettajien merkityksestä koulusaavutuksiin. Teorian toista komponenttia kutsutaan agenttiuskäsityksiksi, ja se viittaa oppilaiden arvioon omasta yrittämisestään, kyvykkyydestään, onnestaan ja opettajilta saamastaan avusta. Kolmas komponentti eli kontrolliodotukset tarkoittaa oppilaan yleistä käsitystä omista vaikutusmahdollisuuksistaan oppimiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Aiemmissa suomalaistutkimuksissa (Hautamäki ym., 2013) kontrolliodotukset sekä yrittämiseen liittyvät
agenttiuskäsitykset ja keinouskomukset ovat olleet myönteisessä yhteydessä osaamiseen, kun taas sattumaan tai kykyihin uskominen on haitallista.
Tavoiteorientaatioteoria keskittyy oppilaiden motivaation erittelyyn jakamalla
oppilaiden koulunkäyntiä koskevat tavoitteet useaan (Niemivirran, 2002, mukaan
viiteen) ryhmään (myös Niemivirta, Pulkka, Tapola & Tuominen-Soini, 2013; Varonen ym., 2018). Oppimisorientoituneet oppilaat haluavat opiskella oppiakseen,
kun taas saavutusorientaatiossa korostuu hyvien arvosanojen ja menestyksen tavoitteleminen. Suoritusorientaatio eroaa edellisestä siinä, että oppilas vertaa itseään
muihin ja haluaa suoritutua heitä paremmin. Ego-orientaatio ja välttämisorientaatio
ovat oppimiselle selvästi haitallisimmat orientaatioperustat. Ensimmäisessä oppilaan päätavoitteena on itsensä suojeleminen siltä, että näyttäisi muiden silmissä ky-
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vyttömältä. Välttämisorientaatio taas viittaa nimensä mukaisesti kaiken ylimääräisen työn välttelemiseen. Hyvin tiukkojen määritelmien mukaan näistä ainoastaan
oppimisorientaatio olisi yksinomaan positiivinen orientaatioperusta, sillä se ainoana
viittaa sisäiseen motivoitumiseen ilman ulkoisia palkintoja. Suomalaistutkimusten
mukaan kuitenkin myös saavutusorientaatio toimii oppimista tukevana uskomuksena joskus jopa oppimisorientaatiota vahvemmin (Hautamäki ym., 2013).
Viime vuosina oppimaan oppimisen arvioinnissa on siirrytty asenteiden itsearviointien ohella lokitietoanalyysin käyttöön erityisesti yrittämisen mittaamisessa.
Yrittämisen mittaaminen on tärkeää, sillä kaikki oppilaat eivät välttämättä yritä
kognitiivisissa tehtävissä parastaan, jolloin tehtävien perusteella muodostettu
arvio oppilaan suoritustasosta on todellista matalampi (Eklöf, Japelj Pavešič &
Grønmo, 2014; Setzer, Wise, van den Heuvel & Ling, 2013; Wise, 2010). Ainley
työtovereineen (Ainley, Hillman & Hidi, 2002) havaitsi lokitietoja tutkiessaan jo
vuosituhannen alussa, että lokitietoanalyysia voitiin soveltaa mm. sukupuolierojen
tarkasteluun. Ainleyn ja kollegoiden tulokset osoittivat tyttöjen olevan poikia sinnikkäämpiä ja käyttävän enemmän aikaa etenkin tylsiltä tuntuneisiin tehtäviin. Näin
osaamiserot saattavatkin olla tosiasiassa ajankäyttöeroja, jotka puolestaan selittyvät
oppimista tukevilla uskomuksilla (vrt. Ainley, Hidi & Berndorff, 2002; Kupiainen,
Vainikainen, Marjanen & Hautamäki, 2014; Scherer, Greiff & Hautamäki, 2015).
1.2.5 Oppimisprosessien tutkiminen oppimisanalytiikan keinoin
Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan suurten digitaalisten aineistomäärien yhdistelyä
ja ainakin osin automatisoitua tarkastelua oppimisprosessin ymmärtämiseksi (Lang,
Siemens, Wise & Gašević, 2017). Oppimisanalytiikka käsittää mm. aineistojen visualisoinnin palautteen antamiseksi sekä aineistojen tilastollisen mallintamisen ilmiöiden välisten yhteyksien selittämiseksi ja ennustamiseksi (ks. esim. Stadler, Debatin, Vainikainen, Hilbert & Greiff, arvioitavana). Erona perinteiseen datan käsittelyyn on, että aineistot voivat olla esimerkiksi digitaalisten oppimisympäristöjen
lokitietoja vastausajoista, klikkauksista tai kursorin liikkeistä, lisälaitteilla koottua
tietoa silmänliikkeistä, sykkeestä tai kasvonilmeistä, suuria tekstimassoja tai oppilaiden tuotoksia. Siis kaikkea sellaista, johon ei ole aiemmin ennen arviointivälineiden digitalisoitumista päästy lainkaan käsiksi. Oppimis-prosesseja on toki tutkittu
aikaisemminkin esim. videointien, havainnointien ja ääneen ajattelun kautta ajattelun ja luovuustutkimuksen kehittämien välineiden sovelluksilla. Ne ovat kuitenkin
työläitä eivätkä ne ole näin soveltuneet laajoihin arviointitutkimuksiin tai edes populaatioita edustavien näytteiden tutkimiseen.
Arvioinnin digitalisoitumisen myötä myös tuhansia oppilaita kattaneissa
arvioinneissa on päästy hyödyntämään järjestelmän lokitietoihin tallentunutta
aineistoa oppilaiden tehtäväkäyttäytymisestä ja oppimisprosessin kriittisistä vaiheista (Greiff, Niepel, Scherer & Martin, 2016; Wise & Kong, 2005). Tällöin on
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esimerkiksi havaittu, että Carrollin jo 1960-luvulla esittämän teorian mukaisesti
tehtäväsuoritus riippuu aiemmasta osaamisesta mutta myös tehtäviin panostamisesta vastausajan muodossa (Carroll, 1963; Kupiainen ym., 2014). Tehtäviin
panostamista taas ennustavat oppilaiden asenteet (Ainley, Hidi & Berndorff, 2002;
Kupiainen ym., 2014) ja oppilaan tausta: pojat ja tukea saavat oppilaat käyttävät
suhteellisesti vähemmän aikaa, mikä ennustaa heikompaa menestystä (Vainikainen,
2014; Vainikainen & Hautamäki, 2018). Tehtävätyypillä on kuitenkin merkitystä:
rutiininomaisissa automatisoituneissa tehtävissä hyvä suoritus on yhteydessä nopeuteen (Goldhammer ym., 2014).
Oppimisanalyyttinen lähestymistapa antaa myös mahdollisuuden ohjata oppilaan tehtäväsuoritusta oppimisprosessiin kohdistuvan palautteen perusteella.
Palautteen on todettu vaikuttavan merkittävästi oppilaiden suoritukseen (Hattie &
Timperley, 2007). Palautejärjestelmät on kuitenkin suunniteltava huolella: palautteen vaikutus voi olla joko tehtävään sitoutumista edistävää tai siitä poispäin suuntaavaa toteutustavasta riippuen (Pekrun, Cusack, Murayama, Elliot & Thomas,
2014; Tennant ym., 2015). Vaikka palautetta sinänsä on tutkittu paljon, prosessinaikaisen palautteen mahdollistavassa teknologiassa on vasta viime aikoina otettu merkittäviä kehitysaskeleita, ja sen tutkiminen yksi alamme ajankohtaisimpia haasteita.
Palautteen lisäksi myös oppilaan autonomian tunne edistää tutkitusti motivaatiota
(Ryan and Deci, 2009). Myös tämän tutkimiseen avautuu aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, kun digitaalisten arviointijärjestelmien kautta oppilaille voidaan antaa
vaikutusmahdollisuuksia tehtävätilanteen kulkuun.
Millainen on sitten se tulevaisuuden oppimistilanne, jonka ennustamiseksi
oppimaan oppimisen arvioiminen koulutodistusten ja muiden tulosten arviointien
lisäksi on perusteltua. Olemme tarkastelleet tätä laajassa toisen asteen oppimaan
oppimisen tutkimuksessamme (Hautamäki ym., 2000), ja käytämmekin tutkimuksen tekstiä: ”Uudet työtehtävät ovat entistä kognitiivisempia, ja ne opitaan opiskelemalla teoreettisista selostuksista ja teksteistä. Työssä oppiminenkaan ei häviä,
koska se on oleellinen osa monimutkaisten taitojen kehitystä. Työssä menestyminen
ja työhön kuuluvien uusien asioiden oppiminen työnaikaisessa koulutuksessa voidaankin parhaiten ennustaa yleisellä oppimiskykyisyyden arvioinnilla, johon liittyy
asenteiden osalta tehtäväsitoutuminen ja siihen liittyvät muut asenteet (persoonallisuuspiirteistä tunnollisuus) (Schmidt & Hunter, 1998). Mitä vaativammasta tehtävästä on kyse, sitä merkittävämpi on oppimiskykyisyyden tai kuten tätä kutsumme
– oppimaan oppimisen – osuus. Uskomusten ja asenteiden laaja-alaisen huomioimisen peruste liittyy siihen, että tehtäväsitoutuneet yksilöt ovat integroineet uskomuksensa paremmin ja sen mukaisesti myös asennoituvat tekemään ne asiat, jotka
tilanne ja uusi oppiminen edellyttävät. He kestävät yleensä myös sen, että virheitä
sattuu eikä aina heti onnistu. Tämän seurauksena he pystyvät toimimaan tehokkaammin ja näin heidän oppimistehtäviin käyttämänsä aika lisääntyy (Bransford,
Brown & Cocking, 2000). Oppimaan oppimisen mallin kannalta yleistettynä kyse
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on siitä, että kouluaikainen sitoutuminen näyttää ennustavan myös myöhempää sitoutumista toisen asettamiin tehtäviin. Mitä vaativampia tulevaisuuden oppimistilanteet tulevat olemaan, sitä paremmin oppimaan oppimisen arviointi ennustaa
niiden hyväksymistä ja niissä suoriutumista.”
Systeemiteoreettisessa koulua koskevassa keskustelussa Luhmann tekee erottelun koulun ja talouden systeemien kesken (Baraldi & Corsi, 2017, 110–111). Niiden
välinen suhde on kaksiosainen: yhtäältä koulu antaa todistuksena arvion koulutetun
henkilön muodollisesta kelpoisuudesta jatko-opintoihin tai ammatilliseen toimintaan. Siihen sisältyy lupaus ja arvio siitä, että henkilö käyttää taitojaan, osaamistaan
ja asenteitaan niihin tehtäviin, jotka hän kohtaa. Tätä ei voi kuitenkaan todentaa
muutoin kuin tarkkailemalla henkilön toimintaa. Voimme kuitenkin täydentää ja
vahventaa todistuksen antamaa ennustetta tutkimalla jo koulun aikana muunlaisin
tehtävin oppilaiden sitoutumista tehtävään ja hänen taitojaan käyttää oppimaan oppimista sellaisessa tilanteessa ja tehtävässä, jota ei ole koulutuksessa käsitelty.
Oppimaan oppiminen määritelläänkin taitona ja haluna tarttua uusiin oppimishaasteisiin asiasisällöstä riippumatta (Hautamäki ym., 2002; Hautamäki ym., 2010).
Näin kehitys- ja kasvatuspsykologista yksilötason mittaamista voidaan käyttää koulujärjestelmän tuloksellisuuden arvioinnissa.
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2 Tutkimuskysymykset ja aineistot
Mikko Asikainen, Natalia Gustavson ja Jarkko Hautamäki
Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama, valtakunnallinen yhdeksäsluokkalaisten
oppimaan oppimisen sähköinen arviointi toteutettiin keväällä 2017. Hanke toteutettiin kolmiosaisena: Perusosana oli oppimaan oppimisen tilan mittaus kolmannen
kerran käyttäen hyväksi samaa edustavaa kouluotosta kuin vuosina 2001 ja 2011.
Toisena (laajennus)osana oli adaptiivisten eli mukautuvien arviointitehtävien kokeilu oppilaiden tehtäväsitoutumisen merkityksen arvioimiseksi ja adaptiivisen
testauksen metodiikan kehittämiseksi. Kolmantena laajennuksena oli opettajatutkimus, jossa keskityttiin rehtorien, opettajien ja erityisopettajien käsityksiin oppilaitosten johtamisesta sekä koulun ja opettajien keinoihin kehittää oppilasarvostelulla ja muulla arvioinnilla oppilaiden omaa ajatteluaan koskevaa tietoisuutta osana
oppimaan oppimista.
Tässä luvussa esitellään lyhyesti tutkimuskysymykset, kuvataan aineistot ja
selostetaan, mitä mittareita on käytetty. Tutkimustehtävät kuvataan yksityiskohtaisemmin eri luvuissa. Mittareiden osalta teoksen eri luvuissa käytetään kaksoisratkaisua: osin viitataan tähän lukuun 2 ja osin toistetaan mittarien kuvaus, silloin kun
toisto on asian ymmärtämisen kannalta arveltu hyödylliseksi.
Yleistäen voimme sanoa, että teoksessa esitelty tutkimus kohdistuu perusopetukseen, tasa-arvoon ja oppimaan oppimiseen. Kaikki kolme ovat peruskoulun olemuksen keskeisiä kysymyksiä. Peruskoulun perustavana tavoitteena on sen
rakentumisen vuosista lähtien ollut tasa-arvo (Aho, Pitkänen & Sahlberg, 2006).
Oppimaan oppiminen on puolestaan siirtynyt koulun arviointimallin (Opetushallitus, 1998) ja tutkimuksiemme taustalla olevan mallin (Hautamäki ym., 2002) välittämänä osaksi viimeisintä peruskoulun opetussuunnitelman perusteita (Opetushallitus, 2014) yhtenä opetussuunnitelman perusteiden korostamana laaja-alaisena
tavoitteena.

2.1 Tutkimuskysymykset
Arvioinnin tutkimuskysymykset olivat hankkeen perusosassa seuraavat:
Millainen on yhdeksäsluokkalaisten osaamisen ja asenteiden taso vuonna
2017?
Kysymykseen vastataan selostamalla vastauksista kaikkien neljän osaamisalueen
(lukutaito, päättelytaito, matemaattinen päättely ja matematiikan koe) ja kahden
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asenteita koskevan pääalueen (oppimista tukevat asenteet, oppimista haittaavat
asenteet) tavanomaiset tunnusluvut.
Toteutuuko koulutuksellinen tasa-arvo eli millaisia ovat koulujen ja alueiden
väliset erot? Mikä selittää koulu- ja luokkatason vaihtelua? Miten oppilaan
tausta sekä toiminta arviointitilanteessa selittävät osaamiseroja?
Näihin kysymyksiin etsitään vastausta arvioimalla koulu-, luokka- ja yksilötason
osuudet toisaalta osaamisen vaihtelussa ja toisaalta oppimista tukevien ja haittaavien asenteiden vaihtelussa. Joissakin tarkasteluissa arvioidaan tulokset nelitasomalleilla siten, että neljäntenä tasona on aluehallintovirastojen (AVI) toimialueet. Tarkasteluja tehdään myös käyttäen varianssianalyysia sekä eräissä tapauksissa
laskemalla erikseen myös efektikoot.
Sukupuolen, vanhempien koulutuksen sekä koulukielen (suomi/ruotsi) vaikutukset lasketaan ensisijaisesti monitasomallinnuksella siten, että kolmitasomalliin
lisätään erikseen sukupuoli, isän/äidin koulutus sekä sen jälkeen molempien koulutus. Tällä mallilla arvioidaan lopuksi koulukielen mahdollisesti jäljellä jäänyt vaikutus.
Luokanmuodostus on keskeinen koulutuksen organisatorinen ratkaisu, jonka perusteista kunnat voivat itse päättää. Nyt tutkitaan, miten luokkia muodostetaan, ja
erilaisten luokkien välisiä eroja.
Esiintyykö oppilaiden päättöarvosanoissa koulukohtaista vaihtelua, joka ei selity heidän arvioinnissa osoittamallaan osaamisella tai oppimisasenteilla? Entä
onko yhtäläiseen koulumenestykseen yltäneiden oppilaiden toisen asteen
valinnassa eroja? Mitkä tekijät selittävät oppilaiden toisen asteen valintaa?
Kouluarvosanojen vaihtelu arvioidaan myös monitasomalleilla. Toisen asteen
valintaa kuvataan selostamalla, mihin kouluihin oppilaat hakivat ja valittiin. Koulu
on tarkoitettu kaikille, ja siksi tutkimme erikseen tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden tilannetta.
Miten yhdeksäsluokkalaisten keskimääräinen osaamisen taso on kehittynyt
suhteessa vuosien 2012 ja vuoden 2001 osaamiseen? Millaisia muutoksia
yhdeksäsluokkalaisten asenteissa on tapahtunut verrattuna vuosiin 2012 ja
2001?
Tutkimme osoitetun osaamisen ja asenteiden muutoksia vuodesta 2001 vuoteen
2017 näiden vuosien arvioinneissa olleiden yhteisten osaamistehtävien (viisi tehtävää) ratkaisuprosenttien avulla laskettujen faktoripisteiden muutosten kautta. Hypoteesina on, että oppimaan oppimisen arvioinnissa vuonna 2012 havaittu lasku on
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pysähtynyt. Pysähtymisoletukseen sisältyy, että vuonna 2017 osoitetun osaamisen
taso on edelleen heikompi kuin vuonna 2001.
Arvioinnin laajennusosassa tutkitaan lisäotoksella uusia tehtäviä ja kehitetään adaptiivista eli oppilaan osaamistasoon mukautuvaa testausta. Osan tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
Onko arvioinnin panoksella väliä? Tekevätkö oppilaat testitilanteessa parhaansa riippumatta siitä, voiko suoritus vaikuttaa heidän arvosanoihinsa? Miten digitaalisen arvioinnin uudenlaisia mahdollisuuksia kannattaisi tehokkaimmin hyödyntää tulevaisuuden arviointitutkimuksissa?
Lisäotoksen avulla arvioidaan palautteen antamisen ja tehtävään sitoutumisen merkitystä suoritukselle. Yhteys tutkimuksen perusosaan on tehtäväsitoutumisen merkityksen tarkempi tutkiminen oppilaille annettavien ohjeiden vaihtelun kautta.
Tutkimuksen kolmannessa osassa tutkitaan opettajia ja rehtoreita. Tämän osan tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
Miten yläkoulun opettajat tukevat oppijoiden metakognitiivisen tietoisuuden
kehittymistä?
Kysymystä tarkasteltiin suhteessa oppilaan oppimisen taitoihin liittyvän metakognitiivisen tietoisuuden käsitteen ymmärtämistä eri oppiaineryhmissä. Menetelmänä
on kyselylomake.
Miten koulujen johtaminen on rehtorien käsityksen mukaan järjestetty?
Tutkimus kohdistui erityisesti jaettuun johtajuuteen ja koulujen johtamisjärjestelmiin. Tavoitteena on luoda kuvaus oppimisen ja opettamisen järjestelmätasosta.

2.2 Arviointiin osallistuneet oppilaat
Vuoden 2017 tutkimus tehtiin 83 koulussa ja otokseen kuului 8 960 oppilasta, joista
arvioinnin toteutushetkellä oli paikalla 7 811 oppilasta. Arviointiin osallistui 3 938
tyttöä (50,4 %) ja 3 873 poikaa (49,6 %). Kaikki valitut ja kutsutut koulut osallistuivat tutkimukseen.
Arvioinnista tiedotettiin etukäteen otokseen osuneiden koulujen rehtoreille.
Rehtorit tiedottivat edelleen asiasta opettajille, jotka hoitivat käytännön arviointitilanteet luokissa. Kouluille lähetettiin maaliskuussa 2017 sähköisen arvioinnin
edellyttämät tunnukset ja verkko-osoitteet.
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Vertailtavuuden varmistamiseksi pääotokseen osallistuneet oppilaat vastasivat
vuoden 2012 mukaiseen tehtäväpakettiin, mutta tällä kerralla ainoastaan tietokoneella. Vuonna 2012 osa oppilaista teki tehtävät tietokoneella verkon kautta ja toiset tekivät arviointitehtävät kokonaan paperilla.
Vuoden 2001 otos muodostettiin satunnaistettuna ryväsotoksena, jossa koulun
todennäköisyys osua otokseen riippui yhdeksänsien luokkien määrästä. Otos tehtiin matriisista, jossa jokaisen Suomessa perusopetusta tarjoavan koulun kutakin
yhdeksättä luokkaa vastasi yksi rivi. Otoksen tavoitekoko oli noin 100 luokkaa (3,2
%). Vuoden 2001 otoksessa oli 82 koulua. (Hautamäki ym., 2003.)
Keväällä 2012 arviointiin osallistuneista, vuoden 2001 aineiston 82 koulusta 74
koulua oli vielä toiminnassa. Kaksi koulua oli yhdistynyt toiseen kouluun ja kuusi
koulua oli lakkautettu. Aineistoon otettiin oppilaat myös noista kahdesta koulusta
ja lisäksi kuusi lakkautettua koulua korvattiin niitä lähimpinä sijainneilla kouluilla.
Vuoden 2012 otokseen kuului yhteensä 82 koulusta 8 875 oppilasta, joista arvioinnin toteutushetkellä oli paikalla 7 778. Kaikki valitut ja kutsutut koulut osallistuivat
tutkimukseen.
Verrattaessa vuosien 2001, 2012 ja 2017 otoksia eri aluehallintovirastojen
(AVI) alueilla (Taulukko 2.1 seuraavalla sivulla) voidaan todeta, että otokset vastaavat pääpiirteissään toisiaan. Voidaan havaita, että Itä-Suomen ja Lapin alueen
yhdeksäsluokkalaisia on suhteellisesti enemmän kuin Pohjois- ja Lounais-Suomen
yhdeksäsluokkalaisia molempina mittausvuosina, ja tilanne korostuu jälkimmäisessä mittauksessa Lapin alueen osalta. Käytetty otantamenetelmä suosii oppilasmääriltään suuria kouluja, mikä on johtanut Itä-Suomen ja Lapin suurien taajamakoulujen yliedustukseen otoksessa. Alkuperäisessä vuoden 2001 otannassa ei pyrittykään aluetason edustavuuteen.
Vuonna 2001 kato oli selvästi suurinta Pohjois-Suomessa, jossa lopulta vain
kolme prosenttia (tavoitteena oli 5 % oppilaista) yhdeksäsluokkalaisista osallistui
tutkimukseen. Kato oli verrattain suurta myös Etelä- ja Lounais-Suomessa, jossa
otokseen valituista oppilaista yli kolmannes (36 %) ei osallistunut arviointiin.
Vuonna 2012 katoprosentti oli kokonaisuudessaan ja alueittain selvästi pienempi
kuin vuonna 2001.
Vuonna 2017 kato oli oppilastasolla 13 prosenttia. Oppilastason kato jakautui
tasaisemmin alueiden kesken. Yksikään koulu ei kieltäytynyt tutkimuksesta.
Lapin yhdeksäsluokkalaisilla oli kuitenkin edelleen selvä yliedustus, ja pohjois- ja
lounaissuomalaisia oli vähemmän kuin heidän todellinen lukumääränsä edellyttäisi.
Yksittäisten oppilaiden kohdalla arvioinnin tekemättä jättämisen syynä oli
yleensä poissaolo sairauden tai muun syyn vuoksi, mikä selittänee käytännöllisesti
katsoen suurimman osan kadosta kaikkina vuosina. Osa opettajista järjesti poissa
olleille oppilaille toisen mahdollisuuden tehdä arviointitehtävät, mutta kaikissa
kouluissa tähän ei aikataulusyistä ollut tilaisuutta. Joidenkin oppilaiden kohdalla
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opettaja arvioi, että tehtävien tekeminen ei onnistuisi vaikean kehitysviivästymän
tai suurten kielellisten vaikeuksien vuoksi ja pyysi lupaa jättää nämä oppilaat arvioinnin ulkopuolelle. Muuten erityisluokatkin osallistuivat arviointiin niiltä osin
kuin se vain oli mahdollista.
Taulukko 2.1 Oppilasmäärät virallisen tilaston mukaan, otoksen tavoiteltu oppilasmäärä, toteutunut
otos, toteutuneen otoksen suhteellinen osuus virallisen tilaston mukaisesta oppilasmäärästä ja oppilaiden määristä lasketut katoprosentit vuosina 2001, 2012 ja 2017 AVI-alueittain

AVI-alue

%

Kato

2 317

10 %

36 %

10 %

518

7%

36 %

Tilasto

Tavoite

%

23 123

3 615

16 %

7 909

813

Saatu

2001
Etelä-Suomi
Lounais-Suomi
Itä-Suomi

7 620

1 548

20 %

1 209

16 %

22 %

14 172

1 947

14 %

1 430

10 %

27 %

Pohjois-Suomi

6 909

351

5%

192

3%

45 %

Lappi

2 300

657

29 %

613

27 %

7%

62 333

8 931

14 %

6 279

10 %

30 %

25 127

3471

14 %

3 018

12 %

13 %

7 994

738

9%

618

8%

16 %

Länsi- ja Sisä-Suomi

Yhteensä

2012
Etelä-Suomi
Lounais-Suomi
Itä-Suomi

6 337

1342

21 %

1 204

19 %

10 %

13 909

2056

15 %

1 813

13 %

12 %

Pohjois-Suomi

6 171

361

6%

322

5%

11 %

Lappi

2 089

907

43 %

803

38 %

11 %

61 627

8 875

14 %

7 778

13 %

12 %

Länsi- ja Sisä-Suomi

Yhteensä

2017
Etelä-Suomi

24 024

3 502

15 %

3 023

13 %

18 %

Lounais-Suomi

7205

962

13 %

845

12 %

13 %

Itä-Suomi

5931

1392

23 %

1 203

20 %

15 %

13229

2020

15 %

1 764

13 %

16 %

Pohjois-Suomi

5936

302

5%

260

4%

16 %

Lappi

1851

830

45 %

716

39 %

16 %

58 176

9 008

15 %

7 811

13 %

13 %

Länsi- ja Sisä-Suomi

Yhteensä
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2.3 Arvioinnissa käytetyt tehtävät
Arvioinnissa käytetyt tehtävät ovat Koulutuksen arviointikeskuksen oppimaan oppimisen arviointiin kehittämiä tehtäväsarjoja, jotka perustuvat teoreettiseen tutkimukseen ja pitkäaikaiseen kehitystyöhön (Hautamäki ym., 2002, 2006; Kupiainen,
2010a, 2010b). Tehtävät on porrastettu vaikeudeltaan siten, että niiden avulla voidaan luotettavasti arvioida oppilaiden osaamista eri luokkatasoilla ja seurata oppimaan oppimisen taitojen kehitystä peruskoulun aikana.
Kaikki osaamistehtävät ovat tulosten objektiivisuuden ja arvioinnin taloudellisuuden vuoksi monivalintatehtäviä (ks. Rantanen, 2003). Oppilaiden asenteita on
mitattu kysymyssarjoin, joihin vastataan valitsemalla parhaiten omaa näkemystä
vastaava vaihtoehto seitsenportaisesta asteikosta, jonka ääriarvoille on annettu kysymysten luonteeseen istuvat kuvaukset (esim. ”Ei pidä lainkaan paikkaansa” / ”Pitää täysin paikkansa”).
Digitaalisessa arvioinnissa on otettu viime vuosina huomattavia edistysaskeleita, ja tällä hetkellä useimpia kansainvälisiä (esim. PISA) ja kansallisia (esim.
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arvioinnit ja ylioppilastutkinto)
arviointeja ollaan siirtämässä tai on jo siirretty tietokonepohjaisiksi. Digitaalinen
arviointi tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia muun muassa päätelmien tekemiseen
erilaisten koeasetelmien kautta, ja lisäksi se helpottaa vastausten pisteittämistä. Digitaalinen arviointi mahdollistaa myös uudenlaisen ratkaisun: Aiemmin kiinteinä
kokonaisuuksina esitetyt tehtäväsarjat on mahdollista laajentaa satoja osioita kattaviksi tehtäväpankeiksi, joiden yksittäiset osiot on skaalattu vaikeustason perusteella yhdelle asteikolle. Oppilaan vastaukset tehtävän alun osioissa voidaan näin
ottaa huomioon seuraavien osion valinnassa.
2.3.1 Osaaminen
Oppimaan oppimisen arvioinnissa osaamistehtävillä on keskeinen asema. Testissä
osoitettava osaaminen – ajattelutaito sekä kirjoitetun kielen ja perusaritmetiikan
hallinta – nähdään sekä koulunkäynnin tuloksena että osaamispotentiaalina, joka
yhdessä oppimiseen ja kouluun liittyvien uskomusten kanssa määrittää
oppilaan tulevaa menestystä uusissa oppimistilanteissa. Koska arviointihetkellä ei
ole käytettävissä tietoa oppilaan myöhemmästä menestyksestä, mallinnuksessa
käytetään oppilaan aiempaa koulumenestystä.
Päättelytaito
Päättelytaito on keskeisessä asemassa oppimaan oppimisessa. Sen avulla oppilas
voi arvioiden eritellä niin opettajan puhetta kuin oppikirjan tekstiäkin. Arviointi ja
erittely ovat juuri ne piirteet, jotka ovat yhteydessä oppimisen tietoiseen
hallintaan sekä osaamisen hyödyntämiseen erilaisissa kohteissa ja tilanteissa. Päättelytaito on laaja-alaista osaamista, jota voi käyttää oppiainesisällöistä riippumatta
34

ja jonka kehittymisessä ammattitaitoinen opetus eri oppiaineissa on tärkeää.
Arvioinnissa käytettiin viittä erilaista päättelytaitoa mittaavaa tehtäväsarjaa.
Niistä kolmella mitattiin sanallista päättelytaitoa, yhdellä mekaniikkaa koskevia
päättelytaitoja ja yhdellä formaalia (käsitteellistä) päättelytaitoa.
Sanalliset päättelytehtävät
Sanallisista päättelytehtävistä kaksi edusti perinteistä loogista päättelyä. Toisessa
oppilaille esitettiin kaksi väitelausetta, ja hänen tuli valita niistä pääteltävissä oleva
johtopäätös annettujen vaihtoehtojen joukosta. Toisessa oppilaille esitettiin ensimmäinen tosiasia ja johtopäätös, ja heidän tuli valita annetuista vaihtoehdoista puuttuva toinen tosiasia, jonka perusteella kyseinen johtopäätös voidaan tehdä. Kolmannessa tehtävässä oppilaiden tuli arvioida, oliko aritmetiikan sanallisia tehtäviä
muistuttavissa tehtävissä annettu riittävästi, riittämättömästi tai ehkä tarpeettoman
paljonkin tietoa tehtävien ratkaisemiseksi.
Mekaniikan alueelle sijoittuvassa päättelytehtävässä oppilaiden tuli vastata näkemiensä piirroskuvien perusteella mekaniikan perusteiden ymmärtämistä mittaaviin kysymyksiin. Vastaus tuli valita kolmesta tai neljästä vaihtoehdosta.
Käsitteellisen ajattelun tehtävässä, joka perustuu Piaget’n kehitysteorioihin, oppilaille esitettiin Formula 1 -kontekstissa yhden tai useamman muuttujan suhteen
toisistaan eroavia vertailupareja. Oppilaiden tuli arvioida, minkä muuttujan vaikutus lopputulokseen voitiin päätellä vertailun perusteella. Lisäksi heidän tuli itse
muodostaa vertailupareja arvioidakseen tietyn muuttujan vaikutusta.
Lukutaito
Luetun ymmärtäminen ei kehity vain äidinkielen tunneilla. Peruslukutaidon omaksumisen jälkeen sujuva ja ymmärtävä lukutaito on ratkaisevan tärkeää kaikissa oppiaineissa. Asiatekstit ymmärretään usein heikommin kuin kertovat tekstit, koska
kompastuskiviksi voivat muodostua puutteet päättelevässä ja arvioivassa lukemisessa.
Luetun ymmärtämistä arvioitiin kahdella hieman erilaisella tehtävällä, joilla
molemmilla mitattiin tekstin keskeisen sisällön ymmärtämistä. Ensimmäisessä oppilaiden tuli lukea noin sivun mittainen asiateksti, minkä jälkeen heille esitettiin 16
virkettä, jotka liittyivät juuri luettuun tekstiin. Oppilaiden piti määrittää, mitkä annetuista vaihtoehdoista olivat keskeisiä kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta ja
mitkä epäolennaisia yksityiskohtia. Toinen teksti oli lyhyempi ja siitä esitetyt kysymykset koskivat tekstin yksityiskohtia, joiden ymmärtämistä tehtävällä mitattiin.
Tehtävässä menestyminen edellytti pitkien ja monimutkaistenkin lauserakenteiden
tarkkaa ymmärtämistä.
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Matemaattinen päättely
Matemaattinen päättely on eräs päättelytaidon osa-alue. Matematiikan keskeinen
asema koulun opetusohjelmassa, sen symbolijärjestelmä ja rooli loogisen ajattelun
kehittäjänä puoltavat kuitenkin matemaattisen päättelyn erottamista omaksi osaalueekseen oppimaan oppimisen arvioinnissa.
Matemaattista päättelyä mitattiin kahdella tehtäväkokonaisuudella (Matemaattiset käsitteet ja Mikä laskutoimitus?), jotka edellyttävät peruskoulumatematiikan
perustan – aritmeettisten operaatioiden – ymmärtämistä ja soveltamista. Vaikka
tehtävät saattavat tuntua yhdeksäsluokkalaisille laskennalliselta sisällöltään vähäpätöisiltä, ne osoittivat jälleen kerran soveltuvansa erinomaisesti myös peruskoulunsa jo päättämässä olevien oppilaiden matemaattisen ajattelun perusteiden arviointiin.
Matematiikan koe
Vuoden 2017 arviointiin sisältyi myös vuoden 2012 arvioinnin tapaan opetussuunnitelmaan perustuva matematiikan koe, jonka avulla voidaan tarkastella
oppilaiden yhdessä keskeisessä oppiaineessa osoittaman osaamisen yhteyttä heidän laaja-alaiseen osaamiseensa
Muisti
Oppilaiden työmuistia arvioitiin tehtävällä, joka mittasi lyhytkestoista työmuistia.
Ruudukkotehtävällä Katso ja muista mitataan visuaalis-spatiaalista työmuistia,
joka varastoi lyhytkestoisesti muun muassa muotoa, väriä ja kokoa koskevaa informaatiota. Tehtävissä oppilaiden piti muistaa ruutujen yhdistelmä ja toistaa se.
Taulukossa 2.2 (seuraavalla sivulla) esitetään tyyppiesimerkkejä oppimaan oppimisen osaamistehtävistä.
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Taulukko 2.2 Tyyppiesimerkkejä oppimaan oppimisen arvioinnin tehtävistä. P = päättelytehtävä,
L = Luetun ymmärtämisen tehtävä, M = Matemaattisen päättelyn tehtävä.
Sanallinen päättely
(P)

Annetaan ensin kaksi väitelausetta, esimerkiksi Kaikki kvarkit ovat punaisia. Kaikki punaiset esineet sulavat auringossa. Tämän jälkeen esitetään
väitelauseista vedettävissä olevia johtopäätöksiä, joista vain yksi on
oikea.

Puuttuva tieto (P)

Annetaan alussa vain yksi tosiasialause ja johtopäätös. Pitää selvittää,
mikä on puuttuva toinen tosiasialause.

Tarpeellinen tieto (P)

Annetaan sanallinen laskutehtävä. Tehtävänä on päätellä, riittääkö laskutehtävässä annettu tieto lasku ratkaisemiseksi.

Mekaniikka (P)

Erilaisia kuvia tilanteista tai esineistä, joista tehdään kysymyksiä.

Formula (P)

Annetaan kaksi vertailuparia, joista kysytään, millaiseen päätelmään niitä
voidaan tai ei voida käyttää.

USA (L)

Luetaan pitkähkö teksti, minkä jälkeen annetaan valmiita lauseita. Lauseista pitää päättää, onko lause epäolennainen yksityiskohta, keskeinen
tieto vai hyvä kuvaus tekstistä kokonaisuutena.

Maria Stuart (L)

Annetaan lyhyt teksti, minkä jälkeen kysytään tekstiin liittyviä yksityiskohtia. Yksityiskohdat on joko sanottu lähes suoraan tai ne voidaan päätellä.

Matemaattiset käsitteet (M)

Annetaan ensin määritelmä, esimerkiksi x lag y on miinuslasku, jos x > y,
muutoin yhteenlasku. Tämän jälkeen kysytään, Paljonko on 3 lag 3?

Mikä laskutoimitus?
(M)

Annetaan ensin lause, esimerkiksi 2 a 1 = 3. Tämän jälkeen kysytään,
Onko a plus-, miinus-, kerto- vai jakolaskun merkki?

Matematiikan koe

Yhdeksänsien luokkien opetussuunnitelman mukaisia tehtäviä

Muisti

Näytetään lyhyen aikaa 2 x 2 -kokoiseen (tai moniruutuisempaan) ruudukkoon sijoitettuja täpliä, joiden paikat pitää toistaen muistaa.

Oppilaiden arvio yrittämisestään ja osaamisestaan
Jokaisen osaamistehtävän lopussa oppilaita pyydettiin myös arvioimaan tehtävän
kiinnostavuutta ja omaa suoriutumistaan siinä. Arvioita voidaan tarkastella yksitellen suhteessa kyseiseen tehtävään, mutta ne muodostavat yhdessä myös mittarin,
jonka avulla voidaan tutkia sekä oppilaiden yleistä älyllistä uteliaisuutta että heidän
kykyään arvioida omaa osaamistaan. Näihin voidaan yleisesti viitata termillä metarepresentaatiot ja tietoisuus omasta toiminnastaan (Demetriou & Spanoudis,
2018). Oppilailta kysyttiin arvioinnin yhteydessä myös sitä, kuinka tosissaan he
tehtäviä tekivät ja olivatko he yrittäneet parhaansa.
Rekisteritiedot
Arvioinnin tuloksiin yhdistettiin kesällä 2017 yhteishakurekisteritieto oppilaiden
perusopetuksen päättöarvosanoista ja yhteishaun hakukohteista.
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2.3.2 Asenteet
Oppilaiden itseään, oppimista ja koulua koskevia asentaita ja uskomuksia arvioitiin
tarkoitukseen kehitettyjen kyselyjen avulla. Kyselyt koostuivat väitteistä, jotka liittyivät eri asenteisiin. Väitteiden sisältämistä, eri teoriataustoihin perustuvista ulottuvuuksista, eli uskomusten/asenteiden eri piirteistä, koottiin raportointia varten
laajempia kokonaisuuksia sen mukaan, mikä on niiden rooli oppilaiden koulusuhteen ja/tai koulumenestyksen mahdollisena selittäjänä. Mitatuista yli kolmestakymmenestä itsearvioidusta piirteestä rakennettiin näin neljä laajempaa kokonaisuutta: 1) oppimista tukevat asenteet, 2) oppimista haittaavat asenteet, 3) kouluun
sitoutuminen ja 4) oppilaan usko omiin kykyihinsä. Asennekyselyjen rinnalla vastaajat täyttivät kyselyjä, jotka käsittelivät tarkemmin käytännön koulutyötä ja oppilaiden juuri tekemiä tehtäviä. Kyselyjen aiheita olivat muun muassa tuntikuuntelu ja kotitehtävien teko, jotka sisällytettiin ”Kouluun sitoutumisen” kokonaisuuteen.
Oppimista tukevat asenteet
Oppimista tukeviksi asenteiksi on luokiteltu ne asenteet ja uskomukset, jotka aiemman tutkimuksen nojalla edistävät oppilaiden oppimista ja jo hankitun osaamisen
käyttöä uusissa oppimishaasteissa. Kyse ei siis ole vain menestyvien oppilaiden
asenteista vaan asenteista ja uskomuksista, jotka edistävät menestystä ja uusien tietojen ja taitojen omaksumista riippumatta aiemmasta osaamistasosta, kunhan oppimishaaste on sovitettu oppilaan senhetkiseen osaamistasoon.
Raportoinnissa on käytetty asenteista yhdistettyä kokoomamuuttujaa, johon sisältyvät seuraavat summamuuttujat: oppimisorientaatio (halu oppia uutta), saavutusorientaatio (halu saavuttaa hyviä oppimistuloksia), oma yrittäminen, kontrollimotivaatio (halu hallita omaa oppimista ja sen tuloksellisuutta) sekä syväprosessointi (oppimisstrategia, jossa painopiste on kokonaisuuksien ja rakenteen ymmärtämisessä, vs. pintaprosessointi, jossa painopiste on yksittäisen tiedon ulkoa muistamisessa).
Oppimista haittaavat asenteet
Oppimista haittaavat asenteet ovat sikäli oppimista tukeville asenteille vastakkaisia,
että ne ilmaisevat haluttomuutta tai kyvyttömyyttä tarttua uusiin oppimishaasteisiin
tai käyttää aiempaa osaamista niiden ratkaisemiseen. Ne eivät kuitenkaan ole vastakkaisia toisensa pois sulkevassa mielessä: oppilaalla voi hyvin olla molempia samanaikaisesti. Menestyvillä oppilailla on kuitenkin keskimäärin enemmän (tai vahvempia) myönteisiä asenteita ja vähemmän (tai heikompia) kielteisiä asenteita kuin
heikommin menestyvillä.
Osa arvioinnissa mitatuista haitallisista asenteista näytti olevan tilanne- tai
sukupuolisidonnaisia. Siinä missä epäonnistumisen pelko on tyypillisempi koulussa keskitasoa heikommin kuin sitä paremmin menestyville pojille, ei tytöillä näy
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samanlaista yhteyttä koulumenestyksen ja epäonnistumisen pelon välillä. Suoritusorientaatio eli halu tulla nähdyksi muita osaavampana, joka asenteena on oppimisen kannalta haitallinen, on arviointiaineiston valossa kuitenkin tyypillisempi
koulussa menestyville oppilaille. Tämä saattaa tosin selittyä sillä, että heikommin
menestyvän on vaikea yhtyä väittämään, jonka mukaan hänelle olisi tärkeää saada
muita parempia arvosanoja. Tällaisia tulkinnallisesti ongelmallisia asenteita ei ole
sisällytetty raportoinnissa käytettyyn haitallisten asenteiden summamuuttujaan.
Koulutyöhön sitoutuminen
Koulutyöhön sitoutumisella tarkoitetaan sitä, että oppilas itse pitää koulunkäyntiä
tärkeänä ja osallistuu siihen aktiivisesti muun muassa kuuntelemalla tunneilla ja
tekemällä kotitehtävät. Koulutyöhön sitoutumiseen tai ylemmillä luokilla sen
myöntämiseen vaikuttaa osaltaan myös se, miten oppilaat kokevat koulutovereidensa suhtautuvan koulunkäyntiin. Tytöt sitoutuvat usein koulutyöhön vahvemmin
kuin pojat ja myös olettavat useammin ystäviensä olevan yhtä lailla sitoutuneita.
Oppilaiden arvio omasta kyvykkyydestään ja osaamisestaan
Oppilaan käsitys itsestään ja omasta osaamisestaan kouluosaamisen ja sosiaalisen
kanssakäymisen eri alueilla vaikuttaa osaltaan hänen suhtautumiseensa uuden
oppimiseen. Oppilaan arvio itsestään koulumenestyksen kannalta keskeisillä osaamisen osa-alueilla heijastaa niin hänen aiemmin koulussa saamaansa henkilökohtaista palautetta kuin yhteiskunnan sukupuolittuneita ennakko-odotuksiakin. Se
poikkeaa muista asenteista sikäli, että se pääosin heijastaa jo saavutettua
menestystä.
Oppilaiden käsityksiä omasta kyvykkyydestään on käsitelty koulukohtaisissa
tulkinnoissa yhtenä kokonaisuutena, johon sisältyvät arviot omista luku-, kirjoitus-,
lasku- ja ajattelutaidoista.

2.4 Koulun henkilöstön kyselyt
Oppimaan oppimisen arvioinnin yhteydessä kerättiin myös erilaajuisia täydentäviä
tausta-aineistoja analyysien tueksi. Kyselyt kohdistettiin erityisopettajille, rehtoreille ja opettajille.
Erityisopettajilta kerättiin oppilaskohtaiset tiedot oppilaan saamasta yleisestä,
tehostetusta ja erityisestä tuesta. Tiedot kerättiin erillisellä sähköisellä lomakkeella.
Lomakkeet palautuivat 72 koulusta 459 luokalta ja 7 813 oppilaan osalta. Erityisopettajat täyttivät tiedot oppilaiden saamasta tuesta kouluilta saatujen oppilaslistojen mukaan. Tukitiedot saatiin 7 423 oppilaan osalta.
Luokkien muodostamisperusteista kerättiin tietoa erillisellä sähköisellä lomakkeella, johon vastasi koulun rehtori. Kysely palautui 34 koulusta ja tiedot saatiin
95 luokan ja 1 345 oppilaan osalta.
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Opettajille kohdennetussa kyselyssä kartoitettiin opettajien käsityksiä opettajana
työskentelystä, oman koulun opetuksen ja oppimisen digitalisaatiosta sekä opettajien omasta arviointikulttuurista ja palautteenannosta. Opettajan työskentelyä koskevassa osiossa arvioitiin opettajien saamaa ammatillista tukea ja sen hyödyllisyyttä uran eri vaiheissa sekä käsityksiä vastavalmistuneen opettajan valmiuksista
ja tuen tarpeesta. Opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota kartoitettiin kysymyksillä
koskien digitaalisten laitteiden sekä sähköisten materiaalien käyttöä, oman koulun
käytänteitä digitaalisten välineiden käytössä sekä opettajien saamaa tukea digilaitteiden käytössä. Arviointikulttuuria ja palautteenantoa arvioitiin kysymyksillä koskien opettajien antamaa ohjausta, palautetta ja tukea oppilaiden oppimisprosessin
eri vaiheiden aikana sekä opettajien käyttämiä erilaisia keinoja arvioida oppilaiden
oppimista (metakognitiivinen tietoisuus). Opettajakyselyyn vastasi kaikkiaan 835
opettajaa 82 koulusta.
Rehtorikyselyitä lähetettiin kouluille kaksi. Yksi kysely käsitteli rehtoreiden näkemyksiä johtajuudesta ja koulujen johtamisrakenteista ja toisessa heitä pyydettiin
vastaamaan oman koulunsa opetuksen ja oppimisen digitalisaatiota koskeviin kysymyksiin. Kyselyt olivat ensisijaisesti tarkoitettu rehtorin vastattavaksi, mutta
rehtorin ollessa estynyt vastaajana saattoi olla myös apulais- tai vararehtori. Kustakin koulusta kumpaankin rehtorikyselyyn oli mahdollista antaa vain yksi vastaus.
Johtajuutta käsittelevä kysely palautui kaikkiaan 71 koulusta ja digikysely 73 koulusta.

2.5 Lisäotos
Kahdenkymmenen viime vuoden aikana laajoissa kansallisissa ja kunnallisissa arviointitutkimuksissa mitatut yleiset oppimisen valmiudet ovat saaneet myös
uuden ulottuvuuden yhteiskuntamme nopean digitalisoitumisen myötä. Kevään
2017 arvioinnin lisätavoite oli selvittää, miten digitaalisen arvioinnin uudenlaisia
mahdollisuuksia kannattaisi tehokkaimmin hyödyntää tulevaisuuden arviointi-tutkimuksissa ja onnistuvatko kokeilemiseen perustuvat vuorovaikutteiset tehtävät tavoittamaan perinteisiä tehtäviä paremmin oppilaiden ajattelu- ja ongelmanratkaisutaidot. Näihin tavoitteisiin tähdättiin satunnaisella lisäotoksella, joka tehtiin samalla tavalla kuin vuoden 2001 otanta. Tavoitteena oli saada noin 3 000 oppilasta.
Lisäotokseen osui 33 koulua, joissa oli tutkimushetkellä 2 969 oppilasta. Vastauksia saatiin 31 koulusta yhteensä 2 032 (68,4 %). Vastaajista oli tyttöjä 1 011 (49,8
%) ja poikia 1 020 (50,2 %).
Digitaalinen arviointi tarjosi mahdollisuuden kokeilla uusia tehtävätyyppejä ja
teknisiä ominaisuuksia (mm. tehtävänaikainen palaute), jotka voidaan kytkeä
osaksi tulevaisuuden arviointivälineistöä. Lisäotoksessa oppilaat jaettiin kuuteen
erilaiseen koeasetelmaan, joissa osa oppilaista sai tehtävien aikana palautetta, ja
osalle oppilaista annettiin mahdollisuus valita tehtävien vaikeustaso. Vertaamalla
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eri koeasetelmien tuloksia, on mahdollista tehdä päätelmiä palautteen vaikutuksesta tehtävien valintaan ja suoritukseen. Vertailun tulokset ovat tärkeitä siirryttäessä kohti digitaalista normatiivista arviointia.
Lisäotoksen arviointikokonaisuuteen valittiin neljä yhteistä osaamistehtävää
pääotoksen kanssa, sama asenne- ja uskomusmittari sekä kaksi uutta osaamistehtävää (joista tarkemmin luvussa 8). Ensimmäisessä uudessa tehtävässä mitattiin induktiivisen päättelyn taitoa geometristen kuvioiden tehtävän avulla. Toinen uusi
tehtävä oli muunnelma matemaattisesta päättelytehtävästä, joka mahdollisti välittömän palautteen antamisen ja tehtävän vaikeustason muuttamisen kesken tehtävän
koeasetelmien mukaisesti.
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3 Osaaminen ja asenteet: muutostrendit ja
yhteydet
Mari-Pauliina Vainikainen, Helena Thuneberg ja Jarkko Hautamäki
Tässä luvussa käsitellään kahta asiaa: 1) trendianalyysinä yhdeksäsluokkalaisten
osaamisen ja asenteiden (uskomusten) yleistasossa tapahtuneita muutoksia vuodesta 2001 ja 2) täydentävänä poikkileikkausanalyysinä tarkennetaan ja laajennetaan trendianalyysissä käytettyjen asennemuuttujien analyysia akateemisten minäkäsitysten klusterianalyysin kautta vuoden 2017 tulosten täsmentämiseksi.

3.1 Johdanto
Osaamisen muutosten tutkiminen liittyy aiempiin PISA- ja oppimaan oppimisen
tutkimuksiin. PISA-tutkimuksissa Suomen PISA-keskiarvo on laskenut huippuvuoden 2006 jälkeen tehdyissä arvioinneissa (2009, 2012, 2015; kooste Vettenranta
ym., 2016). Oppimaan oppimisen tunnuslukujen keskiarvojen lasku havaittiin ensin
kuntakohtaisissa tutkimuksissa (Kupiainen, Marjanen, Vainikainen & Hautamäki,
2011) ja sitten valtakunnallisessa aineistossa (Hautamäki, Kupiainen, Marjanen,
Vainikainen & Hotulainen, 2013). Kuntakohtaisissa jatkotutkimuksissa laskun on
havaittu tasaantuneen (Marjanen, Vainikainen, Kupiainen, Hotulainen & Hautamäki, 2017).
Tutkimmekin tässä luvussa ensin sitä, onko valtakunnan vuoden 2012 aineistossa havaittu osaamisen tason ja oppimiselle myönteisten asenteiden lasku sekä
haitallisten asenteiden nousu tasaantunut valtakunnallisesti, kuten voidaan olettaa
ja toivoa vuoden 2017 Vantaan aineiston perusteella. Menetelmänä käytämme
rakenneyhtälömalleja. Tämä metodinen ratkaisu on muuttujakeskeinen (engl.
variable-centered) ja pitkittäisaineistoon perustuva. Seuraavaksi lavennamme tarkastelumme trendianalyyseissä käytettyjen oppimista tukevien ja haittaavien
asenteiden summamuuttujien lisäksi käsittämään myös akateemisen minäkäsityksen neljä osa-aluetta. Tämä tarkentava analyysi tehdään, koska kahden summamuuttujan avulla eritellyt asenteiden muutokset selittävät osan osaamisen laskusta
ja sen uudelleen noususta.Tarkentava, neljän akateemisen minäkäsityksen (minä
osaajana: lukeminen, kirjoittaminen, matematiikka ja ajattelu) avulla tehtävä erittely keskittyy vuoden 2017 tuloksiin. Menetelminä käytetään oppilaiden ryhmittelyä klusterianalyysillä ja klusteriryhmiä hyväksi käyttävää varianssianalyysiä.
Tämä metodinen ratkaisu on henkilökeskeinen (engl. person-centered) ja poikkileikkausaineistoon perustuva.
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Väestön kognitiivisessa osaamistasossa tapahtuneita muutoksia sekä osaamisen ja
asenteiden yhteyksiä on tutkittu maailmanlaajuisesti. Tunnetuimman osaamistason
paraneviin muutoksiin liittyvän ilmiön esitti James Flynn (1984; 2012) kootessaan
aluksi yhteen eri maiden älykkyystutkimusten aineistoja 1930-luvulta lähtien. Hänen tutkimuksensa osoitti väestön kognitiivisen taitotason nousseen tasaisen hitaasti. Flynnin jälkianalysoimissa tutkimuksissa mittareina käytettiin standardoituja
älykkyystestejä. Älykkyystason nousu kytkeytyy 1900-luvun aineistoissa yleisempään väestön ravitsemuksen, elintason ja koulutustason nousuun. Mitatun älykkyystason nousuun on liittynyt taloudellinen kasvu ja vanhempien koulutustason nousu
tutkituissa maissa: vanhempien koulutus lisää lasten koulu- ja muita kognitiivisia
suorituksia, ja vanhempien keskimääräinen koulutustason nousu on lisännyt ja ehkä
edelleen lisää kansakunnan tasolla arvioitua kognitiivisen osaamisen tasoa.
Nyttemmin älykkyyden kasvun sijaan monissa maissa (Australia, Ranska,
Saksa, Suomi, Yhdistynyt kuningaskunta, Viro) onkin havaittu laskua (viimeisin
yhteenveto, Flynn & Shayer, 2018). Ilmiötä on alettu kutsua käänteiseksi Flynnefektiksi eli anti-Flynn-efektiksi. Flynn ja Shayer toteavat, että yksilötason mittauksista johdettua kansakunnan tason laskun selitystä on syytä hakea sosiaalistaloudellisista tekijöistä:
”Assuming Nordic and US trends really differ, what social trends might foreshadow a general decline in Scandinavia prior to decline in America. In Scandinavia, the factors that have caused IQ gains may have exhausted their potency. Their
educational system is more advanced and may show that at a certain point, schooling has reached a limit in terms of producing more graduates that can generalize
and use logic on the hypothetical (mental abilities that pay dividends on IQ tests –
Flynn, 2009). Further, good schooling has reached all classes and a more developed
welfare state blunts the edge of class.”(Flynn & Shayer, 2018, 114).

Koulutuksen tultua käytännössä koko ikäluokkaa koskevaksi hyvinvointipalveluksi
yksilölliset ja jopa geneettiset erot voivat tulla vaihtelun merkittäväksi lähteeksi
(Plomin & von Stumm, 2018; Selzam ym., 2017). Silloin koulutason ilmiöiden selityksiä on haettava laveasti: tavanomaisten taustatekijöiden (sukupuoli, lapsen vanhempien oma koulutustaso, koulu, asuinpaikka) täydennykseksi tietoja ainakin
myös yksilöllisistä asenteista ja uskomuksista, joskus jopa kansakuntien kokonaistasolle tilastollisesti rekisteröityvistä talouden ja sosiaalisen toiminnan tunnuslukujen trendeistä.
Suomen talouskasvu on ollut hidasta koko uuden vuosituhannen alkuvuosien
ajan, ja myös väestön koulutustason nousu on ainakin väliaikaisesti pysähtynyt (Kalenius & Karhunen, 2018). Tilanne on pääpiirteissään samanlainen monissa muissakin Euroopan maissa. Koska anti-Flynn-ilmiö on verraten uusi, sille ei juuri löydy
selityksiä kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta.
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Oppimaan oppimisen määrittely ajattelun hallintana ja tehtävätilanteen hyväksymisenä osana toivon perspektiiviä sekä määritelmään pohjautuva oppimaan
oppimisen mittaamiseksi viritetty tehtäväjoukko tekevät mahdolliseksi tutkia
oppiainerajat ylittäviä, laaja-alaisia ajattelu-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitoja:
ajattelu ja oppimaan oppiminen ovat myös Suomen viimeisimmässä peruskoulun
opetussuunnitelman perusteissa tärkeä laaja-alainen tavoite (Opetushallitus, 2014).
Koska kyse on määritelmän mukaan yleisistä taidoista, oppimaan oppimisen tutkimus voidaan rinnastaa myös niihin mittareihin, joilla Flynn- ja anti-Flynn-efektiä
on arvioitu. Tämän linkin kautta olemme liittäneet vuoden 2012 ja PISA-havainnot
anti-Flynn-ilmiöön (Hautamäki ym., 2013).
Tämän kolmosluvun pääkysymys on, onko havaittu kognitiivisen osaamisen
lasku pysähtynyt. Toisena päätavoitteena on kahden asenteisiin liittyvän kokoavan
muuttujan – oppimista tukevat ja haittaavat asenteet – tarkempi erittely tehtävään
sitoutumisen paremmaksi ymmärtämiseksi. Perusteluna näiden kahden asenteen
käyttämiselle on tulkintamme siitä, että oppimaan oppimisen arvioinneissa ja PISAmittauksissa on kyse pienen riskin tehtävistä (engl. low-stakes tests), joissa mittaustilanteen ennakoiva tulkinta vaikuttaa tehtävään sitoutumiseen. Ennakoiva tulkinta
tulevasta suoriutumisesta voidaan kokea uhkana minuudelle tai toisaalta mahdollisuutena osoittaa osaaminen. Lisäksi kunkin tehtävän kohdalla oppilaan tehtävää
koskevat tulkinnat vaikuttavat myös sitoutumiseen ja voivat nostaa niiden oppilaiden osoittamaa suoritustasoa, joilla muutoin on matalahkot todistusarvosanat. Esimerkkinä tällaisista asenteista voidaan mainita oppilaan toistuvien koulukokeiden
tuloksiin perustuva uskomus siitä, että hän osaa/ei osaa matematiikkaa, missä voidaan vielä erotella tilanteisiin ja virheen tekemiseen liittyvät pelot (Sorvo ym.,
2017).
Motivaatiotutkimuksen klassisten käsitteiden kautta väljästi tulkittuna kyse on
lähestymisestä tehtävään tai tehtävän välttämisestä, yleistettynä lähestymis-välttämistendenssien (engl. approach-avoidance conflict) aktivoitumisesta. Vahva
lähestymis-välttämisristiriita on emotionaalisesti aktivoiva erityisesti silloin, kun
epäonnistumisen pelko on vahvempi kuin onnistumisen odotus. Kyse on jopa sellaisista voimista, joita voidaan tai tulee tutkia neuropsykologisesti ja jotka liittyvät
myös monin tavoin mm. oppilaiden kiintymyssuhteiden muodostumiseen jo varhaiskehityksessä (Airi Hautamäki, käsikirjoitus). Tarkemmat kehityspsykologiset
tai neuropsykologiset erittelyt eivät ole tässä tutkimuksessa mahdollisia. Akateemisen minäkäsityksen ja oppimista tukevien tai haittaavien asenteiden psykologinen
voimakkuuskaan ei useimpien oppilaiden kohdalla ole niin suuri, että epäonnistumisen pelon fysiologiset merkit olisivat tasoa, josta voitaisiin puhua yleistyvänä tai
yleistyneenä koulupelkona. Aineistossa on kuitenkin tietoja myös tehostettua tai
erityistä tukea saaneista, joten kysymystä on mahdollista lähestyä oletuksella, että
näissä ryhmissä yleistetty akateeminen minäkäsitys olisi matala ja samalla oppimista tukevien ja haittaavien asenteiden suhde olisi selvästi haittavoittoinen.
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Uskomukset ja asenteet astuvat viimeistään nyt kuvaan. Koulutuksen arviointitutkimuksissa tai PISAssa havaituista osaamisen tasovaihteluista ei voida suoraan
tehdä päätelmiä oppilaiden todellisessa osaamisessa tapahtuneista muutoksista. Oppilaan arvioinnissa osoittamaan osaamiseen vaikuttavat paitsi hänen todelliset taitonsa, myös ne asenteet ja uskomukset, jotka ohjaavat hänen toimintaansa arviointitilanteessa ja yleisemminkin koulunkäynnissä (Kupiainen, Vainikainen, Marjanen
& Hautamäki, 2014; Marsh & Martin, 2011; Niemivirta, 2002; Vainikainen & Hautamäki, 2018; Varonen ym., 2018). Näin oppilaiden koulunkäyntiä koskevissa asenteissa ja uskomuksissa mahdollisesti tapahtuneet muutokset heijastuisivat myös heidän arviointituloksiinsa. Koska oppimista ja koulunkäyntiä koskevat asenteet ja uskomukset ovat yleisesti muuttuneet kielteisemmiksi (Hautamäki ym., 2013), oppilaat eivät enää yritä parastaan tehtävissä. Yrittämisen (Eklöf, Pavešič & Grønmo,
2014; Setzer, Wise, van den Heuvel & Ling, 2013; Wise, 2006) sekä motivaation
ja kiinnostuksen (Ainley, Hidi & Berndorff, 2002; Niemivirta, 2000, 2002, 2004)
on puolestaan havaittu heijastuvan suoraan tuloksiin tilanteessa, jossa osoitetulla
osaamisella ei ole ainakaan välittömästi seurauksia oppilaalle. Yrittäminen tällaisessa tilanteessa voidaankin nähdä arviointitilanteen ja arvioinnin arveltujen seuraamusten sekä oppilaan sisäisten tekijöiden tilastollisena vektorisummana: tehtävään sitoutuminen riippuu tehtävän ja tutkimustilanteen henkilökohtaisesta merkityksellisyydestä (Eccles, 2011; Wise & DeMars, 2010).
Minäkäsitysten teoreettinen merkitys on, että minäuskomukset kytkeytyvät oppimaan oppimisen mallissa (ajattelun aktivoituminen ja tehtävään sitoutuminen)
koulussa tapahtuvaan sitoutumiseen opetus- ja oppimisalueisiin (= oppiaineet). Sitoutumisessa voi olla vahva tai heikko tehtävään suuntautuminen ja samanaikaisesti
heikko tai vahva tehtävän välttäminen. Kyse on eri suuntiin vievien uskomusten
dynaamisesta tasapainosta, mikä voidaan palauttaa klassisen motivaatiotutkimuksen kahteen perusvoimaan – onnistumisen odotus (engl. the tendency to achieve
success) tai epäonnistumisen välttäminen (the tendency to avoid failure) (Atkinson,
1964). Hyödyllinen tässä yhteydessä on Atkinsonin esittämä ajatus siitä, että toiminnan suunnan ja voiman määrää näiden kahden tendenssin algebrallinen summa,
jos virheen välttämisen etumerkki on negatiivinen (Atkinson, 1964, 246). Lähestymis-välttämisristiriita on siten arvioitavissa erotuksena.
Minäkäsityskirjallisuutta on paljon (Harter, 1999) ja sitä lukiessa ei voi välttyä
havaitsemasta, kuinka monenlaisia määritelmiä käytetään. Eräs mahdollisuus tarkastella minäkäsitysten yhteyttä koulussa tehtävien testien (tehtävien) hyväksymiseen – sitoutumiseen – on ottaa käyttöön tulkinta, jonka mukaan kyse on minää
koskevien representaatioiden yhdenmukaisuudesta (engl. self-definition; Staudinger, Freund, Linden & Maas, 1999). Olemme valinneet linjaksi tarkastella minäuskomuksia minuutta koskevina itsemäärityksinä, jotka tulkitsevat oppilaan kouluoppimisen kokemuksia ja jotka muodostavat uskomusten osalta akateemisen minän.
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Koulu ei ole ainoa minää määrittävä konteksti: tutkimuksiimme onkin monesti kuulunut kontekstien erottelu minän määrityksinä (Hautamäki & Hautamäki, 2005).
Tässä näitä muita ulottuvuuksia (opettajat, koulutoverit, ystävät ja koti) ei käsitellä.
Staudinger ja muut (Staudinger ym., 1999, 322) kirjoittavat teoksessaan minämäärityksen merkityksestä seuraavasti:
”The self-definition consists of self-related cognitions and concepts that are central
to who one believes oneself to be. The self-definition influences an individual’s
interactions with others and with the surrounding by reducing the manifold of alternative interpretations and purposes in a given situation (Epstein, 1973, 1990;
Freund, 1995).”

Tutkimustemme alueena on koulu. Olemme määritelleet, että kouluun liittyvään
neljään minäuskomuksen alueeseen viitataan termillä akateeminen minäkäsitys.
Neljän alueen yhtenäisyys tai erilaisuus (esimerkiksi ilmaistuna neljän alueen
välisinä korrelaatioina tai niiden johdannaisina kuten faktorianalyysin faktoreina)
on kuitenkin ehdollinen kysymys: ovatko mitatut neljä aluetta yhtenäisessä vai hajanaisessa rakenteessa (samaa teemaa ovat käsitelleet Castejón, Gilar, Veas &
Miñano, 2016). Asialla on merkitystä kouluun liittyvän asenteiden kokonaisuuden
kannalta, josta Niemivirta (2004) käyttää sattuvaa englanninkielistä termiä habitsof-mind. Samantapaisesta asiasta puhutaan usein kouluresilienssinä (OECD, 2016);
tosin on hieman vaikea ymmärtää, miksi koulua kannattaa luonnehtia jonakin haittana, joka olisi kestettävä. Jos minuuden (itsekuvatut) piirteet ovat vahvoja ja yhtenäisiä, henkilön mahdollisuudet käsitellä erilaisia tilanteita paranevat. Linnville
(1987) operoi englanninkielisellä käsitteellä self-complexity, ja hänen hypoteesinsa
hyvinvoinnin alueella on, että jos henkilö pystyy kuvaamaan itseään useilla tavoilla,
hän pystyy myös suojaamaan itseään elämässä sattuvien vaikeuksien haitallisilta
vaikutuksilta (Staudinger ym., 1999, 322).
Akateemisten minäkäsitysten ’rikkaus’ tulkitaan nyt empiiriseksi kysymykseksi siitä, voidaanko mitattuja akateemisen minämäärityksen neljää aluetta tarkastella yhtäaikaisesti – tavalla tai toisella vain minäuskomuksen voimakkuuden
kautta. Vai onko mahdollista, että neljän alueen keskinäiset yhteydet eli korrelaatiot
ovat niin pienet, että minäkäsitysten suhdetta muihin tehtävään sitoutumiseen liittyviin, oppimista tukeviin ja haittaaviin asenteisiin tulisi tarkastella kuitenkin alueittain. Asiaintilalla on merkitystä siirryttäessä muuttujakeskeisestä tutkimustavasta
oppilaskeskeiseen ryhmittelyyn. Castejón ja kollegat (Castejón ym., 2016) osoittivat artikkelissaan, että kun peruskoulun päättövaiheikäiset espanjalaisnuoret jaettiin
kolmeen koulusuorituksen residuaalien (kun kyvyt oli otettu regressioanalyysissä
selittäjiksi) mukaiseen ryhmään (ali-, normaali- ja ylisuorittajat), ryhmien minäkäsitykset erosivat johdonmukaisesti akateemisen minäkäsitysten kaikilla alueilla. Tämän luvun oppilaskeskeisessä analyysissä edetään toisesta suunnasta: klusteroimme oppilaat akateemisten minäkäsitysten avulla ja selvitämme sitten näiden
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ryhmien erot oppimista tukevissa ja haittaavissa asenteissa sekä tarkastelemme, miten todistusarvosanat ja mitattu osaaminen suhtautuvat toisiinsa. Castejón kollegoineen (Castejón ym., 2016) tutkivat normaalisuoritusta, ali- ja ylisuoritusta, joita mekin tarkastelemme, mutta minäkäsitysryhmien kautta.
Lähtökohtana on se, että akateemisen minäkäsityksen neljä aluetta liittyvät kaikkiin koulukontekstin tärkeisiin piirteisiin: kokemukseen siitä, että pystyy
tulemaan toimeen kirjojen ja tekstien kanssa, pystyy selostamaan osaamiaan ja tutkimiaan asioita, osaa matematiikkaa sekä osaa ajatella tilanteissa, joissa sellaista
edellytetään. Neljän omaa koulutyyppistä osaamista koskevan mittarin pääkomponenttianalyysi vahvistaa sen, että kaikki akateemisen minäkäsityksen neljä aluetta
ovat yhteydessä toisiinsa ja että yhden faktorin malli sopii aineistoon
(maximum likelihood-faktorointi, Goodness-of-fit test, Khi² = 639,39, df = 2, p <
0,001; oman osaamisen alueiden lataukset faktorimatriisissa ovat ajattelu (0,91),
kirjoittaminen (0,72), lukeminen (0,63) ja matematiikka (0,62). Tämän välituloksen
kautta on perusteltua siirtyä oppilaskeskeiseen analyysiin siten, että lähtökohdaksi
voidaan valita kaikki neljä akateemisen minäkäsityksen aluetta.
Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä todeta, että tiukasti ottaen akateemisen minäkäsityksen alueet olisivat nyt mukana olevista neljästä vain kirjoittaminen, lukeminen ja matematiikka, koska ajattelua oppiaineena ei – suoraan – ole. Nyt tehdyn
ratkaisun perusteluna on, että oppimaan oppiminen on myös ajattelun kehittämistä
ja kehittymistä (Halinen ym., 2016; Vainikainen ym., 2015). Lisäksi peruskoulun
opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus, 2014) kytkevät yhteen ajattelun ja
oppimaan oppimisen laaja-alaisena valmiutena.
Trendianalyysin muuttujakeskeistä analyysiä voidaan näin täydentää oppilaskeskeisellä analyysillä (käsitteistä: Virtanen, Haverinen & Leskinen, 2018) ryhmitellen oppilaat tilastollisesti perusteltuihin ryhmiin. Oppilaiden ryhmittely tehdään
itseorganisoituvien verkkojen teoriaa soveltavalla menetelmällä (engl. SelfOrganizing Maps, SOM) (Kohonen, 2001, 2005). Oppilaiden ryhmittely tehdään
minäkäsitysteorian mukaisilla muuttujilla (Shavelson, Hubner & Stanton, 1976;
Marsh, 1990; Marsh & Martin, 2011; Hautamäki & Kupiainen, 2014), jotka ovat
minä ajattelijana, minä matematiikan osaajana, minä lukijana ja minä kirjoittajana.
Tarkentavassa erittelyssä otetaan lähtökohdaksi erityisesti minäkäsitys matematiikan osaajana, oppimaan oppimisen matemaattisen alueen tehtävät ja matematiikan arvosana. Matemaattisen päättelyn ja matemaattisen minäkäsityksen valitsemisen perusteena on vuoden 2012 tuloksen selostaneen raportin eräs päähavainto:
”Oppilaiden väliset erot ovat kasvaneet vuosien 2001 ja 2012 välillä erityisen paljon tehtävissä, jotka liittyvät matematiikkaan” (Hautamäki ym., 2013, 5). Olimme
myös jo 1996 havainneet, että minä matematiikan osaajana on sellainen akateemisten minäkäsitysten alue, jossa on selkeä rakenneyhtälöillä kuvattavissa oleva ketju
matemaattisista oppimaan oppimisen tehtävistä kouluarvosanan kautta oppilaan
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itsearvioimaan käsitykseen matematiikan hallitsemisesta. Lisäksi tuloksissa havaittiin jo silloin kiinnostava, jo aikaisemminkin tunnettu ja myöhemmin usein toistettu
sukupuoliero (Scheinin, 1997).

3.2 Trenditarkastelussa käytetyt aineistot ja menetelmät
Trenditarkasteluissa viiteaineistona käytettiin vuoden 2001 valtakunnallista
yhdeksäsluokkalaisten oppimaan oppimisen arviointiaineistoa (Hautamäki ym.,
2003). Vuoden 2001 arviointiin osallistuneet koulut valittiin satunnaisotantana niin,
että Suomen jokaisella yhdeksäsluokkalaisella oli aluksi yhtä suuri todennäköisyys
päästä otantaan. Otantaan osuneen oppilaan lisäksi otettiin koulun kaikki muutkin
yhdeksänsien luokkien oppilaat. Otantaa jatkettiin, kunnes mukana oli yli 10 prosenttia oppilaspopulaatiosta (N = 6 279 oppilasta 82 koulusta) ja maantieteellinen
kattavuus oli riittävä. Kaikki otokseen osuneet koulut suostuivat osallistumaan
arviointiin.
Tutkimus toistettiin vuonna 2012 (Hautamäki ym., 2013) samoissa kouluissa.
Vuonna 2012 vuoden 2001 kouluista 76 oli edelleen olemassa. Arviointiin otettiin
kaikki 74 aiemmin mukana ollutta koulua sekä ne kaksi koulua, joihin vuoden 2001
arviointiin osallistuneet koulut olivat yhdistyneet. Kuusi lakkautettua koulua korvattiin maantieteellisesti niitä lähinnä sijainneilla kouluilla. Vuoden 2012 otokseen
(N = 8 875) otettiin mukaan kaikki yhdeksäsluokkalaiset 82 koulusta. Vuoden 2017
arviointi toistettiin samoissa kouluissa keväällä 2017 (N = 9 241).
Vuonna 2001 satunnaisesti valitussa 43 koulussa aineiston kerääminen toteutettiin tietokoneella, kahdeksassa koulussa oppilaat arvottiin kahteen ryhmään, joista
toisessa tehtävät tehtiin tietokoneella ja toisessa perinteisesti paperille; lopuissa
kouluissa (31 koulua) kaikki tekivät tehtävät paperille. Vuonna 2001 paperille tehtävät tehneiden oppilaiden suoritustaso oli selvästi tietokoneella tehneitä parempi
johtuen todennäköisesti tietokonetestien teknisistä ratkaisuista. Vuoden 2012 aineisto hankittiin sekä paperilla että tietokoneella samoissa kouluissa kuin vuonna
2001 (vain paperi, vain tietokone, satunnaisesti tietokone tai paperi) kuitenkin niin,
että tietokoneversion tekniset puutteet oli korjattu. Testivälineestä johtuvia eroja
havaittiin myös vuonna 2012, mutta erot eivät olleet yksi-tulkintaisesti kummankaan välineen hyväksi: joissakin testeissä paperitulos oli tietokonetulosta parempi,
joissakin tietokonetulos oli paperitulosta parempi (Hautamäki ym., 2013). Vuonna
2017 kaikki oppilaat tekivät tehtävät tietokoneella.
Menetelmäeron vuoksi tässä luvussa esitettävät tasomuutosanalyysit tehtiin
kaksi kertaa sekä koko vuoden 2017 otokselle että pelkästään niille 43 koululle,
joissa aineisto oli koottu aiemminkin tietokonepohjaisella versiolla. Tuloksiin ja
niiden tulkintaan ei näyttänyt vaikuttavan se, käytettiinkö koko aineistoa vai tietokonepohjaista otosta – ero näkyi ainoastaan vuoden 2001 perustasossa ja silloinkin
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vain lievästi. Välinemuutoksesta mahdollisesti heräävien tulkintakysymysten poistamiseksi tässä raportoidaan trendien osalta kuitenkin pelkästään tietokonepohjaisesti koottujen aineistojen tulokset vuosilta 2001, 2012 ja 2017 (N = 2 547, N = 3
729 ja N = 4 370 oppilasta, samassa järjestyksessä). Sukupuolijakauma oli tasainen
(noin 50 % ja noin 50 %, prosentin tai parin vaihteluin) jokaisena vuonna. Oppilaiden iän keskiarvo oli kaikilla kolmella kerralla 15,9 vuotta (keskihajonta kh = 0,38).
Tämän luvun trenditulokset on laskettu kaikkina vuosina täysin samoina pidettyjen ankkuriosioiden perusteella. Kognitiivisia ankkuriosioita oli yhteensä 40 ja ne
edustivat neljää eri tehtävätyyppiä. Sanallista päättelyä mitattiin kahdella tehtävällä
Rossin kehittyneempien kognitiivisten prosessien testistä (Ross & Ross, 1979).
Kvantitatiivista (matemaattista) päättelyä mitattiin seitsemällä osiolla, jotka on kehitetty Sternbergin kykytestin pohjalta (Sternberg, Castejón, Prieto, Hautamäki &
Grigorenko, 2001). Luetun ymmärtämistä arvioitiin testillä, joka perustuu Kintschin ja van Dijkin makroprosessoinnin teoriaan (Lyytinen & Lehto, 1998; Kintsch
& van Dijk, 1978). Kaikki osiot koodattiin dikotomisesti (kaksijakoisesti) oikeiksi
tai vääriksi. Tarkemmat tehtäväkuvaukset ovat tämän teoksen luvussa 2.
Oppimiseen liittyviä asenteita (joita usein kutsumme uskomuksiksi tai minäkäsityksiksi) mitattiin kyselylomakkein kaikkina arviointiajankohtina. Tämän luvun
ensimmäisessä tutkimusteemassa (trendianalyysit) käytettiin oppimista tukevien
asenteiden summamittaria sekä oppimista haittaavien asenteiden summamittaria,
joissa kummassakin on kolme mittaria. Nämä puolestaan koostuivat jokaisessa kolmesta väittämästä, joiden paikkansapitävyyttä omalla kohdallaan oppilaat arvioivat
asteikolla 1–7. Henkilökeskeisessä analyysissä käytettiin neljää minäkäsitysmittaria, joissa käytetyt asteikot perustuivat Likert-asteikkoon (1–7).
Oppimista tukevien asenteiden mittareista kaksi perustui tavoiteorientaatioteoriaan (oppimisorientaatio ja saavutusorientaatio: Harackiewicz, Barron, Pintrich,
Elliot & Thrash, 2002; Niemivirta, 2000) ja yksi mittasi oppilaiden asenteita koulua
kohtaan. Oppimista haittaavien asenteiden asteikot olivat välttämisorientaatio, luovutusherkkyys (Urdan & Midgley, 2001; Niemivirta, 2000) sekä sattuman rooli menestyksen selittäjänä (Little, Lopez, Oettingen & Baltes, 2001; Niemivirta, 2000).
Henkilökeskeisessä erittelyssä käytettiin oppilaiden ryhmittelyssä neljää Shavelson-Marsh-tyyppistä minäkäsitysmittaria. Viittaamme niihin yleisnimellä ’akateemiset minäkäsitykset’, koska kaikki neljä aluetta liittyvät koulukontekstiin (lukeminen, kirjoittaminen, matematiikka ja ajattelu). Klusterien tarkemmassa erittelyssä keskityttiin oppimista tukeviin ja haittaaviin asenteisiin, vastaajien niihin kokemuksiin, jotka koskivat vanhempien odotuksia oppilaan koulunkäynnistä, sekä
oppimaan oppimisen osalta matemaattiseen päättelyyn. Tarkastelimme oppimaan
oppimisen matemaattisen päättelyn lisäksi oppilaan matematiikan arvosanaa sekä
minäkäsitystä matematiikan osaajana (vaikka se olikin ollut klusteroinnissa yksi
neljästä muuttujasta).
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Ensimmäisen teeman tulokset analysoitiin Mplus 7.2 -ohjelmalla. Konfirmatorista
faktorianalyysia varten muodostettiin osiopaketteja, joihin kerättiin keskenään samanlaiset osaamisosiot tai samaan uskomusasteikkoon kuuluvat väittämät (Marsh
ym., 2013). Näitä keskiarvomuuttujia käytettiin faktori-indikaattoreina yksittäisten
osioiden tai väittämien sijaan, jotta estimoitavia parametreja ei tulisi liikaa. Faktorimalleja muodostettiin kolme: osaaminen (4 indikaattoria), oppimista tukevat asenteet (3 indikaattoria) ja oppimista haittaavat asenteet (3 indikaattoria). Arviointiajankohtien välisten tasoerojen tilastollista merkitsevyyttä tarkasteltiin kolmen
ryhmän konfirmatorisella faktorianalyysillä, jossa jokaisen arviointivuoden aineisto
muodosti yhden ryhmän. Vuoden 2001 tuloksia käytettiin perustasona, johon verrattiin myöhempiä tuloksia. Ennen keskiarvovertailuja teimme mittausinvarianssitestaukset kiinnittämällä askeleittain faktorilataukset ja mallintamisen aloitusarvot
(engl. intercepts) samoiksi eri ajankohtien välillä. Erojen tilastollinen merkitsevyys
testattiin laskemalla estimaateille 95 prosentin luottamusvälit 1 000 toistolla (engl.
bootstrapping-menetelmä).
Toisen teeman tulokset analysoitiin aluksi itseorganisoituvien verkkojen (engl.
Self-Organizing Maps, SOM; Kohonen, 2001, 2005; Thuneberg & Hotulainen,
2006) ohjelmistolla. Tuloksia tarkennettiin PASW 24 -ohjelmiston varianssianalyyseillä. Tarkemmin sanoen itseorganisoituvien verkkojen teoriaa mukaiselle ohjelmalle annettiin oppimisen perustaksi kaikki neljä akateemista minäkäsitysaluetta. Ohjelma tuottaa optimoidun ryhmittelyn. Näin kullekin oppilaalle saadaan
arvio siitä, mihin ryhmään hän voisi kuulua. Tätä jatketaan, kunnes mallien tunnusluvut kertovat, että ratkaisu on riittävän pysyvä siten, että sopivuuden tilastollisen
testauksen tuloksen paraneminen vähenee olennaisesti. Tämän jälkeen kullekin oppilaalle voidaan määrittää se klusteriryhmä, johon hän akateemisten minä-käsitysten (keskiarvojen, hajontojen ja korrelaatioiden perustella) ryhmittelyssä kuuluu.
SOM-ohjelmaan sisältyvä ratkaisun tarkistus – niin sanottu oppimishistoria – viittasi siihen, että kolmen klusterin ratkaisu on toimiva. Klusterointimenetelmänä
SOM muistuttaa tavanomaisinta klusterointiohjelmaa nimeltään K-Means mutta on
samanaikaisesti myös visualisointia (Kaski, 1997; Martin & Obermayer, 2009).
Thuneberg & Salmi (2018) toteavat SOMista: ”Sen ehdottomana etuna on, että kuhunkin klusteriin päätyvät tapaukset (oppilaat) eivät ole pelkästään samassa klusterissa, vaan kunkin tapauksen sijainti klusterin sisällä kertoo suhteellisesta läheisyydestä muihin tapauksiin eli naapuruus otetaan huomioon. … K-means-klusteroinnissa tapaukset ovat kussakin klusterissa listattuina ilman suhdetietoa toisiinsa
(Kaski, 1997; Kohonen, 30.8.2006; Oja & Mannila, 2005)”. Kuvaus järjestyy itsestään mallin opetuksen aikana, koska klustereiden (rykelmien) lukumäärää ei välttämättä tiedetä ennakolta.
Klusteriratkaisun jälkeen voitiin klusteriryhmää käyttää luokittelevana ja selittävänä tekijänä tarkennettaessa sitä, millaisia olivat akateemisen minäkäsityksen ta51

son perusteella erilaisiin ryhmiin kuuluvat yhdeksännen luokan oppilaat. Nämä tarkastelut voitaisiin ulottaa kaikkiin mukana oleviin muuttujiin. Tähän tarkempaan
tarkasteluun valittiin trendianalyysin täydentämiseksi oppimista tukevat ja oppimista haittaavat asenteet. Lisäksi klusteriluokittelua käytettiin hyväksi sukupuolierojen, äidin koulutuksen ja erityisen tuen saamisen vaikutusten täsmentämiseksi.
Rykelmään sijoittumisen yhteys toisen asteen valintaan tutkittiin. Vastinemuuttujana oli ensisijainen hakutoive. Näin siksi, että kyseessä on minäkäsitykseen liittyvä
toive tai odotus, oli se sitten perusteltu tai ei. Lukion ja ammattioppilaitoksen valinnasta ja koulutukseen hyväksymisestä sekä tehostetun ja erityisen tuen saajien
osalta pääerittelyt ovat vastaavasti luvuissa 9 ja 6.

3.3 Tutkimuskysymykset
Tarkastelemme osaamisen sekä oppimista tukevien ja haittaavien asenteiden trendejä muutamilla oletuksilla: Ensinnäkin oletuksena on, että vuoden 2017 tulokset
ovat paremmat kuin vuoden 2011 tulokset. Muun näytön nojalla (Marjanen ym.,
2017) oletamme lisäksi, että osaamisen osalta tulokset eivät ole vielä palautuneet
vuoden 2001 tasolle. Oppimista tukevien asenteiden osalta oletamme, että vuonna
2011 havaittu lasku on pysähtynyt, mutta oppimista tukevien asenteiden keskiarvot
ovat edelleen alemmat kuin vuoden 2001 tulokset. Oppimista haittaavien asenteiden
osalta oletamme, että vuonna 2011 havaittu nousu on pysähtynyt, mutta asenteiden
keskiarvo on edelleen korkeampi (sitoutumista enemmän haitaten) kuin vuonna
2001.
Oppimista tukevien ja haittaavien asenteiden tarkempi erittely tehdään akateemisen minäkäsityksen kautta. Oletamme, että akateemisen minäkäsityksen neljä
aluetta muodostavat riittävän yhtenäisen rakenteen, Shavelson-Marshin yleisen minäkäsitystekijän, jolloin oppilaat voidaan ryhmitellä erilaisiin rykelmiin, klustereihin. Silloin minäkäsitysten kokonaistasoa voidaan tarkastella luokittelevana tekijänä. Oletamme, että oppimista tukevien ja haittaavien asenteiden tasoa ja suhteita
voidaan tarkentaa klusteriryhmittäin. Tarkentavana oletuksena on se, että akateemisen minäkäsitysryhmien kohdalla voidaan havaita yli- ja alisuoritus siten, että heikoimpaan minäkäsitysryhmään kuuluvat ovat alisuorittajia ja parhaimpaan ryhmään kuuluvat ylisuorittajia. Kohteena on matematiikan arvosana ja matemaattinen
osaaminen, koska tämä alue on koulun tärkeä opetusalue ja työmarkkinatarpeen
kohde. Lisäksi oletamme, että jos oppilaalla on ollut havaittuja oppimisen vaikeuksia ja hän on saanut tehostettua tai erityistä tukea, hänen akateeminen minäkäsityksensä on heikompi ja samalla oppimista haittaavien asenteiden suhteellinen merkitys suurempi kuin oppimista tukevien asenteiden verrattuna muihin oppilaisiin.
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3.4 Tulokset
Tuloksia käsitellään pääpiirteissään kahdella tavalla: Yleiskuvauksen jälkeen selostetaan trendianalyysin keskeiset havainnot. Selostuksen keskiössä ovat osoitetun
osaamisen tilanne ja muutos. Osaamiseen liittyvät asenteet (uskomukset) ja niiden
osuuden täsmentäminen on selostuksen toinen pääteema.
3.4.1 Yleinen kuvaus
Taulukossa 3.1 esitetään perustunnusluvut niistä muuttujista, joita käytetään sekä
trendianalyysissä (alaluku 3.4.2) että klusterianalyysiin pohjaavassa henkilökeskeisessä erittelyssä (alaluku 3.4.3). Taulukossa kerrotaan tulokset vuodelta 2017. Trendianalyysissä käytettiin kuitenkin testeistä 40-osioista osajoukkoa, koska osioista
vain ne olivat täsmälleen samat kaikkina kolmena vuonna: Oppimista tukevien ja
oppimista haittaavien asenteiden kohdalla trendianalyysissä käytettiin faktoripisteitä siten, että kumpaakin yleisempää muuttujaa on arvioitu kolmen asteikon
avulla. Taulukossa onkin kerrottu näiden asteikkojen tunnusluvut. Klusterointi tehtiin neljän akateemisen minäkäsityksen avulla: oma osaaminen ajattelussa, kirjoittamisessa, lukemisessa ja matematiikassa.
Taulukko 3.1 Analyyseissä käytettyjen muuttujien tunnusluvut (n = havaintojen lukumäärä, minimi ja
maksimi, keskiarvo = ka ja keskihajonta = kh)
n

minimi

maksimi

ka

kh

Deduktiivinen päättely (0–6)

7 870

0

6

3,07

1,60

Tarpeellinen tieto pisteet (0–10)

7 831

0

10

5,09

1,94

Matemaattiset käsitteet pisteet (0–10)

7 625

0

10

4,67

2,55

USA-lukutesti pisteet (0–16)

7 527

0

16

7,66

3,12

Oppimista tukevat asenteet (ka)

7 834

1

7

4,75

1,11

7 825

1

7

4,85

1,20

Saavutusorientaatio

7 820

1

7

5,3

1,29

Oma suhde kouluun

7 904

1

7

4,66

1,19

7 828

1

7

3,49

0,87

Välttämisorientaatio

7 819

1

7

4,18

1,38

Luovutusherkkyys

7 826

1

7

3,97

1,34

Kausaaliuskomukset – sattuma

7822

1

7

2,28

1,17

Oma osaaminen – ajattelu

7 903

1

7

4,9

1,17

Oma osaaminen – kirjoittaminen

7 903

1

7

4,63

1,28

Oma osaaminen – lukeminen

7 904

1

7

4,99

1,38

Oma osaaminen – matematiikka

7 904

1

7

4,47

1,61

Oppimisorientaatio

Koulutyötä haittaavat asenteet (ka)

Minäkäsitykset
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3.4.2 Muuttujakeskeinen trendianalyysi
Tässä alaluvussa tarkastellaan osaamisen muutosta sekä oppimista tukevien ja haittaavien asenteiden trendejä aikavälillä 2001–2017.
Onko osoitettu osaaminen muuttunut vuosina 2001, 2012 ja 2017?
Suoritusten muutosta tutkittiin kolmessa aikapisteessä vertaamalla latentteja keskiarvoja mallissa, jossa faktorilataukset ja lähtötasot oli pakotettu yhtäläisiksi. Malli
sopi aineistoon hyvin (CFI = 0,990, TLI = 0,990, RMSEA = 0,036). Seuraavalla
sivulla oleva kuvio 3.1 kertoo, että suoritustaso putosi vuodesta 2001 vuoteen 2012,
mutta vuosien 2012 ja 2017 välillä tapahtui pieni nousu, joka kuitenkaan ei ollut
tilastollisesti merkitsevä (luottamusvälit asettuvat osin päällekkäin). Vuonna 2017
suoritustaso oli edelleen tilastollisesti merkitsevästi heikompi kuin vuonna 2001.
Päätelmämme on, että lasku on pysähtynyt.

Kuvio 3.1 Oppilaiden suoriutuminen kognitiivisissa tehtävissä vuosina 2012 ja 2017 verrattuna vuoden
2001 vertauilutasoon (vaakaviiva). Asteikko on faktoripisteitä (keskiarvo 0 ja hajonta 1 siten, että vuoden
2001 tulos on määritelty arvoksi 0). Piste-estimaateissa on 95 prosentin luottamusvälit.

Oppimista tukevien ja haittaavien asenteiden trendit
Oppilaiden asenteita tutkittiin mallilla, jossa oli samanaikaisesti mukana oppimista
tukevien ja haittaavien asenteiden faktorit. Tämäkin malli sopi aineistoon riittävän
hyvin (CFI = 0,942, TLI = 0,940, RMSEA = 0,077). Kuviossa 3.2 (seuraavalla sivulla) esitetään tulokset asenteiden osalta.
Asenteita koskevat tulokset muuttuivat vuonna 2017. Asenteet olivat edelleen
tilastollisesti merkitsevästi negatiivisempia – myönteisten asenteiden keskiarvo
alempi ja kielteisten keskiarvo korkeampi – kuin vuonna 2001, mutta muutokset
vuoteen 2012 verrattuna olivat tilastollisesti merkitsevät: oppimista tukevien asenteiden keskiarvo oli noussut ja oppimista haittaavien asenteiden keskiarvo oli laskenut. Oppimista tukevien ja haittaavien asenteiden välinen (käänteinen) suhde
muuttui: vuonna 2001 todettu korrelaatio (r = -0,63, p < 0,001) oli suurempi kuin
vuosina 2011 ja 2017 todetut korrelaatiot (korrelaatioiden keskiarvo: r = -0,43,
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p < 0,001). Vuosien 2012 ja 2017 korrelaatiot eivät eronneet merkitsevästi toisistaan. Luottamusvälitarkastelua käyttämällä osoitimme korrelaation muutoksen vuodesta 2001 vuosiin 2012 ja 2017 tilastollisesti merkitseväksi. Korrelaatioiden arvon
pieneneminen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kahdella jälkimmäisellä mittauskerralla mukana oli aiempaa enemmän oppilaita, joilla esiintyi samanaikaisesti
oppimista tukevia ja haittaavia asenteita. Tällaisilla oppilailla saattaa esimerkiksi
olla tavoitteena oppia ja menestyä, mutta he eivät kuitenkaan ole valmiita näkemään
vaivaa opintojensa eteen. Oppimista tukevien ja haittaavien asenteiden suhteen tarkastelu on siten tärkeää tulosten tarkentamiseksi (oppilaskeskeinen analyysi).

Kuvio 3.2 Oppilaiden oppimista tukevat ja haittaavat asenteet vuosina 2012 ja 2017 verrattuina vuoden
2001 tasoon (keltainen vaakaviiva). Asteikko on faktoripisteitä (keskiarvo 0 ja hajonta 1 siten, että vuoden 2001 tulos on määritelty arvoksi 0). Piste-estimaateissa on 95 prosentin luottamusvälit.

Trendianalyysin tulokset olivat selkeät. Vuosien 2012 ja 2017 tuloksia verrattiin
vuoden 2001 tasoon niin osaamisissa kuin asenteissakin. Keskiarvojen nousu vuodesta 2012 vuoteen 2017 oli kuntakohtaisen arvioinnin antama vihje muutoksesta
parempaan päin. Osaamisessa oli tilastollisesti merkittävä lasku vuoteen 2012, kuten on jo aikaisemmin raportoitu mutta lasku oli pysähtynyt vuoden 2017 mittauspisteessä. Tulosten paraneminen ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä eikä
yltänyt vuoden 2001 perustasoon. Asenteiden osalta oppimista tukevat asenteet heikentyivät vuodesta vuoteen 2012 mutta vahvistuivat vuoteen 2017 mennessä tilastollisesti merkitsevästi ollen kuitenkin edelleen heikommat kuin vuonna 2001. Oppimista haittaavien asenteiden vahvistuminen vuodesta 2001 vuoteen 2012 oli tilastollisesti merkitsevä, mutta asenteet heikkenivät vuoteen 2017 mennessä tilastollisesti merkitsevästi ollen kuitenkin edelleen korkeammat kuin vuonna 2001.
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3.4.3 Henkilökeskeinen analyysi
Oppilaiden minäkäsitykset
Trendianalyysissä hyödynnettiin tuloksia osoitetusta osaamisesta sekä kahta asenteiden yhdistelmää: oppimista tukevat asenteet ja oppimista haittaavat asenteet. Tarkensimme vuoden 2017 tuloksia laajentamalla tarkastelun minäkäsityksen eri ulottuvuuksiin. Samalla tutkimustapaa ja menetelmää muutettiin. Eräänä perusteena
tällä ratkaisulle oli kiinnostus Marshin ja Martinin (2011) ison metatutkimuksen
tuloksiin, joiden mukaan minäkäsityksen ja koulumenestyksen yhteydet ovat selvät,
mutta myönteisen minäkäsityksen välittämät vaikutukset ulottuvat koulunkäyntiin
muullakin tavoin. Oppilaskeskeisessä osassa lähdettiin liikkeelle Shavelson-Marshtyyppisistä akateemisista minäkäsityksistä (Marsh & Shavelson, 1985; Scheinin,
1997), joita tutkimuksessa oli neljä (minä ajattelijana, minä kirjoittajana, minä lukijana ja minä matematiikan osaajana; ks. taulukko 3.2). SOM-analyysin tuloksena
oppilaista (n = 9 083, prosentit pyöristetty kokonaisluvuksi) muodostui kolme ryhmää (Kuvio 3.3):
-

klusteri 1 (n = 3 141, 35 %), johon kuuluvilla oppilailla oli korkeimmat
itsearvioidut akateemiset minäkäsitykset,
klusteri 2 (n = 4 327, 48 %), johon kuuluvilla oppilailla oli seuraavaksi
korkeimmat minäkäsitykset,
klusteri 3 (n = 1 615, 18 %), johon kuuluvilla oppilailla oli matalimmat
minäkäsitykset.

Ryhmät erosivat toisistaan (varianssianalyysi, p < = 0,001) suhteessa kaikkiin minäkäsityksen neljään alueeseen (Taulukko 3.2 seuraavalla sivulla). Oleellinen havainto ryhmittelytuloksessa on se, että kyse on ensisijaisesti minäkäsityksen tasosta
(korkea taso, perustaso ja matala taso), ei erilaisista minäkäsityksen alueiden ryhmittymistä eli profiileista. Kaikki akateemisen minäkäsityksen neljä aluetta muodostavatkin varsin yhtenäisen rakenteen. Olisi kuitenkin voinut käydä niinkin, että
klustereissa olisivat korostuneet ajattelu erikseen lukemisesta, kirjoittamisesta ja
matematiikasta. Näin ei käynyt. Samaan, tavallaan yllättävään yhtenäisyyteen viittasi jo edellä selostettu faktorianalyysi.
Koska sekä SOM-analyysi että faktorianalyysi osoittivat akateemisen minäkäsityksen neljän alueen riittävän rakenteellisen yhtenäisyyden, päätimme, että akateemisten minäkäsitysten tasoa voitiin käyttää luokittelevana muuttujana. Tämä ratkaisu ei luonnollisestikaan merkitse sitä, että tutkittaessa eri oppiaineiden omaksumista tai avaintaitojen hallintaa (Halinen ym., 2016) ei tulisi käyttää myös oppiainekohtaisempia minäkäsitysarviointeja, kuten luetun ymmärtämiseen liittyvää
minäkäsitystä lukijana tai matemaattisen päättelyn hallintaan liittyvää minäkäsitystä matematiikan osaajana (Scheinin, 1997; Marsh ym., 2014).
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Taulukko 3.2 Minäkäsitysten asteikkokeskiarvot ja standardoidut (Z) arvot (keskiarvo, keskihajonta ja
tapausten lukumäärä) klusteriryhmittäin

Klusteri 1

Klusteri 2

Klusteri 3

Kaikki

ka

5,86

4,71

3,40

4,90

kh

0,62

0,68

0,95

1,17

n

3141

3148

1614

7903

ka

0,82

-0,16

-1,28

0,00

kh

0,53

0,58

0,82

1,00

n

3141

3148

1614

7903

ka

5,53

4,50

3,12

4,63

Minäkäsitys
Ajattelijana

Ajattelijana Z

Kirjoittajana

Kirjoittajana Z

Lukijana

Lukijana Z

Matematiikassa

Matematiikassa Z

kh

0,88

0,95

0,91

1,28

n

3141

3147

1615

7903

ka

0,71

-0,10

-1,18

0,00

kh

0,69

0,74

0,71

1,00

n

3141

3147

1615

7903

ka

6,00

4,83

3,34

4,99

kh

0,80

1,06

1,07

1,38

n

3141

3148

1615

7904

ka

0,73

-0,12

-1,19

0,00

kh

0,58

0,77

0,78

1,00

n

3141

3148

1615

7904

ka

5,76

4,03

2,84

4,47

kh

0,97

1,30

1,18

1,61

n

3141

3148

1615

7904

ka

0,80

-0,27

-1,01

0,00

kh

0,60

0,80

0,73

1,00

n

3141

3148

1615

7904

Minäkäsitykset sekä oppimista tukevat ja haittaavat asenteet
Tämän luvun toisena päätavoitteen osana oli selventää sitä, miten oppimista tukevat
ja oppimista haittaavat asenteet (trendianalyysin asennemuuttujat) liittyvät näihin
kolmeen akateemisen minäkäsitysen kokonaistason mukaisesti muodostettuihin oppilasryhmiin. Toiseksi tarkennettiin ryhmittelyssä mukana olleen matematiikan
osaamiseen liittyvän minäkäsityksen kautta oppilaiden matematiikan arvosanan,
oppimaan oppimisen osalta matemaattisen ajattelun sekä vanhempien koetun tuen
yhteyksiä. Näitä kahta kysymystä tarkasteltiin samanaikaisesti (Kuvio 3.3 seuraavalla sivulla) ryhmittelyssä, jossa oli mukana kolme oppilaiden minäkuvien tason
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mukaisesti määrittyvää ryhmää ja tarkennettavina muuttujina klustereittain matematiikkaan liittyvä minäkäsitys (minä matematiikan osaajana), oppimista tukevat ja
koulutyötä haittaavat asenteet, oppimaan oppimisen osa-alueista matemaattinen
päättely, matematiikan arvosana peruskoulun päättötodistuksessa ja oppilaan arvio
vanhempien odotuksista hänen koulunkäyntinsä suhteen.

Kuvio 3.3 Oppilasryhmät (klusterit 1, 2 ja 3) ja niihin kuuluvien oppilaiden tunnuslukuja (standardoidut
asteikot, keskiarvo 0 ja hajonta 1) (minäkäsitys matematiikan osaajana, matematiikan todistusarvosana,
osoitettu matematiikan testiosaaminen, oppimista tukevat asenteett, oppimista haittaavat asenteet,
oppilaiden arvioima vanhempien oppilasta koskeva koulunkäyntiodotus (95 %:n luottamusvälit)

Seuraavan sivun taulukossa 3.3 esitetään kuvion 3.3 tietoja. Kuviossa eri muuttujat
esitettiin standardoituina. On kuitenkin tärkeä olla selvillä myös eri asteikkojen todellisista, mitta-asteikon mukaisista arvoista. Ryhmät erosivat tilastollisesti erittäin
merkitsevästi (varianssianalyysi, p < 0,001, Bonferroni-korjaus) toisistaan (ryhmä
1 ryhmästä 2 ja 3, ryhmä 2 ryhmästä 3) kaikilla tutkituilla muuttujilla: oppimista
tukevat asenteet, oppimista haittaavat asenteet, oppimaan oppimisen osa-alue
matemaattinen päättely, matematiikan todistusarvosana ja oppilaiden käsitykset
vanhempien odotuksista koulunkäynnille.
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Taulukko 3.3 Minäkäsitys matematiikassa, osoitettu matematiikan päättelytaito sekä matematiikan
todistusarvosana klusteriryhmittäin (asteikko- ja standardoidut (Z) arvot; keskiarvo, keskihajonta,
vastaajien lukumäärä)

Klusteri 1
Minäkäsitys
matematiikassa

Minäkäsitys
matematiikassa Z

ka

5,76

Klusteri 2

Klusteri 3

Kaikki

4,03

2,84

4,47

kh

0,97

1,30

1,18

1,61

n

3141

3148

1615

7904

ka

0,80

-0,27

-1,01

0,00

kh

0,60

0,80

0,73

1,00

n

3141

3148

1615

7904

Matemaattinen

ka

11,05

8,91

8,16

9,57

päättelytaito

kh

3,66

3,08

2,70

3,45

n

2964

3511

1472

7947

Matemaattinen

ka

0,43

-0,19

-0,41

0,00

päättelytaito Z

kh

1,06

0,89

0,78

1,00

n

2964

3511

1472

7947

ka

8,59

7,34

6,69

7,67

Arvosana

Arvosana Z

kh

1,18

1,29

1,14

1,42

n

3035

4048

1542

8607

ka

0,65

-0,23

-0,69

0,00

kh

0,83

0,90

0,80

1,00

n

3035

4048

1542

8607

Oppimista tukevat ja oppimista haittaavat asenteet kolmessa minäkäsitysryhmässä
Trendijaksossa tarkasteltiin osoitetun osaamisen muutoksia malleissa, joissa yleistä
suhtautumista koulussa tapahtuvaan oppimiseen mitattiin oppimista tukevilla ja oppimista haittaavilla asenteilla. Taulukossa 3.4 (seuraavalla sivulla) on tunnuslukuja
minäkäsityksen tason mukaisesti muodostetuissa ryhmissä.
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Taulukko 3.4 Minäkäsitys matematiikan osaajana (standardoitu), oppimista tukevat ja haittaavat
asenteet (asteikkokeskiarvo ja standardoitu arvo) klustereittain
Klusteri
Klusteri 1

Klusteri 2

Klusteri 3

Yhteensä

z MaMK

Tukevat

z Tukevat

Haittaavat

z Haittaavat

ka

0,8

5,39

0,58

3,16

-0,38

N

3141

3119

3119

3119

3119

kh

0,6

0,91

0,82

0,89

1,01

ka

-0,27

4,59

-0,14

3,63

0,16

N

3148

3115

3115

3111

3111

kh

0,8

0,91

0,82

0,77

0,88

ka

-1,01

3,8

-0,86

3,86

0,42

N

1615

1600

1600

1598

1598

kh

0,73

1

0,9

0,83

0,95

ka

0

4,75

0

3,49

0

N

7904

7834

7834

7828

7828

kh

1

1,11

1

0,87

1

Kuviossa 3.4 (seuraavalla sivulla) esitetään klustereittain oppimista tukevien ja
haittaavien asenteiden standardoidut ja mitta-asteikolliset piste-estimaatit.
Molemmat kuviot tarvitaan kuvaukseen. Standardoitujen estimaattien avulla kuvattuna havaittiin asenteiden rakenteen hyvin voimakas kääntyminen: ryhmässä 1 olivat oppimista tukevat asenteet vahvoja ja haittaavien asenteiden taso matala, ryhmässä 3 oli peilikuvana päinvastoin. Keskimmäisessä klusterissa tapahtui kahdenlaisten voimien (asenteiden) tasoittuminen siten, että standardoitujen arvojen keskiarvojen avulla kerrottuna haitallisten asenteiden arvot olivat korkeammat kuin
oppimista tukevien asenteiden arvot. Mitta-asteikkotarkastelu paljasti kuitenkin
myönteisemmän tulkinnan: oppimista tukevien asenteiden taso oli edelleen korkeampi kuin haitallisten asenteiden taso. Ryhmässä 3 haitallisten ja tukevien asenteiden suhde oli oleellisesti muuttunut: standardoiduin arvoin ilmaistuna haitallisten
asenteiden taso oli oleellisesti korkeampi kuin tukevien asenteiden taso. Mittaasteikollinen tulkinta oli lievempi, vaikkakin samansuuntainen: sitoutumiseen vievät itsearvioidut resultanttivoimat olivat haitallisten asenteiden määrittämät. Olettaen että mitta-asteikot kertovat voimavektoreiden psyykkisen voiman, ryhmässä 3
olivat yhtä voimakkaat tehtävään sitoutumista lisäävät voimat kuin tehtävästä luopumiseen vievät voimat. Tämän kaltaista tilannetta on totuttu motivaatiotutkimuksen alueella kutsumaan lähestymis-välttämisristiriidaksi. Se määritti ryhmän 3
oppilaiden toimintaa. Lievemmässä muodossa samaa oli myös ryhmässä kaksi.
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1,0

6,0

5,5
0,5

5,0

4,5
0,0

4,0

3,5

-0,5

3,0

-1,0

1

2

2,5

3

Tukevat z
Haittaavat z

Klusteri

1

2

3

Tukevat
Haittaavat

klusteri

Kuvio 3.4 Oppimista tukevien (sininen) ja haittaavien (punainen) asenteiden piste-estimaatit klustereittain (Klusteri 1 = korkein minäkäsitysten taso, Klusteri 3 = alin minäkäsitysten taso). Vasemmalla olevan
kuvan asteikko on standardoitu ja oikealla olevan kuvan asteikko on Likert-asteikollinen (1–7, mukana
vain osa asteikosta).

Kuvausta voitiin tarkentaa lähestymis-välttämisristiriidan käsitteen kautta laskemalla Atkinsonin (1965) esittämä tendenssi seuraavalla kaavalla: oppimista tukevat
asenteet – oppimista haittaavat asenteet (molemmat asennetyypit asteikolla 1–7).
Jos erotus on > 0, kyse on lähestymistendenssistä, ja jos erotus on < 0, kyse on
välttämisestä. Erotusmuuttujan jakautuma oli normaali. Näiden kolmen muuttujan
(tukevien ja haittaavien asenteiden sekä tendenssiä kuvaavan erotusmuuttujan) keskiarvot ja hajonnat ovat taulukossa 3.5.
Taulukko 3.5 Oppimista tukevien asenteiden, oppimista haittaavien asenteiden ja niiden algebrallisen
erotusmuuttujan tunnusluvut
n

Minimi

Maksimi

ka

kh

Oppimista tukevat asenteet

7 834

1

7

4,75

1,11

Oppimista haittaavat asenteet

7 828

1

7

3,49

0,88

Ristiriita + / -

7828

-4,7

6

1,25

1,59

Klusteriryhmät erosivat toisistaan – edellä kerrottujen tulosten perusteella tietenkin,
mutta F-arvo oli kumminkin hyvin suuri, F(2,7827) = 1722,97, p < 0,∙001, 100 ∙ R2
= 31 %) – kuten taulukosta 3.6 havaitaan.
Taulukko 3.6 Lähestymis-välttämisristiriidan voima ja suunta (positiivinen arvo: lähestymistendenssi,
negatiivinen arvo: välttämistendenssi) klustereittain
95 %:n luottamusvälit
Klusteri

ka

kh

Alaraja

Yläraja

Klusteri 1

2,23

0,024

2,18

2,28

Klusteri 2

0,95

0,024

0,90

0,99

Klusteri 3

-0,06

0,033

-0,12

0,01
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3.4.4 Tarkennuksia
Sukupuolierot
Seuraavassa kuviossa (Kuvio 3.5) esitetään sukupuolittain ja klustereittain tukevien
ja haittaavien asenteiden standardoidut piste-estimaatit. Klustereissa oli tasaisesti
tyttöjä ja poikia; Khi²-testin tulos ei ole merkitsevä. Kaikki kuvioparissa näkyvät
erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001); myös ryhmän ja sukupuolen
yhdysvaikutus. Se tarkoittaa tässä sitä, että sukupuolierot olivat erilaiset eri ryhmissä suhteessa niin oppimista tukeviin kuin haittaaviinkin asenteisiin. Yhdysvaikutuksen tilastolliseen merkitsevyyteen merkitsi painotetuimmin se seikka, että
haitallisten asenteiden sukupuolierot pienenivät siirryttäessä ryhmästä 1 ryhmään 3.
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
-1,4
sp: 1

2

Klusteri: 1

sp: 1

2

Klusteri: 2

sp: 1

2

Klusteri: 3

Tukevat z
Haittaavat z

Kuvio 3.5 Oppimista tukevien (sininen) ja haittaavien (punainen) asenteiden standardoidut piste-estimaatit sukupuolen (1 = tyttö, 2 = poika) mukaan klustereittain (Klusteri 1 = korkein minäkäsitysten taso,
Klusteri 3 = alin minäkäsitysten taso)

Sukupuolieroihin kytkeytyy se, miten minäkäsitys matematiikan osaajana, matematiikan arvosana ja matemaattinen päättely liittyvät toisiinsa akateemisen minäkäsityksen eri tasoilla. Tärkeä havainto oli se, että sukupuolierot olivat pienemmät
oppimaan oppimisen testeissä kuin koulun arvioimassa opetussuunnitelman mukaisessa osaamisessa; toki niin, että heikompi akateeminen minäkäsitys (klusteriryhmä
1 = korkein minäkäsityksen taso ja ryhmä 3 = matalin minäkäsityksen taso) liittyi
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aina heikompiin tuloksiin niin todistusarvosanassa kuin testeillä mitatussa osaamisessakin (Kuvio 3.6). Ajattelua ja oppimaan oppimista arvioivat testit kertoivat pienemmistä osoitetun osaamsen sukupuolieroista kuin arvosanat. Tulos oli samalla
yhteydessä minäkäsityksen tasoon: ryhmässä 1 oli sukupuoliero isoimmillaan kouluarvosanassa ja arvosanan taso oli korkeampi kuin osoitetun osaamisen, ryhmässä
2 sukupuolierot olivat pienimmillään, samalla kuitenkin aina tilastollisesti merkitseviä vähintään tasolla p < 0,05. Heikoimmassa minäkäsitysryhmässä 3 testeillä
osoitettu osaaminen ja ajattelu olivat korkeammalla tasolla kuin arvosana, ja arvosanassa oli jälleen sukupuoliero.
1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0
sp:

1

2

Klusteri: 1

sp:

1

2

Klusteri: 2

sp:

1

2

Klusteri: 3

Arvosana z
Testi z

Kuvio 3.6 Matemaattisen testiosaamisen (punainen) ja matematiikan arvosanan (sininen) standardoidut
piste-estimaatit sukupuolen (1 = tyttö, 2 = poika) mukaan klustereittain (Klusteri 1 = korkein minäkäsitysten taso, Klusteri 3 = alin minäkäsitysten taso)

Kuviossa 3.6 nähtävät tulokset – todistuksen ja matemaattisen osaamisen mittauksen tunnuslukujen suhde – viittasivat siihen, että minäkäsitysryhmiin liittyi yli- ja
alisuorittaminen. Tämän varmistamiseksi estimoitiin matematiikan kouluarvosanan
residuaalit, kun oppimaan oppimisen matemaattisen osaaminen oli otettu huomioon
(lineaarinen regressioanalyysi). Ryhmät erosivat toisistaan (F(2/7628) = 616,59,
p < 0,001, 100 ∙ R2 = 16 %) siten, että ryhmässä 1 on ylisuorittajia, ryhmässä 2 on
odotusarvon lähellä olevia suorittajia (lievästi alisuorittajia) ja ryhmässä 3 on alisuorittajia. Taulukossa 3.7 (seuraavalla sivulla) esitetään tulokset ryhmittäin: tulos63

muuttuja on laskettu standardoituna. Lisäksi selvisi, että tyttöjen residuaalien keskiarvot erosivat poikien residuaalien keskiarvoista siten, että kaikissa minäkäsitysryhmissä tyttöjen keskiarvot olivat korkeammat eikä yhdysvaikutusta klusteriryhmän kanssa havaittu: tytöt siis saivat kaikissa kolmessa minäkäsitysryhmässä poikia
korkeammat matematiikan osoitetulla osaamisella vakioidut matematiikan arvosanat.
Taulukko 3.7 Matematiikan arvosanan residuaalit (kun osoitettu matemaattinen osaaminen oli otettu
huomioon) akateemisen minäkäsitysklusterin mukaan (ka > 0 = ylisuorittaja, ka < 0 = alisuorittaja)
95 %:n luottamusvälit
Klusteri

ka

kh

alaraja

yläraja

Klusteri 1

0,477

0,017

0,444

0,511

Klusteri 2

-0,161

0,016

-0,192

-0,13

Klusteri 3

-0,593

0,025

-0,641

-0,545

Muita ryhmäeroja
Klusterit ristiintaulukoitiin neljän suuralueen (Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi,
Länsi-Suomi sekä Pohjois- ja Itä-Suomi) mukaan, vanhempien koulutustaustan,
oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä yhdeksännen luokan jälkeisen ensisijaisen
hakukohteen suhteen (lukio tai ammattioppilaitos).
Suomen suuralueet. Klusterien jakautumisessa neljään Suomessa käytössä olevaan suuralueeseen oli tilastollisesti merkitseviä eroja (p < 0,001, Khi²-testi)
(Taulukko 3.8). Klusteriin yksi kuuluvia oppilaita oli odotusta useammin suuralueella yksi ja odotusta harvemmin suuralueelle 3. Klusteriin 2 kuuluvia oppilaita
oli odotusta harvemmin suuralueella kolme. Klusteriin 3 kuuluvia oppilaita oli odotusta useammin suuralueilla 3 ja 4 mutta odotusta harvemmin suuralueelle 1.
Taulukko 3.8 Klustereihin 1–3 kuuluvien oppilaiden frekvenssien yli- tai aliedustus esitettynä suuralueittain
Klusteri
Klusteri 1 (paras ryhmä)

HelsinkiUusimaa
X

Länsi-Suomi

Pohjois- ja
Itä-Suomi

–
–

Klusteri 2 (keskiryhmä)
Klusteri 3 (heikoin ryhmä)

Etelä-Suomi

–

X

X

X = havaittu arvo > odotusarvo (yliedustus)
– = havaittu arvo < odotusarvo (aliedustus)

Ammattioppilaitos tai lukio toisen asteen valintatoiveena. Oppilasryhmät erosivat tilastollisesti merkitsevästi (Khi² = 155,09, p < 0,001), kun vastinmuuttujana oli
toisen asteen valinnan ensisijainen vaihtoehto. Klusteriin 1 kuuluvien oppilaiden
64

toisen asteen toiveopiskelupaikka oli odotusta useammin lukio. Klustereihin 2 ja 3
kuuluvien oppilaiden toisen asteen toiveena oleva opiskelupaikka oli odotusta
useammin ammattioppilaitos. Tulokset (havaitut valinnat ja sovitetut residuaalit)
ovat taulukossa 3.9. Toisen asteen valintaa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin
luvussa 9.
Taulukko 3.9 Ensisijainen hakukohde (lukio, ammatillinen oppilaitos, muu) ja sovitetut residuaalit toisen
asteen valinnassa esitettynä klusteriryhmittäin
Ensimmäinen hakukohde

Klusteri

Klusteri

1

2

n

3

Muu

Yhteensä
3 027

648

2 368

11

-29,9

31,0

-5,2

n

1 953

2 005

68

9,6

-10,4

4,1

n
residuaali

Yhteensä

Lukio

residuaali

residuaali
Klusteri

Ammattioppilaitos

n

1 089

402

22

25

-25,2

1,1

3 690

4 775

101

4 026

1513

8 566

residuaalin arvo > 0 = useammin kuin ennustettu
residuaalin arvo < 0 = harvemmin kuin ennustettu

Kuvioon 3.7 (seuraavalla sivulla) on yhdistetty klusteritieto sukupuolittain ja toisen
asteen valintatoive (sukupuolen ja klusteriryhmän efektien lisäksi myös yhdysvaikutus oli tilastollisesti merkitsevä, p < 0,05). Sisällöllisesti tulos merkitsi sitä, että
poikien toivevalinnat olivat kaikissa ryhmissä vähemmän lukioon suuntautuvia
kuin tyttöjen ja sitä että erityisesti ryhmässä 3 poikien suuntautuminen ammatillisiin
opintoihin oli vahvempi kuin tyttöjen. On muistettava, että klusterit muodostettiin
vain akateemisten minäkuvien avulla ja että klusteriryhmissä 1–3 ei ollut eroja tyttöjen ja poikien osuuksissa. Sukupuolieroa selvästi merkitsevämpi selittäjä oli siten
klusteriryhmä.
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Kuvio 3.7 Toisen asteen valinnassa ilmaistu ensimmäinen valintakohde (sininen: ammatillinen oppilaitos, punainen: lukio) sukupuolen mukaan (1 = tyttö, 2 = poika) klustereittain (Klusteri 1: korkein minäkäsitysten taso, Klusteri 3 = alin minäkäsitysten taso)

Äidin koulutus. Oppilasryhmät erosivat tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,001),
kun otettiin huomioon äidin koulutustaso. Taulukossa 3.10 esitetään frekvenssijakautumana äitien koulutus klustereittain. Klusterissa yksi oli odotusta enemmän
pisimpään koulutettuja äitejä. Klusterissa 3 oli odotusta enemmän vähän koulutettuja äitejä. Vain peruskoulun käyneitä äitejä oli tasaisen vähäisesti kaikissa klusteriryhmissä. Toisen asteen koulutuksen hankkineita äitejä oli lukumäärältään eniten
klusteriryhmässä 2. Kolmannen asteen koulutuksen hankkineita äitejä oli kaikissa
ryhmissä, mutta he olivat selvänä enemmistönä klusteriryhmässä 1.
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Taulukko 3.10 Äitien koulutus (0 = vain peruskoulu, 1 = ammatillinen tai lukio, 2 = kolmannen asteen
koulutus) klusteriryhmittäin (havaitut lukumäärät ja odotetut lukumäärät)
Klusteri
Äidin koulutus

Peruskoulu

Ammatillinen tai
lukio
Kolmannen
asteen koulutus

1

2

3

n

144

250

222

odotus

247

245

124

n

1 540

1 922

1 034

odotus

1 801

1 789

906

n

1 369

862

280

odotus

1 006

999

506

Akateemisen minäkäsityksen (klusteriryhmät 1–3) ja äidin koulutus vaikuttivat erilaisin tavoin myös toisen asteen toivevalintaan, ammatillisten opintojen tai lukion
kautta. Tätä tarkastellaan seuraavan sivun kuviossa 3.8, jossa on yhdistetty klusteritiedon lisäksi se, minkä tasoinen oppilaan äidin koulutus on (peruskoulu, ammatillinen tutkinto tai lukio, kolmannen asteen koulutus). Äidin koulutuksen ja akateemisen minäkäsityksen yhtäaikainen merkitys oli selvästi havaittavissa. Parhaassa
akateemisen minäkäsityksen ryhmässä 1 äidin koulutuksen asteen noustessa lukion
valinta voimistui ja ammattioppilaitoksen valinta heikentyi. Valinnat olivat tasavahvoja silloin, kun klusteriryhmän 1 oppilaan äidin koulutus oli peruskoulu. Heikoimmassa akateemisen minäkäsityksen ryhmässä 3 tilanne oli lähes peilikuva ryhmään 1 verrattuna. Tässä ryhmässä valitaan ensimmäiseksi toiveeksi enimmäkseen
ammattioppilaitos. Tilanne oli tasavahva silloin, kun äidin koulutus oli korkein.
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Kuvio 3.8 Keskiasteen valinnassa ilmaistu ensimmäinen valintakohde (sininen: ammatillinen oppilaitos, punainen: lukio; koodaus 1: kyllä, 0: ei) äidin koulutuksen mukaan (Perusaste, toinen aste tai kolmas aste) klustereittain (Klusteri 1: korkein minäkäsitysten taso ja Klusteri 3 = matalin minäkäsitysten
taso)

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Klusteriryhmät erosivat tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,001). Klustereissa 2 ja 3 oli odotusta enemmän oppilaita, jotka olivat
saaneet tehostettua tukea. Klusterissa 2 ja erityisesti klusterissa 3 oli odotusta enemmän oppilaita, joita olivat saaneet erityistä tukea. Koska tehostetun ja erityisen tuen
saajien tarkempi tarkastelu on luvussa 6, katsoimme nyt (Kuvio 3.9 seuraavalla sivulla) vain klusteriryhmittäin tehostetun tuen saajien tulokset mittauksessa osoitetussa ja koulussa arvostellusta matemaattisesta osaamisesta (samassa asteikossa,
standardoidut arvot).
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Kuvio 3.9 Keskiasteen valinnassa ilmaistu ensimmäinen valintakohde (sininen: ammatillinen oppilaitos,
punainen: lukio) klustereittain (Klusteri 1 = minäkäsitysten taso korkein, Klusteri 3 = minäkäsitysten taso
matalin) sen mukaan onko saanut/ei ole saanut tehostettua tukea

Tulokset toistavat akateemisen minäkäsityksen yleisen merkityksen: sekä osoitettu
osaaminen että kouluarvosanat (’arvosteltu osaaminen’) laskivat minäkäsityksen
kokonaistason laskiessa. Arvostellun ja osoitetun osaamisen suhde vaihtui kaikissa
klusteriryhmissä: matalan riskin (low-stakes) -tutkimustilanteissa ja -tehtävissä oppilaat yleisesti ottaen suoriutuivat joko samantasoisesti tai paremmin kuin koulumatematiikan arvostelu kertoi. Tehostettua tukea saavat oppilaat suoriutuivat kaikissa minäkäsityksen mukaisissa ryhmissä heikommin kuin muut oppilaat. Heikoimmassa minäkäsitysryhmässä oli tilanne, jossa matalan riskin (uhkaamaton) tutkimustilanne tuotti aina paremman osoitetun osaamisen tason kuin kouluoppimistilanteissa koulukokeilla ja kouluarvosanalla arvosteltu osaaminen. Tehostettua tukea
saavien oppilaiden kohdalla oli samalla merkitsevä yhdysvaikutusefekti siten, että
heidän kohdallaan testitulos oli oleellisesti parempi kuin todistukseen annettu arvosana, vaikka samalla (edellä sanotun mukaisesti) kummankin vastemuuttujan yleistaso oli oleellisesti matalampi kuin muiden oppilaiden. Tulos oli pääpiirteissään
sama myös erityisen tuen kohdalla. Tältä osin voidaan päätellä, että oppimaan oppimisen arviointi antaa paremmat tulokset kuin koulussa annettu arvosana antaa
ymmärtää niiden oppilaiden kohdalla, jotka ovat vähintään yhdeksännellä luokalla
saaneet tehostettua tai erityistä tukea.
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3.5 Pohdintaa
Yhtenä tämän luvun tavoitteena oli selvittää, onko anti-Flynn-efektiksi kutsuttavissa oleva, osoitetun suoritustason lasku ajattelun ja oppimaan oppimisen taidoissa
jatkunut, tasaantunut vai kääntynyt nousuun. Tässä esitettyjen analyysien ja aiempien kuntakohtaisten tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että suoritustason lasku on
nyt pysähtynyt, ja näkyvissä on jopa viitteitä tason noususta. Osoitetun osaamisen
keskiarvon nousu vuoden 2012 lukemista ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä, ja vuonna 2017 mitattu osaamisen taso oli edelleen matalampi kuin vertailukohtana olleen vuoden 2001 taso.
Havainnot oppimista tukevien ja koulunkäyntiä haittaavien asenteiden kehityksestä pohjustavat kuitenkin mahdollisuutta saavuttaa aikaisempi taso: Vuosien 2001
ja 2012 välillä asenteissa tapahtui muutos kielteiseen suuntaan, eli oppimista tukevat asenteet heikkenivät ja haittaavat asenteet vahvistuivat. Viisi vuotta myöhemmin vuonna 2017 tilanne oli tilastollisesti merkitsevästi parempi, joskaan ei vielä
yhtä hyvä kuin vuonna 2001. Vuonna 2017 todetut muutokset asenteissa näkyivät
vuonna 2012 saatujen tulosten suhteen käänteisinä, eli oppimista tukevat asenteet
vahvistuivat ja oppimista haittaavat asenteet heikentyivät. Vielä tarkemmin sanottuna vuonna 2017 todetut muutokset asenteissa tapahtuivat niin, että oppimista tukevien asenteiden taso nousi ja oppimista haittaavien asenteiden taso laski. Samalla
on kuitenkin tullut esiin uusi ilmiö. Oppimista tukevien ja haittaavien asenteiden
välinen suhde oli muuttunut vahvan vastakkaisesta heikompaan vastakkaisuuteen:
tukevien ja haittaavien asenteiden välinen korkea negatiivinen korrelaatio heikentyi, vaikka on edelleen (2017) negatiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilailla voi
olla samanaikaisesti oppimista tukevia ja haittaavia asenteita. Tästä taasen seuraa
uusia ilmiöitä, joiden tutkiminen on tärkeätä.
Eräs tulkinta ilmiölle on, että tilannekohtaiset havainnot voivat erilaisin tavoin
aktivoida asenteiden yhdistelmiä ja eri oppilaat voivat olla erilaisin tavoin herkkiä
muuttuville tilanteille. Klusterien kautta voidaankin havaita, miten oppimista haittaavien ja tukevien asenteiden suhteet ovat erilaiset. Klusteriin 1 kuuluvat oppilaat
ovat ylivirittyneitä (herkistyneitä) havaitsemaan tilanteita, joissa oppimista tukevat
voimat ovat vahvoja tai jotka aktivoivat oppimistoiminnan. Klusteriin 3 kuuluvat
oppilaat ovat ylivirittyneitä tulkitsemaan tehtävänantoon tai tehtäväsisältöihin liittyvät piirteet tilanteet sellaisiksi, joissa ei kannata yrittää, mikä lamauttaa ponnistelun. Eräänä tulkinnallisena seurauksena on, että oppilaiden asenteiden muodostama
yksilöllinen kokonaisuus on otettava huomioon mietittäessä keinoja, joilla samanaikaisesti voidaan nostaa osaamistasoa ja pitää kiinni kaikkien kouluttamisen tavoitteesta: oppilaat ovat erilaisin tavoin herkkiä koulunkäynnin tilanteille, tulkinnoille tunti- ja jaksokohtaisista koulukokeista ja todistuksessa annettaville arvosanoille.
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SOM-ryhmittelyn avulla voidaan arvioida erilaisten oppilasryhmien suuruuksia.
Noin 35 % (3 141 oppilasta) kuului ensimmäiseen ryhmään, jolla asiat näyttivät
olevan pääsääntöisesti hyvin: osoitetun osaamisen taso ja kouluarvosanat olivat
korkeat, he uskoivat omaan osaamiseensa ja kokivat vanhempiensakin ajattelevan
niin, heidän oppimista tukevien asenteiden keskiarvot olivat korkeat ja haittaavia
asenteiden keskiarvot olivat matalat. Tällaisia oppilaita oli paljon etenkin Helsingissä ja Uudellamaalla sekä korkeasti koulutettujen äitien perheissä. Peruskoulun
jälkeen nämä oppilaat jatkoivat opintojaan lukiossa.
Yli 4 300 oppilasta (48 %) kuului ryhmään, jossa kaikki tunnusluvut olivat lähellä keskimääräistä, kuitenkin usein hieman keskitason eli standardoidussa asteikossa 0-tason alapuolella. Merkille pantavaa on kuitenkin se, että oppimista haittaavat asenteet olivat suhteellisesti vahvemmat kuin oppimista tukevat asenteet.
Ryhmään kuuluvien oppilaiden akateemiset minäkäsitykset olivat keskitasoisia,
heillä oli oppimiseen ja koulutukseen liittyviä tavoitteita, mutta samaan aikaan he
pyrkivät suoriutumaan koulutyöstä mahdollisimman vähällä, luovuttivat herkästi
haastavien tehtävien edessä ja uskoivat sattuman rooliin menestyksen selittäjänä.
Tämä oppilasjoukko onkin ehkä otollisin kohderyhmä interventioille, jotka tähtäävät koulunkäyntiin sitoutumiseen.
Kolmanteen ryhmään kuului vajaa viidennes oppilaista (18 %, 1 615). Tätä ryhmää leimasi heikko koulumenestys ja oppimista tukevien asenteiden matala keskiarvo, vähäinen usko omiin kykyihin ja korkea haitallisten asenteiden keskiarvo.
Tämän ryhmän arvioinnissa osoittama osaaminen oli suhteellisesti parem- pi kuin
heidän koulutodistuksensa. Myöskään vanhemmat eivät oppilaiden kokemina olleet olleet koulutyötä tukevia. Tässä ryhmässä oli keskimääräistä enemmän tehostetun tai erityisen tuen saajia. Tämä ryhmä oli yliedustettuna Länsi-Suomen (suuralue 3) sekä Pohjois- ja Itä-Suomen (suuralue 4) alueilla, mikä ei selity alueellisilla
eroilla väestöpohjassa tai tuensaajien suhteellisissa osuuksissa (vrt. Lintuvuori &
Vainikainen, 2018).
Yleisenä päätelmänä on, että asenteilla on merkitystä sekä trendien että poikkileikkausaineiston ymmärtämisessä. Osoitetun osaamisen laskusta ja nousuun kääntymisestä asenteet selittävät noin puolet vaihtelusta, kun tarkastelussa on kolme
poikkileikkausaineistoa ja kaikki oppilaat. Kun vuoden 2017 tuloksia eriteltiin tarkemmin, voitiin klusteritarkastelulla osoittaa, että muillakin asenteilla on merkitystä. Oppilaan koko tilanne on otettava huomioon. Oppimista tukevien ja oppimista haittaavien asenteiden väliset suhteet ovat erilaiset erilaisissa minäkäsitysryhmissä. Kahdessa pääryhmässä on mahdollista ajatella, että erilaisten toimenpiteiden
seuraukset saattavat välittyä asenteiden rakenteen kautta: haitallisten asenteiden
vahvistumisen haittoja voivat oppilaat itsekin kompensoida oppimista tukevien
asenteidensa tason kautta. Tukevien asenteiden vahvistuminen voi hyvinkin laimentaa näissä kahdessa klusteriryhmässä samalla myös oppimista haittaavien asenteiden vaikutusta.
71

Kolmannen klusteriryhmän asenteet muodostavat selvästi monimutkaisemman kokonaisuuden. Yksittäisten arviointien – kuten oppimaan oppimisen tai PISAarviointien – kohdalla oppilaat kykenevätkin investoimaan osaamistaan ja sitoutumistaan paremmin kuin todistusosaaminen ennustaa. Vaikuttavana asenteena on silloin oppimista tukevien asenteiden taso. Koska mallimme ei ole kausaalinen eikä
siitä siten voi tehdä suoria johtopäätöksiä, voidaan vain arvella, että kolmanteenkin
klusteriin kuuluvat oppilaat voidaan aktivoida koulutyöhön sopivilla tehtävillä.
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4 Koulutuksen tasa-arvotaseet
Jarkko Hautamäki ja Helena Thuneberg
Tässä luvussa tarkastellaan koulutuspolitiikan tasa-arvon tunnuslukuja (Jakku-Sihvonen & Kuusela, 2012) tutkimalla tasa-arvotekijöiden selitysosuuksia päättelevässä osaamisessa, matemaattisesa osaamisessa ja lukutaidossa, matematiikan opetussuunnitelmaan perustuvassa matematiikan tehtävässä ja viiden lukuaineen keskiarvossa. Luvussa tarkastellaan myös asenteiden merkitystä osaamisissa ja koulusuorituksissa.

4.1 Johdanto
Onko Suomen koululaitos tasa-arvoinen? Jakku-Sihvonen ja Kuusela (2002, 2012)
ovat tarkastelleet kysymystä käsitteen ”mahdollisuuksien koulutuspolitiikan tasaarvo” kautta. Tasa-arvon kysymystä voidaan siten tarkastella periaatteessa tarjolla
olevien mahdollisuuksien kautta, mutta teemaa on tarkasteltava myös tehtyjen valintojen seurauksien kautta. Teema nousee esiin voimalla varsinaisesti vasta silloin,
kun koulutus on universaali, kaikkien saatavilla oleva palvelu, kansakuntien kaikille nuorille tarkoitettu, yhteisin varoin kustannettu toiminta, kuten Torsten Husén
muotoili asian jo 1972 teoksessaan Social background and educational career.
Mahdollisuuksien koulutuspolitiikka ja tasa-arvo olivat esillä samaan aikaan myös
Yhdysvalloissa. Jencks työryhmineen (1972) teki laajat empiiriset erittelyt koulutuksen tuloksista perheen tuottaman lisäarvon näkökulmasta: isän ja äidin hankkima
koulutus ja sosiaalinen asema toi etua myös lapsille, mikä ilmeni niin mitatuissa
kognitiivisissa suorituksissa kuin koulutusuran pääteasemallakin. Halsey, Heath ja
Ridge (1980) nimesivät koulutusuran tutkimuslinjan sattuvasti: Origins and Destinations.
Koulutusura (Halsey, Heath & Ridge, 1980; Harris & Rudduck, 1993) on järkevä käsite koulutuksen tasa-arvon tarkasteluissa mutta tasa-arvon tutkiminen koulutusuran eli peruskoulun jälkeisten tapahtumien kautta edellyttää pitkittäisaineistoja. Tällaisten aineistojen heikkous, monien vahvojen etujen rinnalla, on hitaus:
Jokin jatkokoulutus voi olla mahdollinen työväenluokan jälkeläisille, mutta se voi
toteutua monivuotisella viiveellä tavallisiin siirtymäaikoihin verrattuna. Siten myös
koulutuksen vaikutusten tutkiminen edellyttää pitemmän aikavälin aineistonkeruuta. Kestoltaan lyhyemmilläkin tutkimuksilla voidaan tehdä lisäarvotarkasteluja
(Kuusela & Hautamäki, 2005). Esimerkkeinä ovat ylioppilaskokeen tulosten suhteuttaminen opiskelijan peruskoulun päättötodistukseen, yläkoulun aikainen muutos osaamisessa suhteessa kuudennen luokan todistukseen (Vainikainen & Rimpelä,
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2015) tai matematiikan yhdeksännen luokan tulokset suhteutettuina aikaisempien
luokka-asteiden tuloksiin (Metsämuuronen, 2013). Tasa-arvon tärkeydestä johtuen
tulee olla muitakin keinoja saada tiheämmin tietoa mahdollisesti tarvittavaan koulutuspoliittiseen ohjaukseen ja korjaukseen.
Yksittäistenkin, toisistaan erillisten tutkimusten tuloksia voidaan yhdistäen
käyttää tasa-arvon tilan toteamiseen ja tulkitsemiseen tekemällä esimerkiksi erillisiin otoksiin perustuvia toistomittauksia, joissa muutos saadaan näkyviin joko keskiarvojen nousuna tai laskuna. Tasa-arvoa voidaan tarkastella myös tekemällä kansainvälisiä vertailuja (PISA, TIMSS). Tasa-arvon tilaa voidaan arvioida myös
meta-analyysien avulla, jolloin voidaan esittää yhdistellen erilaisia tutkimustuloksia. Eräs vertailun mahdollistava ratkaisu on laskea koulutuspoliittisesti perusteltavissa olevien muuttujien vaikutusten suuruus ja suunta määrittämällä, kuka hyötyy
tilanteesta. Vaikutusten suuruutta voidaan mitata selitysasteella tai efektikoolla.
Näitä tunnuslukuja voidaan yhdistellä ja tarkastella meta-analyyseissa.
Tasa-arvon tarkasteluihin liittyy aina ongelmallinen käsitteellinen rajankäynti
erilaisuudesta ja eriarvoisuudesta. Mahdollisuuksien koulutuspolitiikan tasa-arvon
käsitteessä joudutaan kohtaamaan sama haaste. Jos koulu on tarjolla kaikille, ja toisen tai kolmannen asteen valinnassa käytetään keskiarvoa tai ylioppilaskoetta kriteerinä, niin onko systeemin eriarvoisuuden merkki silloin se empiirinen havainto,
että kaikilla ei ole sama keskiarvo tai että valintaseulan läpäisseet opiskelijat ovat
(odotettua lukumääränsä useammin) tyttöjä tai heitä, joiden vanhemmilla on korkea-asteen koulutus. Esimerkkinä on Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistu tarkastelu siitä, kuka puhuu ja kuinka monta kieltä (Wainikainen & Purhonen, 2018,
245): ”Kielitaito tulkitaan erityisenä ruumillistuneena kulttuurisen pääoman muotona, joka muiden pääomien ohella ilmentää ja tuottaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta”. Artikkelissa käytetyn Bourdieun teorian soveltaminen ei ole lainkaan ongelma eikä käsitys kielitaidosta pääomana vaan ajatus siitä, että tavanomaista
useampien kielten käyttö keskustelussa ja lukemisessa olisi eriarvoisuutta, koska
eräillä henkilöillä hallittuja kieliä on vähemmän kuin eräillä toisilla. Nuo toiset ovat
usein opiskelleet korkea-asteella, ovat naisia, asuvat kaupungissa, seuraavat uutiskanavia ja ovat käyneet kaupunkilomilla. Näitä koskevia omia päätöksiä on aina
mahdollista tehdä: lukiokoulujen B- ja C-kielten opetusta on tarjolla myös maaseudulla, uutisia voi vapaaehtoisesti seurata ja kaupunkilomilla käyminen on mahdollista entistä useammille. Jos näitä päätöksiä ei tee, kantaa seurauksetkin. Yhteiskuntapolitiikan artikkeli nostaa samalla esiin seikkoja, joiden kautta koulutuksen tarjoamiin mahdollisuuksiin erilaisin tavoin tarttuneiden opiskelijoiden koulutuloksia
voidaan tarkastella myös tasa-arvon näkökulmasta tuottamalla empiirisiä tunnuslukuja erilaisten yhteiskuntaa ja ihmisiä toisiinsa kytkevien tekijöiden kautta.
Olemme vuoden 2006 PISA-tutkimusta käsittelevässä teoksessa nostaneet esiin
käsitteen ”koulutuksen tasa-arvotase” (Hautamäki ym., 2008). Teoksessa esitettyjen tarkastelujen mukaisesti voidaan selitysosuus tai efektikoko laskea erilaisista
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tutkimuksista asuinalueen, sukupuolen, perheen, koulukielen tai muun pitkäkestoisen tai hetkittäisesti kiinnostavan tekijän osalta. Näitä selitysosuuksia voidaan silloin koota erilaisista tutkimuksista ja tarkastella jotakin tutkittavaa teemaa useiden
tutkimustulosten kautta.
Opetushallituksen aiempi pääjohtaja Jukka Sarjala kiteytti tasa-arvoisen koulutuspolitiikan näkökulmasta oppimisen tulosten arvioinnin suuren merkityksen esipuheessaan Jakku-Sihvosen ja Kuuselan (2002) kirjaan:
Nykyisin koulutuksellista tasa-arvoa on arvioitava oppimistulosten perusteella.
Merkitykselliset suoritustasoerot vaikuttavat jatko-opintovalintoihin ja menestymiseen keskiasteen oppilaitoksissa. Ketään ei saisi enää jättää pelkän peruskoulun
varaan.
On täysin luonnollista, että koulujen oppimistulosten välillä on eroja. Niin ikään
koko ikäluokan koulun luonteeseen kuuluu, että yksilöiden tulokset poikkeavat toisistaan. Erot on hyväksyttävä, mutta yhteiskuntapolitiikan tehtävänä on ratkaista,
miten suuria eroja sallitaan. Kyse on niistä eroista, joihin poliittisin valinnoin voidaan vaikuttaa. Geeniperimää ei politiikalla muuteta, oppimisympäristöä kylläkin.
Yhteiskuntapoliittisesti raskauttavaa on, mikäli voidaan osoittaa koulujen oppimistulosten välillä systemaattisia eroja, joiden syntyyn koululla on ollut merkityksellinen osuus. …
Monista oppimistulosten eroja koskevista tiedoista voidaan tehdä poikkeavia johtopäätöksiä ja niiden yhteiskuntapoliittista merkitystä voidaan arvottaa monella tavalla. Koulu ei ole koskaan valmis, tavoitteet ovat kuin horisonttiviiva, joka pakenee sitä mukaa kuin edistys etenee. Johtopäätöksissä on oltava varovainen eikä mitään lopullista ole näköpiirissä. Mutta jo nyt julkistettavan aineiston perusteella
voidaan mielestäni ottaa alueen, kunnan tai kaupunginosan hyvinvoinnin mittariksi
uusi indikaattori: peruskoulun oppimistulokset.
(Sarjala, 2002, 4).

4.2 Metodiset ratkaisut
Luvussa tarkastellaan osoitetun osaamisen tuloksia suhteuttaen ne eri aluehallintovirastojen (AVI) toimialueisiin, oppilaan sukupuoleen ja vanhempien koulutukseen
sekä kouluarvosanoihin. Luvun metodiset ratkaisut perustuvat varianssianalyysiin
ja monitasomallinnukseen. Tarkasteltavasta kysymyksestä riippuen esitetään ensin
vastemuuttujien keskiarvot ja hajonnat vaikutusmuuttujan luokissa (varianssianalyysi). Eräissä tulosanalyyseissa lasketaan myös selitysosuus kaavalla, jossa
keskiarvojen erotus jaetaan hajontojen keskiarvolla. Monitasomallinnuksen avulla
tarkastellaan, kuinka paljon vaikutusmuuttuja selittää vastemuuttujan vaihtelusta
koulu-, luokka- ja oppilastasolla. Mallinnuksessa käytetään useimmiten kolmea
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tasoa: koulut, ryhmät ja oppilaat; joskus neljäntenä tasona on AVI-alue. Tarkasteltavat vastemuuttujat ovat osoitettu osaaminen ja matematiikan tehtävä. Osoitettu
osaaminen jaetaan kolmeen osaan, jotka ovat päättelevä osaaminen, matemaattinen
osaaminen ja luetun tekstin hallintaan liittyvä osaaminen, lukutaito.
Tämän luvun aineistona käytetään pääosin sellaista osajoukkoa, josta on poistettu sellaiset opetusryhmät, joissa on alle kymmenen oppilasta. Yhdeksännen kouluvuoden pienet luokat ovat useimmiten luokkia, joissa on ensisijaisesti tehostetun
ja erityisen tuen saajia (Kupiainen & Hienonen, 2016). Nämäkin ryhmät ovat tärkeitä suomalaisessa koulutuspolitiikassa, ja tämän tutkimuksen niitä koskevat tarkemmat erittelyt on esitetty luvussa 6. Mainitsemme tulosten esittelyssä erikseen,
jos tämän luvun jokin tulos on tarkistettu myös pienet luokat sisältävällä aineistolla.
Tässä luvussa tarkastellaan ensin osaamisen vaihtelun jakautumista oppilas-,
luokka-, koulu- ja aluetasolle ja verrataan tulosta vuoden 2012 tulokseen (Hautamäki, Kupiainen, Marjanen, Vainikainen & Hotulainen, 2013). Seuraavaksi tarkastellaan osaamista sekä koulutyötä tukevia ja haittaavia asenteita suhteessa viidestä
lukuaineesta laskettuun kouluarvosanaan. Tämä tarkastelu on tärkeä osa mahdollisuuksien koulutuspolitiikan tasa-arvon toteutumisen seuraamista. Koulun todistuksen merkitys on kaksiosainen: Se antaa tiedon paitsi oppilaalle myös hänen tovereilleen ja vanhemmilleen oppilaan julkisten (luokkatyöskentely, välikokeet, kotitehtävät) panostusten julkisista seurauksista annettuina todistusarvosanoina. Samalla todistusta käytetään välineenä koulu-uran muokkaamisessa ja muodostumisessa: tämän peilin kautta nuori tekee keskiasteen valinnassa päätöksen hakea lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Systeemin koulutukseen pääsyä koskeva päätös puolestaan perustuu keskiarvoon; joskus oppilas pääsee ensisijaisesti haluamaansa oppilaitokseen, joskus ei mihinkään. Kouluvalintoja tarkastellaan kattavasti
luvussa 9.

4.3Tulokset
Tulokset esitetään alaluvuissa, joista ensimmäisessä tarkastellaan osaamisen eroja
alueittain. Sen jälkeen katsotaan, minkälaista vaikutusta vanhempien koulutuksella
on, sekä kuinka paljon sukupuoli selittää eroja oppilaiden osaamisessa. Näiden lisäksi tarkastelemme tässä luvussa myös sitä, mihin osaamisen vaihtelu sijoittuu:
ovatko erot luokasta, koulusta, oppilaasta vai alueesta johtuvia. Lopuksi tarkastelemme vielä oppimaan oppimisen, koulumenestyksen ja asenteiden välisiä suhteita.
4.3.1 Alueelliset erot
Alueellisia eroja tarkastellaan entisen läänien sijaan muodostetuissa suuralueissa
(AVI-alueet: Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Lappi, Lounais-Suomi, Länsi- ja Sisä-Suomi
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sekä Pohjois-Suomi). Tarkastelussa olivat mukana matemaattinen ajattelu, päättelevä ajattelu ja lukutaito sekä matematiikan opetussuunnitelmaan perustuvien matematiikan tehtävien oppimistulokset. Laskelmissa käytettiin sellaista supistettua aineistoa, josta oli poistettu pienten luokkien (raja-arvona oppilaita alle 10 luokassa)
oppilaat. Varianssianalyysin tulokset esitetään taulukossa 4.1. AVI-alueiden väliset
erot olivat kaikissa vertailuissa tilastollisesti merkitsevät (lukutaito F(5/7745) =
7,14, p < 0,001; päättelytaito F(5/7883) = 8,27, p < 0,001; matemaattinen päättely
F(5/8071) = 8,27, p < 0,001; matematiikan tehtävä F(5/8136) = 10,75, p < 0,001).
Selitysosuus laskettiin AVI-alueille laskemalla AVI-alueiden isoimman ja pienimmän keskiarvon erotus ja jakamalla se sitten asianomaisen vastemuuttujan keskihajonnalla. Selitysosuus oli lukutaidossa 0,24, päättelytaidossa 0,31, matemaattisessa päättelyssä 0,38 ja matematiikan tehtävässä 0,21.
Taulukko 4.1 Osoitetun osaamisen kolmen osa-alueen ja matematiikan tehtävän tunnusluvut (n = oppilaiden lukumäärä, ka = keskiarvo prosentteina, kh = keskihajonta prosentteina
EteläSuomi

ItäSuomi

Lappi

LounaisSuomi

Länsi- ja
Sisä-Suomi

PohjoisSuomi

n

2 944

1 175

838

757

1 806

226

ka

43,9

41,9

41,2

44,3

43,5

40,4

kh
Päättelytaito:

16,8

15,7

15,8

16,7

16,0

16,1

n

3 068

1 219

873

780

1 893

239

ka

48,1

46,8

45,3

49,2

47

44,1

kh
Matemaattinen
päättely:

17,2

15,9

16,7

16,2

16,5

17,5

n

2 993

1 200

847

764

1 851

229

ka

37,1

35,3

34,3

37,8

35,2

30,9

kh
Matematiikan
koe:

21,1

20,4

21,3

21,4

21,0

18,4

n

3 097

1 252

884

789

1 869

246

ka

41,1

38,7

39,7

40,0

38,5

38,1

kh

15,7

13,4

13,6

12,9

13,8

13,2

Lukutaito:

4.3.2 Vanhempien koulutus
Vanhempien koulutustaso on luokiteltu kolmeen luokkaan: ensimmäisen asteen
koulutus (kansa- tai peruskoulu), toisen asteen koulutus (yleissivistävä tai ammatillinen) sekä kolmannen asteen koulutus (ammattikorkeakoulu tai yliopisto mukaan
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lukien jatkotutkinnot). Perheen koulutustason merkitystä voidaan tarkastella sekä
äidin että isän koulutuksen avulla.
Koska kaikkien tehtyjen erittelyjen kirjoittaminen ja lukeminen kolmeen kertaan
(ensin äidin osalta, sitten isän osalta ja sitten ottamalla huomioon samanaikaisesti
kummankin koulutus) olisi varsin puuduttavaa, esitämme vanhempien koulutuksen
vaikutuksen oppilaan osaamiseen kahdessa osassa: Taulukkoon 4.2 on kerätty osaamisen eri alueiden tunnuslukuja äidin koulutuksen vaikutuksen osalta. Tähän taulukkoon liitettiin myös vaikutukseen liittyvä efektikoko [(kolmannen asteen koulutuksen keskiarvo miinus ensimmäisen asteen koulutuksen keskiarvo)/hajonta].
Taulukko 4.2 Oppimaan oppiminen kolmen osa-alueen ja matematiikan tehtävän tunnusluvut (n = oppilaiden lukumäärä, ka = keskiarvo prosentteina, kh = keskihajonta prosentteina äidin koulutusasteen
mukaan (I asteen koulutus = kansa- tai peruskoulu, II asteen koulutus = yleissivistävä tai ammatillinen
koulutus ja III asteen koulutus = ammattikorkeakoulu tai yliopisto mukaan lukien jatkotutkinnot; ES =
efektikoko)
I aste

II aste

III aste

Kaikki

n

593

4 437

2 437

7 467

ka

37,5

41,6

47,6

43,2

kh

14,4

15,6

17,2

16,0

n

627

4 604

2 543

7 774

ka

38,8

45,6

53,0

47,5

kh

15,2

15,6

17,1

16,1

n

598

4 516

2 488

7 602

ka

27,9

33,5

42,5

36,0

kh

18,1

19,8

21,9

20,4

n

557

4 262

2 413

7 232

ka

34,9

38,1

45,0

40,1

kh

12,1

13,2

15,5

14,0

ES

Lukutaito:

0,63

Päättelytaito:

0,88

Matemaattinen
päättely:

0,72

Matematiikan
tehtävä:

0,72

Seuraavaksi selostamme, millaista lisävoimaa selityksiin saadaan, kun kummankin
vanhemman koulutustaso on oppilastason vaihtelun selittäjänä: vanhempien koulutuksen vaikutus (selitysosuus) oppilastasolla on laskettu yksisuuntaisella varianssianalyysilla ensin mallilla, jossa on vain äiti tai isä, ja sitten mallilla, jossa on mukana
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sekä äidin että isän koulutus. Lopuksi arvioidaan monitasomallinnuksen avulla,
kuinka paljon koulun, ryhmän ja oppilastason vaihtelusta selittyy mallilla, jossa on
mukana niin isän kuin äidinkin koulutustaso.
Yksisuuntaisella varianssianalyysilla arvioituna lukutaidon oppilastason vaihtelusta äidin (isän) koulutus selitti 5,0 prosenttia (4,7 %) ja vanhempien koulutukset
yhdessä 6,3 prosenttia. Päättelevän osaamisen oppilastason vaihtelusta äidin (isän)
koulutus selitti 8,2 prosenttia (7,0 %) ja vanhempien koulutukset yhdessä 9,7 prosenttia. Matemaattisen osaamisen oppilastason vaihtelusta äidin (isän) koulutus
selitti 6,4 prosenttia (6,0 %) ja vanhempien koulutukset yhdessä 7,9 prosenttia.
Monitasomallinnuksen avulla tullaan hieman toisenlaiseen tulokseen, koska osa
vaihtelusta sijoittuu koulujen ja luokkien tasoille, mikä tulee ymmärtää kouluvalinnan ja luokanmuodostuksen kautta syntyneillä koulun instituution rakennetekijöillä
(selektio). Lukutaidon kokonaisvaihtelusta äidin ja isän koulutuksen avulla voidaan
selittää 33 prosenttia koulujen välisistä eroista, 23 prosenttia luokkien välisistä
eroista ja 2,6 prosenttia oppilaiden välisistä eroista. Päättelevän osaamisen osalta
vanhempien koulutus selittää 38 prosenttia koulujen eroista, 21 prosenttia luokkien
eroista ja 5 prosenttia oppilaiden välisistä eroista. Matemaattisen osaamisen osalta
vanhempien koulutus selittää 28 prosenttia koulujen eroista, 19 prosenttia luokkien
eroista ja 4 prosenttia oppilaiden välisistä eroista. Matematiikan tehtävän osalta
vanhempien koulutus selittää 20 prosenttia koulujen eroista, 10 prosenttia luokkien
eroista ja 4,4 prosenttia oppilaiden välisistä eroista.
4.3.3 Sukupuolierot
Tyttöjen keskiarvo oli osoitetussa osaamisessa korkeampi kuin poikien keskiarvo
lukutaidossa, matemaattisessa osaamisessa, päättelevässä osaamisessa ja matematiikan tehtävässä (Taulukko 4.3 seuraavalla sivulla). Erot olivat pienimmillään
matematiikan opetussuunnitelmaan perustuvassa tehtävässä (F(1/7481) = 8,37, p =
0,004) ja suurimmillaan lukutaidossa (F(1/7707) = 236,87, p < 0,001) ja muissa
tältä väliltä (matemaattinen osaaminen, F(1/7846) = 78,45, p < 0,001; päättelevä
osaaminen, F(1/7846) = 18,29, p < 0,001). Efektikoot (ES) eli selitysosuudet vaihtelevat matematiikan opetussuunnitelmapohjaisen tehtävän tuloksen (ES = 0,07) ja
päättelevän ajattelun pienehköstä sukupuolierosta (ES = 0,07) lukutaidon keskisuureen sukupuolieroon (ES = 0,35).
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Taulukko 4.3 Osaamisen ja matematiikan tehtävän tulokset (% kokonaispistemäärästä) sukupuolen
mukaan

TYTTÖ

Lukutaito

Matemaattinen päättely

Päättelytaito

Matematiikan
koe

ka

45,94

38,03

48,14

40,52

n

3 907

3 970

4 039

3 757

kh

16,36

20,66

15,68

14,02

0

0

0

0

Maksimi

100

95

95

100

Mediaani

44,79

35,00

47,78

37,50

ka

40,29

33,85

46,54

39,56

n

3 801

3 877

3 993

3 725

kh

15,87

21,19

17,71

14,83

0

0

0

0

Maksimi

100

95

96

100

Mediaani

38,54

30,00

45,33

37,50

Minimi

POIKA

Minimi

Monitasomallien avulla voitiin arvioida sukupuolen selitysvoima koulujen, luokkien ja oppilastason vaihtelun selittämisessä. Lukutaidon osalta sukupuoli selitti
koulujen vaihtelusta 2,2 prosenttia, luokkien vaihtelusta 2 prosenttia ja oppilaiden
välisestä vaihtelusta 3,2 prosenttia. Päättelevässä osaamisessa sukupuoli selitti koulujen välisestä vaihtelusta 3,5 prosenttia, luokkien vaihtelusta 1,1 prosenttia ja oppilastason vaihtelusta 0,2 prosenttia. Matemaattisen osaamisen osalta sukupuoli selitti koulujen välisestä vaihtelusta 1,2 prosenttia, luokkien vaihtelusta 0,7 prosenttia
eikä lainkaan oppilastason vaihtelua. Matematiikan oppimistuloksesta sukupuoli ei
selittänyt juuri mitään koulujen (< 1 %), luokkien (< 1 %) ja oppilastason vaihtelusta (< 1 %) vaihtelusta vaikkakin kolmitasoinen malli oli tilastollisesti parempi
kuin vain oppilastason malli.
4.3.4 AVI, koulu, luokka ja oppilaat – minne vaihtelu sijoittuu?
Rakenteellisesti monitasoisimpana mallina hyödynnettiin vielä nelitasoista monitasomallia AVI-alueen, koulujen ja luokkien selitysosuuksien vaihtelun laskemisessa
kaikilla neljällä tutkitulla osaamisen alueella (Taulukko 4.4 seuraavalla sivulla).
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Taulukko 4.4 Oppilas-, luokka-, koulu- ja aluetason selitysosuus (%) osoitetun oppimaan oppimisen
alueiden ja matematiikan tehtävän vaihtelussa
Lukutaito

Päättelytaito
1,50

Matemaattinen
päättely
1,70

Matematiikan
koe
2,70

AVI

1,00

Koulu

2,20

1,70

2,30

4,70

Luokka

5,90

12,60

12,00

12,00

Oppilas

90,00

84,20

84,00

80,60

Vuoden 2017 tuloksia voidaan verrata vuoden 2012 tuloksiin (Hautamäki, Kupiainen, Marjanen, Vainikainen & Hotulainen, 2013, 59). Vuoden 2012 tulokset oli
myös laskettu monitasomallilla, mutta vastemuuttujat oli laskettu hieman poikkeavalla tavalla käyttämällä vuonna 2012 myös painokertoimia. Taulukkoon 4.5 on
koottu vuoden 2012 ja 2017 tulokset. Vuonna 2012 todettu tulos pitää edelleen
(2017) paikkansa: oleellisin vaihtelu Suomessa on luokkien välillä. Samalla näyttää
siltä, että alueiden välillä on nyt todellista, tosin pientä eroa, ja että tässä kokonaismallissa koulujen väliset erot ovat hieman kasvaneet (Taulukko 4.5). Kun selitysosuudet laskettiin vuoden 2017 koko aineistosta, jossa ovat myös pienet luokat, luvut muuttuvat siten, että koulujen välinen vaihtelu on 4 prosenttia, luokkien välinen
19 prosenttia ja oppilastason vaihtelu 77 prosenttia. Kun tähän koko aineiston kattavaan malliin lisätään neljänneksi tasoksi AVI-alueet, on AVIen osuus nolla prosenttia
Taulukko 4.5 Yksilö-, luokka-, koulu- ja aluetason selitysosuus (%) osaamisen vaihtelusta vuosina
2012 ja 2017. Sarake 2017 (a): aineistossa ei ole mukana pieniä luokkia. Sarake 2017 (b): kaikki luokat mukana.

AVI

2012

2017 (a)

0

2

2017 (b)
0

Koulu

1

2

4

Luokka

20

13

19

Oppilas

79

88

77

4.3.5 Oppimaan oppiminen ja koulumenestys
Käytämme tässä jaksossa hyväksemme tietoja (Taulukko 4.6 seuraavalla sivulla)
oppilaan osoittamasta osaamisesta, keskiarvoa viidestä lukuaineesta (äidinkieli,
matematiikka, A1-kieli, kemia ja historia), oppimista tukevien asenteiden keskiarvoa, oppimista haittaavien asenteiden keskiarvoa ja sukupuolta.
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Taulukko 4.6 Oppimista tukevien ja haittaavien asenteiden, osaamisen standardoidun tuloksen (Osaaminen) ja viiden lukuaineen keskiarvon tunnusluvut (n = oppilaiden lukumäärä, Puuttuu = puuttuvat tapaukset eli muuttujakohtainen kato, ka = keskiarvo, kh = keski-hajonta)
n

Puuttuu

ka

kh

Oppimista tukevat asenteet

8 345

659

4,76

1,10

Oppimista haittaavat asenteet

8 345

665

3,48

0,86

Osaaminen

8 345

600

0,03

0,84

Viisi lukuainetta

8 345

612

7,89

1,11

Analyysi tehtiin useassa vaiheessa, ja analyysivaiheiden tulokset ovat taulukossa
4.7. Ensin laskettiin 0-malli, johon muita malleja sitten verrattiin. Mallissa 1 oli
lisätty keskitettynä viiden lukuaineen keskiarvo ja malli parani 0-malliin verrattuna
(p < 0,001). Mallissa 2 (parempi kuin malli 0, p < 0,001) olivat mukana vain oppimista tukevien asenteiden tulokset keskitettynä: positiiviset asenteet paransivat
osoitettua osaamista. Mallissa 3 olivat mukana vain oppimista haittaavat asenteet,
ja malli 3 oli tilastollisesti parempi kuin 0-malli. Mallissa 4 osoitettiin, että myönteiset asenteet lisäsivät osaamista ja haitalliset asenteet heikensivät osaamisesta
(malli 4 oli parempi kuin mallit 0, 2 ja 3),
Taulukko 4.7 Osoitetun osaamisen selittäminen; monitasomallit sarakkeissa 0–6 (sarake 7: varianssien selittyminen, kun verrataan mallia 0-malliin 6, Δ% = selitysosuus )(aineistossa ei ole mukana pieniä luokkia n < 10)

Vakio

0

1

2

3

4

5

6

0,018

0,03

0,028

0,025

0,028

0,034

0,023

0,433

0,436

0,185

-0,006

-0,005

-0,234

-0,124

-0,124

Keskiarvo

0,461

Posit. asenteet

0,236

Haitall. asenteet

-0,299

7

Sukupuoli: poika

0,026

Sukupuoli: tyttö

viiteryhmä

Δ%

Koulu

0,035

0,028

0,028

0,03

0,026

0,026

0,026

26 %

Luokka

0,095

0,046

0,08

0,08

0,073

0,043

0,043

55 %

Oppilas

0,572

0,347

0,5

0,499

0,465

0,327

0,327

43 %

Mallissa 5 olivat samanaikaisesti mukana lukuaineiden keskiarvo, oppimista tukevat myönteiset asenteet ja oppimista haittaavat haitalliset asenteet. Samalla kävi
niin, että myönteisten asenteiden antama etuo hävisi, positiivisten asenteiden
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vaikutus ei ollut enää tilastollisesti merkitsevä. Kyse on alan kirjallisuudessa tunnetusta ilmiöstä nimeltä supressorio, jossa jonkin tekijän vaikutus kulkee kokonaan
jonkun toisen muuttujan kautta, tässä tapauksessa keskiarvon kautta (Kupiainen,
Vainikainen, Marjanen & Hautamäki, 2014). Keskiarvo on jo siten palkinnut tai
ottanut huomioon oppilaan myönteiset asenteet, eivätkä myönteiset asenteet enää
tuoneet lisäarvoa myöskään osaamisen osoittamisessa (malleissa 5 ja 6 oppimista
tukevien asenteiden kerroin ei ollut tilastollisesti merkitsevä). Kielteisillä asenteilla
oli edelleen osaamista heikentävä vaikutus.
Malli 6 on se malli, jonka avulla tarkasteltiin oppilaiden yli- ja alisuoriutumista.
Malliin on lisätty sukupuoli siten, että viiteryhmänä on tyttöjen suoritus. Poikien
kerroin on tilastollisesti merkitsevä (t = 1,85, p < 0,05) ja positiivinen: pojat suoriutuvat oppimaan oppimisen tehtävissä paremmin kuin heidän koulusuorituksensa nojalla ennustaisi otettaessa samalla huomioon heidän asenteensa. Tulos voidaan tulkita siten, että pojat ovat koulusuoritustensa suhteen alisuorittajia. Tämä tulos laskettiin kiinteillä parametreillä.
Kun sukupuoliefekti laskettiin niin, että poikien keskiarvon tason ja regressiokertoimen annettiin vapaasti vaihdella sekä koulun- että luokantasolla selvisi odotetusti se, että ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen ennustamisessa lukuaineiden perustaso ja regressiokerroin vaihtelivat kouluissa ja luokissa (niin tasossa kuin
sen vaihteluissa oli eroja). Samalla osoittautui, että koulun tasolla keskiarvon perustason (intercept) ja keskiarvon vaikutuksen suuruuden (slope) välillä on positiivinen korrelaatio (kovarianssi), jonka arvo 0,12 eroaa nollasta. Tämä korrelaatio
kertoo sen, että ennustettaessa oppilaan ajattelun ja oppimaan oppimisen tasoa, taso
nousee sitä voimakkaammin mitä korkeampi koulun keskiarvo on. Kulun keskimääräisellä tasolla on lisäefektikin positiivisen kovarianssikertoimen verran: eräänlainen koulun antama Matteus-efekti. Luokan tasolla tätä samaa ei havaittu silloin,
kun sekä koulun että luokan tasojen sallittiin vapaasti vaihtelevan. Kun tarkasteltiin
vain luokan tasolla vapautettua vaihtelua, yhteys luokan keskiarvon ja vaikutuksen
välillä on lievän negatiivinen (-0,06): jos luokan keskiarvo on korkea, se on myös
pojilla korkea ja regressiokertoimet ovat pienempiä, ja kaiken tämän seurauksena
sukupuoliero ajattelutaidoissa ja oppimaan oppimisessa pienenee.
Taulukon 4.7 sarakkeessa 7 kolme alinta riviä kertovat, kuinka paljon malli 6
selittää koulujen välisistä, luokkien välisistä ja oppilaiden välisistä eroista verrattaessa mallin 6 tuloksia mallin 0 tuloksiin. Malli 6 selitti 26 prosenttia koulujen välisistä eroista, 55 prosenttia luokkien välisistä eroista ja 43 prosenttia oppilaiden
välisistä eroista. Selitysosuuksia on pidettävä merkittävän suurina.
Tutkimme myös koulukielen (suomi ja ruotsi) merkitystä lisäämällä malliin 6
kielimuuttujan. Se ei lisännyt mallin voimaa eikä tuottanut tilastollista merkitsevyyttä. Ruotsin kielellä kouluaan käyvien oppilaiden oppimaan oppimista koskevat tulokset eivät siten eronneet suomen kielellä kouluaan käyvien tuloksista, kun
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koulutodistus, oppimista tukevat ja haittavat asenteet sekä sukupuoli otettiin huomioon.
4.3.6 Asenteiden vaihtelusta ja merkityksestä
Koska asenteiden vaikutukset muuttuivat mallien monimutkaistuessa, oli kiinnostavaa tarkastella sekä oppimista tukevien että haittaavien asenteiden omaa vaikutusta viiden kouluarvosanan keskiarvossa Menetelmänä käytettiin varianssianalyysia luokittelemalla asenteet kvartaaleihin eli 25 prosentin ryhmiin. Oppimista tukevien asenteiden vaikutus arvosanoihin (viiden oppiaineen keskiarvoon) oli erikseen
tarkasteltuna voimakkaan positiivinen (F(3,7660) = 927,51, p < 0,001) ja oppimista
haittaavien asenteiden voimakkaan negatiivinen (F(3/7655) = 331,82, p < 0,001)
(Taulukko 4.8).
Taulukko 4.8 Oppimista tukevien ja haittaavien asenteiden yhteys koulumenestykseen. Asenteet on
jaettu neljänneksiin eli kvartaaleihin asenteiden voimakkuuden mukaan (kvartaali 1 = heikoin, kvartaali
4 = vahvin); kussakin kvartaalissa 25 %.Koulumenestys esitetty viiden oppiaineen todistusarvosanojen
keskiarvona (asteikko 4–10). Lisäksi taulukkoon on sisällytetty mittavirhe, mv.

Oppimista tukevat asenteet

Oppimista haittaavat asenteet

Kvartaalit

n

ka

mv

1

2 226

7,14

0,02

2

1 787

7,75

0,02

3

1 869

8,20

0,02

4

1 779

8,67

0,02

1

1 396

8,51

0,03

2

3 258

8,03

0,02

3

1 652

7,59

0,03

4

1 350

7,37

0,03

Tarkastelimme oppimista tukevia ja haittaavia asenteita myös monitasomalleilla
(Taulukko 4.9 seuraavalla sivulla). Analyyseista ilmenee, että asenteiden vaihtelu
on ensisijaisesti yksilöiden välistä vaihtelua. On kuitenkin mielenkiintoista havaita,
että oppimista tukevien asenteiden kohdalla kyse on suhteellisesti ottaen enemmän
koulujen kuin luokkien välisestä vaihtelusta. Oppimista haittaavien asenteiden
osalta luokalla on suhteellisesti ottaen koulua suurempi merkitys. Päätulos on kuitenkin selkeä: oppimista tukevien ja haittaavien asenteiden vaihtelussa on ensisijaisesti kyse oppilaista, ei oppimisympäristöistä, vaikka samalla koululla ja luokalla
on jonkin verran omaa vaikutustakin.
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Taulukko 4.9 Yksilö-, luokka- ja koulutason osuudet (%) oppimisasenteiden (asteikko 1–7) vaihtelusta
(suluissa mittavirhe = mv)
Oppimista
tukevat
asenteet

mv

Vakio

4,741

(0,029)

Koulu

0,049

(0,011)

Luokka

0,025

Oppilas

1,141

Osuus

Oppimista
haittaavat
asenteet

mv

Osuus

3,478

(0,017)

4%

0,012

(0,004)

1,6 %

(0,007)

2%

0,015

(0,004)

2,1 %

(0,019)

94 %

0,712

(0,012)

96,2 %

Verrattaessa tasoihin jakautumisen tuloksia vuoden 2012 (Hautamäki ym., 2013)
tuloksiin huomattiin, että muutokset olivat pieniä (Taulukko 4.10).
Taulukko 4.10 Yksilö-, luokka- ja koulutason osuudet (%) oppimisasenteiden vaihtelussa vuosina 2012
ja 2017 (varianssikomponentit)
2012
Tukevat
asenteet (%)

2017
Tukevat
asenteet (%)

2012
Haittaavat
asenteet (%)

2017
Haittaavat
asenteet (%)

Koulu

1

4

1

1,6

Luokka

3

2

4

2,1

Oppilas

96

94

95

96,2

Oppimaan oppimisen ja koulumenestyksen välistä suhdetta voidaan tarkastella kahdella tavalla. Edellä selitettiin (Taulukko 4.7) oppimaan oppimisen osoitetun osaamisen vaihtelua malleilla, joissa viiden oppiaineen keskiarvo oli selittävänä tekijänä. On kuitenkin todistusarvosanojen keskeisyyden takia tärkeää täydentää näin
saatua tietoa arvioimalla, miten hyvin osoitettu osaaminen ja asenteet selittävät viiden oppiaineen keskiarvon vaihtelua. Samalla on mahdollista verrata näin saatua
tulosta siihen malliin, joka on arvioitu Vantaan aineistolla (Marjanen ym., 2017, 78,
Taulukko 11). Kyse on regressioyhtälön kertoimista, kun selitetään Vantaan kohdalla lukuaineiden keskiarvoa ja koko valtakunnan kohdalla viiden lukuaineen keskiarvoa standardoiduilla kertoimilla, jolloin yhtälön vakiotermi (eli standardoitu
keskiarvo) on nolla, jota ei ole merkitty yhtälöihin.
Näiden kahden aineiston (valtakunnallinen 2017 ja Vantaa 2017) kertoimet ovat
lähes identtiset (Taulukko 4.11 seuraavalla sivulla). Poikkeuksena on päättelytaito,
joka koko Suomea edustavassa aineistossa on selittäjänä hieman vahvempi kuin
Vantaan aineistossa.
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Taulukko 4.11 Keskiarvon vaihtelua selittävän monitasoregressioyhtälön kertoimet koko Suomea edustavassa aineistossa ja Vantaan 2017 aineistossa (selittäjinä päättelytaito, lukutaito, matemaattinen päättely, oppimista tukevat ja oppimista haittaavat asenteet; valtakunnan aineistossa keskitettyinä, Vantaan
aineistossa standardoituina)
Päättelytaito

Lukutaito

Matemaattinen
päättely

Tukevat
asenteet

Haittaavat
asenteet

Suomi 2017

0,33

0,15

0,24

0,32

-0,08

Vantaa 2017

0,21

0,16

0,23

0,33

-0,11

Lisäksi tarkasteltiin yhdistetyn osoitetun osaamisen (päättelytaitoa, lukutaitoa ja
matemaattista päättelyä yhdistävä kokonaisindeksi) ja koulumenestyksen (viiden
oppiaineen keskiarvo) yhteyttä. Niiden välinen regressiokerroin oli 0,65, kun mallissa käytettiin standardoituja lukuaineiden keskiarvoa ja kaikkien kolmen oppimaan oppimisen taitojen yhdistelmäindeksiä keskitettynä ajattelu- ja oppimaan oppimisen taitojen keskiarvon avulla. Tämä malli laskettiin kolmitasomallina. Rakenneyhtälömallilla (Statistica 13, SEPATH) arvioitu latentti korrelaatio oli 0,76.
Kun jatkettiin lukuaineiden vaihtelun selittämistä käyttämällä kolmen eri oppimaan oppimisen aluetta selittäjinä mutta sallien monitasomallissa sukupuolen
osalta sekä koulu- että luokkatason satunnaisvaihtelu (engl. ns. random intercept
and slope models), havaittiin eräitä tulkinnallisesti oleellisia seikkoja. Kun mallissa
oli sukupuolen osalta koulu- ja luokkatason satunnaisvaihtelun yhtäaikainen arvioiminen, osoittautui, että oppilaiden ajattelutaidoissa kouluittain ja luokittain tarkasteltuna oli regressiomallin lähtötasossa eroja (odotettu ja edellisten laskelmien
perusteella todettu). Sen lisäksi havaittiin sekä pieniä koulutasoisia ja suurempia
luokkakohtaisia eroja ’arvosanan kertymäfunktiossa’ (slope = eri tekijöiden tuottamassa lisäarvossa = regressioyhtälön kertoimet). Koulutasolla havaittiin negatiivinen korrelaatio (eli kovarianssi = -0,24), ja luokkatason negatiivinen korrelaatiokerroin oli tätäkin suurempi (r = -0,27). Sukupuolen negatiiviset aloitustason ja regressiokertoimien vaikutuksen korrelaatiot koulujen ja luokkien tasolla tarkasteltuna
merkitsevät sitä, että poikien ja tyttöjen lukuaineiden keskiarvot nousevat ja samalla
sukupuolierot pienenevät sitä enemmän mitä paremmat oppilaiden keskimääräiset
ajatteluntaidot ovat kouluissa ja luokissa.

4.4 Päätelmät
Yleisenä päätelmänä on, että eroja havaittiin kaikissa koulutuspoliittisen tasaarvon tarkasteluissa, mutta erot eivät useimmiten olleet kovin suuria. Kuitenkaan
erojen tulkitseminen koulutuspoliittisesti ei ole ilmiselvää, niin että tulokset voitaisiin suoraan tulkita hallitusohjelmaan.
Tyttöjen keskiarvo oli kaikilla neljällä oppimaan oppimisen osa-alueella korkeampi kuin poikien keskiarvo. Pojat olivat koulusuorituksen suhteen alisuorittajia.
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Pojat suoriutuivat oppimaan oppimisen tehtävissä paremmin kuin heidän koulusuorituksensa nojalla olisi voinut ennustaa suoriutuvan, kun samalla oli otettu huomioon heidän asenteensa.
Vanhempien koulutuksella on merkitystä. Tätä on tarkasteltava sekä yksilötasolla että koulujen tasolla. Yksilöiden tasolla merkitys on se, että vanhempien koulutustason noustessa oppilaan suoritustaso nousee, mutta koulutustason selitysprosentti on pienehkö. Luokan ja koulun tasolla selitysosuus (laskettaessa luokan tai
koulun tasolla, kuinka paljon luokan/koulun oppilaiden äitien keskimääränen taso
selittää koulun oppimaan oppimisen keskimääräistä tuloksesta) nousee oleellisesti,
kuten on havaittu aikaisemminkin (Kuusela, 2010, 45; Hautamäki, Kupiainen &
Vainikainen, 2015, 20). Kyse on valintaefektistä: luokat tai koulut eivät ole satunnaisesti muodostettuja/valittuja.
Perheiden kohdalla äidin koulutuksen (sama pätee isän koulutukseen sekä vanhempien yhteiseen koulutustasoon) avulla lasketut efektikoot (kaikki > 0,60) olivat
niin isoja, että ei ole juuri mitään tunnettua keinoa poistaa perheiden koulutuspääomaan kytkeytyviä eroja. Lisäksi on vaikea ymmärtää, miksi vanhempien hankkimalla koulutuksella ei saisi tai peräti ei tulisi olla hyötyä myös omien lasten kasvatuksessa. Koulutuksen tasa-arvokeskustelun kannalta tämä usein havaittu tulos perheiden taustan merkityksestä on kaikissa tulkintamuodoissaan keskeinen.
Oleellisin vaihtelu Suomessa oli koululuokkien välillä (Kupiainen & Hienonen,
2016). Tutkimuksessamme näyttää samalla tulleen esiin se, että alueiden välillä on
nyt todellista, mutta kuitenkin pientä eroa, ja että kokonaismallissamme koulujen
väliset erot olivat hieman kasvaneet vuoden 2012 tilanteeseen verrattuna. Samalla
on niin, että nelitasomallissa AVI-alueiden osuus vaihtelusta oli kuitenkin vain
kaksi prosenttia, ja jos kaikki luokat olivat aineistossa mukana, AVI-alueiden osuus
vaihtelusta oli nolla. AVI-alueiden väliset erot ovat samanaikaisesti todellisia, kun
verrataan varianssianalyysillä alueiden keskiarvoja. Tulosten koulutuspoliittinen
tulkinta on kuitenkin se, että alueiden tasolle laskettujen keskiarvojen erot liittyvät
eniten siihen, että alueilla on oppilaiden välisiä eroja, joilla on sitten yhteyksiä
alueiden demografisiin ja taloudellisiin tunnuslukuihin (niiden muuttaminen on vaikeata, koska esimerkiksi Lappia ei voi siirtää Etelä-Suomeen, jolloin hyvinvointia
on saatava myös Lappiin). Tässä tutkimuksessa emme ole voineet tarkemmin eritellä näitä yhteiskuntapoliittisesti tärkeitä yhteyksiä, joiden tutkiminen edellyttää
laajaa monitieteellistä otetta, jossa mukana on terveys- ja taloustieteilijöitä.
Neli- tai kolmitasotarkasteluissa ilmeni, että koulujen kesken on eroja, mutta
niiden merkitystä on tarkasteltava oppilaiden erojen ja luokanmuodostuksen kautta.
Silloin osoittautuu, että koululla on väliä mutta ei niin suurta, että kokonaistarkastelussa tulisi erityisesti huolestua. Todelliset koulutuspoliittisesti tärkeät erot ovat
luokkien tasolla (Kupiainen & Hienonen, 2016). Luokanmuodostuksen vaihtelu on
kuitenkin aina myös kysymys oppilaiden ja vanhempiensa erilaisten intressien ja
potentiaalien vaihtelusta, sen sallimisesta ja sen tarkoituksellisesta käyttämisestä
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koulutuspolitiikan keinoja kuntien koulutuspolitiikan tärkeänä keinona. On vaikea
perustella kantaa, että yläkoulussa luokat ja ryhmät pitäisi muodostaa satunnaisesti,
arpomalla vaikkapa sukunimen tai etunimen mukaan. Kansakunnan koko osaamispotentiaalin kehittäminen edellyttää sitä, että vähintään yläkoulussa tarjotaan ja sallitaan vaihtoehtoja. Saadut luokantason selitysosuudet kertovat – kolikon toisena
puolena – että koulutussysteemi on rakentunut sille, että tietynlaiset intressit voivat
saada eriytyneitä kehitysympäristöjä (kielet, musiikki, tiedeaineet, urheilu).
Kun tarkastelun kohteena on koulun keskeinen tulosmuuttuja eli keskiarvo ja
selvitetään laaja-alaisten osaamisten yhteyttä siihen, päästään regressioyhtälöön
(Taulukko 4.11; myös kuvio 5.2.). Tämä yhtälö ja sen kertoimet ovat paras estimaatti laaja-alaisten taitojen merkityksestä koulusuoritukselle ja verrattavissa malleihin, jotka Demetriou tutkijakollegoineen (Demetriou ym., 2018; Demetriou &
Spanoudis, 2018; Demetriou ym., painossa) ovat esittäneet. Tulokset (latentti korrelaatio oli 0,76) olivat lähellä Dearyn arvioimaa yhteyttä 0,81 (Deary, Strand, Smith
& Fernandes, 2007; skotlantilaisaineisto, oppiaineita 6 ja kognitiivisia indikaattoreita 3). Demetriou kollegoineen arvioi rakenneyhtälömalleilla kognitiivisen latentin piirteen ja kolmen oppiaineen (matematiikka, tiedeaineet ja ädinkielenä kreikka)
latentin piirteen korrelaatioksi 0,76 (Demetriou ym., painossa).
Lisäksi yhtälö kattaa myös oppimista tukevien ja haittaavien asenteiden vaikutuksen. Laaja-alaiselle osaamiselle voidaan asettaa tavoitteita, asenteiden tasosta
voidaan esittää toivomuksia, kummatkin vaikuttavat sekä toisiinsa että koulusuoritukseen. Koulutuksen dynamiikkaa käsittelevälle yhtälölle voidaan laskea taulukosta 4.11 seuraavat kertoimet laaja-alaiselle osaamiselle’ ajattelu ja oppimaan oppiminen’: Suoriutuminen koulussa = 0,33 Päättelytaito + 0,15 Lukutaito + 0,24 Matemaattinen päättely + 0,32 Oppimista tukevat asenteet + -0,10 Oppimista haittaavat
asenteet + Muut tekijät, joita emme ole arvioineet. Näillä mitatuilla tekijöillä selitetään aina osa vastemuuttujan (oppiaineiden arvosanoja tai niiden keskiarvon) havaitusta vaihtelusta. Loppu on silloin puhdistettua oppiaineosaamista, josta on poistettu laaja-alainen osaaminen T1 (ajattelu ja oppimaan oppiminen).
Yhtälöä voidaan yleistäen tarkastella kahdessa vaiheessa. Tavoitteena on käsitteellistää saadut numeeriset tunnusluvut oppimaan oppimisen yleiseen malliin.
Mallissa (Hautamäki ym., 2002) käytettiin alun perin tarkoituksella vahvoja assosiaatioita herättäviä käsitteitä: neutraalimpina käsitteet ’osoitettu osaaminen’ ja
’tehtäväsitoutuminen’, voimakkaampina käsitteet ’ajattelun hallinta’ ja ’toivon
perspektiivi’. Osoitettu osaaminen viittaa siihen, että koska tutkimustilanne ei ole
koulukoe, jotkut oppilaat eivät viitsi yrittää parastaan. He voisivat jossain toisessa
tilanteessa suoriutua paremmin, tai jotkut näissä tehtävissä suoriutuneista saattavat
hermostuksessaan suoriutua huonomminkin, jos kokeen tai tehtävän merkitys on
suuri. Näiden sisäisten asennejärjestelmien ja niiden kautta tehtävätilanteessa aktivoituvien emootioiden empiiriseksi käsittelemiseksi olemme käyttäneet asennemittareita. Niiden kautta voidaan suorituksesta erottaa kognitiivisen valmiuden, kyvyn
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tai taidon lisäksi tehtäväsitoutuminen mutta vain analyyttisesti mallintamalla tätä
puolta asenneasteikkojen avulla. Todellisuudessahan tehtävään sitoutuminen on tulos siitä, että taidot ja asenteet johtavat tehtävän suorittamistavoitteen hyväksymiseen, mikä kohdistaa tarkkaavaisuuden tehtäväosioihin, joita mieli sitten purkaa käsiteltäviin osiin, kuten Demetrioun teoriassa esitettiin yhtenä mahdollisena kehityspsykologisena mallina. Analyyttisesti joudumme käyttämään erilaisia mittareita,
joiden keskiarvoina ja hajontoina kuvattavia pistejakautumia (variansseja) ja yhteyksiä toisiin jakautumiin (korrelaatioina ja kovariansseina) puramme laskennallisesti regressiomalleina.
Koska ajattelun hallinta ja toivon perspektiivi selittävät noin puolet todistuksen
vaihtelusta (tämä luku ja luku 5), seuraa siitä, että loppu todistusarvosanojen vaihtelusta on sellaista, jonka avulla todistuksella on omaa lisäarvoa (ajattelun ja oppimaan oppimisen laaja-alaisilla taidoilla selittämätöntä varianssia). Tätä voidaan
käyttää ennustettaessa myöhemmin toteutuvia koulu-uran valintoja, työssä oppimista ja työssä selviytymistä. Olemme tässä luvussa ja luvussa 5 voineet osoittaa,
että koulutodistuksen koko vaihtelua ei voi selittää oppimaan oppimisen tuloksilla,
ja että todistuksen tai arvosanojen vaihtelussa on tämän ’reduktion’ jälkeen aitoa
varianssia. Vain aito varianssi voi olla yhteydessä johonkin tulevaisuuden osaamisen arviointitulokseen ja näin selittää jotain 21. vuosisadan työtehtävissä suoriutumista.
Tästä yhtälöjoukosta voidaan esittää erilaisia seuraustulkintoja. Osaamisen
osalta kyse on opetussuunnitelman kehittämisestä tasapainoisesti. Tehtävämme
osittavat ajattelun ja oppimaan oppimisen laaja-alaisen tavoitteen kolmeen alueeseen: luetun ymmärtämiseen, matemaattiseen ajatteluun ja päättelyosaamiseen.
Niitä kaikkia voidaan kehittää (esim. Kuusela, 2000; Adey & Shayer, 1994; Adey,
Shayer & Yates, 1995; Adhami, Johnson & Shayer, 1998; Shayer & Adey, 1981;
Kuusela, Hautamäki & Shayer, arvioitavana). Asenteiden osalta tilanne on vaikeampi niin moraalisesti kuin teknisestikin: kaikille asenteille ei voitane moniarvoisessa yhteiskunnassa asettaa koulua normatiivisesti sitovia tavoitteita. Samalla on
kuitenkin niin, että koulu vaikuttaa oppilaiden asenteisiin ja suhtautumisen koulunkäyntiin (Harris & Rudduck, 1993). Yhtälön asenteita koskevien kertoimien avulla
voidaan tarkastella oppimaan oppimisen määritelmän asenneosuutta: toivon perspektiiviä tai myönteistä suhtautumista oppimiseen ja sen haasteisiin..
Tarkastelu on samalla osoittanut, että laaja-alaiset taidot ovat arvioitavissa.
Niillä on lisäksi oleellisen suuri merkitys myös siinä kehityksessä, joka lisää tietoa
ja taitoa eri oppiaineiden sisällöistä ja ajattelutavoista. Kun ajattelun taidot ovat
kunnossa ja onnistumisen usko toimintaa suuntaavana voimana on vahva, on mahdollisuus oppia koulussa oppiaineiden sisältöjä. Kun opetus on tutkimukseen perustuvien tietojen välittämistä tavoilla, joilla samalla tuetaan oppimaan oppimista, voidaan olla luottavaisia koulun mahdollisuuksiin tukea yhteiskunnan tavoitteita ja
luoda edellytykset Suomen tulevalle menestykselle.
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5 Perusopetuksen päättöarvosanat
Sirkku Kupiainen
Peruskoulunsa päättävä nuori on toisen asteen koulutusvalintaa tehdessään ehkä tärkeimmän omaa tulevaisuuttaan koskevan päätöksensä edessä. Jokaisella oppilaalla
on mahdollisuus valita perusopetuksen jälkeisten opintojensa kohteeksi mikä hyvänsä koulutusohjelma jossain maan sadoista toisen asteen oppilaitoksista. Käytännössä valintaa ohjaa ja usein rajoittaa asuinpaikan ohessa kuitenkin hänen päättöarvosanansa ja se, millaisen kuvan ne tarjoavat hänelle omasta osaamisestaan ja koulun tavoitteiden mukaisesta toiminnastaan eri oppiaineissa.
Kilpailu paikasta halutuimmissa lukioissa ja suosituimmilla ammatillisilla
aloilla on kovaa. Toisen asteen valinta voidaankin nähdä nuorten koulupolun
ensimmäisenä korkeiden panosten (high-stakes) tilanteena. Päättöarvosanojen rooli
korkeiden panosten kilvoittelussa on kuitenkin ristiriitainen. Oppilaan mahdollisuus
vaikuttaa päättöarvosanoihinsa on epäsuora ja vähemmän läpinäkyvä kuin tilanne
seuraavaa koulutussiirtymää hallitsevassa ylioppilastutkinnossa (Kupiainen, Marjanen & Ouakrim-Soivio, 2018; Opetushallitus, 2014; Ouakrim-Soivio, Kupiainen
& Marjanen, 2017). Oppilaiden osaamisen tasosta riippumattomasta koulujen välisestä vaihtelusta johtuen päättöarvosanojen vertailtavuus koulujen välillä on todettu
puutteelliseksi. Tämä koskee kaikkia niitä kansallisia oppiainekohtaisia arviointeja,
joissa oppilaiden menestystä on verrattu heidän yhdeksännen luokan arvosanoihinsa asianomaisessa oppiaineessa (Ouakrim-Soivio, 2013; ks. myös Kuusela,
2006). Voidaan siis todeta, että perusopetuksen päättöarvosanat eivät täytä niille
asetettua kvalifikaatio- ja selektiofunktiota toivotulla tavalla, minkä seurauksena ne
uhkaavat oppilaiden yhdenvertaista kohtelua heidän tulevaisuuteensa keskeisesti
vaikuttavassa valintatilanteessa (Ouakrim-Soivio ym., 2017).
Arvosanoilla ei kuitenkaan ole merkitystä vain valikoinnin välineenä. Arvosanat ja muu opettajalta saatu palaute sekä oman osaamisen ja menestyksen vertaaminen luokkatovereihin muokkaavat oppilaan kuvaa hänen omista suhteellisista
vahvuuksistaan ja heikkouksistaan läpi koulupolun (Harter 1985, 1999;
Demetriou & Kazi, 2006; Marsh, Trautwein, Lüdtke, Köller & Baumert, 2006). Jos
oppilas kokee arvosanojensa valossa olevansa suhteellisesti heikompi joissain oppiaineissa, hän on mahdollisuuden auetessa taipuvainen suuntaamaan tulevia opintojaan niiden sijaan sellaisiin oppiaineisiin, joissa hänen arvosanansa ovat
paremmat (Kupiainen, 2017; Uerz, Dekkers & Béguin 2004; Van de Werfhorst,
Sullivan & Cheung, 2003). Tämä valinta- ja poisvalintamahdollisuus avautuu kaikille nuorille perusopetuksen päättyessä. Useimmille oppilaille merkittävin valintoja ohjaava tekijä on hänen yleinen menestyksensä lukuaineissa; koostuvathan
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lukio-opinnot pääosin samoista oppiaineista, joita nuori on opiskellut jo peruskoulussa. Tässä mielessä ammatillinen koulutus näyttäytyy nuorelle hyvin toisenlaisena mahdollisuutena. Viime kädessä lukuaineiden keskiarvo on kuitenkin monelle
oppilaalle se tekijä, joka määrittää vahvimmin, kumpaan koulutuksen haaraan hänen on mielestään mielekästä suunnata.
Tarkastelemme tässä luvussa oppilaiden päättöarvosanoja useammasta näkökulmasta. Aloitamme itse arvosanoista ja niissä ilmenevistä tyttöjen ja poikien välisistä
eroista, minkä jälkeen siirrymme tarkastelemaan niiden yhteyttä oppilaiden nyt toteutetussa arvioinnissa osoittamaan osaamiseen ja oppimisasenteisiin. Tutkimukseen osallistuneiden ruotsinkielisten koulujen määrä on sen verran pieni, että aineisto ei salli luotettavan kuvan piirtämistä suomen- ja ruotsinkielisten koulujen tai
oppilaiden mahdollisista eroista. Koska kysymys on kuitenkin koulutuspoliittisesti
kiinnostava (esim. Svedlin ym., 2013), tarkastelemme aineistomme valossa erästä
näiden erojen selkeää osa-aluetta eli suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaiden väistämättä erilaista suhdetta toisen kotimaisen kielen opiskeluun ja sitä seuraavia muita kielivalintoja. Sivuamme myös luvussa 7 tarkemmin käsiteltäviä koulujen ja luokkien välisiä eroja mutta tässä luvussa vain päättöarvosanojen näkökulmasta. Lopuksi tarkastelemme päättöarvosanojen yhteyttä oppilaiden kotitaustaan
sekä arvosanoissa ilmeneviä alueellisia eroja.

5.1 Oppiaineiden ja sukupuolten välisiä eroja
Nyt toteutettu arviointi ei mahdollista päättöarvosanojen vertaamista oppilaiden
opetussuunnitelman mukaiseen oppiainekohtaiseen osaamiseen muissa aineissa
kuin matematiikassa, joten huomio kiinnittyy aiemman metropolialueella toteutetun tutkimuksen (Kupiainen, 2016a) tavoin ennen kaikkea oppiaineiden sekä tyttöjen ja poikien välisiin eroihin päättöarvosanoissa (Taulukko 5.1 seur. sivulla).
Arvosanojen taso oli tässä valtakunnallisessa aineistossa lähellä Kupiaisen
(2016a) raportoimaa metropolialueen tasoa kevään 2014 yhteishaussa (lukuaineet:
tytöt ka 8,20 vs. 8,18 ja pojat 7,56 vs. 7,66; taito- ja taideaineet: tytöt 8,57 vs. 8,53
ja pojat 7,97 vs. 7,98). Tyttöjen arvosanataso oli siis lukuaineissa hieman metropolialueen tyttöjä korkeampi ja poikien selvästi heikompi sukupuolieron ollessa selvästi yli puoli arvosanaa metropolialueen kunnissa ilmennyttä suurempi.
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Taulukko 5.1 Päättötodistuksen arvosanat, kaikki oppilaat sekä tytöt ja pojat. Kaikki erot tilastollisesti
erittäin merkitseviä (p < 0,001) ). (ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, ƞ2 = efektikoko)
Kaikki

Tytöt

Ero1

Pojat

ka

kh

ka

kh

ka

kh

Ero

ƞ2

Äidinkieli

7,88

1,21

8,35

1,07

7,40

1,15

0,95

0,155

Matematiikka

7,73

1,42

7,95

1,38

7,51

1,42

0,44

0,024

A-englanti

8,03

1,32

8,18

1,29

7,87

1,32

0,31

0,014

Ruotsi/Suomi

7,50

1,44

7,99

1,36

7,00

1,34

0,99

0,117

Biologia

7,83

1,28

8,19

1,20

7,46

1,26

0,73

0,081

Maantiede

7,80

1,28

8,10

1,24

7,50

1,25

0,60

0,056

Fysiikka

7,76

1,34

7,94

1,31

7,58

1,34

0,36

0,019

Kemia

7,80

1,35

8,07

1,28

7,53

1,36

0,54

0,040

Historia

7,94

1,29

8,15

1,25

7,73

1,29

0,42

0,026

Yhteiskuntaoppi

7,98

1,24

8,29

1,17

7,67

1,23

0,62

0,063

Uskonto/ET*

8,12

1,28

8,52

1,15

7,71

1,28

0,81

0,102

Terveystieto

8,18

1,13

8,62

0,99

7,74

1,10

0,88

0,150

Keskiarvo

7,88

0,64

0,083

Lukuaineet

8,20

7,56

Taito- ja taideaineet
Kotitalous

8,16

0,91

8,56

0,77

7,76

0,86

0,80

0,192

Käsityö

8,22

0,89

8,38

0,87

8,07

0,87

0,31

0,031

Kuvataide

8,26

0,95

8,72

0,77

7,80

0,89

0,92

0,239

Liikunta

8,44

1,02

8,54

0,99

8,34

1,05

0,20

0,010

Musiikki

8,27

1,01

8,65

0,86

7,87

1,00

0,78

0,148

Keskiarvo

8,27

0,60

0,186

8,57

7,97

*ET = elämänkatsomustieto

Tyttöjen ja poikien välinen arvosanaero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p <
0,001) kaikissa oppiaineissa mutta taito- ja taideaineissa keskiarvon tasolla yli kaksinkertainen lukuaineisiin verrattuna. Tulos vastaa hyvin eroa tyttöjen ja poikien
suhteellisessa osuudessa taito- ja taideaineita painottavan opetuksen luokissa (ks.
luku 7). Ero oli lukuaineissa erityisen suuri äidinkielessä, terveystiedossa ja toisessa
kotimaisessa kielessä (B-ruotsissa) (ƞ2 = 0,155–0,117) ja muita pienempi A-englannissa, fysiikassa, matematiikassa ja historiassa (ƞ2 = 0,014–0,026). Taito- ja taideaineissa ero oli selvästi muita pienempi tytöille ja pojille useimmiten erikseen ja eri
opettajan toimesta opetettavassa liikunnassa sekä käsityössä (ƞ2 = 0,010–0,031)

1
Ilmoitetut efektikoot (ɳ2) voidaan rinnastaa seuraavasti Cohenin d -arvoihin: pieni efekti
(ɳ2 = 0,001–0,039), keskisuuri efekti (ɳ2 = 0,060–0,110) ja suuri efekti (ɳ2 = 0,140–0,200)
(Maher, Markey & Ebert-May, 2013, Table 2). Käytetty indikaattori ilmoittaa prosenteiksi
muunnettuna suoraan (esim. ɳ2 = 0,140 → 14 %) kyseisen tekijän selitysosuuden tarkastelun
kohteena olevassa muuttujassa ilmenevästä vaihtelusta.
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mutta huomattava muissa ja metropolitutkimuksen tapaan erityisen suuri kuvataiteessa, jossa sukupuoli selitti lähes neljänneksen arvosanavaihtelusta. Toisen asteen
valinnan näkökulmasta huomionarvoista on, että tyttöjen arvosanakeskiarvo oli yli
kahdeksan kaikissa oppiaineissa matematiikkaa, fysiikkaa ja B-ruotsia lukuun ottamatta, kun taas poikien arvosanakeskiarvo ei noussut yhdessäkään lukuaineessa
kahdeksaan ja nousi sen yli taito- ja taideaineistakin vain liikunnassa ja käsityössä.
Oppilaiden päättöarvosanat muodostavat varsin yhtenäisen kokonaisuuden eli
oppilas, joka menestyy hyvin jossain oppiaineessa, menestyy todennäköisesti
hyvin myös muissa oppiaineissa. Näin on erityisesti lukuaineiden kohdalla (α =
0,965, osiotason korrelaatiot r = 0,722–0,8592). Taito- ja taideaineiden arvosanojen
väliset yhteydet olivat reliabiliteettikertoimen avulla tarkasteltuina selvästi
lukuaineita heikommat (α = 0,783, osiotason korrelaatiot r = 0,451–0,652), mutta
kaikkien oppiaineiden arvosanat muodostavat yhdessä huomattavan vahvan
kokonaisuuden (α = 0,960, osiotason korrelaatiot r = 0,509–0,863). Lukuaineiden
arvosanojen keskinäinen yhteys oli erityisen vahva fysiikan ja kemian sekä biologian ja maantieteen välillä (r = 0,851 ja r = 0,843). Yhteys selittynee osin sillä, että
näissä oppiainepareissa kyse on usein saman opettajan opetuksesta ja arvosananannosta. Fysiikan ja kemian kohdalla yhteyden voimakkuus kertonee myös oppiaineiden sukulaisuudesta osana matemaattis-luonnontieteellistä oppiainekokonaisuutta. Fysiikan ja kemian arvosanojen yhteys matematiikan arvosanoihin oli myös
vahva (r = 0,810 ja r = 0,792). Ilman merkitystä ei liene myöskään näihin oppiaineisiin erityisesti panostavien oppilaiden myös myöhemmin jatkuva, keskitasoa
parempi koulumenestys (Kupiainen, 2016a; Kupiainen ym., 2018, 62–67). Myös
saman opettajan usein opettamien historian ja yhteiskuntaopin arvosanojen välinen
yhteys oli keskimääräistä korkeampi (r = 0,781). Heikoimmat yhteydet löytyivät Aenglannin ja terveystiedon sekä uskonnon ja yhteiskuntaopin arvosanojen väliltä,
mutta niissä kyse lienee enemmän oppilaiden sukupuolen kuin oppiaineen vaikutuksesta.
Lukuaineiden keskiarvon reliabiliteetissa (α = 0,965) ei ollut sukupuolieroa,
mutta yksittäisten oppiaineiden arvosanojen yhteys kokonaisuuteen vaihteli jonkin
verran sukupuolen mukaan. Tämä on nähtävissä jo taulukossa 5.1, jossa tyttöjen ja
poikien arvosanoissa on tyttöjen paremman koulumenestyksen lisäksi selviä oppiaineiden välisiä eroja sukupuolieron suuruudessa. Tämä tulee korostetusti esiin seuraavan sivun kuviossa 5.1, jossa oppiaineet on järjestetty toisaalta tyttöjen arvosanojen, toisaalta tyttöjen ja poikien arvosanojen välisen eron mukaiseen järjestykseen.

2

Tässä on käytetty useimmiten osaamis- tai asennemittarien luotettavuuden (erityisesti
konsistenssin) indikaattorina käytettyä reliabiliteettia (Cronbachin α, joka saa arvon välillä
0–1) osoittamaan sitä, kuinka yhtenäisen ”mittarin” eri oppiaineiden arvosanat
tosiasiallisesti muodostavat.
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8,5

8,5

8,0

8,0

7,5

7,5

7,0

7,0

6,5

6,5

Tytöt

Pojat

a) Tyttöjen arvosanojen mukaan

Ruotsi/Suomi
Äidinkieli
Terveystieto
Uskonto/ET
Biologia
Yhteiskuntaoppi
Maantiede
Kemia
Matematiikka
Historia
Fysiikka
A-englanti

9,0

Terveystieto
Uskonto/ET
Äidinkieli
Yhteiskuntaoppi
A-englanti
Biologia
Historia
Maantiede
Kemia
Matematiikka
Ruotsi/Suomi
Fysiikka

9,0

Tytöt

Pojat

b) Arvosanaeron mukaan

Kuvio 5.1. Lukuaineiden arvosanat: a) tytöt ja pojat järjestettynä tyttöjen arvosanakeskiarvon sekä
b) tyttöjen ja poikien välisen arvosanaeron mukaan

Molemmat kuviot tukevat tulkintaa arvosanojen merkityksestä oppilaiden tehdessä
myöhempiä koulutusvalintojaan. Voidaan nähdä, että arvosanaero ei ole suorassa
suhteessa arvosanatasoon, vaan tyttöjen kaikkien oppiaineiden paremmista arvosanoista huolimatta oppiaineiden voidaan nähdä jakautuvan jossain määrin ’tyttöjen
ja poikien aineisiin’. Nyt toteutetun arvioinnin tulokset tukevat aiemmassa tutkimuksessa esiin nousseita eroja tyttöjen ja poikien valinnoissa etenkin suhteessa matemaattis-luonnontieteellisiin oppiaineisiin (Kupiainen, Marjanen & Hautamäki,
2016; Metsämuuronen, 2017). Näiden oppiaineiden muita oppiaineita keskimääräistä alhaisempi arvosanataso ja pienempi sukupuoliero selittänevät ainakin osin
tyttöjen poikia vähäisempää halukkuutta suunnata ammatillisen koulutuksen teknisille aloille tai valita lukiossa pitkä matematiikka (Kupiainen, 2016b; Kupiainen
ym., 2018). Pienen sukupuolieron oppiaineisiin kuuluvat myös englanti A1- tai A2kielenä sekä historia, jossa sukupuolieron mahdollinen vaikutus on nähtävissä vielä
korkeakoulujenkin opiskelijavalinnassa (Kupiainen ym., 2018, 162).
Tyttöjen suhteellinen vahvuus on sen sijaan nähtävissä itsessään alhaisten
arvosanojen B-ruotsissa sekä tyttöjen poikkeuksellisen korkeiden arvosanojen
äidinkielessä, terveystiedossa ja uskonnossa. Ellei tilanne eroaisi niin selvästi historian arvosanoista, sen saattaisi ajatella heijastavan tyttöjen ja poikien laajasti raportoitua eroa luetun ymmärtämisessä (Leino, Nissinen, Puhakka & Rautopuro,
2017; Mullis, Martin, Foy & Drucker, 2012; OECD, 2010; Välijärvi & Sulkunen,
2012; ks. myös Solheim & Lundetræ, 2018). Tyttöjen ja poikien arvosanat ja niiden
välinen ero historiassa ja yhteiskuntaopissa ovat myös itsessään kiinnostava ilmiö.
Miksi tyttöjen menestyksessä näissä kahdessa, usein saman opettajan opettamassa
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oppiaineessa on selvästi suurempi – ja päinvastainen – ero kuin poikien arvosanoissa? Selitys ei ilmeisestikään löydy luetun ymmärtämisestä, joten sitä on ehkä
etsittävä esimerkiksi poikien menestyksen tyttöjä vahvemmasta yhteydestä oppiaineen henkilökohtaisesti kiinnostavaksi tai tärkeäksi kokemiseen (Mullis ym., 2012;
Solheim & Lundetræ, 2018).
Kaikkien arvosanojen joukossa silmään osuu kuitenkin ehkä selvimmin toinen
kotimainen kieli – tai nimenomaan sen laajimmin peruskoulussa opiskeltu muoto
eli B1-ruotsi. Sen merkitys poikien muutenkin tyttöjä heikommassa koulumenestyksessä ei ole ratkaiseva, mutta siinä missä toisen kotimaisen kielen arvosana laskee tyttöjen lukuaineiden keskiarvoa 0,02 yksikköä, laskee se poikien keskiarvoa
0,05 yksikköä. Ero ei näytä suurelta mutta yhdistettynä peruskoulussa tarjolla olevien muiden kielten arvosanoihin se saattaa asettaa oppilaat toisen asteen valinnassa
eriarvoiseen asemaan joidenkin koulujen siirtyessä kokeilemaan hallituksen mahdollistamaa vapaata kielimallia (ks. Helsingin Sanomat, 2017)3.
Myös taito- ja taideaineiden arvosanat muodostivat suhteellisen yhtenäisen kokonaisuuden (α = 0,783), jonka yhteys lukuaineiden keskiarvoon oli myös varsin
vahva (r = 0,745). Näyttää siis siltä, että kuten aiemmissa tutkimuksissa (esim. Kupiainen, 2016a), taito- ja taideaineiden samoin kuin opetussuunnitelman ohjeiden
mukaisesti kaikkien muidenkin oppiaineiden arvosanoihin sisältyy oppiainekohtaisen osaamisen rinnalla myös vaihteleva osuus oppilaan yleisempää suhtautumista
koulutyöhön ja koulun vaatimuksiin (Opetushallitus, 2014; Ouakrim-Soivio ym.,
2017).

5.2 Päättöarvosanat ja arvioinnissa osoitettu osaaminen
Oppilaiden päättöarvosanat olivat odotetusti yhteydessä heidän nyt toteutetussa arvioinnissa osoittamaansa osaamiseen (Taulukko 5.2 seuraavalla sivulla). Olemme
käyttäneet tarkastelussa pääosin samaa osaamistehtävien jaottelua kuin edellä
luvussa 2 kuitenkin sillä erolla, että olemme yksinkertaisuuden vuoksi yhdistäneet
erillisen matematiikan kokeen osaksi matemaattisen ajattelun kokonaisuutta.
Useimpien oppiaineiden arvosanat olivat vahvimmin yhteydessä oppilaan menestykseen matemaattisen ajattelun tehtävissä (r = 0,497) ja heikoimmin yhteydessä
luetun ymmärtämiseen (r = 0,398). Tätä ei kuitenkaan tule tulkita luetun ymmärtämisen vähäiseksi rooliksi koulumenestyksessä, vaan kyse lienee todennäköisemmin
arvioinnin kahden luetunymmärtämistehtävän riittämättömyydestä äidinkielen sisällöllisesti laajan alueen kuvaajana.

3
Arvosana- tai sukupuolinäkökulma ei kuitenkaan näytä olleen erityisesti esillä Helsingin
kaupunginhallituksen päättäessä aloitteesta sallia kielivalintakokeilu myös Helsingin
peruskouluissa (Helsingin Sanomat, 2018).
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Taulukko 5.2. Oppilaiden päättöarvosanojen yhteys (korrelaatio) heidän arvioinnissa osoittamaansa
osaamiseen
Päättelytaito

Matemaattinen
ajattelu

Luetun
ymmärtäminen

Äidinkieli

0,464**

0,495**

0,419**

Matematiikka

0,503**

0,588**

0,393**

A-englanti

0,470**

0,495**

0,413**

Ruotsi/Suomi

0,412**

0,490**

0,400**

Biologia

0,460**

0,509**

0,399**

Maantiede

0,449**

0,486**

0,394**

Fysiikka

0,494**

0,562**

0,397**

Kemia

0,478**

0,542**

0,402**

Historia

0,444**

0,462**

0,416**

Yhteiskuntaoppi

0,434**

0,457**

0,394**

Uskonto/ET*

0,409**

0,440**

0,378**

Terveystieto

0,401**

0,432**

0,371**

Keskiarvo

0,452**

0,497**

0,398**

Kotitalous

,325**

,351**

,300**

Käsityö

,249**

,271**

,195**

Kuvataide

,301**

,317**

,284**

Liikunta

,191**

,247**

,168**

Musiikki

,326**

,359**

,307**

Keskiarvo

,278**

,309**

,251**

Lukuaineet

Taito- ja taideaineet

* ET = elämänkatsomustieto
** = yhteys on merkitsevä tasolla p ≤ 0,001

Arvioinnissa mitattu osaaminen selitti kaikkien tehtävien ratkaisuprosenttien keskiarvona 42 prosenttia oppilaiden lukuaineiden ja 21 prosenttia heidän taito- ja taideaineiden keskiarvoissaan ilmenevästä vaihtelusta. Arvioinnin päättelytaitoa korostavat tehtävät ennustivat lukuaineista parhaiten oppilaiden matematiikan,
fysiikan ja kemian arvosanoja ja heikoiten terveystiedon arvosanoja. Taito- ja
taideaineissa niiden yhteys oli vahvin musiikin ja heikoin liikunnan arvosanoihin.

5.3 Päättöarvosanojen yhteys oppimisasenteisiin
Myös oppilaiden oppimisasenteet olivat yhteydessä heidän arvosanoihinsa. Olemme käyttäneet tarkastelussa neljää osin eri teoriataustoista nousevaa asenneulottuvuutta eli oppimista tukevia ja sitä haittaavia asenteita, akateemista minäkäsitystä
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ja koulutyöhön sitoutumista4. Taulukossa 5.3 on esitetty näiden neljän asenneulottuvuuden yhteys eri oppiaineiden arvosanoihin sekä lukuaineiden ja taito- ja taideaineiden arvosanojen keskiarvoihin.
Taulukko 5.3. Oppilaiden päättöarvosanojen yhteys (korrelaatio) heidän arvioinnissa ilmaisemiinsa oppimisasenteisiin ja -uskomuksiin
Oppimista
tukevat

Koulutyötä
haittaavat

Akateeminen
minäkäsitys

Koulutyöhön
sitoutuminen

Äidinkieli

0,480**

-0,313**

0,518**

0,360**

Matematiikka

0,445**

-0,331**

0,570**

0,340**

A-englanti

0,338**

-0,245**

0,420**

0,247**

Ruotsi/Suomi

0,481**

-0,301**

0,451**

0,359**

Biologia

0,497**

-0,329**

0,489**

0,367**

Maantiede

0,495**

-0,313**

0,498**

0,365**

Fysiikka

0,465**

-0,342**

0,532**

0,354**

Kemia

0,475**

-0,318**

0,516**

0,352**

Historia

0,428**

-0,288**

0,471**

0,303**

Yhteiskuntaoppi

0,480**

-0,317**

0,494**

0,346**

Uskonto/ET*

0,464**

-0,295**

0,447**

0,333**

Terveystieto

0,456**

0-,279**

0,433**

0,323**

Keskiarvo

0,534**

-,360**

0,575**

0,393**

Kotitalous

0,333**

-0,212**

0,297**

0,222**

Käsityö

0,242**

-0,156**

0,249**

0,176**

Kuvataide

0,287**

-0,169**

0,265**

0,227**

Liikunta

0,316**

-0,197**

0,259**

0,225**

Musiikki

0,307**

-0,207**

0,301**

0,228**

Keskiarvo

0,406**

-0,258**

0,376**

0,296**

Lukuaineet

Taito- ja taideaineet

*ET = elämänkatsomustieto
** = yhteys on merkitsevä tasolla p ≤ 0,001

Vertaamalla taulukoita 5.2 ja 5.3 voidaan huomata, että oppilaiden asenteiden
yhteys heidän arvosanoihinsa on joiltain osin jopa vahvempi kuin arvosanojen
yhteys heidän arvioinnissa osoittamaansa osaamiseen. Tarkastelluista asenteista

4
Oppimista tukevat asenteet (α = 0,918): oppimisorientaatio, saavutusorientaatio, oma yrittäminen; oppimista haittaavat asenteet (α = 0,784): välttämisorientaatio, luovutusherkkyys,
usko sattumaan tai muuhun itsen ulkopuoliseen tekijään menestyksen tai sen puutteen selittäjänä; akateeminen minäkäsitys (α = 0,885): minä lukijana, minä kirjoittajana, minä laskijana; sekä lähemmäs arjen koulutyötä tuleva koulutyöhön sitoutuminen (α = 0,783): koulun koettu tärkeys, tuntikuuntelu ja kotitehtävien teko.
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akateeminen minäkäsitys eli oppilaan arvio omasta osaamisestaan keskeisissä kouluaineissa oli odotetusti vahvimmin yhteydessä heidän koulumenestykseensä; heijastuuhan tuossa kuvassa ennen kaikkea oppilaan koulu-uransa aikana saama
palaute omasta menestyksestään (Marsh, Trautwein, Lüdtke, Köller & Baumert,
2005). Kuten aiemmassakin tutkimuksessa (esim. Kupiainen, 2016c) on havaittu,
oppimista tukevien asenteiden positiivinen yhteys koulumenestykseen on koulutyön näkökulmasta haitallisten asenteiden negatiivista yhteyttä vahvempi. Se, että
oppilas yrittää koulussa parhaansa ja pitää koulua ja siellä menestymistä tärkeänä
edistää siis oppimista enemmän kuin usko siihen, että menestyksen puute johtuu
jostain muusta kuin omasta toiminnasta. Toisaalta pyrkimys selvitä koulusta mahdollisimman vähällä työllä tai taipumus luovuttaa vaikeiden tehtävien edessä heikentävät oppimista. Taulukossa on nähtävissä jo edellä mainittu ’hyvän koululaisuuden’ selvä yhteys myös taito- ja taideaineiden arvosanoihin, vaikka yhteydet oppilaiden asenteiden ja menestyksen välillä ovatkin taito- ja taideaineissa selvästi
lukuaineita heikommat. Esimerkiksi oppimista tukevat asenteet selittävät
lukuaineiden keskiarvossa ilmenevästä vaihtelusta 27,5 prosenttia mutta taito- ja
taideaineiden arvosanoissa ilmenevästä vain 16,5 prosenttia.

5.4 Ajattelutaito ja asenteet päättöarvosanojen selittäjinä
Tarkennamme kuvaa oppilaiden arvioinnissa osoittaman osaamisen (ajattelutaidon)
ja oppimisasenteiden suhteellisesta merkityksestä koulumenestyksen ennus- tajina
rakenneyhtälömallilla (SEM, ks. esim. Halme, Kanste, Nummi & Perälä, 2014),
jonka pohjana ovat samat osaamisen ja oppimisasenteiden ulottuvuudet kuin edellä
esitetyissä tarkasteluissa. Osaamisen osalta malliin (Kuvio 5.2 seuraavalla sivulla)
on siis otettu ratkaisuprosenttien keskiarvoina oppilaan suoritus päättelytaidon (P),
matemaattisen ajattelun (M) ja luetun ymmärtämisen (L) tehtävissä. Asenteista malliin on valittu neljä kokonaisuutta eli jo taulukossa 4.3 esitetyt oppimista tukevat
asenteet (T), koulutyötä haittaavat asenteet (H), akateeminen minäkäsitys (A) ja
kouluun sitoutuminen (S). Ennustettavana muuttujana on lukuaineiden keskiarvo
(Ka), joka on mallinnettu eri oppiaineiden arvosanoista. Mallin sopivuus jää hieman
alle tavoitearvojen5 (TLI = 0,917; CFI = 0,936; RMSEA = 0,082), mutta sitä voidaan pitää riittävänä osaamisen ja asenteiden suhteellisenmerkityksen karkeaan arvioimiseen oppilaiden koulumenestyksen selittäjänä.

5

Mallin riittävyystarkastelussa käytettiin suositusten mukaisesti CFI-, TLI-, ja RMSEA- indeksilukuja (Byrne, 2010; Schreiber, Nora, Stage, Barlow & King, 2006). Aineiston koosta
johtuen χ²-arvot olivat tilastollisesti merkitseviä, vaikka muut tunnusluvut olivat lähellä hyväksyttävää (hyvä malli: CFI > 0,950 ja RMSEA < 0,060, hyväksyttävä malli: CFI > 0,900,
RMSEA < 0,080).
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Kuvio 5.2. Päättöarvosanojen ennustemalli. Osaaminen (Os): päättelytaito (P), matemaattinen ajattelu
(M) ja luetun ymmärtäminen (L). Asenteet (As): oppimista tukevat (T), koulutyötä haittaavat (H), akateeminen minäkäsitys (A) ja koulutyöhön sitoutuminen (S). Lukuaineiden keskiarvo (Ka): äidinkieli (Ä), matematiikka (M), A-englanti (E), ruotsi/suomi (R), biologia (B), maantiede (G), fysiikka (F), kemia (K), historia (H), yhteiskuntaoppi (Y), uskonto/ET (U) ja terveystieto (T).

Malli selittää 67 prosenttia lukuaineiden keskiarvossa esiintyvästä vaihtelusta. Kuviosta 5.2 voidaan nähdä, että huolimatta asenteiden edellä raportoidusta lähes osaamisen tasoa olevasta yhteydestä koulumenestykseen, osaamisen merkitys on selvästi asenteita vahvempi, kun osaaminen ja asenteet otetaan huomioon samanaikaisesti. Kyse on osin niiden vahvasta sisäisestä kytköksestä eli siitä, että osaavien
oppilaiden oppimisasenteet ovat keskimäärin heikommin menestyviä paremmat,
osin siitä, että myönteisimmätkään asenteet eivät yksinään johda menestykseen.
Asenteiden itsenäinen selitysvoima heikkenee entisestään, jos malliin lisätään vanhempien koulutus.
Mallin selitysvoima on tytöillä poikia vahvempi (70 % vs. 63 %). Ero selittyy
pitkälti sillä, että osaamisen ja asenteiden välinen yhteys (β) on tytöillä selvästi poikia vahvempi (β = 0,52 vs. β = 0,44). Osaamisen ja asenteiden suhteellinen merkitys lukuaineiden keskiarvossa ilmenevän vaihtelun selittäjänä on kuitenkin lähes
identtinen (osaaminen: β = 0,58 vs. β = 0,56, asenteet: β = 0,38 vs. β = 0,37).
Kuten jo edellä totesimme, malliin sisältyvä akateeminen minäkäsitys eroaa
muista asennemuuttujista siinä, että se sekä heijastaa aiempaa osaamista että ennustaa tulevaa oppimista (Marsh ym., 2005). Akateemisen minäkäsityksen poistaminen
mallista heikentää hieman sen tunnuslukuja (TLI = 0,908; CFI = 0,928; RMSEA =
0,83) ja laskee mallin selitysosuutta koulumenestyksestä muutamalla prosenttiyksiköllä (65 % vs. 67 %). Poisto heikentää osaamisen ja oppimisasenteiden välistä
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yhteyttä (β = 0,41 vs. β = 0,48) sekä asennekomponentin merkitystä koulumenestyksen ennustajana (β = 0,33 vs. β = 0,36) kasvattaen osaamisen roolia (β = 0,62 vs.
β = 0,58). Jos tähän kolmen asennemuuttujan malliin lisätään uutena tekijänä vanhempien koulutus, tunnusluvut pysyvät ennallaan, mutta mallin selitysvoima nousee takaisin 67 prosenttiin. Vanhempien koulutus on yhteydessä sekä osaamiseen
että oppimisasenteisiin (β = 0,34 ja β = 0,24), mutta sillä on mallissa itsenäinen,
joskin melko pieni selitysosuus suhteessa oppilaan koulumenestykseen (β = 0,13).
Vanhempien koulutuksen huomiointi muuttaa myös osaamisen ja asenteiden suhteellista roolia koulumenestyksen selittäjänä heikentämällä asenteiden painoarvoa
suhteessa osaamiseen (β = 0,31 vs. β = 0,58).
Kaiken kaikkiaan malli osoittaa, että asenteiden ennustevoiman tarkastelu erillään oppilaiden osaamisesta antaa asenteille liian suuren roolin koulumenestyksen
selittäjänä. Mallin tarkastelu akateemisen minäkäsityksen kanssa ja ilman sitä osoittaa myös, miten läheisesti asenteiden varaan rakennettujen mallien ennustevoima
riippuu siitä, mitä nimenomaisia asenteita niihin on sisällytetty.

5.5 Suomen- ja ruotsinkielisten koulujen arvosanat
Vaikka suomen- ja ruotsinkieliset koulut noudattavat pääosin yhteistä opetussuunnitelmaa, oppilaiden opiskelemat oppiainekokonaisuudet eroavat toisistaan osin
varsin merkittävästi (ks. Svedlin ym., 2013). Päättöarvosanojen näkökulmasta merkittävin ero koskee toista kotimaista kieltä, mutta sen heijastuksena myös yleisessä
koulua koskevassa keskustelussa usein vieraaksi kieleksi miellettyä A-kieltä. Nyt
toteutetun arvioinnin otokseen osallistuneiden suomenkielisten koulujen oppilaista
lähes kaikki (97 %) opiskelivat A1-kielenä englantia, kun taas ruotsinkielisten koulujen oppilaista lähes yhtä suurella osuudella (96 %) ensimmäinen aloitettu A1-kieli
oli suomi (Taulukko 5.4 seuraavalla sivulla). Tämän seurauksena lähes kaikki ruotsinkielisten koulujen oppilaat opiskelivat A1-kielen ohessa A2-kieltä, jonka puolestaan valitsi harvempi kuin joka kahdeksas suomenkielinen oppilas (Taulukko 5.5
seuraavalla sivulla). Sen sijaan useimpien suomenkielisten oppilaiden opetusohjelmaan kuuluva B1-kieli, joka on lähes kaikilla ruotsi, sisältyy tässä aineistossa vain
seitsemän ruotsinkielisen oppilaan opinto-ohjelmaan (Taulukko 5.6 seuraavalla sivulla).
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Taulukko 5.4 Päättöarvosanat, A1-kieli: suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaat (ka = keski-arvo,
kh = keskihajonta, N = oppilasmäärä)

Suomenkieliset
koulut

Ruotsinkieliset
koulut

Osuus oppilaista

ka

kh

ka

kh

suomenkielisiä

ruotsinkielisiä

7,99

1,32

8,25

1,39

97 %

4%

7,84

1,25

A1-ruotsi

8,48

1,40

1%

A1-saksa

8,82

1,16

1%

A1-ranska

9,38

0,99

1%

A1-venäjä

9,36

0,90

0%

Ka / N

8,02

A1-englanti
A1-suomi

7,86

96 %

6 884

372

Taulukko 5.5 Päättöarvosanat, A2-kieli: suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaat. Huom: prosenttiosuudet on laskettu A2-kielen opiskelijoista, ei koko oppilasjoukosta. (ka = keskiarvo, kh =
keskihajonta, N = oppilasmäärä)
Suomenkieliset
koulut

Ruotsinkieliset
koulut

ka

kh

ka

kh

suomenkielisiä

ruotsinkielisiä

A2-englanti

9,01

1,13

8,16

1,19

20 %

96 %

A2-ruotsi

8,02

1,24

A2-saksa

8,59

1,18

23 %

A2-ranska

8,91

1,10

8%

A2-venäjä

8,38

1,02

2%

Ka / N

8,43

A2-suomi

Osuus oppilaista

47 %
8,44

1,09

8,17

4%

921

380

Taulukko 5.6 B1-kieli: suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaat. Huom: prosenttiosuudet on
laskettu B1-kielen opiskelijoista, ei koko oppilasjoukosta. (ka = keskiarvo, kh = keskihajonta,
N = oppilasmäärä)
Suomenkieliset
koulut

B1-ruotsi

ka

kh

7,43

1,45

B1-suomi
B1-englanti

8,4

Ka / N

7,43
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Ruotsinkieliset
koulut
ka

kh

7,43

0,54

Osuus oppilaista
suomenkielisiä

ruotsinkielisiä

100 %

0,89

100 %
0%

7,43

6 362

7

Toisella kotimaisella kielellä on erityinen asema suomen- ja ruotsinkielisten
oppilaiden opintokokonaisuuksissa. Tästä seuraa, että aineiston ruotsinkielisten
koulujen yhteishakuun osallistuneesta 380 oppilaasta vain seitsemän (1,8 %) opiskeli toista kotimaista kieltä eli suomea B-kielenä, kun taas aineiston suomenkielisten koulujen 6 888 oppilaasta 92 prosenttia (n = 6 357) opiskeli ruotsia B-kielenä.
Suomenkielisistä vain yksi prosentti (n = 71) opiskeli ruotsia A1-kielenä ja kuusi
prosenttia (6,3 %, n = 432) A2-kielenä.
Näistä eroista johtuen olemme esittäneet tämän luvun taulukoissa oppilaiden
päättöarvosanat siten, että A-englannin arvosanassa on yhdistetty sitä sekä A1- että
A2-kielenä opiskelleet ja ruotsi/suomi-arvosanassa kaikki toisen kotimaisen kielen
arvosanat riippumatta siitä, onko kieltä opiskeltu A1-, A2- vai B-kielenä. Näin on
myös taulukossa 5.7, jossa olemme esittäneet suomen- ja ruotsinkielisten koulujen
oppilaiden päättöarvosanat.
Taulukko 5.7 Päättöarvosanat: suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaat (ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, p = tilastollinen merkitsevyys)

Suomenkieliset koulut

Ruotsinkieliset koulut

Eron
merkitsevyys
p

ka

kh

ka

kh

Äidinkieli

7,88

1,21

7,87

1,13

–

Matematiikka

7,72

1,42

7,95

1,35

< 0,01

A-englanti

8,02

1,32

8,16

1,20

< 0,05

Ruotsi/Suomi

7,48

1,44

7,83

1,24

< 0,001

Biologia

7,81

1,28

8,14

1,21

< 0,001

Maantiede

7,78

1,28

8,15

1,15

< 0,001

Fysiikka

7,75

1,34

7,91

1,28

< 0,05

Kemia

7,79

1,35

7,99

1,22

< 0,01

Historia

7,92

1,29

8,31

1,20

< 0,001

Yhteiskuntaoppi

7,96

1,24

8,35

1,17

< 0,001

Uskonto/ET

8,12

1,28

8,06

1,31

–

Terveystieto

8,18

1,14

8,29

1,08

–

Keskiarvo

7,90

8,10

< 0,001

Taito- ja taideaineet
Kotitalous

8,16

0,91

8,30

0,87

< 0,01

Käsityö

8,22

0,89

8,21

0,73

–

Kuvataide

8,26

0,95

8,34

0,88

–

Liikunta

8,42

1,03

8,72

0,94

< 0,001

Musiikki

8,26

1,02

8,37

0,89

Keskiarvo

8,27

8,39

< 0,05
< 0,001
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Taulukosta voidaan nähdä, että ruotsinkielisten oppilaiden arvosanat olivat äidinkieltä, uskontoa/elämänkatsomustietoa ja terveystietoa lukuun ottamatta suomenkielisten oppilaiden arvosanoja paremmat. Tilastollisesta merkitsevyydestään huolimatta ero oli vähäinen, ja koulun opetuskieli selitti suurimmillaankin vain puoli
prosenttia arvosanoissa ilmenevästä vaihtelusta. Käytännössä ero lukuaineiden keskiarvossa olisi kuitenkin ratkaiseva tilanteessa, jossa suomen- ja ruotsinkieliset oppilaat pyrkisivät toisen asteen valinnassa samaan oppilaitokseen. Näin voi ajatella
käyvän erityisesti kaksikielisten alueiden taito- ja taidepainotteisissa lukioissa, joiden tarjonta on suomenkielisellä puolella selvästi ruotsinkielistä runsaampi.

5.6 Erilaisia arvosanoja erilaisissa luokissa
Oppilaiden päättöarvosanat olivat yhteydessä myös siihen luokkaan, missä he opiskelivat. Kun luokkia tarkastellaan huomioimatta koulun osuutta vaihtelusta, luokka
selitti keskimäärin 23 prosenttia eri lukuaineiden arvosanoissa ilmenevästä vaihtelusta (efektikoko ƞ 2 = 0,208–0,247, p < 0,001). Luokkien väliset erot eivät kuitenkaan heijasta vain kouluja, joissa luokat sijaitsevat, eivätkä ne ole satunnaisia. Seuraavan sivun taulukossa 5.8 on esitetty arvosanat rehtorien ilmoittaman luokanmuodostusperusteen mukaan (luokanmuodostuksesta ja taulukossa käytetystä luokkatyypittelystä, ks. luku 7).
Vaikka valtaosa luokista oli rehtorien ilmoituksen mukaan ’tavallisia’, luokkatyyppi selitti 6,4 prosenttia lukuaineiden keskiarvossa ilmenevästä vaihtelusta
(ƞ2 = 0,035–0,062, p < 0,001) niissä kouluissa, joiden luokanmuodostusperusteista
on tieto. Odotuksia myötäillen oppilaiden lukuaineiden arvosanat olivat korkeimmat luokissa, joiden oppilaat olivat hakeutuneet ja jotka oli valittu kyseiseen luokkaan jonkin lukuaineen painotuksen vuoksi. Taito- ja taideaineiden arvosanat olivat
sen sijaan korkeammat taito- tai taidepainotteisen oppiaineen luokissa, joiden oppilaat oli valittu joko erityisen kiinnostuksen tai näytön perusteella. Oppilaiden arvosanat jäivät sen sijaan selvästi muita luokkatyyppejä heikommiksi oppilaiden tuen
tarpeeseen perustuvissa pienluokissa ja -ryhmissä.
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Taulukko 5.8 Päättötodistuksen lukuaineiden sekä taito- ja taideaineiden arvosanat erilaisissa luokissa
sekä niissä kouluissa, joiden luokanmuodostuksesta ei ole tietoa. Luokkien välisen eron efektikoko (ƞ2)
on laskettu vain kouluille, jotka ilmoittaneet luokanmuodostuksen perusteet. (ka = keskiarvo, kh = keskihajonta)

Taito- ja
taideainepainotus

Tavalliset
luokat

n = 497

n = 454

n = 2 193

n = 290

n = 5 094

ka / kh

ka / kh

ka / kh

ka / kh

ka / kh

Äidinkieli

8,15 / 1,17

8,19 / 1,14

7,74 / 1,21

6,91 / 1,08

0,040

7,94 / 1,25

Matematiikka

8,28 / 1,33

7,95 / 1,38

7,59 / 1,40

6,87 / 1,16

0,035

7,79 / 1,46

A-englanti

8,58 / 1,17

8,23 / 1,25

7,89 / 1,30

7,08 / 1,34

0,043

8,14 / 1,34

Ruotsi / Suomi

8,00 / 1,32

7,74 / 1,35

7,34 / 1,42

6,36 / 1,19

0,043

7,60 / 1,48

Biologia

8,36 / 1,18

8,17 / 1,18

7,70 / 1,29

6,91 / 1,08

0,045

7,83 / 1,31

Maantiede

8,31 / 1,12

8,11 / 1,14

7,68 / 1,28

6,76 / 1,05

0,050

7,78 / 1,31

Fysiikka

8,32 / 1,24

8,16 / 1,28

7,62 / 1,31

6,68 / 1,16

0,055

7,76 / 1,40

Kemia

8,35 / 1,21

8,19 / 1,35

7,67 / 1,33

6,59 / 1,16

0,059

7,78 / 1,40

Historia

8,44 / 1,20

8,37 / 1,18

7,85 / 1,29

6,70 / 1,09

0,062

7,89 / 1,30

Yhteiskuntaoppi

8,52 / 1,16

8,29 / 1,17

7,88 / 1,26

7,07 / 1,10

0,045

7,91 / 1,26

Uskonto/ET

8,48 / 1,14

8,36 / 1,19

7,99 / 1,27

6,99 / 1,11

0,045

8,16 / 1,36

Terveystieto

8,51 / 0,96

8,35 / 1,02

8,07 / 1,14

7,30 / 1,08

0,037

8,19 / 1,20

8,36

8,18

7,75

6,85

0,064

7,90

Kotitalous

8,32 / 0,85

8,38 / 0,79

8,08 / 0,92

7,46 / 0,97

0,033

8,21 / 0,95

Käsityö

8,30 / 0,90

8,36 / 0,79

8,18 / 0,89

7,60 / 1,02

0,024

8,21 / 0,92

Kuvataide

8,29 / 0.87

8,44 / 0,84

8,25 / 0,96

7,63 / 1,01

0,022

8,21 / 0,98

Liikunta

8,71 / 0,91

8,84 / 0.93

8,36 / 1,06

7,55 / 1,18

0,048

8,35 / 1,06

Musiikki

8,56 / 0,92

8,77 / 0,88

8,22 / 1,00

7,34 / 1,11

0,063

8,16 / 1,04

8,43

8,56

8,22

7,52

0,068

8,23

Lukuainepainotus

Keskiarvo

Pienryhmät
ja
erityisluokat

Ei tietoa
luokista
ƞ2

Taito- ja taideaineet

Keskiarvo
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Taulukossa 5.9 on tarkasteltu lähemmin lukuaineiden arvosanojen eroja erilaisen
lukuainepainotuksen omaavien luokkien välillä. Taulukosta nähdään, että luokkien
väliset arvosanaerot olivat yllättävänkin suuria (kaikki erot, p < 0,001).
Taulukko 5.9 Päättötodistuksen lukuaineiden arvosanat tietyn lukuaineen painotukseen perustuvissa
luokissa. Ero luokkatyyppien välillä on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0,001) kaikissa oppiaineissa. (n = oppilaiden määrä, ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, ƞ2 = efektikoko)
Kielipainotus
n = 105

A1- tai A2kieli
n = 167

Matematiikka
n = 139

Luonnontiede
n = 86

ka / kh

ka / kh

ka / kh

ka / kh

Äidinkieli

7,78 / 1,31

7,92 / 1,11

8,64 / 1,09

8,28 / 0,93

0,085

Matematiikka

8,26 / 1,46

7,61 / 1,30

8,91 / 1,04

8,59 / 1,05

0,157

A-englanti

8,78 / 1,02

8,02 / 1,24

9,05 / 0,94

8,67 / 1,11

0,129

Ruotsi / Suomi

7,77 / 1,32

7,79 / 1,20

8,40 / 1,34

7,99 / 1,39

0,042

Biologia

8,47 / 1,24

7,79 / 1,04

8,77 / 1,10

8,67 / 1,07

0,127

Maantiede

8,41 / 1,04

7,82 / 1,06

8,69 / 1,10

8,52 / 1,07

0,104

Fysiikka

8,15 / 1,41

7,76 / 1,18

8,94 / 099

8,60 / 0,96

0,150

Kemia

8,26 / 1,25

7,83 / 1,15

8,95 / 1,06

8,52 / 1,06

0,136

Historia

8,24 / 1,38

8,09 / 1,09

8,97 / 1,05

8,53 / 1,10

0,091

Yhteiskuntaoppi

8,27 / 1,41

8,13 / 1,04

8,93 / 0,97

8,90 / 0,96

0,101

Uskonto/ET

8,49 / 1,25

8,03 / 1,01

8,82 / 1,08

8,80 / 1,07

0,090

Terveystieto

8,39 / 1,04

8,29 / 0,87

8,81 / 0,94

8,59 / 0,90

0,051

8,32

7,94

8,86

8,61

Lukuaineiden ka

ƞ2

Lukuainepainotusten mukaisten luokkien välillä oli eroja myös taito- ja taideaineiden arvosanoissa, mutta erot olivat selvästi lukuaineiden arvosanoja pienempiä
(efektikoon keskiarvo ƞ 2 = 0,027 vs. ƞ2 = 0,105) ja näyttivät heijastavan
lähinnä tyttöjen ja poikien vaihtelevaa osuutta luokissa.
Myös taito- tai taideainepainotteisten luokkien oppilaiden arvosanoissa oli eroja.
Erot olivat kuitenkin selvästi vähäisempiä kuin edellä tarkastelluissa lukuainepainotuksen luokissa ja ylsivät edes heikkoon tilastolliseen merkitsevyyteen vain muutamassa lukuaineessa, joissa niissäkin selitys löytynee painotuksen sijaan luokkien
sukupuolijakaumasta. Taito- ja taideaineissa erot olivat suuremmat mutta ylsivät
tilastolliseen merkitsevyyteen vain luokanmuodostuksen perusteena olleessa kuvataiteessa, musiikissa tai liikunnassa (Taulukko 5.10 seuraavalla sivulla).

112

Taulukko 5.10. Päättötodistuksen lukuaineiden arvosanat tietyn taito- tai taideaineen painotukseen perustuvissa luokissa. Ero luokkatyyppien välillä on liikunnassa tilastollisesti erittäin merkitsevä
(p < 0,001) ja kuvataiteessa sekä musiikissa merkitsevä (p < 0,01). (n = oppilaiden määrä, ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, ƞ2 = efektikoko)

Musiikkipainotus
n = 150

Kuvataide- tai
ilmaisupainotus
n = 62

Urheilu- tai
liikuntapainotus
n = 205

Viestintä- tai
TVT-painotus
n = 32

ƞ2

ka

kh

ka

kh

ka

kh

ka

kh

Kuvataide

8,49

0,88

8,55

0,69

8,30

0,83

8,78

0,79

0,031

Liikunta

8,35

1,01

8,65

0,75

9,32

0,69

8,51

0,73

0,227

Musiikki

8,71

0,92

9,02

0,69

8,81

0,88

8,35

0,86

0,032

Voidaan siis nähdä, että se millaisessa luokassa oppilas opiskelee, näkyy myös hänen perusopetuksen päättöarvosanoissaan. Nyt toteutettu arviointi oli kuitenkin
luonteeltaan poikkileikkaus, eikä se tarjoa mahdollisuutta verrata oppilaan päättöarvosanoja hänen kuudennen luokan arvosanoihinsa. Jää siis myöhemmän tutkimuksen tehtäväksi arvioida, onko tietyn tyyppisessä luokassa opiskelu edistänyt oppilaan arvosanojen kehitystä.

5.7 Koulujen väliset erot arvosanoissa
Koulujen väliset erot ovat viime vuosina kasvaneet niin PISA-tutkimuksessa (Vettenranta ym., 2016, 57–59) kuin kansallisissa oppimistulosten arvioinneissakin
(esim. Hirvonen, 2012, 111–112). Kyse lienee osin laajemmasta aluellisesta eriytymisestä (esim. Kauppinen & Vaalavuo, 2017; Vettenranta ym., 2016, 60–61), mutta
etenkin koulutussosiologisessa tutkimuksessa ilmiö on liitetty korostetusti kouluvalintaan ja kaupunkien sisäiseen eriytymiskehitykseen (Bernelius, 2013; Kosunen,
2016; Seppänen, 2006; Seppänen, Kalalahti, Rinne & Simola, 2015). Huolimatta
lain vanhemmille sallimasta mahdollisuudesta valita lapsensa koulu, koulujen väliset erot syntyvätkin yhä ennen kaikkea laajemmista alueellisista ja kuntien sisäisistä
sosioekonomisista eroista koulujen oppilaaksiottoalueiden välillä.
Nyt toteutetussa valtakunnallisessa arvioinnissa koulun selitysosuus oppilaiden
osaamisessa ja oppimisasenteissa oli suhteellisen heikko – jopa silloin, kun sitä tarkastellaan itsenäisesti, erillään siihen kiinteästi kytkeytyvistä luokkien välisistä
eroista. Erikseen tarkasteltuna koulu selitti oppilaiden arvioinnissa osoittamasta
osaamisesta 7 prosenttia ja luokka 25 prosenttia. Samanaikaisesti luokan kanssa tarkasteltuna koulu selitti kuitenkin vaihtelusta 6 ja luokka vain 13 prosenttia (vrt. luku
4, jonka mallinnuksissa on huomioitu luokan ja koulun ohessa myös AVI-alue). Ero
nimenomaan luokan selitysosuudessa on huomattava ja kertoo luokkien ja koulujen
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välisten erojen yhteenkietoutumisesta6. Päättöarvosanoissa vastaavat koulun ja luokan välisen yhdysvaikutuksen huomioivat selitysosuudet ovat 5 ja 12 prosenttia
(Luku 7). Samalla tavalla luokkien välisiä eroja huomioimatta koulu selitti keskimäärin 9,5 prosenttia oppilaiden eri lukuaineiden arvosanoissa ilmenevästä vaihtelusta (vaihteluväli matematiikan 7,3 prosentista uskonnon/elämänkatsomustiedon
14 prosenttiin). Toisen asteen valinnan perusteena olevassa lukuaineiden keskiarvossa ilmenevästä vaihtelusta koulu selitti näin tarkasteltuna 8,5 prosenttia. Prosenttiosuus ei ehkä kuulosta suurelta, mutta huomioiden etenkin lukioihin mutta
myös halutuimmille ammatillisen koulutuksen aloille kohdistuvan kilpailun se voi
olla merkittävä tekijä: näin etenkin silloin, jos ero arvosanoissa ei vastaa eroa oppilaiden todellisessa osaamisessa (ks. Ouakrim-Soivio, 2013; Ouakrim-Soivio ym.,
2017). Erot olivat taito- ja taideaineissa jonkin verran lukuaineita pienemmät koulun selittäessä näiden arvosanoissa ilmenevästä vaihtelusta 7,5 prosenttia (vaihteluväli liikunnan 6,7 %:sta musiikin 9,3 %:iin). Niin luku- kuin taito- ja taideaineissa
ero voi selittyä osin edellä tarkastelluilla painotetun opetuksen luokilla, joita on vain
osassa kouluista.
Koulujen välillä oli eroja myös niissä tämän tutkimuksen kohteena olleissa
tekijöissä, jotka ennustavat tai ovat yhteydessä oppilaiden koulumenestykseen.
Koulun merkitys erojen selittäjänä oli pienin oppilaiden kouluun ja oppimiseen liittyvissä asenteissa (4,6 %), hieman koulumenestystä suurempi oppilaiden arvioinnissa osoittamassa osaamisessa (9,3 %) ja suurin vanhempien koulutuksessa (11,8
%). Kuten jo edellä toimme esiin, kaikki kolme ovat kytköksissä koulumenestykseen selittäen siinä ilmenevästä vaihtelusta oman osansa.

5.8 Päättöarvosanojen yhteys oppilaan kotitaustaan
Kotitaustan yhteys oppilaiden osaamiseen on OECD:n PISA-tutkimuksissa ollut
Suomessa selvästi useimpia muita maita heikompi (OECD, 2012). Äidinkieltä lukuun ottamatta se, millaisesta kodista oppilas tulee, on kuitenkin selvästi taulukossa
5.1 nähtyä sukupuolta vahvempi tekijä hänen koulumenestyksensä selittäjänä.
Olemme käyttäneet tarkastelussa oppilaan itse ilmoittamaa tietoa äidin koulutuksesta. Oppilaiden kyselyssä antamaan tietoon vanhempien koulutuksesta tulee suhtautua tietyllä varauksella, mutta muun oppilaiden kotitaustaa koskevan tiedon
puuttuessa tietoa voidaan pitää riittävän tarkkana ryhmätason tarkasteluihin. Käytetyn viisiluokkaisen asteikon mukaan äidin koulutus selittää keskimäärin lähes 15

Jos ja kun koulujen välillä on eroja, niitä väistämättä on myös näissä erilaisissa kouluissa
olevien luokkien välillä. Jos tietyn koulun oppilaiden osaaminen on keskimäärin muiden
koulujen oppilaita parempaa, on todennäköistä, että myös sen luokkien – tai ainakin joidenkin sen luokkien – oppilaiden osaaminen on keskimäärin kaikkien muiden luokkien oppilaita
parempaa. Jos näin ei olisi, oppilaiden osaaminen tuskin voisi olla koulutasolla muita kouluja parempaa.
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prosenttia päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvossa ilmenevästä vaihtelusta
(Taulukko 5.11).
Taulukko 5.11 Päättötodistuksen arvosanat äidin koulutuksen mukaisissa ryhmissä. Keskihajonnat on
jätetty merkitsemättä tilarajoitteen vuoksi. (n = oppilaiden määrä, ka = keskiarvo, ƞ2 = efektikoko)

n = 563
ka

Ammatillinen
perustutkinto
n = 2 637
ka

Ylempi
korkeakoulututkinto
n = 929
ka

Ero

n = 1 644
ka

Alempi
korkeakoulututkinto
n = 1 485
ka

Äidinkieli

7,30

7,55

7,92

8,22

8,59

0,105

Matematiikka
A-englanti

7,02

7,34

7,79

8,13

8,56

0,107

7,51

7,63

8,12

8,36

8,78

0,100

Ruotsi/Suomi

6,89

7,09

7,58

7,88

8,31

0,100

Biologia

7,19

7,48

7,87

8,22

8,54

0,104

Maantiede

7,15

7,44

7,85

8,18

8,53

0,108

Fysiikka

7,04

7,37

7,83

8,18

8,54

0,117

Kemia

7,08

7,41

7,86

8,22

8,57

0,115

Historia

7,22

7,56

8,03

8,34

8,70

0,121

Yhteiskuntaoppi

7,30

7,65

8,05

8,32

8,69

0,107

Uskonto/ET

7,45

7,82

8,16

8,43

8,80

0,090

Terveystieto

7,57

7,92

8,21

8,51

8,75

0,091

Keskiarvo

7,23

7,52

7,94

8,25

8,61

0,145

Kotitalous

7,77

8,02

8,15

8,38

8,50

0,052

Käsityö

7,89

8,13

8,21

8,36

8,49

0,032

Kuvataide

7,96

8,15

8,25

8,43

8,52

0,028

Liikunta

8,05

8,21

8,52

8,68

8,83

0,060

Musiikki

7,89

8,06

8,30

8,50

8,65

0,054

Keskiarvo

7,92

8,12

8,29

8,47

8,60

0,082

Peruskoulu

Ylioppilastutkinto

ƞ2

Taito- ja taideaineet

Oppilaan kotitaustan mukainen ero koulumenestyksessä on selvästi suurempi
lukuaineissa kuin taito- ja taideaineissa, mikä tasaa kotitaustan mukaisia eroja
tarkasteltaessa koulumenestystä kaikkien aineiden arvosanojen keskiarvon mukaan. Osasyy löytyy taito- ja taideaineiden lukuaineita korkeammasta arvosanatasosta, osa luultavasti erosta kotien tarjoamassa kulttuurisessa ja opillisessa tuessa.
Ero ryhmien välillä oli pienin uskonnossa, terveystiedossa ja kielissä ja suurin historiassa, fysiikassa ja kemiassa. Ero jäi kuitenkin kaikissa yksittäisissä oppiaineissa
selvästi lukuaineiden keskiarvon eroa pienemmäksi. Taito- ja taideaineista ero oli
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selvästi muita pienempi etenkin tyttöjen korkeiden arvosanojen kuvataiteessa sekä
käsityössä.
Äidin koulutus nostaa oppilaan koulumenestystä varsin lineaarisesti kuitenkin
niin, että toisen asteen ammatillinen ja yleissivistävä koulutus edustavat kuin kahta
eri koulutustasoa (Kuvio 5.3). Ilmiöllä näyttää olevan selvä yhteys luvussa 9.2 tarkasteltavaan päättöarvosanojen yhteyteen oppilaiden toisen asteen valinnan kanssa.
9
8,5
8
7,5
7
Ylempi
korkeakoulututkinto

Alempi
korkeakoulututkinto

Ylioppilastutkinto

Ammatillinen
perustutkinto

Peruskoulu

6,5

Kuvio 5.3 Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo äidin koulutuksen mukaisissa ryhmissä

Tieto isän koulutuksesta on hieman harvemmalta oppilaalta (n = 5 437 vs. 5 568),
mutta kuva koulumenestyksen ja vanhemman koulutuksen välisestä suhteesta on
varsin samanlainen. Isän koulutuksen mukaiset erot päättöarvosanoissa ovat kuitenkin äidin koulutuksen mukaisia pienemmät isän koulutuksen selitysosuuden ollessa
keskimäärin hieman alle kaksi prosenttiyksikköä äidin koulutuksen selitysosuutta
pienempi. Ero oli suurimmillaan historiassa, äidinkielessä ja lukuaineiden keskiarvossa (ƞ2 = 0,025–0,023) ja pienimmillään matematiikassa ja luonnontieteissä (ƞ2 =
0,010–0,012).
Kaiken kaikkiaan voimme todeta, että perusopetuksen päättöarvosanat antavat
aihetta monenlaiseen koulutuspoliittiseen pohdintaan. Systemaattiset oppiainekohtaiset erot arvosanoissa saattavat johtaa oppilaiden virhetulkintoihin omasta osaamisestaan. Yksittäisen oppilaan on vaikea tietää, että hänen päättötodistuksessaan
näkyvät erot eri oppiaineiden arvosanoissa eivät välttämättä kerro eroista hänen
suhteellisessa osaamisessaan näissä oppiaineissa vaan monia muitakin oppilaita
koskevista eroista arvosanojen tasossa. Sama virhepäätelmä saatetaan tehdä myös
koulutasolla, sillä kansallisten oppiainekohtaisten arviointien raporteista löytyvä
tieto arvosanoista tarjoaa parhaimmillaankin mahdollisuuden verrata korkeintaan
kahden, usein vielä saman opettajan opettaman oppiaineen arvosanoja. Kuten Eronen ja kollegat (Eronen, Portaankorva-Koivisto, Kupiainen & Hannula, 2017) ovat
osoittaneet lukion ensimmäisen matematiikan MAY1-kurssin kokeen osalta, jo yksi
heikko arvosana voi vaikuttaa opiskelijoiden valintoihin silloin, kun siihen on mah116

dollisuus. Sillä, että matematiikan ja fysiikan arvosanat ovat monen tytön päättötodistuksessa ehkä aiheetta heidän muita arvosanojaan heikommat, voi siis olla kauaskantoisia seurauksia heidän myöhemmille uravalinnoilleen.

5.9 Alueelliset erot arvosanoissa
Kerätty valtakunnallinen aineisto tarjoaa mahdollisuuden myös alueelliseen tarkasteluun. Kuten jo luvussa 2 on tuotu esiin, vuoden 2001 tutkimukseen pohjaava otos
ei täysin täytä AVI-alueiden edustavuutta koskevaa oletusta arviointiin osallistuneiden koulujen osalta. Sama mahdollinen alueellisen edustavuuden puute koskee
myös kaikkia muita tässä luvussa raportoituja tuloksia, mutta siitä huolimatta esitämme myös AVI-alueiden välisiä eroja koskevat tulokset osana tätä tarkastelua
(Taulukko 5.12).
Taulukko 5.12 Päättötodistuksen arvosanat AVI-alueittain

EteläSuomi

Itä-Suomi

Lappi

LounaisSuomi

Länsi- ja
SisäSuomi

PohjoisSuomi

Äidinkieli

7,95

7,81

7,91

7,76

7,88

7,78

Matematiikka

7,83

7,78

7,64

7,57

7,66

7,69

A-englanti

8,14

7,88

7,87

7,95

8,08

7,72

Ruotsi/Suomi

7,60

7,34

7,37

7,38

7,58

7,21

Biologia

8,01

7,63

7,84

7,67

7,74

7,83

Maantiede

7,94

7,59

7,77

7,73

7,74

7,91

Fysiikka

7,85

7,69

7,83

7,65

7,66

7,87

Kemia

7,94

7,73

7,78

7,67

7,69

7,67

Historia

8,08

7,76

7,95

7,91

7,86

7,82

Yhteiskuntaoppi

8,15

7,87

7,91

7,85

7,91

7,75

Uskonto/ET

8,22

7,99

8,25

7,86

8,11

8,15

Terveystieto

8,32

8,07

8,32

7,95

8,10

8,10

Keskiarvo

8,04

7,80

7,91

7,78

7,86

7,84

Kotitalous

8,16

8,10

8,29

8,15

8,17

8,16

Käsityö

8,26

8,07

8,26

8,26

8,24

8,09

Kuvataide

8,26

8,33

8,33

8,23

8,23

8,15

Liikunta

8,51

8,42

8,48

8,33

8,36

8,49

Musiikki

8,33

8,24

8,17

8,22

8,22

8,40

Keskiarvo

8,31

8,23

8,31

8,24

8,25

8,26

Taito- ja taideaineet
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AVI-alueiden väliset erot arvosanoissa ilmenevässä vaihtelussa olivat kaikissa
lukuaineissa sekä käsityössä, liikunnassa ja musiikissa tilastollisesti erittäin merkitsevät siten, että Etelä-Suomen AVI-alueen koulujen arvosanat olivat useimmiten
muiden AVI-alueiden kouluja korkeammat, kun taas näiden välillä esiintyi selvästi
satunnaisempaa vaihtelua eri oppiaineiden arvosanoissa. Erot olivat kuitenkin kokonaisuutena tarkasteltuna vähäiset AVI-alueen selittäessä enimmilläänkin vain
puolitoista prosenttia arvosanojen vaihtelusta. Ero arvosanoissa oli samaa luokkaa
kuin ero oppilaiden arvioinnissa osoittamassa osaamisessa, mutta arvosanat ja
oppilaiden arvioinnissa osoittama osaaminen eivät täysin vastanneet toisiaan AVIalueiden tasolla.
AVI-alueiden välillä oli lisäksi ilmeisiä eroja tyttöjen ja poikien koulumenestyksessä eron ollessa efektikokona (ƞ2) mitattuna Lapin AVI-alueella yli kaksinkertainen Etelä- ja Itä-Suomen AVI-alueiden oppilaisiin verrattuna ja tulevan lähelle sitä
myös Lounais- sekä Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueiden oppilaisiin verrattuna
(Taulukko 5.13).
Taulukko 5.13 Tyttöjen poikien päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo AVI-alueittain (ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, ƞ2 = efektikoko)
Tytöt

Pojat

Ero

ka

kh

ka

kh

ƞ2

Etelä-Suomi

8,31

1,00

7,75

1,08

0,067

Itä-Suomi

8,08

1,02

7,52

1,04

0,068

Lappi

8,32

0,93

7,52

1,06

0,140

Lounais-Suomi

8,09

1,06

7,47

1,09

0,076

Länsi- ja Sisä-Suomi

8,16

1,06

7,55

1,09

0,075

Pohjois-Suomi

8,21

1,04

7,50

1,09

0,099

Koska oppilaiden koulumenestykseen vaikuttavat muutkin tekijät kuin osaamistehtävissä mitattu päättelytaito, olemme koonneet seuraavan sivun kuvioon 5.4 joitain
niistä tarkemman kuvan luomiseksi asiasta. Kaikki mukaan valitut tekijät (ks. kuvioteksti) on standardoitu (ka = 0, kh = 1), jotta niitä voidaan tarkastella samanaikaisesti riippumatta niiden alkuperäisestä mitta-asteikosta.
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Länsi- ja Sisä-Suomi
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Etelä-Suomi

-0,30

Kuvio 5.4 Päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo, arvioinnissa osoitettu osaaminen ja oppimisasenteet sekä vanhempien koulutus AVI-alueittain (y-akseli). Muuttujat on kuvattu standardoituina
arvoina (ka = 0, kh = 1) vertailun mahdollistamiseksi. Osaaminen on laskettu keskiarvona päättelytaidosta, matemaattisesta ajattelusta ja luetun ymmärtämisestä, oppimisasenteet keskiarvona oppimista
tukevista ja (käännettynä) haittaavista asenteista sekä koulutyöhön sitoutumisesta. Vanhempien koulutus on keskiarvo oppilaan ilmoittamasta äidin ja isän koulutuksesta. AVI-alueet on järjestetty lukuaineiden keskiarvon mukaan.

Vaikka erot AVI-alueiden välillä eivät ole suuret, voidaan nähdä, että oppilaiden
koulumenestys heijastaa joillain AVI-alueilla paremmin ja joillain heikommin
muita kuvioon valittuja, koulumenestykseen yhteydessä olevia tekijöitä. Eri tekijöiden yhteensopivuus on ilmeisintä Etelä- sekä Länsi- ja Sisä-Suomen AVI-alueilla,
joista jälkimmäisessä oppilaiden arvioinnissa osoittama osaaminen on kuitenkin
suhteellisesti koulumenestystä parempaa, kun taas Etelä-Suomen AVI-alueella oppilaiden arvosanat kulkevat selvemmin yhtä matkaa oppilaiden kotitaustan kuin
heidän osaamisensa kanssa. On kuitenkin huomattava, että kuviossa näkyvät erot
ovat varsin pienet (alle 0,2 standardipoikkeamaa). Oppilaiden arvosanat jäävät heidän osaamistaan heikommiksi Länsi- ja Sisä-Suomen ohessa myös Itä- ja etenkin
Länsi-Suomen AVI-alueella, kun taas Lapin ja Pohjois-Suomen AVI-alueella tilanne on päinvastainen. On ilmeistä, että joko oppilaat eivät ole yrittäneet arvioinnissa parastaan tai näiden AVI-alueen kouluissa on keskimääräistä löysempi arvosananantopolitiikka (ks. Ouakrim-Soivio ym., 2017).
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5.10 Yhteenveto
Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että kuten muutamaa vuotta aiemmin toteutetussa
metropolialueen nuorten päättöarvosanoja koskevassa tutkimuksessa (Kupiainen, 2016a), arvosanoissa esiintyi merkittäviä oppiaineiden sekä tyttöjen ja poikien välisiä eroja. Koska molemmissa tutkimuksissa on ollut kyse oppiaineiden rajat ylittävän osaamisen – yleisen ajattelutaidon ennemminkin kuin oppiainekohtaisen tiedon – arvioinnista, tulosten ei voi katsoa yksiselitteisesti osoittavan ongelmia
arvosananannossa. Tutkimusten varsin samanlaiset oppiaineiden väliset erot arvosanoissa näyttävät kuitenkin viittaavan siihen, että eri oppiaineille kirjattujen tavoitteiden ja tarjolla olevien oppituntien määrän välillä on epäsuhta, joka vaikuttaa siihen, kuinka hyvin nuo tavoitteet eri oppiaineissa voidaan saavuttaa. Toinen selitys
eroihin voi myös löytyä opetussuunnitelmassa eri oppiaineiden arviointiin tarjottujen kriteerien riittämättömyydestä tai monitulkintaisuudesta arvioinnin yhdenvertaisuuden takaajana (ks. Ouakrim-Soivio ym., 2017). Koska arvosanoilla on ilmeinen oppilaiden valintoja ohjaava vaikutus (Eronen ym., 2017; Uertz, Dekkers &
Béguin, 2004; Van de Werfhorst ym., 2003), arvioinnin yhdenvertaisuutta ei kuitenkaan kaivata vain oppilaiden ja koulujen välillä eri oppiaineissa vaan myös itse
oppiaineiden välillä.
Nuorten valintoihin vaikuttavat toki monet muutkin tekijät kuin arvosanat, mutta
on vaikea uskoa, että esimerkiksi kuvataidepainotteisten luokkien ja myöhemmin
kuvataidelukioon hakeutumisen vahva tyttövoittoisuus ei olisi ainakin osin seurausta tyttöjen kuvataiteen arvosanojen ylivoimaisuudesta poikiin nähden. Nuorten
tulevaisuuden näkökulmasta vielä ratkaisevampi merkitys lienee kuitenkin matemaattis-luonnontieteellisten aineiden muita tiukemmalla arvosanatasolla, joka näkyy erityisen selvänä tyttöjen päättötodistuksissa.
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6 Oppimaan oppimisen arviointi tehostetun ja
erityisen tuen näkökulmasta
Meri Lintuvuori7*, Ninja Hienonen*, Jarkko Hautamäki
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki jakautuu kolmelle tuen tasolle: yleinen, tehostettu
ja erityinen tuki. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea koko
perusopetuksen ajan. Tukea tulee antaa heti kun tuen tarve ilmenee. (Perusopetuslaki 628/1998; Opetushallitus, 2014.) Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata
oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja
sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla oppilaita tuetaan mahdollisimman varhaisessa.
Säännöllistä tukea ja useita tukimuotoja oppimisessa ja koulunkäynnissään tarvitsevalle oppilaalle annetaan tehostettua tukea pedagogiseen arvioon perustuen hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Mikäli oppilas tarvitsee kokonaisvaltaisempaa tukea, annetaan hänelle erityistä tukea, jonka aloittaminen perustuu
pedagogiseen selvitykseen ja sen pohjalta tehtyyn viralliseen erityisen tuen päätökseen. (Opetushallitus, 2014.)
Tässä luvussa tarkastellaan tehostetun ja erityisen tuen tasoja, sillä yleinen tuki
on niin vaikeasti rajattavissa, että sitä ei edes tilastoida. Osa-aikaisen erityisopetuksen osalta tilastoista on kuitenkin laskettavissa, mikä osuus siitä annetaan osana
yleistä tukea (esim. Lintuvuori, 2015): lukuvuonna 2015–2016 yhteensä 60 prosenttia osa-aikaisesta erityisopetuksesta annettiin yleisen tuen osana, 28 prosenttia
tehostetun tuen osana ja 12 prosenttia erityisen tuen osana (SVT, 2017). Vuoden
2017 oppimaan oppimisen arvioinnin yhteydessä kuitenkin kerättiin tieto myös
oppilaan saamasta yleisestä tuesta. Koska yleiseen tukeen ei liity pakollisia pedagogisia asiakirjoja, olivat koulujen tulkinnat yleisen tuen osalta niin vaihtelevia, että
ne rajattiin analyysien ulkopuolelle. Osassa kouluista yleisen tuen tulkittiin kuuluvan jokaisen oppilaan hyvään perusopetukseen, kun taas osassa kouluja ilmeisesti
rajatummin esimerkiksi vain, jos oppilaalle oli tehty yleisen tuen oppimissuunnitelma.
Valtakunnallisten tilastojen mukaan tehostettua tukea saavia oppilaita oli tilastojen keruun ajankohtana syksyllä 2016 yhteensä 9 prosenttia kaikista perusopetuksen oppilaista ja yhdeksäsluokkalaisista osuus oli 8,9 prosenttia. Vastaavat luvut
erityisen tuen osalta olivat 7,5 prosenttia perusopetuksen oppilaista ja 10 prosenttia
yhdeksännen luokan oppilaista (SVT, 2017). Erityisen ja tehostetun tuen tarjonnassa on kuitenkin laajalti hajontaa kuntien ja alueiden välillä (Lintuvuori, Jahnukainen & Hautamäki, 2017; Lintuvuori & Vainikainen, 2018).
7

Jaettu ensimmäinen kirjoittajuus.
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Suomen koulujärjestelmä on PISA (engl. Programme for International Students Assessment) -tulosten näkökulmasta näyttäytynyt hyvin tasa-arvoisena, sillä oppilaiden osaamiserot ovat olleet pieniä muihin maihin verrattuna (esim. OECD 2016;
Vainikainen & Hautamäki, 2018; Vettenranta ym., 2016). Laadukasta tukijärjestelmää, yksilöllisesti suunniteltua ja joustavaa tukea sekä osa-aikaista erityisopetusta
on pidetty Suomen hyvien tulosten merkittävinä taustatekijöinä (Jahnukainen,
2011; Kivirauma & Ruoho, 2007; Sabel, Saxenian, Miettinen, Kristensen & Hautamäki, 2011). Vuoden 2015 PISA-tutkimuksessa mitatun luonnontieteiden osaamisen heikentyminen johtuu kuitenkin suurelta osin heikosti suoriutuvien oppilaiden
osuuden kasvusta, ja PISA-tutkijat ovat päätelleet, että oppilaiden saama yksilöllinen oppimisen tuki ei ole ollut riittävää (Vettenranta ym., 2016). Vainikainen &
Hautamäki (2018) ovat tarkastelleet tukea tarvitsevien oppilaiden tilannetta vuoden
2015 luonnontieteen PISA-tulosten osalta, vaikka toteavatkin, että tukea tarvitsevien oppilaiden tulosten tarkastelu on haastavaa tuen saantia koskevien puutteellisten tietojen vuoksi. Tulosten mukaan tukea tarvitsevien oppilaiden luonnontieteen
osaaminen (keskiarvo ka = 444) oli selvästi muiden oppilaiden osaamistasoa heikompaa (ka = 546). Luonnontieteen oppimistulosten vaihtelu oli pääosin yksilötason ilmiö ja koulun selitysosuus oli 7,5 prosenttia. Tässä teoksessa raportoitavassa
oppimaan oppimisen arviointitutkimuksessa koottiin PISA-tutkimusta tarkempaa
tietoa oppilaiden tuen tasoista, ja seuraavaksi oppimaan oppimisen osaamistehtävissä suoriutumista tarkastellaan tuen saannin mukaan muodostettujen ryhmien
välillä.

6.1 Tutkimustehtävät ja toteutus
Tässä luvussa tarkastellaan ensin, kuinka tehostettua ja erityistä tukea saavat
yhdeksännen luokan oppilaat jakautuvat valtakunnallisessa oppimaan oppimisen
arvioinnin aineistossa maakunnittain ja aluehallintovirastojen (AVI) toimialueittain. Lisäksi analysoidaan tukea saaneiden oppilaiden suoriutumista oppimaan
oppimisen osaamistehtävissä, jotka on kuvattu tarkemmin teoksen alussa.
Erityisopettajat täyttivät arvioinnin yhteydessä oppilaskohtaisesti tiedot oppilaan saamasta yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Analyyseissa ovat
mukana ne oppilaat, joiden osalta tämä tieto saatiin. Arvioinnin aineistoa täydennettiin maakunta- ja AVI-aluetiedoin (SVT, 2016).
Tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden joukkoa ei ole erillisenä ryhmänä aiemmin analysoitu oppimaan oppimisen valtakunnallisissa arvioinneissa.
Tätä tutkimusosiota varten analysoitiin ja kuvailtiin ensin tukea saaneiden oppilaiden määriä ja arviointiin osallistumista sekä alueellista jakautumista aineistossa.
Tämän jälkeen oppilaat jaettiin analyyseja varten kolmeen ryhmään: 1) tehostettua
tukea saaneet oppilaat, 2) erityistä tukea saaneet oppilaat ja 3) muut oppilaat, joka
sisältää kaikki ne oppilaat, jotka eivät olleet saaneet tehostettua tai erityistä tukea
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yhdeksännen luokan aikana. Ryhmien välisiä eroja osaamistehtävien ratkaisuprosenteissa tarkastellaan yhdensuuntaisella varianssianalyysilla (ANOVA) ja post hoc
-testinä käytetään Bonferronia.
Erityisopettajille lähetetyt lomakkeet palautuivat 72 koulusta 459 luokalta, ja tukitiedot saatiin 7 423 oppilaan osalta. Oppimaan oppimisen arvioinnin tehtäviin
osallistui tästä joukosta 6 217 oppilasta. Osaamistehtäviin osallistuminen vaihteli
tehtävittäin, mikä on kuvattu tarkemmin analyysien yhteydessä. Vastaajajoukko on
kuvattu maakunnittain taulukossa 6.1.
Taulukko 6.1 Otoksen kuvaus maakunnittain (SVT, 2016)
Otoksen kuvaus
Koulut

Oppilaat

Tukitieto

Osallistuneet

Koulut

Oppilaat

Maakunta

Tilasto

Otos

%*

Tilasto

Otos

%*

n

%*

n**

%*

Uusimaa

542

17

3,1

16676

2066

12,4

16

3,0

1489

8,9

Varsinais-Suomi

208

5

2,4

4885

623

12,8

5

2,4

469

9,6

Satakunta

119

4

3,4

2320

339

14,6

3

2,5

215

9,3

Kanta-Häme

86

3

3,5

1944

315

16,2

2

2,3

191

9,8

Pirkanmaa

185

6

3,2

5222

665

12,7

5

2,7

445

8,5

Päijät-Häme

70

5

7,1

2146

547

25,5

4

5,7

309

14,4

Kymen-laakso

82

3

3,7

1910

320

16,8

2

2,4

200

10,5

Etelä-Karjala

51

3

5,9

1348

254

18,8

3

5,9

216

16,0

Etelä-Savo

78

4

5,1

1529

379

24,8

4

5,1

261

17,1

Pohjois-Savo

115

4

3,5

2746

342

12,5

3

2,6

186

6,8

Pohjois-Karjala

73

6

8,2

1656

671

40,5

5

6,8

454

27,4

Keski-Suomi

118

4

3,4

2863

348

12,2

3

2,5

229

8,0

Etelä-Pohjanmaa

141

3

2,1

2323

488

21,0

3

2,1

414

17,8

Pohjanmaa

136

3

2,2

1957

349

17,8

2

1,5

221

11,3

Keski-Pohjanmaa

55

2

3,6

864

170

19,7

2

3,6

144

16,7

Pohjois-Pohjanmaa

211

3

1,4

5156

214

4,2

3

1,4

187

3,6

Kainuu

37

1

2,7

780

88

11,3

0

0,0

0

0,0

Lappi

103

7

6,8

1851

830

44,8

5

4,9

587

31,7

YHTEENSÄ

2410

83

3,4

58176

9008

15,4

70

2,9

6217

10,6

* Otokseen osuneiden prosenttiosuus.
** n = oppilas osallistunut oppimaan oppimisen arviointiin ja hänen osaltaan on saatu tiedot tuesta.
Otos on tehty vuoden 2015 oppilaitosrekisterin perusteella.
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6.2 Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden oppilaiden
osuudet sukupuolen, äidin koulutuksen ja alueen mukaan
Aineistossa oli 803 (10,8 %) tehostettua tukea ja 571 (7,7 %) erityistä tukea saavaa
oppilasta. Tehostettua tukea saaneista oppilaista 59 prosenttia oli poikia ja erityistä
tukea saaneista poikia oli 66 prosenttia.
Äidin koulutuksen mukaan tarkasteltuna tehostettua ja varsinkin erityistä tukea
saaneiden oppilaiden äidit olivat matalammin koulutettuja kuin muiden oppilaiden
äidit. Esimerkiksi erityistä tukea saaneiden oppilaiden äideistä peruskoulun varassa
oli 21 prosenttia, kun vastaava osuus muiden äideillä oli noin 7 prosenttia. Äitien
keskimääräinen koulutustaso on esitetty ryhmittäin taulukossa 6.2.
Taulukko 6.2 Äidin koulutus tuen saannin mukaisissa oppilasryhmissä (n = 7 623)
Kansa- tai peruskoulu

Toinen aste,
ylempi keskitaso

Alempi tai ylempi
korkeakoulututkinto

Tehostettu tuki

13,5 %

65,6 %

20,9 %

Erityinen tuki

21,1 %

69,0 %

9,9 %

Muut oppilaat

6,8 %

57,8 %

35,4 %

Kaikki oppilaat yhteensä

8,1 %

59,0 %

32,9 %

Tarkasteltaessa arviointiaineiston tehostettua tai erityistä tukea saaneiden oppilaiden jakautumista AVI-alueittain voidaan havaita, että tukea saavien oppilaiden
osuudet vaihtelevat jonkin verran (Kuvio 6.1). Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus oli korkein Länsi- ja Sisä-Suomessa (10 %) ja matalin Pohjois-Suomessa
(5,9 %). Erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuudet vaihtelivat Lapin 4,3 prosentista Pohjois-Suomen 8,1 prosenttiin.

Etelä-Suomi
Lounais-Suomi
Itä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomi
Pohjois-Suomi
Lappi
0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Tehostettu

Erityinen

Muut

Kuvio 6.1 Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuudet arviointiaineistossa AVIalueittain

Maakunnittain tuen tarjontaa arviointiaineistossa tarkasteltaessa voidaan huomata,
että vaihtelu oli maakuntien tasolla laajempaa kuin AVI-alueittain tarkasteltuna
128

(Kuvio 6.2). Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuudet vaihtelivat kaikkiaan
Satakunnan 2,7 prosentista Etelä-Pohjanmaan 15,8 prosenttiin. Samoin erityistä tukea saaneiden oppilaiden osalta vaihteluväli oli Satakunnan 0,9 prosentista PohjoisPohjanmaan 11,2 prosenttiin. Kainuun osalta tietoja ei saatu otokseen osuneesta
koulusta lainkaan.
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo

Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu

Lappi
0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Tehostettu tuki

Erityinen tuki

Muut

Kuvio 6.2 Tehostetun ja erityisen tuen osuudet maakunnittain

Valtakunnallisten tilastojen mukaan maakunnittaiset erot vaihtelevat tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osalta Kainuun (6 %) ja Etelä-Pohjanmaan (7,3 %) matalimmista osuuksista Pohjois-Karjalan korkeimpaan 10,6 prosentin osuuteen (SVT,
2017). Arvioinnin aineistoon verrattaessa mainituista maakunnista Pohjois-Karjalan 11 prosentin osuus vastaa hyvin valtakunnallisten tilastointien osuutta, mutta
Etelä-Pohjanmaalla (15,8 %) on arviointiaineistoon osunut yli kaksinkertainen
määrä tehostettua tukea saaneita oppilaita valtakunnalliseen tilastoon (7,3 %) verrattuna (Taulukko 6.3 seuraavalla sivulla).
Etelä-Pohjanmaan maakunnan ohella suurimpia eroja tilastojen kuvaamiin maakunnittaisiin osuuksiin esiintyi Satakunnassa, jossa tehostettua tukea saavia oppilaita osui arvioinnin aineistoon 70 prosenttia vähemmän kuin valtakunnallisissa
tilastoissa. Myös Kymenlaaksossa sekä Pohjanmaalla tehostettua tukea saavia
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oppilaita osui aineistoon noin puolet vähemmän kuin tilastoissa. Toisaalta EteläKarjalassa tehostetun tuen oppilaita oli vajaa puolet enemmän kuin tilastoissa.
Erityistä tukea saavien oppilaiden osalta tilastojen kuvaamat maakunnittaiset
erot vaihtelivat Kymenlaakson korkeimman osuuden 11,7 prosentista Keski-Pohjanmaan matalimpaan 5 prosentin osuuteen (SVT, 2017). Molemmissa maakunnissa aineistossa erityistä tukea saavia oppilaita oli noin 40–50 prosenttia vähemmän kuin tilastoissa. Suurin ero tilastoihin nähden oli Satakunnassa, jossa erityistä
tukea saavia oppilaita oli arvioinnin aineistossa 90 prosenttia vähemmän kuin maakunnittaiset tilastot osoittavat. Sen sijaan Pohjois-Pohjanmaalla aineistossa oli noin
kaksinkertainen määrä erityistä tukea saavia oppilaita tilastoihin nähden. Kaikki
maakunnittaiset erot aineiston ja tilastojen välillä on esitetty alla taulukossa 6.3.
Taulukko 6.3 Tehostettua (TT) ja erityistä tukea (ET) saaneiden oppilaiden osuudet arvioinnin aineistossa sekä valtakunnallisissa tilastoissa maakunnittain (SVT, 2017)
Maakunta

Arvioinnin aineisto
TehosErityinen
tettu tuki tuki

Tilastot 2016
Tehostettu
tuki

Tilastot vs. aineisto

Erityinen
tuki

TT erotus %

ET erotus %

Uusimaa

9,2

7,9

8,6

8,4

7,0

-5,5

Varsinais-Suomi

8,4

6,4

9,9

9,6

-15,7

-33,1

Satakunta

2,7

0,9

8,6

8,6

-69,2

-89,8

Kanta-Häme

7,9

5,4

8,9

6,4

-10,8

-15,6

Pirkanmaa

9,5

5,6

10,1

5,8

-6,2

-4,1

Päijät-Häme

9,2

9,2

10,1

9,8

-9,4

-6,6

Kymenlaakso

5,0

7,2

10,1

11,7

-50,5

-38,5

Etelä-Karjala

15,0

9,5

10,3

8,1

45,8

17,2

6,3

4,8

9,0

7,7

-29,7

-38,3

Pohjois-Savo

11,4

7,0

10,0

6,6

14,0

6,4

Pohjois-Karjala

11,0

5,5

10,6

7,5

4,1

-26,5

8,9

5,2

9,3

5,4

-4,2

-4,3

15,8

7,6

7,3

6,9

116,2

9,9

5,4

2,3

9,8

5,5

-44,5

-58,4

10,6

2,4

9,1

5,0

16,4

-53,0

5,1

11,2

7,8

5,5

-34,1

103,8

6,0

6,3

-100,0

-100,0

8,6

4,3

7,4

5,8

15,5

-25,2

Etelä-Savo

Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
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6.3 Tukea saavien oppilaiden suoriutuminen osaamistehtävissä
Seuraavaksi tarkastellaan tukea saavien oppilaiden suoriutumista oppimaan oppimisen arvioinnin osaamistehtävissä seuraavien kolmen ryhmän välillä: tehostettua
tukea saaneet oppilaat, erityistä tukea saaneet oppilaat sekä muut oppilaat. Kuten
edellä kerrottiin, tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden osuudet vaihtelevat arviointiaineistossa maakunnittain sekä eroavat valtakunnallisista tilastoista.
Analyyseissa tarkastellaan, miten tuen saannin mukaan luokitellut kolme ryhmää eroavat toisistaan päättelytaitoa, matemaattista ajattelua ja luetun ymmärtämistä mittaavissa tehtävissä. Lisäksi ryhmien välisiä eroja tarkastellaan erillisillä
työmuistia ja päättelytaitoa (mekaniikka) mittaavilla tehtävillä. Tehtävät on esitelty
tarkemmin teoksen alussa luvussa 2. Osaamistehtäviin osallistui tehostettua tukea
saavia oppilaita tehtävästä riippuen 586–614. Erityistä tukea saavien oppilaiden
määrät vaihtelivat välillä 371–391. Oppimaan oppimisen arvioinnin tehtävien ratkaisuprosenttien keskeisimmät tunnusluvut on esitetty taulukossa 6.4 tehostettua ja
erityistä tukea saaneiden oppilaiden osalta.
Taulukko 6.4 Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden oppilaiden keskeiset tunnusluvut osaamistehtävittäin (n = vastaajien määrä, ka = keskiarvo, mo = moodi, kh = keskihajonta, min = pienin havaittu arvo,
max = suurin havaittu arvo)
Päättely
%

Matematiikka %

Luetun ymmärtäminen
%

Mekaniikka
%

Katso ja
muista
%

N

609,00

614,00

610,00

586,00

592,00

Ka

27,22

22,57

36,17

48,75

39,51

Mo

21,05

15,00

36,36

50,00

40,00

Kh

13,92

14,56

12,99

20,34

21,07

Min

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tuen taso
Tehostettu

Erityinen

Max

84,21

80,00

86,36

100,00

100,00

N

387,00

391,00

391,00

371,00

382,00

Ka

21,90

17,57

34,12

42,78

38,19

Mo

21,05

15,00

36,36

30,00

60,00

Kh

12,64

12,24

11,60

18,57

21,54

Min

0,00

0,00

4,55

0,00

0,00

Max

84,21

75,00

81,82

90,00

90,00

Niin tehostettua kuin erityistäkin tukea saaneiden oppilaiden osalta ratkaisuprosenttien suurimmat arvot nousevat varsin korkeiksi. Tarkasteltaessa esimerkiksi moodin
(aineistossa useimmiten esiintyvä arvo) mukaisia ratkaisuprosentteja, tehostettua ja
erityistä tukea saavat oppilaat suoriutuivat keskimäärin yhtä hyvin lukuun ottamatta
mekaniikan päättelytaidon ja työmuistin tehtävää. Työmuistia mittavassa tehtävässä
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erityistä tukea saaneet oppilaat pärjäsivät keskimäärin tehostettua tukea saaneita oppilaita paremmin. Kuitenkin ratkaisuprosenttien keskiarvoja tarkasteltaessa tehostettua tukea saaneet oppilaat suoriutuivat paremmin kaikissa tehtävissä.
Seuraavaksi tukea saavien oppilaiden suoriutumista oppimaan oppimisen
arvioinnin eri osaamistehtävissä tarkastellaan seuraavan kolmen ryhmän välillä:
tehostettua tukea saaneet oppilaat, erityistä tukea saaneet oppilaat sekä muut
oppilaat.
Päättelytaidon tehtävät
Ryhmien välillä oli eroja päättelytaidon tehtävissä (F (2,7569) = 312,79, p <
0,001) (Kuvio 6.3). Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden ratkaisuprosenttien
keskiarvo oli 27, erityistä tukea saaneiden oppilaiden 22 ja muiden oppilaiden 40.
Kaikkien ryhmien välillä olevat erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05).

Ratkaisuprosentti, %

60
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40

40

27
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0
Muut oppilaat

Tehostettua tukea saavat

Erityistä tukea saavat

Kuvio 6.3 Ryhmien väliset erot päättelytaidon tehtävissä; ratkaisuprosenttien keskiarvo

Matemaattisen ajattelun tehtävät
Matemaattisen ajattelun tehtävissä ryhmien välillä oli eroja (F (2,7676) = 326,27,
p < 0,001). Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden ratkaisuprosenttien keskiarvo
oli 23, erityistä tukea saaneiden oppilaiden 18 ja muiden oppilaiden 38. Kaikki ryhmien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,05) (Kuvio 6.4).
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Kuvio 6.4 Ryhmien väliset erot matemaattisen ajattelun tehtävissä; ratkaisuprosenttien keskiarvo
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Luetun ymmärtämisen tehtävät
Luetun ymmärtämisen tehtävissä ryhmien välillä oli eroja (F (2,7572) = 180,17,
p < 0,001). Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden ratkaisuprosenttien keskiarvo
oli 36, erityistä tukea saaneiden oppilaiden 34 ja muiden oppilaiden 46. Tehostettua
ja erityistä tukea saaneiden oppilaiden erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.
Molemmat tukea saavien oppilaiden ryhmät erosivat muiden oppilaiden ryhmästä
(p < 0,05) (Kuvio 6.5).
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Kuvio 6.5 Ryhmien väliset erot luetun ymmärtämistä mittaavissa tehtävissä; ratkaisuprosenttien keskiarvo

Työmuistia mittaava tehtävä
Työmuistia mittaavassa tehtävässä ryhmien välillä oli eroja (F (2,7252) = 97,46,
p < 0,001). Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden ratkaisuprosenttien keskiarvo
oli 40 ja erityistä tukea saaneiden oppilaiden keskiarvo oli 38, eikä ero ollut tilastollisesti merkitsevä. Molemmat tukea saavien oppilaiden ryhmät erosivat muiden
oppilaiden ryhmästä (ka = 49) tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,05) (Kuvio 6.6).
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Kuvio 6.6 Ryhmien väliset erot työmuistia mittaavassa tehtävässä; ratkaisuprosenttien keskiarvo
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Päättelytaidon mekaniikkatehtävä
Päättelytaitoa mittaavassa mekaniikan tehtävässä oli eroja kaikkien ryhmien välillä
(F (2,7260) = 126,85 p < 0,001) (Kuvio 6.7). Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden ratkaisuprosenttien keskiarvo oli 49, erityistä tukea saaneiden oppilaiden 43 ja
muiden oppilaiden 58. Kaikki ryhmien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä
(p < 0,05) (Kuvio 6.7).
58
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Kuvio 6.7 Ryhmien väliset erot päättelytaitoa mittaavassa mekaniikan tehtävässä; ratkaisuprosenttien
keskiarvo

6.4 Pohdinta
Oppimaan oppimisen arvioinnin yhteydessä kerättiin keväällä 2017 tietoja myös
oppilaiden saamasta oppimisen ja koulunkäynnin tuesta. Tämän luvun tarkoituksena on kuvata tehostettua ja erityistä tukea saaneiden oppilaiden esiintyvyyttä
arvioinnin aineistossa ja suoriutumista arvioinnin osaamistehtävissä. Otokseen
perustuvaa aineistoa verrattiin alueittain viimeisimpiin tilastolukuihin. Maakunnittaisessa tarkastelussa tukea saavien oppilaiden osuudet vaihtelivat aineistossa ja
erosivat myös tilastoista. Eräänä yksityiskohtana tulee huomioida se, että osa erityistä tukea saaneista oppilaista on voitu jättää arvioinnin ulkopuolelle, jos opettaja
on arvioinut tehtävien olevan oppilaalle liian haasteellisia. Toinen tukea saavien
oppilaiden suhteelliseen osuuteen aineistossa vaikuttava seikka on se, että tilastointipäivä on aina syksyisin (20.9.); näin arvioinnin ajankohtana keväällä 2017 on
mahdollisesti ollut jonkin verran uusia tehostettua tai erityistä tukea saaneita oppilaita tilastoinnin ajankohtaan verrattuna. Tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden esiintyvyyden vaihtelu arvioinnissa tilastoihin nähden on siten aineiston
ominaisuus, joka vaihtelee myös otokseen osuneiden koulujen vuoksi, koska koulujen välillä on vaihtelua tukea saavien oppilaiden osuuksissa.
Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden oppilaiden sukupuolijakauma osui
arvioinnin aineistossa kuitenkin hyvin lähelle kaikkien yhdeksäsluokkalaisten
tukea saaneiden sukupuolijakaumaa. Aineistossa erityistä tukea saavista oppilaista
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poikia oli 66 prosenttia: tilastoissa osuus on vastaava. Tehostettua tukea saavissa
poikia oli aineistossa 59 prosenttia ja tilastoissa 62 prosenttia.
Tulosten perusteella voidaan todeta, että kaikilla osoitetun osaamisen alueilla
tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden tulos oli heikompi kuin muiden oppilaiden tulos. Tulos oli siten linjassa vuoden 2015 PISA-tutkimuksen luonnontieteiden osaamistulosten kanssa (Vainikainen & Hautamäki, 2018).
Samalla on niin, että oppimaan oppimisen arvioinnissa tehostettua tukea saavien
tulos oli useimmiten parempi kuin erityistä tukea saavien oppilaiden tulos. Suurimmat erot olivat päättelytaidoissa ja matemaattisen ajattelun tehtävissä. Pienimmillään ryhmien väliset erot olivat työmuistitehtävässä, kuvien avulla arvioidussa mekaniikan päättelytehtävässä ja luetun ymmärtämisessä. Ainoa tulkintojen päälinjasta eroava havainto on työmuistitehtävän moodiarvojen tulos, jossa erityistä tukea
saavien moodin arvo oli isompi kuin tehostettua tukea saavien moodin arvo. Tässäkin piti paikkansa se, että tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden ratkaisuprosenttien keskiarvo oli heikompi kuin muiden oppilaiden tulos.
Tukea saaneiden oppilaiden osoitettua osaamista vuoden 2017 oppimaan oppimisen arviointiaineistolla on tarkasteltu suuralueiden välisten alueellisten erojen
osalta (Lintuvuori & Vainikainen, 2018) sekä tuen toteutuspaikan osalta (Hienonen
& Lintuvuori, 2018) toisessa yhteydessä. Alueelliset erot oppimaan oppimisen
arviointiaineistossa suuralueiden välillä olivat pieniä, mutta tilastollisesti merkitseviä, ja samansuuntaisia kuin PISA-tutkimuksen aineistossa. Alueelliset erot heijastuivat myös tehostettua ja erityistä tukea saaneiden oppilaiden ryhmiin (Lintuvuori
& Vainikainen, 2018). Tukea saaneiden oppilaiden opetuksen toteutuspaikkaa oppimaan oppimisen arvioinnin aineistolla tarkasteltaessa voitiin havaita, että tukea
saavia oppilaita opiskeli kaikenkokoisissa ja kaikenmuotoisissa luokissa. Luokat,
joissa kaikki oppilaat saivat erityistä tukea, erosivat oppimaan oppimisen osaamistehtävissä suoriutumisen suhteen muista luokista, kun taas yleisopetuksen luokat
ilman erityisen tuen saajia ja yleisopetuksen luokat, joissa oli myös erityistä tukea
saavia oppilaita, eivät eronneet. Osaamistehtävissä eroja ei myöskään ollut kuin
luetun ymmärtämisen osalta, kun erityisen tuen saajia vertailtiin yleisopetuksen luokissa ja erityisen tuen luokissa opiskelun suhteen. Edellä mainitut tulokset kertovat
tuen tarpeen oppilaiden osaamisen samankaltaisuudesta opetusryhmästä riippumatta, kun ilmiötä tarkastellaan valtakunnallisesti edustavalla poikkileikkausotoksella. Tuloksista ei kuitenkaan voida päätellä, onko tuen toteutuspaikka vaikuttanut
osaamisen kehitykseen pidemmällä aikavälillä (Hienonen & Lintuvuori, 2018)
Saman oppilasjoukon siirtymistä toisen asteen opintoihin heti peruskoulun päätyttyä on tarkasteltu yhteisvalintarekisterin pohjalta (Jahnukainen, Vainikainen,
Lintuvuori, Asikainen, Keskinen & Hotulainen, 2018). Valtaosa tehostettua tai erityistä tukea saaneista oppilaista siirtyi muun ikäluokan tapaan toisen asteen opintoihin heti peruskoulun päätyttyä. Kun hakemisen onnistumista kuvattiin toisen asteen opintoihin hyväksymisen näkökulmasta, havaittiin, että tehostettua ja erityistä

135

tukea saaneet oppilaat tulivat hyväksytyiksi hieman muita oppilaita harvemmin (tehostettu tuki 97,6 %, erityinen tuki 97,7 %, muu perusopetus 99,5 %) (Jahnukainen,
Vainikainen, Lintuvuori, Asikainen, Keskinen & Hotulainen, 2018). On kuitenkin
huomioitava, että osa tukea saaneista oppilaista on saattanut siirtyä suoraan lisäopetukseen. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että niin tehostettua kuin
erityistäkin tukea saaneiden oppilaiden joukossa oli myös oppilaita, joiden suoritustaso oli korkea. Keskilukujen pohjalta voidaan lisäksi todeta, että tehostettua ja
erityistä tukea saavissa ryhmissä oli paljon myös keskenään samantasoista osaamista. Tämäkin aineisto siis osaltaan todentaa sen tosiasian, että tehostetun ja erityisen tuen saannin takana on aina muutakin kuin vain heikompia kognitiivisia suorituksia. Tulos siten myös osoittaa, että tukea tulee saada, kun sitä tarvitsee ja syyt
saavat ja voivat vaihdella. Siksi onkin huomioitava, että tehostettua ja erityistä tukea saavien oppilaiden joukko muodostuu osaamistasoltaan erilaisista oppilaista.
Oppimaan opimisen arvioinnissa osoitetun osaamisen heikompi taso näissä ryhmissä osaltaan kuvaa sitä, että tehostetussa ja erityisessä tuessakin on tärkeätä korostaa oppiaineiden rinnalla uusien opetussuunnitelmien mukaisten laaja-alaisten
taitojen osuutta ja määrittelyä: ajattelutaidot ja oppimaan oppiminen ovat laajaalaisten taitojen keskeinen osa. Niiden intensiiviseen opettamiseen ja huomioonottamiseen on olemassa toimivaksi todettuja ratkaisuja (Halinen, Hotulainen, Kauppinen, Nilivaara, Raami ja Vainikainen, 2017).
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7 Erilaisia luokkia, erilaisia oppilaita
Sirkku Kupiainen & Risto Hotulainen
Suomalainen peruskoulu on niittänyt PISA-tutkimuksen myötä kansainvälistä mainetta läpi koko 2000-luvun vähäisillä koulujen välisillä eroilla. Erojen pienuus on
tulkittu koulutuksen tasa-arvoisuuden merkiksi, samalla kun oppilaiden osaaminen
on ollut keskimäärin huomattavan vahvaa. Vasta viime vuosina julkiseen keskusteluun on hiipinyt tieto, että nuo pienet koulujen väliset erot piilottavat taakseen huomattavasti suuremmat luokkien väliset erot koulujen sisällä. Tieto on pysynyt muutamaa ilmeisen heikosti tunnettua lähdettä lukuun ottamatta (Hautamäki, Kupiainen, Marjanen, Vainikainen & Hotulainen, 2013, 59; Kupiainen, Marjanen, Vainikainen & Hautamäki, 2011, 67–70) lähinnä vain opettajien hiljaisena tietona, mitä
on edesauttanut PISAn ja kansallisten oppisaavutusarviointien perustuminen otantaan, joka sivuuttaa luokkatason. Suomen osallistuminen vuoden 2011 TIMSS-tutkimukseen (Trends in International Mathematics and Science Study), johon osallistuu kustakin koulusta kaksi luokkaa, nosti peruskoulumme huomattavasti muita
Pohjoismaita suuremmat luokkien väliset erot kansainväliseen julkisuuteen (Yang
Hansen, Gustafsson & Rosén, 2014). Myöhemmin luokkien väliset erot on nostettu
esiin myös metropolialueen nuorten osaamisen ja hyvinvoinnin kehitystä kartoittavassa monitieteisessä MetLoFIN-seurantatutkimuksessa (Kupiainen, 2016a).
Kouluvalintaa ja painotetun opetuksen luokkia koskevan keskustelun näkökulmasta (esim. Seppänen, Kalalahti, Rinne & Simola, 2015) katsottuna voidaan pitää
valitettavana, että edellä mainitussa metropolialueen tutkimuksessa ei varauduttu
luokkien välisten erojen tarkempaan analyysiin. Samoja oppilaita läpi yläkoulun
seuranneessa tutkimuksessa jo seitsemännen luokan alussa löydettyjen ja yläluokkien aikana edelleen kasvaneiden luokkien välisten erojen syyt jäivät siis auki (Kupiainen, 2016a). Puutteen korjaamiseksi sisällytimme tämän teoksen kohteena olevaan vuoden 2017 valtakunnalliseen oppimaan oppimisen arviointiin erillisen, rehtoreille osoitetun kyselyn koulujen luokanmuodostusperusteista sekä tarkemman
kysymyksen kunkin luokan mahdollisista erityisistä oppilasvalinnan perusteista
(esim. soveltuvuuskokeeseen tai muuhun valintaan perustuva oppiainepainotus tai
tuen tarpeeseen perustuva pienryhmä).
Nyt raportoitava tutkimus ei tarjoa MetLoFIN-tutkimuksen kaltaista mahdollisuutta tarkastella luokkien välisten erojen kehitystä yläkoulussa, mutta tässä tutkimuksessa tarkastelu laajennettiin sen sijaan kattamaan alueellisesti koko Suomi.
Luvussa raportoitavat tulokset voidaankin kiteyttää toteamukseen, että metropolialueella havaitut luokkien väliset erot eivät rajoitu pääkaupunkiseudulle vaan
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oppilaiden osaamisessa ja heidän oppimisasenteissaan ilmenee selkeitä, osin tietoiseen luokanmuodostukseen perustuvia eroja myös valtakunnan tasolla. Eroja on
myös koulujen välillä, mutta ne ovat selvästi luokkien välisiä eroja pienemmät.

7.1 Oppilaiden jakaminen ja jakautuminen kouluihin ja
luokkiin
Kuten jo edellä mainitun MetLoFIN-tutkimuksen yhteydessä totesimme (Kupiainen, 2016a), oppilaiden jakaminen kouluihin ja luokkiin osaamisen tason mukaan
on kansainvälisesti laajasti sovellettu käytäntö (OECD, 2012, 57, Table 2.2). Siinä,
miten tämä jakaminen tapahtuu, on kuitenkin selviä maiden välisiä eroja sekä oppilaiden kouluihin ja luokkiin valikoitumisessa että valikoitumisen ajankohdassa.
Joissain maissa oppilaat jaetaan eri opetussuunnitelmia noudattaviin kouluihin tai
linjoihin suhteellisen varhaisessa vaiheessa (OECD-maista esim. Alankomaat, Belgia, Itävalta, Saksa ja Unkari), kun taas toisissa kaikki oppilaat seuraavat ainakin
pääosin samaa opetussuunnitelmaa läpi oppivelvollisuuden tai jopa pidempään
(esim. Japani, Pohjoismaat, Puola ja Ranska, Yhdysvallat) (Eurydice, 2014; OECD,
2012). Ensin mainitun ryhmän voi katsoa edustavan oppilaiden avointa, osaamiseen
perustuvaa valikointia ja ryhmittelyä, mutta myös jälkimmäiseen liittyy usein jonkinasteista osaamiseen tai muuhun oppilaskohtaiseen tekijään perustuvaa valikointia. Erottelu tapahtuu tällöin jakamalla tai valitsemalla oppilaita eri kouluihin tai eri
linjoille ja luokkiin koulujen sisällä. Jälkimmäinen saattaa tarkoittaa kaikkien oppiaineiden tunnit kattavaa pysyvää ryhmittelyä (esim. suomalaiset musiikkiluokat) tai
vain tiettyyn oppiaineeseen liittyvää ryhmittelyä (esim. oppilaiden jakautuminen
valitun vieraan kielen opetukseen vain tuon kyseisen tunnin ajaksi). Tunnetuin esimerkki oppiainekohtaisesta ryhmittelystä lienee Yhdysvaltojen monessa osavaltiossa keskeisissä lukuaineissa käytössä oleva, osaamisen tasoon perustuva AP (advanced placement) -järjestelmä (ks. Chmielewski, 2014; Loveless, 2009).
Osaamisperustainen ryhmittely on ollut pitkään kansainvälisen keskustelun kohteena. Perustelut sen puolesta ja vastaan kohdistuvat useimmiten tasa-arvon ja tehokkuuden väliseen suhteeseen (esim. Entwisle & Alexander, 1992; Hanushek &
Woessman, 2006; OECD, 2012; OECD, 2013). Suomessa avoimesta osaamisperustaisesta ryhmittelystä luovuttiin peruskoulun alkuvuosien tasokurssien myötä 1980luvulla. Kuten viime aikojen kouluvalintakeskustelu osoittaa, kysymys on kuitenkin noussut 2000-luvulla uudestaan kuin varkain ajankohtaiseksi (Bernelius, 2013;
Kosunen, 2016; Seppänen, 2003; Seppänen ym., 2015). Ero 1900-luvun lopun tasokursseihin on kuitenkin selvä. Nyt kyse ei kuitenkaan ole avoimesti osaamisen
tasoon kiinnittyvästä valinnasta, joka tasokurssien aikaan rajoitti alimman tason
kursseja valinneen nuoren myöhempiä koulutuksellisia mahdollisuuksia. Tämän
päivän valinnat näyttäytyvät – tai ainakin niiden toivotaan näyttäytyvän – perheille
tai oppilaille itselleen ennen kaikkea mahdollisuutena oppilaan omia toiveita, kiinnostuksia ja tavoitteita paremmin tukevaan koulunkäyntiin.
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Keskeinen osaamisperustaista ryhmittelyä puoltava argumentti painottaa sitä, että
osaamistasoltaan tasainen luokka tarjoaa paremmin juuri kyseisille oppilaille kohdistetun opetuksen, mikä johtaa kaikkien oppilaiden parempaan oppimiseen (Duflo,
Dupas & Kremer, 2011; Loveless, 2009; myös Vygotsky, 1980). Osaamisperustaisen ryhmittelyn vastustajat taas kantavat huolta siitä, että heikommin menestyvien
oppilaiden kohtaloksi tulee tyytyminen vähemmän ideaaliin oppimisympäristöön
eli vähemmän päteviin opettajiin, vähemmän vaativiin oppisisältöihin ja heikompaan kaverivaikutukseen (engl., peer effect) (Duru-Bellat & Mingat, 1998; Entwisle
& Alexander 1992). Opettajien pätevyyttä lukuun ottamatta kyse on tekijöistä, jotka
korostuivat myös Suomen tasokurssikeskustelussa ja nousevat esiin tämän päivän
kouluvalintakeskustelussa. Osaamisperustaisen ryhmittelyn ei kuitenkaan aina ole
todettu tuottavan edellä mainittuja kielteisiä vaikutuksia (esim. Figlio & Page,
2002; Lefgren, 2004; Zimmer, 2003). Edellä viitatut tutkijat arvioivat selityksen
löytyvän siitä, että ryhmittelyn mahdollistama, oppilaiden osaamisen tasoon tarkemmin kohdistuva opetus kompensoi paremmin osaavien oppilaiden mahdollisesti
tuoman edun heikommin osaavien oppilaiden ryhmissä. Suomessa samaan vaikutukseen pyrkinee monen koulun tavoite pitää oppimiseensa tukea tarvitsevien oppilaiden luokat muita pienempinä (Hienonen, Lintuvuori, Jahnukainen, Hotulainen &
Vainikainen, 2018; Kupiainen & Hienonen, 2016; Vainikainen, Hienonen, Hautamäki & Hotulainen, 2015).

7.2 Koulujen ja luokkien väliset erot Pohjoismaissa
Suomalaisen perusopetuksen kouluvalinta ja luokkien väliset erot ovat kaukana näiden käytänteiden ääri-ilmenemistä. Edellä oleva on kuitenkin hyvä pitää mielessä
myös tämän tutkimuksen luokkien välisiä eroja koskevassa tarkastelussa. Suomalaista peruskoulua kuvataan OECD:n koulutuksen tasa-arvoa ja laatua käsittelevässä erillisraportissa PISA-tutkimuksen pienten koulujen välisten erojen perusteella seuraavasti:
In comprehensive schools, since 1985 the school curriculum has been unified,
without tracking or streaming students into ability groups or educational tracks.
Individualised learning and differentiated instruction became basic principles in
organising schooling. Students’ characteristics, including personality, abilities and
orientations, are taken into account in crafting learning environments and choosing
pedagogical methods in schools in order to enable all students to enhance their
learning. (OECD, 2012, 53)

Kuva peruskoulumme tasalaatuisuudesta joutui uuteen valoon ruotsalaistutkijoiden
julkaistua vuonna 2014 edellä jo mainitun TIMSS 2011 -tutkimukseen perustuvan
tuloksen Suomen huomattavasti muita Pohjoismaita suuremmista luokkien välisistä
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eroista (Yang Hansen ym., 2014). Tulos ei ole uusi mutta nosti uudella tavalla julkiseksi sen aiemmissa oppimaan oppimisen arvioinneissa havaitun seikan, että vähäisten koulujen välisten erojemme taakse kätkeytyvät selvästi niitä suuremmat
luokkien väliset erot (Hautamäki ym., 2013, 59; Kupiainen ym., 2011, 67–70).
Suomi erottui Tanskan rinnalla muista Pohjoismaista myös vuoden 2012 PISAn
rehtorikyselyyn sisältyvässä luokkien muodostusta koskevassa osuudessa niiden
koulujen osuudessa, joissa rehtori ilmoitti käytettävän akateemista menestystä
oppilasvalinnassa vähintään luokkatasolla (Suomi 18 %, Tanska 24 %, Ruotsi 5 %,
Norja 7 % ja Islanti 8 %). Ruotsissa osa valinnasta on tosin siirtynyt koulutuspoliittisten uudistusten seurauksena viime vuosina kasvavassa määrin koulutasolle (Yang
Hansen ym., 2014).
Luokkien väliset erot ovat väistämättä pienemmät silloin, kun oppilaat on eroteltu koulutasolla osaamisen mukaan, eli oppilaiden osaamisen taso on jo valmiiksi
suhteellisen tasainen. Oppilaiden ryhmittelyn tai valikoinnin kokonaisuus tulee siis
esiin vasta, kun koulun ja luokan roolia tarkastellaan samanaikaisesti. Taulukossa
7.1 on esitetty Yang Hansenin kollegoineen tekemien analyysien tulokset koulujen
ja luokkien välisistä eroista TIMSS 2011 -tutkimukseen molemmilla tutkituilla
luokkatasoilla osallistuneissa Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa.
Taulukko 7.1 Koulun ja luokan selitysosuus prosentteina (%) neljänsien ja kahdeksansien luokkien oppilaiden osaamisessa ilmenevissä eroissa1 TIMMS 2011 -tutkimuksessa
KOULUTASO
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Matematiikka
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Matematiikka

Luonnontieteet
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Luonnontieteet

4. luokka
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4%

4%

15 %

19 %

8. luokka
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3%

2%

3%

8%

12 %

Matematiikka

Luonnontieteet

Matematiikka

Luonnontieteet

Matematiikka

Luonnontieteet

4. luokka

8%

5%

13 %

12 %

3%

3%

8. luokka

2%

3%

26 %

30 %

7%

9%

LUOKKATASO

Norja

Suomi

Ruotsi

Lähde: Yang Hansen ym., 2014, 37.

Kuten taulukosta voidaan nähdä, koulujen väliset erot olivat neljännellä luokalla
(eli oletettavasti yleisemminkin alakoulussa) Suomessa Norjaa ja Ruotsia pienemmät ja vastasivat yläkoulussa norjalaiskoulujen vähäisiä eroja. Se, missä määrin
kyse on kouluvalinnan tai oppilaiden eri kouluihin jakamisen seurauksista ja missä
määrin alueellista eroista, jää auki. Jälkimmäiseen näyttäisi viittavan se, että alakoulujen ja niitä selvästi isompien yläkoulujen (tai nämä molemmat sisältävien
1 Tarkemmin sanottuna kyse on arvioiduista sisäkorrelaatioista (Intra-class Correlation
Coefficient eli ICC).
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yhtenäiskoulujen) väliset erot ovat Suomessa lähes identtiset mutta pienenevät Norjassa ja Ruotsissa yläkouluun siirryttäessä ilman, että luokkien väliset erot kasvavat
vastaavalla tavalla kuin Suomessa.
Jos huomioidaan samanaikaisesti sekä koulujen että luokkien väliset erot, neljännellä luokalla ei juuri ollut maiden välisiä eroja matematiikassa. Koulujen välisiä
eroja edustava Ruotsi ja luokkien välisiä eroja edustava Suomi eroavat sen sijaan
luonnontieteissä sekä toisistaan että pienempien erojen Norjasta. Muutos siirryttäessä kahdeksannelle luokalle on kuitenkin ilmeinen: Suomessa koulu ja luokka
selittävät oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaamisessa ilmenevästä
vaihtelusta yhteensä jo 28/33 prosenttia ja Ruotsissa 15/22 prosenttia, kun taas Norjassa erot ovat pienentyneet 4 ja 6 prosenttiin! Tulos asettaa edellä lainatun OECDraportin arvion Suomen tasa-arvoisista osaamistuloksista huomattavan outoon
valoon.
Ero koulun ja luokan selitysosuudessa neljänsillä ja kahdeksansilla luokilla johtunee osin Suomen ala- ja yläkoulujen kokoeroista mutta viittaa mitä ilmeisimmin
myös osaamisen mukaiseen luokkien muodostamiseen nimenomaan yläkoulussa.
Tilanne eroaa aiemmista tasoryhmistä ja myös tällä hetkellä monessa koulussa käytössä olevista matematiikan opetuksen ryhmittelystä siinä, että oppilaat eivät opiskele luokissaan vain jotain tiettyä oppiainetta vaan lähes kaikkia opetussuunnitelman mukaisia oppiaineita. Ryhmittelyn voi näin arvioida vaikuttavan niin heidän
oppimiseensa, oppimisasenteisiinsa ja mielikuvaansa omasta osaamisestaan kuin
heidän näitä yhdessä heijastaviin myöhempiin kouluvalintoihinsakin (ks. myös Elsworth, Harvey-Beavis, Ainley & Fabris, 1999; Marsh, Trautwein, Lüdtke, Köller &
Baumert, 2005; Uerz, Dekkers & Béguin, 2004; Van de Werfhorst, Sullivan &
Cheung, 2003).

7.3 Koulujen ja luokkien väliset erot keväällä 2017
Keväällä 2017 toteutettu valtakunnallinen oppimaan oppimisen arviointi tarjoaa
mahdollisuuden tarkastella koulujen ja luokkien välisiä eroja kahdesta eri näkökulmasta. Esitämme ensin yleiskuvan siitä, mikä koulun ja luokan rooli on oppilaiden
välisten osaamis- ja asenne-erojen selittäjänä kokonaisuudessaan kaikkien tutkimukseen osallistuneiden koulujen oppilaiden vastausten perusteella. Tämän jälkeen
tarkastelemme luokan merkitystä lähemmin kohdistamalla katseen niihin 60 kouluun, joiden rehtori vastasi luokanmuodostusta koskeneeseen kyselyyn. Niiden joukossa tarkennamme katseemme vielä erityisesti niihin kouluihin, joissa rehtori
ilmoitti olevan sekä tavallisia että joko oppilaan itse tekemään (painotetun opetuksen luokat) tai koulun taholta tehtyyn (pienryhmät ja erityisluokat) oppilasvalintaan
perustuvia luokkia.
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7.4 Tutkimuskysymykset
Tätä tutkimusosuutta ovat ohjanneet seuraavat tutkimuskysymykset:
1. Millaisia luokkia keväällä 2017 valtakunnalliseen oppimaan oppimisen
arviointiin osallistuneissa kouluissa oli ja miten luokat on niissä muodostettu?
Aiempaan tutkimukseen (esim. Kupiainen & Hienonen, 2016; Kupiainen ym.,
2011) perustuva hypoteesimme oli, että kouluissa on jonkin verran sekä jonkin tietyn oppiaineen painotukseen perustuvia luokkia että oppimisen tuen tarpeeseen perustuvia pienryhmiä ja erityisluokkia.
2. Jos kouluissa on oppilaan omaan, tietyn oppiaineen painotuksen valintaan
tai koulun harkintaan perustuvia luokkia, eroavatko näiden luokkien oppilaat niin kutsuttujen tavallisten luokkien oppilaista arvioinnissa osoittamansa osaamisen, oppimisasenteiden, kotitaustan tai toisen asteen koulutusvalinnan suhteen?
Aiempaan tutkimukseen (esim. Kupiainen ym., 2011; Kupiainen, 2016a, 2016b)
perustuva hypoteesimme oli, että edellä mainittujen luokkien välillä on eroja siten,
että painotetun opetuksen luokkien oppilaiden osaaminen on tavallisten luokkien
oppilaita parempaa ja heidän oppimisasenteensa ovat näitä myönteisemmät. Oletuksemme oli myös, että painotettujen luokkien oppilaiden vanhemmat ovat keskimäärin muiden luokkien oppilaiden vanhempia korkeammin koulutettuja (esim.
Kosunen, 2016) ja että niiden oppilaista suurempi osa on hakenut yksinomaan
lukiokoulutukseen. Pienryhmien ja erityisluokkien oppilailla oletimme tilanteen
olevan päinvastainen.

7.5 Tutkimusaineisto ja menetelmät
Analyyseissa käytetyt osaamistehtävät ja oppimiseen liittyvät asennemittarit on kuvattu tarkemmin luvussa 2. Olemme käyttäneet tarkastelussamme neljää edellä
myös luvussa 5 käytettyä asennekokonaisuutta, joiden olemme arvelleet olevan
merkityksellisiä luokkien välisten erojen selittäjinä tai seurauksina: Oppimista tukevat asenteet (oppimisorientaatio, saavutusorientaatio, oma yrittäminen), oppimista haittaavat asenteet (välttämisorientaatio, luovutusherkkyys, usko sattumaan
tai muuhun itsen ulkopuoliseen syyhyn menestyksen tai sen puutteen selittäjänä),
usko omaan osaamiseen (oma kyvykkyys, käsitys minästä ajattelijana, oman menestyksen kontrollin usko) ja akateeminen minäkäsitys (minä lukijana, minä kirjoittajana, minä laskijana). Jokaista asennekokonaisuutta on mitattu kolmella kolmiosaisella mittarilla.
Milloin sitä ei ole erikseen ilmoitettu, olemme käyttäneet tämän luvun analyyseissa kaikkien niiden oppilaiden vastauksia, jotka ovat vastanneet ainakin yhteen
kyseisen tehtäväalueen (päättelytaito, matematiikka, luetun ymmärtäminen) osioon.
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Osa oppilaista on kuitenkin jättänyt joitain tehtäviä kokonaan tekemättä, joten vastaajajoukon koko vaihteli tehtävittäin (6 996–7 492). Tyttöjen ja poikien osuuksien
tehtäväkohtainen vaihtelu oli vähäistä (poikien osuus 49,2–49,6 %). Koska oppilas
on voinut jättää osan tehtävän osioista ratkaisematta muista syistä kuin osaamattomuuden vuoksi, raportoitavia tuloksia on tulkittava nimenomaan osoitettuna osaamisena, ei sellaisena, mihin oppilas ehkä parhaimmillaan pystyy. Tämä on syytä
pitää mielessä tuloksia tulkittaessa.

7.6 Tulokset
Koulujen ja luokkien välillä oli odotetusti eroja oppilaiden osaamisessa ja oppimisasenteissa. Erikseen analysoituna koulu selitti oppilaiden osaamistehtävissä suoriutumisessa ilmenevistä eroista keskimäärin 9 prosenttia ja luokka 28 prosenttia. Selitysosuudessa ilmeni kuitenkin tehtäväkohtaista vaihtelua eikä se noussut yhdessäkään yksittäisessä tehtävässä noin korkeaksi (Taulukko 7.2 seuraavalla sivulla).
Sekä koulun että luokan rooli jäi hieman pienemmäksi kuin se oli metropolialueella
(Hautamäki, Kupiainen & Vainikainen, 2015; Hotulainen, 2016), mikä vastaa aiempien tutkimusten tuloksia. Osa erosta voi tosin selittyä myös nyt raportoitavaan ja
metropolialueella toteutettuun tutkimukseen sisältyneiden osaamiskokonaisuuksien
välisillä eroilla.
Taulukosta 7.2 voidaan nähdä, että osaamistehtävät vaihtelivat selvästi vaikeustasoltaan formaalin päättelyn ja aritmeettisten operaatioiden tehtävien osoittautuessa oppilaille erityisen vaikeiksi. Tytöt menestyivät poikia paremmin muissa paitsi
mekaniikan alueelle sijoittuvassa kuvallisessa päättelytehtävässä ja aritmetiikan
alueelle sijoittuvassa tarpeellisen tiedon tehtävässä. Ensin mainitussa poikien suoritus oli selvästi tyttöjen suoritusta parempi, kun taas jälkimmäisessä ei ollut sukupuolieroa. Sukupuoliero oli viimeksi mainittua lukuun ottamatta tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0,001) kaikissa osaamistehtävissä, mutta sen selitysosuus oli
pieni eikä sukupuolen selitysosuus noussut missään tehtävässä yli 2,5 prosentin.
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Taulukko 7.2 Osaamistehtävien ratkaisuprosentit (ka = keskiarvo, kh = keskihajonta)
Tytöt

Pojat

Päättelytaito

Kaikki
ka

kh

ka

kh

ka

kh

Deduktiivinen päättely

51,24

26,52

52,50

25,88

49,95

27,10

Puuttuvan tiedon tehtävä

45,19

22,62

48,74

21,61

41,55

23,05

Tarpeellisen tiedon tehtävä

50,86

19,31

50,99

18,69

50,72

19,92

Formaali päättely

33,45

21,03

34,45

19,96

32,42

22,02

Mekaniikan päättely*

56,25

21,38

53,18

19,35

59,39

22,85

ka

kh

ka

kh

ka

kh

Matemaattiset käsitteet

46,51

25,47

48,15

25,15

44,83

25,68

Aritmeettiset operaatiot

25,18

20,94

27,47

20,57

22,85

21,06

Matematiikan koe

40,30

14,33

40,63

13,90

39,96

14,76

ka

kh

ka

kh

ka

kh

Makroprosessointi

47,94

19,51

50,71

19,91

45,12

18,69

Luetun ymmärtäminen

37,99

21,47

40,74

21,45

35,14

21,12

Matematiikka

Luetun ymmärtäminen

* Tämä tehtävä on jätetty muista poikkeavan luonteensa vuoksi pois myöhemmissä analyysesissa käytetystä päättelytaidon kokonaisuudesta.

Myös oppilaiden oppimisasenteissa oli sukupuolieroja (Taulukko 7.3), mutta ne olivat oppimista tukevien ja sitä haittaavien asenteiden tilastollisesta merkitsevyydestä
(p < 0,001) huolimatta vielä vähäisempiä kuin erot osaamisessa.
Taulukko 7.3 Oppimisasenteet (Likert-asteikko 1–7, jossa 1 = ei lainkaan ja 7 = juuri niin; ka = keskiarvo, kh = keskihajonta)
Kaikki

Tytöt

Pojat

ka

kh

ka

kh

ka

kh

Oppimista tukevat

4,93

1,09

5,05

1,08

4,80

1,09

Oppimista haittaavat

3,48

0,95

3,44

0,94

3,52

0,95

Usko omaan osaamiseen

5,19

1,10

5,17

1,12

5,22

1,09

Akateeminen minäkäsitys

4,71

1,12

4,72

1,14

4,70

1,11

Tyttöjen oppimista tukevat asenteet olivat jonkin verran poikia vahvemmat ja
oppimista haittaavat asenteet vastaavasti heikommat. Sukupuoli selitti kuitenkin ensin mainitussakin esiintyvästä vaihtelusta alle puolitoista prosenttia. Poikien usko
omaan osaamiseensa tai kyvykkyyteensä oli heikosti tyttöjä vahvempi
(p < 0,05), mutta tyttöjen ja poikien arvioissa omista akateemisista valmiuksistaan
ei ollut eroa.

146

7.6.1 Koulujen ja luokkien väliset erot
Taulukossa 7.4 on esitetty koulun ja luokan selitysosuus oppilaiden osaamisessa ja
oppimisasenteissa esiintyvästä vaihtelusta huomioimatta niiden yhdysvaikutusta;
taulukossa 7.5 (seuraavalla sivulla) huomioiden tuo yhdysvaikutus. Taulukon 7.4
luvut eivät siis ole suoraan vertailukelpoiset Yang Hansenin ja kollegojen (2014)
TIMSS-tutkimuksesta raportoimien molempia tasoja samanaikaisesti tarkastelevan
monitasomallinnuksen selitysosuuksien kanssa. Ratkaisun on koettu palvelevan paremmin arjen kouluelämää, jossa virallisia ja epävirallisia vertailuja tehdään useimmiten suoraan koulujen tai luokkien välillä huomioimatta niiden välistä yhdysvaikutusta eli sitä, että erilaiset luokat sijaitsevat ainakin osin erilaisissa kouluissa.
Myös se, että Suomessa kouluvalinta saattaa usein kohdistua ensisijaisesti luokkaan
ja vasta toissijaisesti siihen kouluun, jossa tuon luokan tarjoama painotus tai kieli
on tarjolla, ohjaa näkemään luokan koulusta osin irrallisena yksikkönä. Esimerkkinä tällaisesta ’luokka edellä’ -valinnasta ovat jo päiväkodissa alkava kielikylpy,
peruskoulun musiikkiluokat, muun ensimmäisen vieraan kielen kuin englannin perusteella muodostetut luokat ja seitsemännellä luokalla alkavat painotetun opetuksen luokat. Esitämme tulokset erikseen koulujen kaikille luokille ja erikseen niille
luokille, joissa on yli kymmenen oppilasta, jotta kooltaan rajattujen erityisluokkien
sijoittuminen vain osaan kouluista ei vääristäisi koulujen välisten erojen tulkintaa
yleisopetuksen luokkien osalta.
Taulukko 7.4 Koulun ja luokan selitysosuus oppilaiden osaamisessa ja oppimisasenteissa ilmenevästä vaihtelusta huomioimatta koulun ja luokan yhdysvaikutusta
KOULUN SELITYSOSUUS

LUOKAN SELITYSOSUUS

Kaikki
oppilaat

Yli 10
oppilaan
luokat

Kaikki
oppilaat

Yli 10
oppilaan
luokat

Päättelytaito

7,5 %

7,8 %

24,8 %

21,7 %

Matematiikka

7,7 %

8,0 %

24,5 %

22,1 %

Luetun ymmärtäminen

5,7 %

5,7 %

16,7 %

14,9 %

Oppimista tukevat

4,7 %

5,0 %

13,1 %

11,6 %

Oppimista haittaavat

3,1 %

3,1 %

11,8 %

9,7 %

Usko osaamiseen

5,1 %

5,4 %

15,0 %

13,4 %

Akateeminen minäkäsitys

5,5 %

5,8 %

15,4 %

13,8 %

Osaaminen

Oppimisasenteet

Taulukosta voidaan nähdä, että luokan selitysosuus on useimmilla mitatuilla osaalueilla noin kolminkertainen koulun selitysosuuteen verrattuna. Voidaan myös
nähdä, että pienimpien luokkien jättäminen pois analyysista pienentää hieman luo147

kan selitysosuutta eli luokkien välisiä eroja. Koulutasolla näiden luokkien pois jättämisen vaikutus on kuitenkin vähäinen ja paremminkin kasvattaa kuin pienentää
eroja. Tässä lienee kyse lähinnä pienimpien luokkien epätasaisesta alueellisesta ja
sen myötä sosioekonomisesta jakautumisesta koulujen kesken. Koulujen ja luokkien väliset erot ovat osaamisessa pienimmät luetun ymmärtämisessä, mikä selittynee osin sen mittaamiseen käytetyillä tehtävillä, ja matematiikassa hieman muita
osa-alueita suuremmat. Voidaan myös huomata, että luokkien väliset erot jäävät
etenkin yhdeksännellä luokalla jonkin verran pienemmiksi silloin, kun vertailusta
jätetään pois alle 11 oppilaan luokat, joissa erityistä tukea saavien oppilaiden osuus
on yleensä selvästi muita luokkia korkeampi, mikä väistämättä kasvattaa eroja luokkien välillä.
Taulukossa 7.5 on esitetty edellisestä poiketen tilanne siten, että koulu ja luokka
on huomioitu samanaikaisesti (oppimaan oppimisen kolmea eri osaamistehtävää
yhdistävästä indeksiluvusta varianssikomponentit on laskettu koulu- ja luokkatasolle, minkä perusteella on laskettu selitysosuus myös oppilastasolle). Vertaamalla
taulukon 7.5 lukuja taulukon 7.4 lukuihin voidaan nähdä, että koulun selitysosuus
pienenee hieman, mutta luokan selitysosuus lähes puolittuu, kun koulu- ja luokkataso otetaan huomioon samanaikaisesti. Koulun ja luokan yhdysvaikutus on yhtä
suuri, mutta niiden välinen suhde eroaa hieman, kun tarkastelu kohdistetaan vain
opetussuunnitelman mukaiseen matematiikan kokeeseen. Tällöin koulun rooli erojen selittäjänä kasvaa mutta luokan vastaavasti pienenee (koulun osuus 8 % ja luokan osuus 11 %).
Taulukko 7.5 Oppilaiden osaamisessa (oppimaan oppimisen osaamistehtävien standardoitu keskiarvo)
ilmenevän vaihtelun jakautuminen koulu-, luokka- ja oppilastasolle huomioiden koulun ja luokan yhdysvaikutus; yli 10 oppilaan luokat
Selitysosuus

Varianssi

Keskivirhe

Wald

p

Residuaali

0,556

0,010

58,171

***

Koulu

0,038

0,010

3,734

***

6%

Luokka

0,091

0,009

9,719

***

13 %

Oppilas

81 %

*** p < 0,001

Jos analyysissa huomioidaan taulukosta 7.5 poiketen kaikki yli viiden oppilaan luokat, koulun selitysosuus laskee mutta luokan selitysosuus kasvaa (4 % ja 18 %).
Koulu ja luokka selittävät siis vaihtelusta 22 prosenttia ja oppilastason selitysosuudeksi jää 78 prosenttia. Pienluokkien sijoittuminen kunnassa vain tiettyihin kouluihin näkyy siis odotetusti koulujen välisten osaamiserojen kasvuna.
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7.6.2 Luokkien muodostamisen monet käytänteet
Luokanmuodostusta koskevan kyselyn avovastaukset osoittivat, että oppilaiden
uudelleenryhmittelyyn yläkouluun siirryttäessä vaikuttavat monet tekijät. Myös silloin, kun kyse ei ole ilmeisistä painotetun opetuksen luokista, oppilaiden jakaminen
luokkiin näyttää tapahtuvan harvoin satunnaisesti. Jos koulussa on enemmän kuin
yksi luokka, luokkien muodostamiseen vaikuttavat milloin alaluokilta tuleva tieto
oppilaista, milloin kaveritoiveet tai tarve erottaa aiemmat kiusaajat ja kiusatut, milloin tuen tarve, kielivalinnat tai katsomusaineet, milloin halu muodostaa luokista
mahdollisimman tasapainoisia niin aiemmin osoitetun osaamisen kuin tyttöjen ja
poikien osuudenkin suhteen:
Alakoululta tulleiden siirtopalavereiden ja tasapainoisten ryhmien rakentamisen
perusteella.
Alakoululla pohditaan, millaiset ryhmät toimivat yläkoululla. Tässä huomioidaan
kaverisuhteet, ainevalinnat.
I klammansättningen beaktar vi inlärningssvårigheter, könsfördelning, språk val,
någon från den gamla klassen och pedagogiskt så att klasserna borde fungera. Och
vara trygga.
Käymme perusteelliset tiedonsiirrot kuutosluokkien ohjaajien kanssa (7.-luokat).
Luokat muodostetaan aina pedagogisin perustein, kuitenkin huomioiden kielivalinnat, ja poikien ja tyttöjen osuus luokissa sekä huomioimme myös yhden kaveritoiveen.
Luokkien muodostusten periaatteena on, että kaikkien luokkien keskiarvo on suunnilleen sama. Kaikilla luokilla pitäisi olla yhtä paljon niitä, joilla on huono keskiarvo ja niitä, joilla on hyvä keskiarvo.
Många olika faktorer beaktas o man försöker bilda blandgrupper av elever från
olika platser och slutmålet är att få jämna grupper med tanke på inlärningen och
olika svårigheter hos eleverna.
Pyritään keskittämään A2-kielen lukijat ja vieraiden uskontojen lukijat. Jokaisesta
alakoululuokasta tuleva oppilas saa luokalleen vähintään yhden samalta luokalta
tulevan luokkatoverin. Myös tuen piirissä olevien oppilaiden määrää pyritään tasaamaan. Ja luonnollisesti sukupuolijakauma pyritään pitämään tasan.

Tässä luvussa käytämme kuitenkin hyväksi kyselyssä ollutta valmista luokittelua,
jonka avulla voimme tarkastella lähemmin erilaisissa luokissa opiskelevien oppilaiden määrällistä osuutta sekä heidän osaamistaan ja oppimisasenteitaan. Tutkimukseen osallistuneet koulut erosivat kuitenkin toisistaan siinä, millaisia luokkia niissä
oli. Suurimman yksittäisen ryhmän muodostivat ne 24 koulua, joiden rehtorit eivät
vastanneet luokanmuodostusta koskevaan kyselyyn eli joiden luokanmuodostuksesta ei ole tietoa. Nämä koulut voivat kuitenkin toimia tietynlaisena kontrolli-
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ryhmänä arvioitaessa eri lailla muodostettujen luokkien osuutta edellä varsin huomattavaksi todettujen luokkien välisten osaamiserojen syntymisessä, joten pidämme ne mukana analyyseissa omana ryhmänään.
Niiden koulujen joukossa, joiden luokanmuodostuksesta on tieto, suurimman
ryhmän muodostivat ne 21 koulua, joissa oli ilmoituksen mukaan vain tavallisia
luokkia. Näiden lisäksi 14 koulussa oli tavallisten luokkien ohella vain erityis- tai
muita pienryhmäluokkia. Pienryhmien osuus oppilaista oli näissä kouluissa keskimäärin 11 prosenttia (vaihteluväli 3–27 %).
Kymmenessä koulussa oli tavallisia ja painotetun opetuksen luokkia, kahdessa
sekä lukuaine- että taito- ja taideainepainotus, kolmessa vain lukuainepainotus ja
viidessä vain taito- ja taideainepainotus. Kouluissa, joissa oli myös tavallisia luokkia, näiden osuus oppilaista oli koulutasolla keskimäärin 76 prosenttia (vaihteluväli
58–91 %). Kouluissa, joissa oli painotetun opetuksen luokkia, lukuainepainotuksen
luokkien osuus oppilaista oli koulutasolla keskimäärin 23 prosenttia (vaihteluväli
16–35 %) ja taito- ja taideainepainotuksen luokkien keskimäärin 18 prosenttia
(vaihteluväli 9–31 %).
Kolmessatoista koulussa oli tavallisia ja painotetun opetuksen luokkia sekä pienryhmäluokkia. Kolmessa näistä oli sekä lukuaine- että taito- ja taideainepainotuksen
luokka tai luokkia, kuudessa vain lukuainepainotuksen ja kolmessa vain taito- ja
taideainepainotuksen. Tavallisten luokkien osuus oppilaista oli koulutasolla keskimäärin 62 prosenttia (vaihteluväli 26–87 %). Pienryhmien osuus oppilaista oli koulutasolla keskimäärin 8 prosenttia (vaihteluväli 1–19 %). Lukuainepainotuksen
luokkien osuus oppilaista oli koulutasolla keskimäärin 24 prosenttia (vaihteluväli
13–51 %) ja taito- ja taideainepainotuksen luokkien keskimäärin 25 prosenttia
(vaihteluväli 12–35 %).
Yhdessä koulussa oli pelkästään muita kuin tavallisia luokkia. Oppilaista 48 prosenttia opiskeli lukuainepainotetussa luokassa, 50 prosenttia taito- ja taideainepainotetussa luokassa ja kaksi prosenttia pienryhmässä. Aineistossa oli lisäksi yksi
koulu, jossa oli pelkästään pienryhmäluokkia. Luokkien väliset erot olivat suurimmat niissä 13 koulussa, joissa oli sekä tavallisia ja painotetun opetuksen luokkia että
pienryhmäluokkia (p < 0,001, ƞ2 = 0,28). Luokkien väliset erot olivat lähes yhtä
suuret niissä kouluissa, joiden luokanmuodostuksesta ei ole tietoa (p < 0,001, ƞ2 =
0,25), mikä viittaa siihen, että moni niistä oli luokanmuodostusperusteiltaan edellisten kaltainen.
Taulukossa 7.6 (seuraavalla sivulla) on esitetty aineiston oppilaiden jakautuminen edellä nimettyihin luokkaryhmiin. Kuten voidaan nähdä, noin joka viides yhdeksäsluokkalainen suomalaisnuori opiskelee ilmeisesti jossain muussa kuin rehtorinsa tavalliseksi luokittelemassa luokassa. Tällaisessa luokassa opiskelevasta5 373
oppilaasta 2 250 opiskeli kuitenkin koulussa, jossa oli myös muunlaisia luokkia eli
heidän kohdallaan kyse on ehkä eri lailla tavallisesta kuin sellaisessa koulussa, jossa
on ilmoitettu olevan vain tavallisia luokkia. Mutta kuten edellä esitetyt lainaukset
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osoittavat, myös silloin, kun koulussa on vain tavallisia luokkia, niiden taustalla voi
olla monenlaista oppilastason valikointia ja järjestelyä.
Taulukko 7.6 Oppilaiden ja luokkien jakautuminen tavallisiin luokkiin, painotetun opetuksen luokkiin ja
pienryhmiin

Oppilaita

Osuus
oppilaista

Luokkia

Osuus
luokista

5 373

80 %

299

76 %

Lukuainepainotus

514

8%

25

6%

Taito- ja taideainepainotus

468

7%

24

6%

Pienryhmät ja erityisluokat

351

5%

48

12 %

Tavalliset luokat

Yhteensä

6 706

396

Ei tietoa koulutasolla

2 377

144

Yhteensä

9 083

540

Taulukon 7.6 luokkaryhmien tarkempi jakautuminen rehtorien ilmoittamiin painotuksiin on esitetty taulukossa 7.7 seuraavalla sivulla. Lukuainepainotuksen luokat
jakautuivat melkein tasavahvasti vieraaseen kieleen ja matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin perustuviin luokkiin (54 vs. 46 %). Hieman yllättäen poikien edustus
on kaikissa lukuainepainotettujen luokkien ryhmissä sama tai hieman suurempi
kuin tyttöjen, joskin se on selvä vain matematiikkapainotuksen luokissa. Kysymys
ei kuitenkaan ole siitä, että tytöt valitsisivat painotetun opetuksen luokkia poikia
harvemmin vaan vain siitä, että heidän valintansa kohdistuvat korostetusti taito- ja
taidepainotuksiin. Näistä vain urheilu- ja liikuntapainotus houkuttaa joukkoonsa
enemmän poikia kuin tyttöjä. Tyttöjen suuntautuminen taito- ja taideaineisiin tukee
MetLoFIN-tutkimuksen tuloksia, jotka osoittivat tyttöjen ja poikien välisen eron
perusopetuksen päättöarvosanoissa olevan taito- ja taideaineissa lukuaineita suurempi (Kupiainen, 2016a). Ero oli erityisen suuri kuvataiteessa, johon liittyvät painotukset näyttäytyvät myös tässä valtakunnallisessa aineistossa kaikkein tyttövaltaisimpina.
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Taulukko 7.7 Oppilaiden jakautuminen painotetun opetuksen luokkiin ja pienryhmiin, tarkempi jako (n
= oppilaiden lukumäärä)
Lukuainepainotus

n

Tyttöjä

Poikia

Luokkakoko

Kielikylpy, vieraskielinen opetus

111

49 %

51 %

19,4

A1- tai A2-kieli

168

48 %

52 %

21,2

Matematiikka

146

36 %

64 %

21,1

Luonnontiede

89

48 %

52 %

22,8

Yhteensä / ka

514

21,1

Taito- ja taideainepainotus
Musiikki
Kuva- ja/tai ilmaisutaide, draama
Urheilu, liikunta
Viestintä, media, TVT
Yhteensä / ka

157

64 %

36 %

19,7

65

69 %

31 %

21,8

206

43 %

57 %

20,9

40

78 %

23 %

20,2

468

20,7

Pienryhmät ja erityisluokat
Pienryhmä (tuen tarve)

112

42 %

58 %

Erityisluokka

114

41 %

59 %

9,6

6

50 %

50 %

6,0

119

32 %

68 %

9,1

S2-ryhmä
Joustava opetus
Yhteensä / keskiarvo

351

12,4

9,3

Ei painotusta

5 373

49 %

51 %

19,4

Ei tietoa koulutasolla

2 377

52 %

48 %

18,8

Taulukosta voidaan myös nähdä, että luokkakoko on muun suomalaistutkimuksen
tapaan keskimäärin suhteellisen pieni (Kupiainen & Hienonen, 2016) mutta painotetun opetuksen luokissa keskimäärin hieman suurempi kuin tavallisissa luokissa
tai niissä kouluissa, joiden luokanmuodostuksesta ei ole tietoa.
7.6.3 Osaaminen ja oppimisasenteet
On ilmeistä, että erilaisissa luokissa opiskelevien oppilaiden osaamisessa oli eroa.
Koska kyse on poikittaistutkimuksesta, emme kuitenkaan voi tietää, missä määrin
kyse on eroista, jotka olivat olemassa jo luokkia muodostettaessa, missä määrin
eroista, jotka ovat syntyneet kolmen yläkouluvuoden aikana (yläkoulun aikana tapahtuvasta muutoksesta ks. Kupiainen, 2016a).
Osaaminen
Taulukossa 7.8 seuraavalla sivulla on esitetty oppilaiden osaaminen arvioinnin kolmella pääalueella eri luokkatyypeissä. Taulukossa on vertailun vuoksi vastaavat tiedot myös kouluista, joissa on ilmoituksen mukaan vain tavallisia luokkia, sekä koulut, joiden luokanmuodostuksesta ei ole tietoa.
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Taulukko 7.8 Oppilaiden osaaminen (ratkaisuprosenttien keskiarvo) erilaisissa luokissa sekä niissä
kouluissa, joiden luokanmuodostuksesta ei ole tietoa (ka = keskiarvo, kh = keskihajonta)
Päättelytaito

Matematiikka

Lukeminen

ka

kh

ka

kh

ka

kh

Lukuainepainotus

55,20

18,48

47,42

20,87

51,44

18,47

Taito- ja taideainepainotus
Ei tietoa luokanmuodostuksesta
Koulussa vain tavallisia luokkia
Tavalliset luokat *

48,08

16,41

39,61

21,56

43,75

16,18

46,83

18,24

37,76

21,69

44,06

16,88

44,96

16,90

34,81

20,12

43,39

15,99

43,72

16,26

33,80

19,85

42,07

15,61

Pienryhmät ja erityisluokat

31,46

13,79

21,52

16,04

34,85

12,83

* Tässä ovat mukana vain ne tavalliset luokat, jotka ovat kouluissa, joissa on myös painotettuja
luokkia.

Kuten taulukosta 7.8 voidaan nähdä, oppilaiden osaaminen on selvästi muita luokkatyyppejä vahvempaa luokissa, jotka on muodostettu jonkin lukuaineen painotuksen perusteella. Taulukko tukee myös edellä luokkien välisten erojen perusteella
esitettyä arviota, että ainakin osassa niitä kouluja, joiden luokanmuodostuksesta ei
ole tietoa, on myös painotetun opetuksen luokkia; asettuuhan niiden oppilaiden
osaaminen keskiarvon tasolla painotetun opetuksen luokkien ja vain tavallisia luokkia sisältävien koulujen väliin. Tarkastelemme myöhemmin tarkemmin sitä, tukevatko muut tekijät mahdollisesti tätä tulkintaa.
Sama tulos on esitetty luokkien välisen eron merkitsevyyden arvioimiseksi kuviossa 7.1 (seuraavalla sivulla) vain niiden koulujen osalta, joissa on rehtorin ilmoituksen mukaan myös muita kuin ’tavallisia’ luokkia mutta eritellen osaamisalueet
tehtävittäin. Luokkien väliset erot osaamisessa ovat ilmeiset luokkatyypin selittäessä osaamisalueittain 4–8 prosenttia, mutta yksittäisten tehtävien kohdalla huomattavasti enemmän, luokkien välillä ilmenevästä vaihtelusta. Luokkatyypin rooli on
suurin matematiikan tehtävissä sekä sanallisen päättelyn tehtäviin kuuluvassa puuttuvan tiedon tehtävässä. Ero oli selvästi muita suurempi yhdeksännen luokan oppisisältöön perustuvassa matematiikan kokeessa (p < 0,146, muut matematiikan tehtävät ja puuttuvan tiedon tehtävä ƞ2 = 0,090–0,0988).

8

Ilmoitetut efektikoot (ɳ2) voidaan rinnastaa seuraavasti Cohenin d -arvoihin: pieni efekti
(ɳ2 = 0,001–0,039), keskisuuri efekti (ɳ2 = 0,060–0,110) ja suuri efekti (ɳ2 = 0,140–0,200)
(Maher, Markey & Ebert-May, 2013, Table 2).

153

100%
80%
60%
40%
20%

Päättelytaito

Matematiikka

Työmuisti

LuetYmm

MakroPros

MatKoe

AritOper

MatKäsitt

MekPäätt

FormOper

TarpTieto

PuutTieto

DedPäätt

0%

Luetun
Muisti
ymmärtäminen

Lukuainepainotus

Taito- ja taideainepainotus

Tavalliset luokat
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Kuvio 7.1 Luokkatyyppien väliset erot oppilaiden osaamisessa (ratkaisuprosenttien keskiarvo) niissä
kouluissa, joissa on myös tai yksinomaan muita kuin tavallisia luokkia. Päättelytaito: Deduktiivinen päättely, Puuttuva tieto, Tarpeeton tieto, Formaalit operaatiot, Mekaniikan päättely; Matematiikka: Matemaattiset käsitteet, Aritmeettiset operaatiot, Matematiikan koe; Luetun ymmärtäminen: Makroprosessointi, Luetun ymmärtäminen.

Erot luokkatyyppien välillä ovat ilmeiset, vaikkakin odotusten mukaisesti selvimmät oppimiseensa tukea tarvitsevien pienryhmien ja muiden luokkien välillä. Myös
kuviossa yhteen koottujen, erilaisen painotuksen omaavien luokkien sekä pienryhmien välillä on keskinäisiä eroja (ks. Taulukko 7.9 seuraavalla sivulla). Oppilaiden
määrä on monessa ryhmässä huomattavan pieni mutta tarjonnee silti ainakin ohjeellisen kuvan siitä, millä lailla painotetun opetuksen luokkien olemassaolo kouluissa
jakaa oppilaita erilaisiin oppimisympäristöihin. Taulukosta voidaan nähdä, että
etenkin poikavoittoisten matematiikkapainotuksen luokkien oppilaiden osaaminen
oli päättelytaidon ja matematiikan tehtävissä huomattavasti muita luokkia parempaa. Tyttövoittoisten taito- ja taideainepainotteisten luokkien osaaminen jäi sen sijaan pääsääntöisesti samalle tasolle kuin sukupuolijakaumaltaan tasaisempien vieraan kielen painotuksen luokkien. Molemmissa luokkamuodoissa osaaminen oli
kuitenkin selvästi parempaa kuin samojen koulujen tavallisissa luokissa. Matematiikkapainotuksen vastakohtana urheilu- ja liikuntapainotteisten poikavoittoisten
luokkien oppilaiden osaaminen jäi selvästi jälkeen muista painotetun opetuksen
luokista ollen samaa tasoa kuin ei-painotettujen luokkien. Kaikki erot olivat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001), ja luokkatyyppi selitti osaamisessa ilmenevästä
vaihtelusta neljästä kahdeksaan prosenttiin. Ero oli pienempi luetun ymmärtämisessä (efektikoko ƞ 2 = 0,044) kuin päättelytaidossa ja matematiikassa (vastaavasti
ƞ2 = 0,077 ja ƞ2 = 0,067).
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Taulukko 7.9 Oppilaiden osaaminen (ratkaisuprosenttien keskiarvo) erilaisen painotuksen tai muun luokanmuodostusperusteen mukaisissa luokissa (ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, n = oppilaiden lukumäärä)
Päättelytaito
Lukuainepainotus

Matematiikka

Lukeminen

ka

kh

ka

kh

ka

kh

n

Matematiikka

66,67

17,99

59,27

18,56

57,71

20,35

123

Luonnontiede

56,15

14,89

46,40

18,78

50,28

16,71

82

Kielikylpy, vieraskielinen opetus

52,95

15,11

45,43

20,31

52,90

18,08

69

A1- tai A2-kieli

46,19

16,94

39,05

19,63

46,20

16,31

148

ka

kh

ka

kh

ka

kh

n

Viestintä, media, TVT

51,39

17,79

43,95

23,11

42,93

16,33

38

Musiikki

50,68

18,11

40,74

23,97

45,88

17,88

115

Kuva- ja/tai ilmaisutaide, draama

50,40

13,78

41,00

19,04

46,63

14,29

60

Urheilu, liikunta

44,85

15,26

37,46

20,26

41,55

15,37

175

Taito- ja taideainepainotus

Tavalliset luokat

ka

kh

ka

kh

ka

kh

n

Tavallinen luokka

43,72

16,27

33,78

19,85

42,07

15,62

3110

Ammattisuuntautunut ryhmä *

43,35

13,62

37,67

17,92

42,08

15,70

15

Pienryhmät ja erityisluokat

ka

kh

ka

kh

ka

kh

n

Pienryhmä (tuen tarve)

35,88

15,69

25,64

19,68

37,39

14,06

78

Joustava opetus

32,17

13,13

21,19

13,26

35,60

12,00

67

Erityisluokka

26,24

10,22

17,53

12,93

31,53

11,61

75

* Tämän 21 oppilaan (tehtävät tehneitä oli tosin vain 15) poikavoittoisen ryhmän luokittelu ”tavalliseksi”
on mielivaltainen mutta perustuu oppilaiden osaamiseen, joka ei eroa muiden tavallisten luokkien
oppilaista.

Edellä esitettyä vertailua kuitenkin värittää tavallisissa luokissa opiskelevien oppilaiden suuri määrä. Jos vertailu rajoitetaan vain painotetun opetuksen luokkiin, luokan painotuksen selitysosuus oppilaiden osaamisessa oli huomattavasti suurempi
(p < 0,001; ƞ2 = 0,089, ƞ2 = 0,164 ja ƞ2 = 0,112). Koska kyse ei ole pitkittäistutkimuksesta, emme voi valitettavasti tietää, ovatko luokkien väliset erot kasvaneet yläkoulun aikana vai olisivatko ne olleet havaittavissa jo oppilaiden aloittaessa opiskelunsa seitsemännellä luokalla. Koska kyse on erityiseen oppilasvalikointiin perustuvista luokista, on mitä todennäköisintä, että eri luokkiin päätyneiden oppilaiden välillä oli ainakin jonkin verran eroa jo yläkouluun siirryttäessä.
Vaikka luokkien väliset erot lukutaidossa olivat selvästi muiden osaamisalueiden (päättelytaito ja matematiikka) eroja pienemmät, oppilaiden osaaminen näillä
kolmella arvioidulla tehtäväalueella oli yhteydessä toisiinsa. Kuten taulukosta 7.10
(seuraavalla sivulla) voidaan nähdä, yhteys kuitenkin vaihteli jonkin verran luokkatyypeittäin ja oli kaikissa ryhmissä heikoin luetun ymmärtämisen kohdalla.
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Taulukko 7.10 Oppilaiden eri tehtäväalueilla osoittaman osaamisen väliset yhteydet eri luokkaryhmissä
Matematiikka
Lukuainepainotus

Päättelytaito

0,684**

0,574**

0,632**

0,472**

0,640**

0,457**

Matematiikka
Taito- ja taideainepainotus

Päättelytaito

0,466**

Matematiikka
Tavalliset luokat

Päättelytaito

0,374**

Matematiikka
Pienryhmät ja erityisluokat

Päättelytaito
Matematiikka

Lukeminen

0,401**
0,550**

0,346**
0,346**

** = yhteys on merkitsevä tasolla p ≤ 0,001

Lukutaidon muita mitattuja osaamisalueita pienemmät luokkien ja luokan painotuksen mukaiset erot voivat siis kertoa yhtä lailla siitä, miten hyvin arvioinnissa
käytetyt lukutaidon tehtävät onnistuivat mittaamaan tämän ikäryhmän luetun ymmärtämistä kuin todellisten erojen suuruutta luokkien tai luokkatyyppien välillä.
Painotetun opetuksen luokassa tai pienryhmässä opiskelu on siis aiempaan tutkimukseen perustuvan hypoteesimme mukaisesti yhteydessä oppilaiden osaamiseen. Painotetun opetuksen luokkien olemassaolo koulussa näytti myös olevan yhteydessä siihen, että tavallisissa luokissa opiskelevien oppilaiden osaaminen oli
näissä kouluissa hieman heikompaa kuin niissä kouluissa, joissa ei ollut painotetun
opetuksen luokkia, mutta ero oli varsin vaatimaton ja saattaa selittyä alueellisilla tai
jäljempänä tarkasteltavilla oppilaan kotitaustaan liittyvillä eroilla.
Oppimisasenteet
Myös oppilaiden kouluun ja oppimiseen kohdistuvat asenteet erosivat jonkin verran
toisistaan sen mukaan, millaisessa luokassa he opiskelivat. Erot olivat kuitenkin
tilastollisesta merkityksestään huolimatta (p < 0,001) vähäiset. Luokkatyyppi selitti
erilaisia luokkia sisältävissäkin kouluissa enimmillään vain noin kaksi prosenttia
asenteissa ilmenevästä vaihtelusta (usko omaan osaamiseen, ƞ2 = 0,022; akateeminen minäkäsitys, ƞ2 = 0,017). Edellä esitetyt osaamiserot huomioiden näyttää siis
siltä, että painotetun opetuksen luokkien oppilaiden vertailuryhmä oman osaamisensa arvioinnissa on ensisijaisesti oma luokka ja vasta toissijaisesti luokan erityinen asema koulun oppilaskokonaisuudessa (ks. Marsh 2003; Marsh ym., 2005;
Möller, Retelsdorf, Köller & Marsh, 2011).
Oppilaiden asenteissa tilanne on myös sikäli erilainen, että niissä kouluissa,
joissa oli painotetun opetuksen luokkia, tavallisten luokkien oppilaiden asenteet ja
arvio omasta osaamisesta olivat yhtä positiiviset tai jopa positiivisemmat kuin niissä
kouluissa, joissa ei ollut näitä luokkia. Tämä on havaittavissa huolimatta siitä, että
kyseisten koulujen ei-painotettujen luokkien oppilaat ovat kaiketi tietoisia painote156

tun opetuksen luokkien oppilaiden valikoidusta tai ainakin itse luokkavalinnan tehneestä statuksesta ja keskimäärin heitä paremmasta osaamisesta. Tästä syystä
olemme rakentaneet taulukon 7.11 esittäen painotetun opetuksen luokkia sisältävien koulujen tulokset omana kokonaisuutenaan. Tämä esitystapa poikkeaa edellä
esitetystä osaamista käsitelleestä taulukosta 7.8, joka on rinnakkainen taulukon 7.11
kanssa.
Taulukko 7.11 Oppilaiden oppimiseen liittyvät asenteet ja usko omaan osaamiseen erilaisissa luokissa
sekä kouluissa, joiden luokanmuodostuksesta ei ole tietoa (Likert-asteikko 1–7) (ka = keskiarvo, kh =
keskihajonta, n = oppilaiden lukumäärä)
Oppimista
tukevat

Oppimista
haittaavat

ka

kh

ka

kh

ka

kh

ka

kh

Lukuainepainotus

5,15

0,95

3,30

0,83

5,50

0,94

5,00

1,04

422

Taito- ja taideainepainotus

5,19

1,01

3,43

0,92

5,40

1,08

4,87

1,12

387

Tavalliset luokat

4,94

1,06

3,49

0,95

5,18

1,09

4,70

1,11

3124

Pienryhmät ja erityisluokat

4,70

1,20

3,76

0,99

4,72

1,15

4,27

1,16

220

ka

kh

ka

kh

ka

kh

ka

kh

4,90

1,14

3,48

0,97

5,19

1,13

4,72

1,15

2027

4,83

1,11

3,50

0,92

5,16

1,11

4,63

1,12

1311

Ei tietoa luokanmuodostuksesta
Koulussa vain
tavallisia luokkia

Usko omaan
osaamiseen

Akateeminen
minäkäsitys
n

n

Myös asenteiden kohdalla kuvasta tulee tarkempi, kun eri perusteella muodostettuja
luokkia tarkastellaan omina ryhminään (Taulukko 7.12 seuraavalla sivulla). Voidaan kuitenkin nähdä, että erilaisten luokkien oppilaiden asenteet eivät kaikilta
osilta kulje yhtä matkaa heidän osaamisensa kanssa. Osin kyse voi olla tekijästä,
johon luokanmuodostus perustuu, osin sen ja osaamisen yhdysvaikutuksesta luokan
sukupuolijakauman kanssa. Poikavoittoisia urheiluluokkia lukuun ottamatta tyttöjen keskimäärin hieman poikia myönteisemmät oppimisasenteet (tai tapa vastata
niitä koskeviin kysymyksiin) sekoittavat kuvaa. Selvästi vahvimmin oppimiseen sitoutuneita näyttävät olevan aineiston ainoan ammattisuuntautuneen ryhmän 15 tutkimukseen osallistunutta oppilasta. Myös kielikylpyluokkien ja vieraalla kielellä
tapahtuvan opetuksen luokkien oppilaiden oppimista tukevat asenteet ovat huomattavan myönteiset.
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Taulukko 7.12 Oppilaiden oppimiseen liittyvät asenteet ja omaa osaamista koskeva uskomukset erilaisissa luokissa sekä kouluissa, joiden luokanmuodostuksesta ei ole tietoa (Likert-asteikko 1–7) (ka =
keskiarvo, kh = keskihajonta, n = oppilaiden lukumäärä)
Oppimista
tukevat
Lukuainepainotus

Oppimista
haittaavat

Usko omaan
osaamiseen

Akateeminen
minäkäsitys

ka

kh

ka

kh

ka

kh

ka

kh

n

Matematiikka

5,11

0,93

3,23

0,82

5,80

0,86

5,40

0,93

138

Luonnontiede

5,17

0,94

3,22

1,00

5,59

0,87

5,08

1,00

82

Kielikylpy, vieraskielinen
opetus

5,37

0,97

3,31

0,77

5,50

0,97

4,88

1,01

69

A1- tai A2-kieli

5,07

0,95

3,39

0,76

5,21

0,94

4,68

1,04

148

Viestintä, media, TVT

5,16

1,08

3,32

1,03

5,30

1,28

4,78

1,45

38

Musiikki

5,15

1,07

3,36

0,88

5,42

1,16

4,97

1,15

115

Kuva- ja/tai ilmaisutaide,
draama

5,09

1,13

3,33

0,85

5,16

1,14

4,81

1,10

60

Urheilu, liikunta

5,25

0,90

3,53

0,93

5,49

0,94

4,85

1,02

175

Tavallinen luokka

4,93

1,06

3,49

0,95

5,18

1,09

4,70

1,11

3190

Ammattisuuntautunut
ryhmä

5,79

0,68

3,82

1,21

5,92

0,58

5,07

0,88

15

Pienryhmä (tuen tarve)

4,52

1,15

3,74

1,00

4,79

1,03

4,44

1,14

79

Joustava opetus

4,80

1,01

3,53

0,85

4,67

1,16

4,02

1,12

67

Erityisluokka

4,79

1,38

3,99

1,06

4,67

1,25

4,32

1,20

75

Taito- ja taidepainotus

Tavalliset luokat

Pienryhmät ja erityisluokat

On valitettavaa, että aineisto ei salli eritellä musiikkiluokkien joukosta niitä, jotka
perustuvat samalla lailla jo varhain tapahtuneeseen ryhmittelyyn. Näin musiikkiluokkia koskevassa keskustelussa luokkiin usein liitetty erityinen yhteisöllisyyden
kehittyminen jää tällä kertaa osin todentamatta. Myös näin tarkasteltuna luokkatyyppi selittää oppilaiden asenteissa ja uskomuksissa ilmenevistä eroista vain muutaman prosentin (p < 0,001; ƞ2 = 0,013–0,029). Kuten edellä osaamisessa, vertailua
kuitenkin värittää tavallisissa luokissa opiskelevien oppilaiden suuri määrä. Jos vertailu rajoitetaan vain painotetun opetuksen luokkiin, ero oppilaiden oppimista tukevissa ja sitä haittaavissa asenteissa ei enää ole tilastollisesti merkitsevä, mutta luokan painotuksen selitysosuus oppilaiden omaa osaamistaan koskevissa uskomuksissa kasvaa huomattavasti (p < 0,001; ƞ2 = 0,039 ja ƞ2 = 0,044).
Painotetun opetuksen luokassa tai pienryhmässä opiskelu on siis aiempaan tutkimukseen perustuvan hypoteesimme mukaisesti yhteydessä oppilaiden oppimista
ohjaaviin asenteisiin ja heidän kuvaansa itsestään osaajana, joskin ero on odotetusti
pienempi kuin osaamisessa. Hypoteesin vastaista oli sen sijaan se, että painotetun
opetuksen luokkien olemassaolo koulussa ei näyttänyt vaikuttavan negatiivisesti
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näiden koulujen tavallisissa luokissa opiskelevien oppilaiden oppimisasenteisiin ja
arvioon omasta osaamisestaan.
7.6.4 Oppilaiden kotitausta
Totesimme jo edellä painotetun opetuksen luokkien eroavan osin toisistaan tyttöjen
ja poikien osuuden suhteen. Koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta keskeinen
painotetun opetuksen luokkiin liittyvä usein esitetty huoli koskee niiden yhteyttä
oppilaiden kotitaustaan (esim. Bernelius, 2013; Kosunen, 2016; Seppänen ym.,
2015). Yhdeksäsluokkalaisten tieto vanhempiensa koulutuksesta voi olla epätarkka
tai jopa virheellinen, mutta koska oppilailta kysytty tieto vanhempien koulutuksesta
on ainoa, mitä meillä on käytettävissä, tarkastelemme tässä luvussa lyhyesti sen yhteyttä erilaisissa luokissa opiskeleviin oppilaisiin. Taulukossa 7.13 on esitetty äidin
koulutuksen mukaisissa ryhmissä niiden 7 231 oppilaan osaaminen, jotka vastasivat
asiaa koskevaan kysymykseen. Kuten aiemmissa kansallisissa ja kansainvälisissä
tutkimuksissa, oppilaiden osaaminen on yhteydessä heidän kotitaustaansa siten, että
mitä korkeampi on äidin koulutus sitä paremmin oppilas keskimäärin menestyy erilaisissa osaamistehtävissä (esim. Connelly & Gayle, 2017). Kuten luokan merkitys
edellä, myös äidin koulutuksen selitysosuus oli suurin päättelytaidossa ja pienin
luetun ymmärtämisessä (p < 0,001; ƞ2 = 0,087–0,049).
Taulukko 7.13 Oppilaiden osaaminen (ratkaisuprosentti) äidin koulutuksen mukaisissa ryhmissä
(n = oppilasmäärä)
Päättelytaito

Matematiikka

Lukeminen

n

Peruskoulu

36,42

27,70

37,48

568

Ammatillinen perustutkinto

41,50

31,47

40,38

2 652

Ylioppilastutkinto

45,81

36,25

43,75

1 630

Alempi korkeakoulututkinto

50,02

40,39

46,35

1 464

Ylempi korkeakoulututkinto

54,18

45,49

49,89

917

Vähintään ylioppilastutkinnon suorittaneiden äitien osuus oli hieman muita alempi
niissä kouluissa, joissa oli rehtorin ilmoituksen mukaan vain ’tavallisia’ luokkia (53
%) ja lähes sama niissä kouluissa, joissa oli myös painotetun opetuksen luokkia tai
joiden luokanmuodostuksesta ei ole tietoa (vastaava prosentit 56 % ja 57 %). Vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden äitien osuus oli kuitenkin
hieman muita suurempi niissä kouluissa, joiden luokanmuodostuksesta ei ole tietoa
(35 % vs. muiden 32 %).
Luokanmuodostuksen ja oppilaiden kotitaustan yhteys käy kuitenkin ilmeiseksi, kun tilannetta tarkastellaan luokkatyypeittäin. Seuraavan sivun taulukossa
7.14 näkyy eri koulutustason saavuttaneiden äitien lasten osuus erilaisissa luokissa.
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Taulukko 7.14 Oppilaiden kotitausta (äidin koulutus) luokkatyypeittäin

Lukuainepainotus
Taito- ja taideainepainotus
Tavalliset luokat
Pienryhmät ja
erityisluokat
Ka

Peruskoulu

Ammatillinen
perustutkinto

Ylioppilastutkinto

Alempi
korkeakoulututkinto

Ylempi
korkeakoulututkinto

4%

25 %

24 %

25 %

22 %

7%

27 %

23 %

25 %

18 %

10 %

38 %

25 %

17 %

10 %

18 %

57 %

13 %

10 %

2%

9%

35 %

24 %

19 %

13 %

Taulukosta voidaan nähdä, että painotetun opetuksen luokkien oppilaista lähes joka
toisen äidillä on vähintään alempi korkeakoulututkinto, mutta alle kolmanneksen
äiti ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa. Koko oppilasjoukossa jälkimmäisten
osuus on kuitenkin selvästi ensin mainittua ryhmää suurempi (44 % vs. 32 %). Pienryhmissä ja erityisluokissa opiskelleista sen sijaan vain joka kahdeksannen äidillä
oli korkeakoulututkinto. Myös ero näiden koulujen ’tavallisiin’ luokkiin on ilmeinen, vaikka jo pelkän määränsä perusteella äidin koulutusjakauma ei niissä eroa
etenkään jakauman alapäässä oleellisesti koko oppilasjoukon vastaavasta jakaumasta. Koska kyse on oppilaiden itse ilmoittamasta äidin koulutuksesta, on toki
pidettävä mielessä, että tätä koskevassa tiedossa voi olla ryhmäkohtaista vääristymää. Valikoitua koulutuspolkua kulkevat oppilaat saattavat olla muita tietoisempia
vanhempiensa aikanaan hankkimasta koulutuksesta.
7.6.5 Toisen asteen valinta
Kuten painotetun opetuksen luokkien oppilaiden kotitausta (äidin korkeampi koulutus) ja muiden luokkien oppilaita parempi osaaminen ja myönteisemmät oppimisasenteet antavat aiheen odottaakin, näiden luokkien oppilaista selvästi suurempi
osuus ilmoitti hakeneensa yhteisvalinnassa vain lukioon (Taulukko 7.15). Alle
puoli prosenttia kaikista kysymykseen vastanneista mutta kaksi prosenttia pienryhmien oppilaista ilmoitti, että ei ollut hakenut lainkaan toisen asteen koulutukseen.
Taulukko 7.15 Toisen asteen valinta luokkatyypeittäin (vain ammatilliseen tai vain lukioon sekä molempiin hakeneiden osuus)

Ammatillinen

Ammatillinen ja
lukio

Lukio

Lukuainepainotus

12 %

16 %

71 %

Taito- ja taideainepainotus

19 %

14 %

67 %

Tavalliset luokat

34 %

21 %

45 %

Pienryhmät ja erityisluokat

80 %

13 %

6%
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Erikoislukioiden ja yleislukioiden erikoislinjojen taidepainotteisuutta heijastaen
niihin haki hieman suurempi osuus taito- ja taidepainotteisten kuin lukuainepainotteisten luokkien oppilaista ja selvästi pienempi osuus tavallisten luokkien oppilaista (8,2 % ja 6,4 % vs. 2,6 %). Ero osuuksissa on kuitenkin niin suuri, että
vaikka painotetun opetuksen luokkien oppilasmäärä on myös näissä kouluissa selvästi tavallisia luokkia pienempi, 55 prosenttia erikoislukioihin ja -linjoille hakeneista oli painotetun opetuksen luokkien oppilaita.

7.7 Yhteenveto ja pohdinta
Tämän luokanmuodostusta ja luokkien välisiä eroja koskevan tutkimusosuuden tulokset tukevat niin metropolialueen yläkoululaisten osaamiseen ja hyvinvointiin
kohdistuvan MetLoFIN-tutkimuksen kuin kansainvälisen TIMSS 2011 -tutkimuksenkin havaintoja peruskoulumme muita Pohjoismaita suuremmista luokkien välisistä eroista (Kupiainen, 2016a; Yang Hansen ym., 2014). MetLoFIN-tutkimus
osoitti, että oppilaiden osaamisen ja oppimisasenteiden kehityksessä ilmeni selviä
luokkien välisiä eroja. Erot olivat osin yhteydessä jo seitsemännen luokan alussa
ilmenneisiin varsin huomattaviin eroihin mutta eivät suoraan seuranneet niitä.
Nyt toteutettu valtakunnallinen arviointi täydentää tuota metropolialueella
toteutettua tutkimusta. Tässä arvioinnissa ei ollut mahdollista seurata oppilaiden
osaamisen ja oppimisasenteiden kehitystä. Sen sijaan pystyimme valottamaan mahdollisia syitä MetLoFIN-tutkimuksessa löydettyihin eroihin ja kehitykseen. Luokanmuodostusta koskeneeseen kyselyyn lähetetyt vastaukset piirtävät kuvan monipolvisesta prosessista, jossa luokat muodostetaan yläkoulun alussa huomioiden oppilaiden omat toiveet, alakoulusta yläkouluun tuleva virallinen tai epävirallinen
tieto oppilaiden menestyksestä, tuen tarpeesta ja muista mahdollisista luokanmuodostuksessa hyödylliseksi arvioiduista tekijöistä sekä koulun omat tavoitteet esimerkiksi luokkien osaamistason ja sukupuolijakauman suhteen.
Oman erillisen kokonaisuutensa tässä luokanmuodostusta koskevassa tutkimusosiossa muodostavat erilaiset painotetun opetuksen luokat ja pienryhmät, joissa
opiskeli joka viides niistä lähes 7 000 yhdeksäsluokkalaisesta, jonka koulusta oli
saatavilla luokanmuodostusta koskeva tieto. Tutkimus vahvisti aiempaan tutkimukseen perustuvan hypoteesimme siitä, että painotetun opetuksen luokat vetävät puoleensa keskimääräistä osaavampia, omaan osaamiseensa vahvemmin uskovia ja
asenteiltaan koulumyönteisempiä oppilaita, jotka saavat myös kotoaan keskimääräistä vahvemman tuen koulunkäynnilleen. Tytöt suosivat poikia enemmän taito- ja
taidepainotuksen luokkia, kun taas pojat olivat yliedustettuja matematiikka- ja liikuntapainotteisissa luokissa. Molemmista painotusvaihtoehdoista suunnattiin yksinomaan lukioon selvästi tavallisia luokkia useammin, erikoislukioihin ja lukioiden erikoislinjoille erityisesti taito- ja taidepainottuneista luokista. Tulos tarjoaa
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tältä osin empiiristä tukea Seppäsen ja muiden (2015) esiin nostamalle huolelle painotetun opetuksen luokkien ja kouluvalinnan edustamasta uhasta koulutukselliselle
tasa-arvolle.
Luokan rooli osaamiserojen selittäjänä jäi tässä tutkimuksessa selvästi Yang
Hansenin ja kollegoiden (2014) TIMSS 2011 -tutkimuksessa raportoimaa pienemmäksi. Tämä oli osin odotettavissa: onhan oppimaan oppimisen osaamiskomponentissa kyse oppiainekohtaista osaamista hitaammin kehittyvästä ja päivittäisen koulunkäynnin vaatimukset ylittävästä ajattelutaidosta. Kuva painotetun opetuksen ja
muiden luokkien välisistä eroista voi siis todellisuudessa olla jyrkempi kuin edellä
raportoitu, koska oppilaiden aiempi osaaminen ja heidän oppimisasenteensa ennustavat myös sitä, miten he suhtautuvat koulun jokapäiväisiin vaatimuksiin ja oppimiseen työtä vaativana toimintana. Tähän viittaa luokan suurempi rooli erillisessä
matematiikan kokeessa ilmenneessä vaihtelussa. Myös siinä luokan selitysosuus jäi
kuitenkin selvästi TIMSS 2011 -tutkimuksessa löydettyä pienemmäksi huolimatta
siitä, että molemmissa kyse oli nimenomaan matematiikasta. Kyse voi olla tutkimuksessa käytetyn matematiikan kokeen vaativuudesta jopa matematiikkapainotteisten luokkien oppilaille.
Kaiken kaikkiaan näyttää ilmeiseltä, että oppilaiden jakaminen tai jakautuminen
luokkiin ei ole peruskoulun yläluokilla satunnaista, ja että monessa kunnassa suosittu mahdollisuus painotettuun opetukseen ryhmittää oppilaita paljon myös muun
kuin tuon painotuksen kohteena olevaan yhteen oppiaineeseen kohdistuvan kiinnostuksen mukaan. Tulokset osoittavat samalla, miten tärkeää on ulottaa koulututkimus ja oppimistulosten arviointi perinteisen koulutason (esim. kansalliset oppimistulosten arviointitutkimukset, PISA) ohessa myös luokkatasolle. Joka tapauksessa on selvää, että kuten totesimme jo metropolialueen tutkimuksen yhteydessä,
yläkoulujen luokanmuodostus on tekijä, joka saattaa ratkaisevalla tavalla vaikuttaa
yksittäisen oppilaan osaamisen kehitykseen ja koulutuksellisiin mahdollisuuksiin.
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8 Palautteen ja valintojen merkitys sähköisessä
arvioinnissa
Sanna Oinas, Mikko Asikainen ja Mari-Pauliina Vainikainen
Muutos oppimiskäsityksessä ja teknologian kehitys asettavat vaatimuksia myös
kansallisten arviointien uudistamiselle. Opittujen taitojen mittaamisesta on siirrytty
ajatukseen, jonka mukaan arvioinnin tehtävä on tukea oppimista (Ouakrim-Soivio,
2016). Se, että arvioinnit toteutetaan nykyisin paperilomakkeiden sijaan sähköisesti
tietokoneilla, mahdollistaa formatiivisen arvioinnin periaatteiden huomioimisen
oppimisen arvioinnin yhteydessä (van der Kleij, 2013). Testitilanne voi olla samanaikaisesti myös oppimistilanne, jossa oppimista voidaan tukea esimerkiksi antamalla palautetta. Tietokone on helppo ohjelmoida seuraamaan oppilaan etenemistä
testissä ja antamaan palautetta, joka on tärkeä osa formatiivista, oppimista tukevaa
arviointia (van der Kleij, 2013).
Tässä luvussa tarkastellaan, kuinka palautteen saaminen vaikuttaa oppilaiden
tehtäväsuoritukseen. Palautteen saamisen ohella osa oppilaista sai vaikuttaa tehtävien etenemiseen valitsemalla itse seuraavan tehtävän vaikeustason. Koeasetelmassa tuloksia verrataan kuuden erilaisen ryhmän avulla. Tulosten tarkastelussa
pohditaan koulumenestyksen yhteyttä myös oppilaan omaksumiin asenteisiin ja itselleen asettamiin tavoitteisiin, sillä muun muassa oppimisorientaatiolla on yhteys
siihen, kuinka oppilas ottaa palautetta vastaan tai tekee testin etenemiseen liittyviä
valintoja (Harter, 2012). Tarkastelun tavoitteena on ymmärtää, onko saadulla palautteella tai valinnan mahdollisuudella vaikutusta oppilaan suoriutumiseen. Tutkimuksesta saatu tieto on tärkeää kehitettäessä tulevaisuuden sähköisiä arviointeja,
joissa testi toimii myös oppimisen välineenä.

8.1 Palautteen merkitys ja odotettu palaute
Palautetta käsittelevien tutkimusten mukaan palaute on joko sisäisesti tai ulkoisesti
saatua tietoa ymmärtämisen tai toiminnan tasosta suhteessa tavoitteisiin (Groen,
Wijers, Mulder, Minderaa & Althaus, 2007; Hattie & Timperley, 2007). Koulunkäynnin yhteydessä sisäinen palaute tarkoittaa sitä, että oppilas itse vertaa oppimistaan suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin ympäristöltä saatujen viestien, esimerkiksi
koettujen onnistumisten tai epäonnistumisten, perusteella. Ulkoisella palautteella
koulussa tarkoitetaan opettajan antamaa suullista, kirjallista tai numeroina ilmaistua
palautetta, jonka tarkoituksena on edistää oppimista (Voerman, Meijer, Korthagen
& Simons, 2012). Lisäksi oppilaan toimintaan vaikuttaa myös luokkatovereilta
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saatu vertaispalaute sekä palaute vanhemmilta. Tässä oppimaan oppimisen tutkimuksen lisäotoksessa palautteella tarkoitetaan tietoa siitä, olivatko oppilaan ratkaisut tehtävissä oikein vai väärin.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2014, s.47)
mukaan: ”arviointi ja ohjaava palaute ovat keskeisiä pedagogisia keinoja oppilaan
kehityksen ja oppimisen tukemiseksi”. Sekä myönteinen että kielteinen palaute voivat olla oppimiselle niin hyödyksi kuin haitaksikin (Dweck & Master, 2009; Hattie
& Timperley, 2007; Ryan & Deci, 2009). Palaute tulee aina kohdistaa oppimisprosessiin, sillä tiedetään, että oppilaan persoonaan kohdistuva palaute on vaaraksi itsetunnolle ja oppimistuloksille (Dweck & Master, 2009). Ensisijaisen tärkeää on,
että oppilas ymmärtää saamansa palautteen (Hattie & Timperley, 2007). Se, että
oppilas saa tietää ennen testin tai arvioinnin suorittamista saavansa palautetta testin
jälkeen, vaikuttaa oppilaan tunteisiin ja asettamiinsa tavoitteisiin (Pekrun, Cusack,
Murayma, Elliot & Thomas, 2014). Pekrunin ja kumppaneiden (2014) mukaan tämä
niin kutsuttu odotettu palaute voi lisätä oppilaan motivaatiota yrittää parastaan. Lisäksi on huomattu, että palautteen herättämillä tunteilla on yhteys kielellisiin ja kognitiivisiin prosesseihin ja siten myös testissä suoriutumiseen (Janssen, van der Ven,
van Hoogmoed & Leseman, 2017).
Oppilaan aikaisemmat oppimiskokemukset vaikuttavat siihen, kuinka hän palautteeseen suhtautuu (Kluger & DeNisi, 1996). Oppilaat voivat arvostaa kielteistäkin palautetta, jos he kokevat sen hyödylliseksi oppimiselleen (Rowe, Fitness &
Wood, 2014). He, joille on kasautunut useita epäonnistumisia, pelkäävät palautteen
saamista ja voivat torjua sen kokonaan (Hughes, 2010; Rowe ym., 2014). Klugerin
ja DeNisin (1996) mukaan oppilailla on neljä erilaista strategiaa vastaanottaa palautetta: 1) tavoitteellinen, sisäisesti motivoitunut oppilas lisää yrittämistä, vaikka
saisi kielteistäkin palautetta, 2) oppilas nostaa tai madaltaa tavoitetasoaan suhteessa
saamaansa palautteeseen, 3) heikommin motivoitunut oppilas voi hylätä kokonaan
asettamansa tavoitteen tai 4) useita aikaisempia epäonnistumisia kokenut oppilas
torjuu palautteen. Vaikka palautteen ja suorituksen välistä yhteyttä tutkimalla ei
voida päätellä oppilaan strategiaa palautteen vastaanottamisesta, on tärkeää pitää
mielessä oppilaiden erilaiset tavat suhtautua palautteeseen tuloksia tulkitessa.

8.2 Tehtävään sitoutuminen ja valinnan merkitys
Koulussa oppimiseen ja työskentelyyn vaikuttavat niin sisäiset kuin ulkoisetkin
motivaatiotekijät (Harter, 2012; Deci & Ryan, 1985). Jos oppilasta ei ohjaa vahva
sisäinen tahto oppia koulun tarjoamia tietoja ja taitoja, voi ulkoinen menestys, esimerkiksi kokeissa onnistuminen, toimia motivaatiokeinona. Koulun ulkopuolelta
tilatut testit ja arvioinnit, joista oppilas ei saa palautetta tai tietoa tuloksestaan ja
jotka eivät vaikuta oppilaan todistusarviointiin, eivät siten välttämättä riitä motivoi168

maan kaikkia oppilaita yrittämään parastaan (Vainikainen, 2014). Näissä niin kutsutuissa low-stakes-testeissä oppilasta voidaan yrittää sitouttaa tehtävien tekemiseen lisäämällä testiin myös valinnanmahdollisuuksia, sillä mahdollisuus valitsemiseen tukee oppilaan omaa autonomian tunnetta (Deci & Ryan, 1985) ja voi siten
edistää myönteistä suhtautumista testin tekemiseen.
Itsemääräämisteorian mukaan autonomian tunne on yksi ihmisen kolmesta psykologisesta perustarpeesta ja siten edellytys motivaatiolle (Deci & Ryan, 1985).
Autonomian tunnetta voidaan tukea antamalla mahdollisuus valintoihin, vaikkatestitilanne muutoin olisikin ennalta määritelty. Autonomian tunteen lisäksi valintatilanne aktivoi myös muita tunteita. Harterin (2012) mukaan oppilaat, jotka kokevat
osaamisensa heikommaksi, saattavat kokea valintatilanteessa enemmän ahdistusta
ja epävarmuutta kuin ne, jotka kokevat selviytyvänsä tehtävissä helposti. Pekrunin
(2009) mukaan tunteet ja motivaatio ovat erottamattomia, ja on mahdollista, että
pelko epäonnistumisesta saa oppilaan valitsemaan mieluummin helpompia tehtäviä.
Jos oppilas kokee epäonnistuneensa testeissä aikaisemmin useasti, vaikuttaa se siihen, kuinka hän suhtautuu testin aikana saamaansa palautteeseen (Hughes, 2010;
Kluger & DeNisi, 1996; Pekrun, 2009). Palautteen myötä herännyt tunne voi edelleen vaikuttaa oppilaan tekemiin valintoihin testitilanteessa. Epäonnistumista seuraava ahdistus voikin saada oppilaan toimimaan kahdella tavalla: joko lisäämään
yrittämistä tai valitsemaan helpompia tehtäviä (Pekrun, 2009). Lisäksi se, kuinka
merkitykselliseksi tai tärkeäksi oppilas tehtävän kokee, vaikuttaa siihen, kuinka paljon huolta ja ahdistusta tehtävä herättää (Laurmann, Eccles & Pekrun, 2017). Lauermann ja kumppanit (2017) huomasivat, että mitä heikommat taidot oppilaalla on
matematiikassa, sitä enemmän hän kokee huolta ja ahdistusta, jos hän samanaikaisesti kokee oppiaineen tärkeäksi. Sopiva määrä jännittyneisyyttä voi olla merkki
siitä, että tehtävä on oppilaalle tärkeä ja hän haluaa yrittää parastaan (Pekrun, 2009)
mutta voi olla haitaksi, jos oppilas pelkää epäonnistumista heikompien taitojensa
vuoksi.

8.3 Tutkimuskysymykset
Sähköisesti toteutettu arviointi mahdollistaa uudella tavalla sekä palautteen antamisen että tehtävien vaikeustason valitsemisen tehtävien tekemisen aikana. Aiempien
tutkimusten mukaan (ks. edellä alaluku 8.2) palaute ja valinnat voivat auttaa oppilasta sitoutumaan tehtävien tekemiseen ja siten saada oppilaan parantamaan suoritustaan. Siksi tässä tutkimuksessa haluttiin kartoittaa palautteen ja valintojen merkitystä seuraavien kysymysten mukaan:
1. Parantaako tieto palautteen saamisesta oppilaiden suoritusta verrattuna tilanteeseen, jossa oppilaat eivät saa palautetta? Hypoteesi: Tutkimuksen
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mukaan odotettu palaute lisää oppilaan yrittämistä (Pekrun ym., 2014), joten oletamme, että tieto tulevasta palautteesta parantaa suoritusta.
2. Vaikuttaako osiokohtainen välitön palaute tehtäväsuoritukseen? Hypoteesi:
Palautteen vastaanottamiseen vaikuttavat aikaisemmat oppimiskokemukset
sekä oppilaan kokemus itsestään oppijana (Harter, 2012; Kluger & DeNisi,
1996). On oletettavaa, että oppilaat hyötyvät palautteesta eri tavoin.
3. Vaikuttaako saatu palaute oppilaan valintaan jatkotehtävien vaikeustasosta?
Entä seuraavissa tehtävissä suoriutumiseen? Hypoteesi: Epäonnistuminen
voi johtaa joko yrittämään enemmän tai luovuttamaan riippuen oppilaan
asettamasta tavoitteesta ja tehtävän merkityksellisyydestä (Kluger & DeNisi, 1996; Pekrun, 2009). Oletamme, että onnistuminen tehtävissä voi kannustaa ottamaan haasteita vastaan lisää ja valitsemaan vaikeampia tehtäviä,
kun taas epäonnistuminen voi puolestaan lannistaa oppilasta ja saada tämän
valitsemaan helpompia tehtäviä.

8.4 Menetelmät
Tässä luvussa kuvataan tutkimukseen valitut osallistujat, käytetyt mittarit sekä
tutkimusmenetelmät.
8.4.1 Osallistujat
Valtakunnallisen oppimaan oppimisen arviointitutkimuksen lisäotantaan osui
33 koulua, joissa oli tutkimushetkellä 2 969 yhdeksäsluokkalaista. Vastauksia saatiin 31 koulusta yhteensä 2 032 (68,4 %). Lisäotoksen oppilaista 1 961 (66 %) vastasi kuviopäättelytehtävään ja 1 769 (59,6 %) matematiikan tehtävään. Näiden tehtävien kohdalla vastaajat jaettiin satunnaisesti kuuteen ryhmään koeasetelmaa varten. Satunnaistaminen tehtiin oppilastasolla eli jokaisessa koululuokassa oli kaikkiin ryhmiin kuuluvia oppilaita. Ryhmät 1 ja 4 tekivät tehtävät ilman palautetta,
ryhmissä 2 ja 5 oppilaat saivat tietää lopussa kokonaispistemääränsä ja ryhmissä 3
ja 6 oppilaat saivat tietää kokonaispistemääränsä lisäksi jokaisen tehtävän jälkeen,
vastasivatko oikein vai väärin. Ryhmät 4–6 saivat lisäksi valita aina kolmen tehtävän jälkeen, jatkavatko helpommilla, samantasoisilla vai vaikeammilla tehtävillä.
Oppilaat saivat siten tehdä kolme valintaa sekä matemaattista ajattelua että kuviopäättelyä mittaavissa tehtävissä. Koeasetelma on havainnollistettu taulukossa
8.1 (seuraavalla sivulla). Ryhmille 2, 3, 5 ja 6 kerrottiin tehtävän ohjeistuksessa,
että oppilaat tulevat saamaan palautetta joko kaikkien tehtävien lopuksi tai osiokohtaisesti ennen valintojen tekemistä.
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Taulukko 8.1 Koeasetelmat
Ryhmä
1
Saa tehtävän lopussa tietää kokonaispistemäärän.

2

3

x

x

Saa tietää jokaisen tehtävän jälkeen,
menikö oikein vai väärin.
Aina kolmen kysymyksen jälkeen valinta,
jatkaako helpommilla, samantasoisilla vai
vaikeammilla tehtävillä.

4

5

6

x

x

x

x
x

x

x

Osallistujien lukumäärät ryhmittäin ja tehtävätyypeittäin on esitetty taulukossa 8.2.
Ryhmät eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi päättötodistuksen matematiikan arvosanan osalta (F = 0,203, df = 5, p = 0,961). Oppilaiden
satunnaistaminen koeasetelman ryhmiin oli siis onnistunut hyvin.
Taulukko 8.2 Osallistujat koeasetelman eri ryhmissä (n = oppilasmäärä)

Ryhmä

n / Kuviopäättely

n / Matemaattinen
ajattelu

Matematiikan arvosana
päättötodistuksessa

1

330

298

7,89

2

334

306

7,81

3

334

297

7,86

4

315

288

7,85

5

325

292

7,83

6

323

288

7,78

8.4.2 Mittarit
Keskitymme tässä luvussa oppimaan oppimisen osa-alueista matemaattiseen ajatteluun ja kuviopäättelyyn, sillä toteutimme kokeellisen asetelmamme ainoastaan
näillä sisältöalueilla. Matemaattisen ajattelun tehtäväosiot perustuivat alun perin
Andreas Demetrioun ja työtovereiden kehittämään piilotettujen aritmeettisten operaatioiden tehtävään, jossa laskutoimitusta kuvaavat merkit +, - , * ja : oli korvattu
kirjaimin (esim. 9 – 1 = 2 * 4 → 9 a 1 = 2 b 4; Demetriou, Platsidou, Efklides,
Metallidou & Shayer, 1991). Kuviopäättelytehtäviä oli kahdenlaisia. Osa osioista
mittasi analogista päättelyä (ks. Hosenfeld, van den Boom & Resing, 1997), ja
osioissa oppilaille annettiin ensin mallikuviopari (esim. pienestä ympyrästä tulee
iso ympyrä). Tämän jälkeen oppilaan piti soveltaa samaa sääntöä toiseen kuvioon
(esim. pieneen neliöön). Osa tehtäväosioista oli perinteisiä induktiivisen päättelyn
tehtäviä, joissa oppilaiden tuli jatkaa kuviosarjaa. Kaikki käytetyt kuvallisen päättelyn ja matemaattisen ajattelun tehtäväosiot olivat olleet mukana syksyllä 2013
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toteutetussa kalibrointitutkimuksessa, johon osallistui 1 059 ammatillisen koulutuksensa juuri aloittanutta opiskelijaa neljän koulutuksenjärjestäjän alaisista oppilaitoksista eri puolilta Suomea (Marjanen, Hautamäki & Vainikainen, 2014). Tutkimuksessa osallistujat koekäyttivät rotatoidussa koeasetelmassa laajaan tehtäväpankkiin tarjolla olleen suuren joukon tehtäväosioita, joille määriteltiin vaikeustasoparametrit IRT-mallinnuksen (IRT = Item Response Theory) kautta (ks. Törmäkangas & Törmäkangas, 2009). Näitä vaikeustasoparametreja käytettiin tässä tutkimuksessa valintatilanteet mahdollistavan koeasetelman rakentamiseksi ja yhteismitallisen osaamisarvion laskemiseksi oppilaille, jotka tekivät valintojensa seurauksena erilaisia yhdistelmiä käytössä olevista tehtäväosioista. Johdonmukaisuuden
vuoksi raportoimme tulokset IRT-jakauman mukaisina osaamistasoarvioina (vaihteluväli -3 ja +3) myös asetelman yksinkertaisempien osien kohdalla, vaikka niissä
olisi ollut mahdollista käyttää myös raakapisteitä.
Analysoimme tulokset SPSS24-ohjelmistolla. Teimme ensin kuvailevat analyysit ja sen jälkeen tarkastelimme ryhmien välisiä eroja t-testein, yksisuuntaisin varianssianalyysein sekä lineaarimallinnuksen avulla.

8.5 Tulokset
Tulosluvussa tarkastelemme odotetun palautteen yhteyttä tehtäväsuoritukseen,
osiokohtaisen palautteen merkitystä sekä lopuksi oppilaan saaman palautteen ja palautteen jälkeen tehtyjen valintojen yhteyttä toisiinsa.
8.5.1 Odotettu palaute ja suoriutuminen
Tarkastelimme ensimmäiseksi sitä, miten odotettu palaute on yhteydessä tehtäväsuoritukseen. Oletimme, että oppilaat saisivat parempia tuloksia tietäessään saavansa palautetta tehtävän lopussa. Koko aineiston tasolla hypoteesi ei kuitenkaan
pitänyt paikkaansa, sillä ryhmät 1 ja 2 (vertailuryhmä vs. ryhmä, joka tiesi saavansa
palautteena kokonaispistemäärän) suoriutuivat t-testin perusteella tehtävästä yhtä
hyvin. Kaikkien ryhmien kokonaistulokset on esitetty seuraavalla sivulla taulukossa
8.3.
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Taulukko 8.3 Koeasetelman eri ryhmien keskiarvot ja keskihajonnat IRT-pisteinä (ka = keskiarvo,
kh = keskihajonta)
Ryhmä

Kuviopäättely

Matemaattinen ajattelu

ka

kh

ka

kh

1

0,32

1,14

0,17

1,16

2

0,33

1,04

0,18

1,12

3

0,36

1,07

0,32

1,09

4

0,21

0,97

-0,01

1,11

5

0,27

1,01

0,01

1,13

6

0,17

1,08

0,11

1,07

Testasimme seuraavaksi lineaarimallinnuksella, oliko tilanne samanlainen
molemmilla sukupuolilla. Kuviopäättelyssä vertailuryhmässä vaikutti olevan lievä
sukupuoliero tyttöjen hyväksi, mutta tämä tasoittui tilanteessa, jossa oppilaat tiesivät saavansa tulokset tehtävän jälkeen. Pojat siis näyttivät hyötyvän hiukan loppupalautteen saamisesta. Ero tai yhdysvaikutus ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä.
Kun sukupuolieroa tarkasteltiin erikseen eri ryhmien sisällä t-testin avulla,
havaittiin, että tytöt suoriutuivat poikia paremmin matemaattisissa tehtävissä sekä
ryhmässä 1 että ryhmässä 2. Lineaarimallinnuksessa kummankin ryhmän mukana
ollessa sukupuoliero ei kuitenkaan ollut aivan tilastollisesti merkitsevä.
Jaoimme seuraavaksi oppilaat matematiikan päättötodistusarvosanan perusteella
neljään ryhmään: arvosana alle 7 (koko aineistossa n = 316), arvosana 7 (n = 375),
arvosana 8 (n = 362), arvosana yli 8 (n = 542). Kahdessa alimmassa ryhmässä pojat
olivat yliedustettuina (59 % ja 61 %) ja kahdessa ylimmässä tytöt (55 % ja 58 %).
Tällä jaottelulla lineaarimallinnus paljasti tilastollisesti merkitsevän tasoeron ja yhdysvaikutuksen molemmissa tehtävätyypeissä (kuviopäättelyn tasoero F = 21,764,
df = 3, p < 0,05 ja yhdysvaikutus F = 2,729, df = 3, p < 0,05; matemaattisen ajattelun
tasoero F = 16,443, df = 3, p < 0,05 ja yhdysvaikutus F = 2,833, df = 3, p < 0,05).
Molemmissa tehtävätyypeissä koulumenestykseltään heikoimmat oppilaat hyötyivät siitä, että he tiesivät saavansa tuloksensa tehtävän lopussa. Tulokset on havainnollistettu kuviossa 8.1 seuraavalla sivulla.
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Kuvio 8.1 Osaamispisteet (IRT) ryhmälle, joka ei saanut palautetta verrattuna ryhmään, joka sai odotettua palautetta matemaattista ajattelua ja kuviopäättelyä mittaavissa tehtävissä. Molempia koeasetelmaryhmiä on tarkasteltu matematiikan päättöarvosanojen (yli 8, 8, 7, alle 7) mukaan. Kuvio osoittaa, että
arvosanan mukaan heikoiten koulussa menestyneet (alle 7) hyötyvät tietäessään saavansa
palautetta, sillä heidän IRT-pisteensä ovat paremmat kuin ryhmällä, joka ei saanut palautetta.

8.5.2 Osiokohtaisen palautteen merkitys
Ryhmän 3 tehtäväversiossa oppilaat saivat jokaisen 12 tehtäväosion jälkeen palautetta siitä, oliko osio oikein vai väärin. Yksisuuntainen varianssianalyysi osoitti,
että koko aineiston tasolla ryhmän 3 suoritus ei eronnut kummallakaan osa-alueella
tilastollisesti merkitsevästi vertailuryhmästä tai edellä kuvatusta ryhmästä 2, joka
sai tuloksensa tehtävän jälkeen. Myöskään sukupuoliero ei osoittautunut aivan tilastollisesti merkitseväksi lineaarimallissa, jossa oli mukana samanaikaisesti vertailuryhmä, tehtävän jälkeistä palautetta saanut ryhmä 2 sekä osio-kohtaista palautetta
saanut ryhmä 3. Kuitenkin suuntaus oli samanlainen kuin loppupalautteen osaltakin: pojat vaikuttivat parantavan lievästi suoritustaan palautteen myötä. Matematiikan päättöarvosanan mukaan neljään ryhmään jaettuja oppilaita tarkasteltaessa
tilastollisesti merkitseväksi osoittautui ainoastaan tasoero ryhmien välillä (kuviopäättely: F = 53,052, df = 3, p < 0,01; matemaattinen ajattelu: F = 42,365, df =
3, p < 0,01). Heikoimmat oppilaat eivät siis hyötyneet osiokohtaisesta palautteesta
samalla tavoin kuin tehtävän jälkeisestä palautteesta.
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Ryhmittelimme oppilaat vielä oikeiden vastausten lukumäärän perusteella neljään
ryhmään tarkastellaksemme, olivatko ryhmien väliset erot samansuuruisia eri koeasetelmissa. Oletimme, että ryhmän 3 heikosti menestyvät oppilaat menestyisivät
vielä odotettua heikommin saatuaan toistuvaa negatiivista palautetta tehtävän aikana. Lineaarimallinnus osoitti kuitenkin tämän hypoteesin paikkansapitämättömäksi, sillä yhdysvaikutusta ei löytynyt.

8.6 Palaute ja valinnat
Kuten alussa havaittiin, eri ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja
kokonaistuloksessa, vaikka valinnan mahdollisuus näytti heikentävän hiukan ryhmien keskiarvoja. Testasimme seuraavaksi sukupuolierot valintatilanteissa. Ristiintaulukointi ei osoittanut selkeitä sukupuolieroja siinä, millaisia valintoja oppilaat
tekivät (helpompia, samantasoisia vai vaikeampia tehtäviä). Eri ryhmien sisäisesti
tehdyt t-testit osoittivat, että tytöt saivat molemmilla tehtäväalueilla poikia hiukan
korkeammat osaamistasoarviot tilanteessa, joissa he saivat palautetta jokaisen osion
jälkeen ja saivat lisäksi valita tehtävän vaikeustason (t = 2,065 ja t = 2,272, p <
0,05). Lineaarimallinnuksessa ryhmien 1, 4, 5 ja 6 ollessa mukana sukupuoliero oli
tilastollisesti merkitsevä ainoastaan matemaattisen ajattelun osalta (F = 15,435,
df = 1, p < 0,05). Mallinnuksessa ei tullut esiin tilastollisesti merkitseviä yhdysvaikutuksia: palautetyyppi ei siis vaikuttanut valintatilanteissa eri tavoin tyttöihin ja
poikiin.
Kun oppilaat ryhmiteltiin edelleen neljään ryhmään päättötodistuksen matematiikan arvosanan mukaan, analyysit eivät paljastaneet tilastollisesti merkitseviä
eroja palautetyypin mukaan silloin, kun vertailuryhmä (ei palautetta eikä valintoja)
oli mukana. Kuitenkin pelkästään valintoja tehneitä ryhmiä tarkasteltaessa havaittiin, että heikompia matematiikan arvosanoja saaneille oppilaille näytti olevan haittaa tilanteesta, jossa he saivat osiokohtaista palautetta ja saivat valita tehtävien vaikeustason (F = 2,220, p < 0,05). Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että he valitsivat
kielteisen palautteen seurauksena itselleen helppoja tehtäviä, joista ei voinut saada
kovin korkeita osaamistasopisteitä. Ryhmien välinen tasoero oli tilastollisesti merkitsevä eli mitä korkeampi matematiikan arvosana, sitä parempi oli testitulos myös
silloin, kun oppilaiden annettiin valita tehtävien vaikeustaso.
Oppilaiden tekemiä valintoja erikseen tarkasteltaessa havaittiin, että vaikka osa
oppilaista valitsi toisinaan helpompia ja sitten taas vaikeampia tehtäviä, aineistosta
erottuivat enemmistönä sellaiset oppilaat, jotka valitsivat aina joko helpompia tehtäviä, samantasoisia tehtäviä tai vaikeampia tehtäviä. Säännönmukaisesti vaikeustason valinneet oppilaat erosivat toisistaan osaamistason mukaan tilastollisesti merkitsevästi sekä kuviopäättelyssä (F = 321,621, p < 0,001) että matemaattisessa ajattelussa (F = 203,617, p < 0,001). Tulokset on esitetty taulukossa 8.4 seuraavalla
sivulla.
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Taulukko 8.4 Valinnat ja osaamistaso IRT-parametreina (ka = keskiarvo)
Kuviopäättely

Matemaattinen ajattelu

ka

ka

Valitsi aina helpompia tehtäviä

-1,07

-1,03

Valitsi aina samantasoisia tehtäviä

0,29

0,28

Valitsi aina vaikeampia tehtäviä

1,44

1,36

Kun samat analyysit tehtiin koeasetelman ryhmille erikseen, havaittiin, että säännönmukaisesti vaikeampien tehtävien valitseminen näytti matemaattisessa ajattelussa johtavan hieman heikompaan osaamisarvioon tilanteessa, jossa oppilas sai
osiokohtaista palautetta. Kuviopäättelyssä vastaavaa analyysia ei voitu toteuttaa
liian pieneksi osoittautuneiden osaryhmien vuoksi. Ryhmien erillinen tarkastelu
osoitti myös, että varsinkin hyvin koulussa menestyneet oppilaat saattoivat valita
itselleen helppoja tehtäviä tilanteessa, jossa palautetta ei saanut. Palaute kuitenkin
näytti hieman kannustavan valitsemaan haasteellisempia tehtäviä. Tuloksiin on kuitenkin suhtauduttava varauksin, sillä osaryhmät olivat varsin pieniä.
Palautteen laadun (oikein/väärin) yhteyttä tehtyihin valintoihin tarkasteltiin
vielä jakamalla oppilaan tehtäväratkaisut neljään luokkaan keskiarvon keskihajontojen mukaan; paljon vääriä vastauksia, enemmän vääriä vastauksia, enemmän oikeita vastauksia, paljon oikeita vastauksia. Ryhmä 5 sai tietää oikeiden vastausten määrän vasta koko testin ja siten siis vasta tehtyjen valintojen jälkeen.
Ryhmä 6 sai tietää tuloksensa ennen valintojen tekemistä. Ristiintaulukointi osoitti
selkeän yhteyden tehtävissä suoriutumisen ja valintojen välillä kummassakin ryhmässä sekä matemaattista ajattelua (Kuvio 8.2 seuraavalla sivulla) että kuviopäättelyä mittaavissa tehtävissä. Oppilaat, jotka ratkaisivat tehtävät enimmäkseen väärin, valitsivat useammin aina helpompia tehtäviä, kun taas oppilaat, jotka ratkaisivat
tehtävät enimmäkseen oikein, valitsivat vaikeampia tehtäviä. Näin tapahtui, vaikka
osa oppilaista (ryhmä 5) sai tietää oikein menneiden ratkaisujen määrän vasta kaikkien tehtävien lopuksi. Näyttäisi siis siltä, että oppilaan kokema mahdollinen epäonnistuminen ilman välitöntä palautetta (ryhmä 5) sekä varma tieto epäonnistumisesta (ryhmä 6) saivat yhtä lailla oppilaan hylkäämään vaikeammat tehtävät.
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Kuvio 8.2 Oikeiden/väärien vastausten yhteys siihen, valitseeko oppilas säännönmukaisesti joko helpompia, samantasoisia vai vaikeampia tehtäviä. Ryhmä 5 sai odotettua palautetta kaikkien tehtävien
lopuksi ja ryhmä 6 odotettua palautetta ennen valintoja.
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8.7 Pohdintaa
Valtakunnallisen oppimaan oppimisen arviointitutkimuksen lisäotoksen tarkoituksena oli tarkastella, kuinka palautteen saaminen ja mahdollisuus tehdä valintoja vaikuttavat oppilaan suoriutumiseen arvioinnissa. Koeasetelmassa tutkittiin kuuden
erilaisen ryhmän avulla, hyötyykö oppilas saadessaan palautetta onnistumisestaan
joko tehtäväkokonaisuuden lopuksi tai arvioinnin aikana aina kunkin tehtäväosion
jälkeen ennen seuraavia osioita. Palautetta saaneita verrattiin ryhmään, joka ei saanut ollenkaan palautetta tehtävistä. Lisäksi tutkittiin, vaikuttaako oppilaan onnistumiseen mahdollisuus valita itse tehtäviensä vaikeustaso ja onko oppilaan saamalla
palautteella vaikutusta valintoihin.
Koeasetelmassa ryhmien tilastollinen vertailu osoitti, että kaikki ryhmät suoriutuivat arvioinnissa keskimäärin yhtä hyvin. Paras keskiarvo oli ryhmällä, jonka oppilaat saivat ennakolta tietää saavansa palautetta kaikkien tehtävien jälkeen ja jotka
eivät saaneet tehdä valintoja. Tämän ryhmän sisäinen tarkastelu osoitti, että matematiikan päättöarvosanan mukaan heikoiten menestyvät oppilaat, joista valtaosa oli
poikia, paransivat suoritustaan odottaessaan palautetta. Nämä oppilaat paransivat
suoriutumistaan sekä matemaattista ajattelua, että kuviopäättelyä mittaavissa tehtävissä. Ryhmistä 4–6, joissa oppilaat saivat tehdä valintoja, parhaiten menestyi myös
ryhmä, joka sai ennakolta tietää saavansa palautetta kaikkien tehtävien lopuksi.
Koululaisilla teetettävät kansalliset ja kansainväliset testit, kuten PISA, voivat
tuntua oppilaista ylimääräiseltä työltä, sillä nämä arvioinnit eivät vaikuta päättöarviointiin. On oletettavaa, että oppilas kokee mielekkäämmäksi testin, josta kokee
olevan hänelle hyötyä. Jos tietokoneella suoritetun arvioinnin on tarkoitus toimia
myös oppimisen tukena, olisi tärkeää miettiä, miten ja missä vaiheessa palautetta
oppilaalle annetaan: oppilaan asenteilla ja itselleen asettamilla oppimistavoitteilla
on vaikutusta siihen, kuinka hän saamaansa palautteeseen suhtautuu (Kluger & DeNisi, 1996) ja kuinka hän toimii valintatilanteissa (Harter, 2012). Tutkimuksemme
tulosten perustella vaikuttaa siltä, että odotettu palaute voi lisätä arvioinnin koettua
merkityksellisyyttä ja lisätä oppilaan sitoutumista tehtävien suorittamiseen, jos hän
saa ennen tehtävien tekemistä tietää saavansa palautetta onnistumisestaan tehtävien
tekemisen jälkeen.
Oppilaiden motivaatio koulutyössä on erilainen, ja yhdeksänteen luokkaan mennessä oppilaalle on kertynyt sekä onnistumisen että epäonnistumisen kokemuksia.
Kokemusten herättämät tunteet ovat yhteydessä motivaation lisäksi siihen, millaisia
tavoitteita oppilas itselleen asettaa (mm. Pekrun, 2009). Koetilanteet aiheuttavat
koulussa eniten ahdistusta, sillä tieto arvioinnin kohteena olemisesta voi tuntua jopa
minää uhkaavalta tapahtumalta. Arviointitilanteissa toiset oppilaat lisäävät yrittämistä, kun taas toiset voivat jopa hylätä asettamansa tavoitteen (Pekrun, 2009).
Tässä tutkimuksessa arvioinnin aikana saatu osiokohtainen palaute ei näyttänyt
hyödyttävän heikoimpia oppilaita samalla tavoin kuin tehtävän jälkeinen palaute.
178

Voikin olla, että kesken arvioinnin saatu tieto väärin menneistä tehtävistä pikemminkin ahdisti oppilaita eikä siten saanut heitä yrittämään parastaan. Oletimme, että
ryhmän 3 heikosti menestyvät oppilaat menestyisivät vielä odotettua heikommin
saatuaan toistuvaa negatiivista palautetta tehtävän aikana, sillä Harterin (2012) mukaan koettu taitojen puute on yhteydessä epäonnistumisten välttämiseen ja tehtävistä luopumiseen. Lineaarimallinnus osoitti kuitenkin tämän hypoteesin paikkansapitämättömäksi, sillä yhdysvaikutusta ei löytynyt.
Tässä tutkimuksessa tutkittiin myös, vaikuttaako valintojen tekeminen oppilaan
suoriutumiseen testissä. Tätä haluttiin tutkia siksi, että valinnan mahdollisuus voi
lisätä testin tekemisen mielekkyyttä (Deci & Ryan, 1985), mikä saa oppilaan yrittämään parastaan. Valinnan mahdollisuus toteutettiin siten, että oppilas sai
jokaisen tehtävän jälkeen valita, haluaako hän jatkaa helpommilla, samantasoisilla
vai vaikeammilla tehtävillä. Tehtävien vaikeustason valitseminen ei näyttänyt
parantavan oppilaan suoriutumista pelkän osaamisarviopistemäärän perusteella,
sillä valitsemalla helpompia tehtäviä ei arvioinnissa ollut mahdollista saavuttaa täysiä pisteitä. Ryhmä 6, joka sai tietää, olivatko ratkaisut oikein vai väärin tehtävien
tekemisen aikana, sekä ryhmä 5, joka sai tiedon vasta kaikkien tehtävien
lopuksi, tekivät valintoja samalla tavalla: mitä enemmän oppilaalla oli väärin ratkaistuja tehtäviä, sitä johdonmukaisemmin hän valitsi aina helpompia tehtäviä jatkossa. Valintoihin näytti siis vaikuttavan yhtä lailla se, että oppilas arveli ratkoneensa tehtävän oikein tai väärin kuin se, että oppilas sai tietää, oliko ratkaisu oikein
ennen seuraavan tehtävän valintaa.
Tämän tutkimuksen perusteella on vaikea arvioida, lisääkö valinnan mahdollisuus oppilaan kokemaa mielekkyyttä tai sitoutumista tehtäviin. Kuitenkin ne
oppilaat, jotka saivat sekä palautetta että saivat tehdä valintoja (ryhmät 5 ja 6), paransivat suoriutumistaan osioiden loppua kohden, kun taas muissa ryhmissä suoriutuminen loppua kohden heikkeni. On mahdollista, että onnistumisen kokemukset
itse valituissa tehtävissä lisäsivät koettua mielekkyyttä, mikä sai oppilaan yrittämään parastaan arvioinnin loppuun saakka. Onnistumisen kokemuksen synnyttäminen arvioinnin aikana on tärkeä arvo jo itsessään ja siten kannustaa kehittämään
vuorovaikutteisia arviointeja eteenpäin. Tulevaisuuden tietokonepohjaisissa arvioinneissa tulisikin tarkemmin kartoittaa oppilaiden kokemuksia siitä, miten tärkeiksi he itse arvioivat saamansa palautteen ja mahdollisuuden vaikuttaa tehtävien
vaikeustasoon.
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9 Peruskoulusta toisen asteen opintoihin
Sirkku Kupiainen
Peruskoulun päättyminen ei tarkoita vain oppivelvollisuuden loppua. Samalla päättyy myös koko ikäluokan kattanut yhtenäinen koulutus, jossa oppilas on tiennyt
olevansa samojen haasteiden ja samojen mahdollisuuksien äärellä kuin muutkin
ikätoverinsa. Yhdeksännen kouluvuoden keväällä tämä yhtenäisyys on kuitenkin
tulossa päätökseensä, ja toisen asteen valintaa tekevän nuoren voi hyvällä syyllä
sanoa olevan siihenastisen elämänsä merkittävimmän ja kauaskantoisimman päätöksen edessä9. Hänellä on näennäisesti mahdollisuus valita seuraava opiskelupaikkansa mistä hyvänsä maan satojen toisen asteen oppilaitosten tarjoamien koulutusohjelmien joukosta10. Käytännössä valintaa kuitenkin ohjaa ja usein rajoittaa asuinpaikan ja nuoren henkilökohtaisten toiveiden ohessa hänen perusopetuksen päättötodistuksensa arvosanojen antama kuva hänen osaamisestaan ja koulun tavoitteiden
mukaisesta toiminnastaan. Kilpailu paikoista etenkin metropolialueen halutuimmissa lukioissa ja suosituimmilla ammatillisilla aloilla on kovaa, ja toisen asteen
valinta voidaankin nähdä nuorten koulupolun ensimmäisenä korkeiden panosten
(high-stakes) tilanteena huolimatta siitä, että se perustuu opettajien antamille arvosanoille, joiden vertailukelpoisuus on todettu toistuvasti rajalliseksi (Kupiainen,
2016a; Ouakrim-Soivio, 2013; Ouakrim-Soivio, Kupiainen & Marjanen, 2017). Valinta ei kuitenkaan tule nuorelle yllätyksenä ja sitä edeltää viimeistään kahdeksannella luokalla alkanut valmistautuminen, jossa oppilaanohjauksella on keskeinen
rooli (Opetushallitus, 2014, 442–445). Moni oppilas kokee kuitenkin, että oppilaanohjaajan arvio hänen tiedoistaan, taidoistaan ja mahdollisuuksistaan ei kohtaa hänen
omaansa, ja etenkin maahanmuuttajataustainen nuori on kokenut tulevansa ohjatuksi pois vaativammista akateemisista vaihtoehdoista (Helsingin Sanomat 2015a,
2015b; ks. myös Kalalahti, Varjo & Jahnukainen, 2017; Kilpi-Jakonen, 2011).
Jo Euroopan maiden välillä on selviä eroja siinä, missä vaiheessa oppilaat jaetaan tai he jakaantuvat eri opetussuunnitelmia noudattaviin kouluihin tai linjoihin.
Esimerkiksi Alankomaissa, Belgiassa, Itävallassa, Saksassa ja Unkarissa jako tapahtuu selvästi aiemmin kuin Suomessa, jossa oppilaat seuraavat muun muassa
muiden Pohjoismaiden, Puolan ja Ranskan tavoin ainakin pääosin samaa opetussuunnitelmaa läpi oppivelvollisuuden. Molempien ryhmien sisällä on kuitenkin
eroja siinä, miten valikoituminen eri koulutuslinjoille tapahtuu, miten nämä koulu-

9 Valinnan vaikutukset ovat nähtävissä muun muassa eroina ammatillisen koulutuksen ja lukion suorittaneiden aikuisten tiedoissa ja taidoissa (Malin, Sulkunen & Laine, 2013, 37–40).
10 Vuonna 2015 Suomessa toimi 350 lukiota ja 137 ammatillista oppilaitosta, joista 29 oli ammatillisia erikoisoppilaitoksia ja 6 ammatillisia erityisoppilaitoksia (Tilastokeskus, 2018).
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tukset eroavat toisistaan ja millaiset mahdollisuudet jatkokoulutukseen eri vaihtoehdot tarjoavat (Eurydice, 2015). Esimerkiksi Ruotsissa koko nuorisoasteen koulutus on järjestetty yhtenäisen lukio-nimikkeen (gymnasium) alla huolimatta siitä, että
vain osa opintolinjoista vastaa omaa lukiotamme. Islannissa, Norjassa ja Tanskassa
toisen asteen koulutus on sen sijaan jaettu Suomen tapaan varsin selvästi kahteen
toisistaan eroavaan haaraan, vaikka suomalaisnuori voikin hieman Ruotsin lukiokoulutuksen tapaan myös yhdistää näiden tarjonnan kaksois- tai kolmoistutkinnon
muodossa11. Pääosalle peruskoulunsa päättäviä nuoria toisen asteen valinta tarkoittaa kuitenkin ensisijaisesti valintaa ammatillisen koulutuksen ja lukion välillä, joten
keskitymme tässä artikkelissa ensisijaisesti siihen.
Kaksois- ja kolmoistutkintojen ohessa nuorten koulutuksellisten mahdollisuuksien tasa-arvon takaa se, että kolmannen asteen koulutukseen hakeutumista ei ole
Suomessa rajattu vain lukiolaisille, vaan myös ammatillinen koulutus tarjoaa pääsyn yliopistoihin ja korkeakouluihin valintakokeen perusteella. Nuorella on siis
aiemmasta koulumenestyksestään ja toisen asteen valinnastaan riippumatta mahdollisuus päättää myöhemmin toisin ja edetä koulu-urallaan aina tohtorinhattuun
saakka. Tätä mahdollisuutta eivät useimmat jaetun toisen asteen koulutuksen omaavat maat tarjoa nuorilleen. Huomattavan moni myös käyttää mahdollisuutta hyväkseen, ja vuoden 2014–2015 tietojen mukaan vain kolme neljästä yliopisto-opiskelijasta (74 %) ja puolet ammattikorkeakoulujen opiskelijoista (52 %) oli suorittanut
ylioppilastutkinnon12 (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014, 19).
Tämän tutkimuksen kohdejoukon edustamasta, keväällä 2017 peruskoulunsa
päättäneestä ikäluokasta 54 prosenttia (32 413) haki ensisijaisesti lukioon, 41 prosenttia (24 752) ammatilliseen koulutukseen ja 5 prosenttia ammatillisen koulutuksen (2 702) tai maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutuksen (122) valmistavaan koulutukseen (Opetushallitus, 2017). Haun toteutumistiedot peruskoulunsa
keväällä 2017 päättäneistä julkistaan vasta vuoden 2018 lopulla, mutta vuoden 2016
tilastot osoittavat, että tuona keväänä peruskoulunsa päättäneestä 57 615 oppilaasta
53 prosenttia jatkoi opiskelua saman vuoden syksyllä lukiossa, 42 prosenttia ammatillisessa oppilaitoksessa, kaksi prosenttia valmentavassa tai valmistavassa koulutuksessa ja yksi prosentti peruskoulun lisäluokalla (10-luokka). Peruskoulunsa
tuolloin (2016) päättäneistä kaksi prosenttia eli 1 426 nuorta ei jatkanut opiskelua
missään edellä mainituista (Findikaattori, 2017).

11 Kaksoistutkinnossa ammatillisen oppilaitoksen opiskelija suorittaa ammatilliseen perustutkintoon vaadittujen ammattiaineiden rinnalla ylioppilastutkintoon vaaditun oppimäärän
eli tutkintoon sisältyvien oppiaineiden pakolliset kurssit sekä vaadittavan (yleensä päivälukiota pienemmän) määrän syventäviä kursseja. Kolmoistutkinnossa opiskelija suorittaa
ammatillisen tutkinnon ohessa koko lukion oppimäärän ja saa siis myös lukion päättötodistuksen.
12 Suoraan ammatillisesta koulutuksesta korkea-asteen koulutukseen siirtyminen on etenkin yliopistojen kohdalla selvästi vähäisempää eli noin viisi prosenttia (Opiskelijatutkimus,
2014) loppujen siirtyessä yliopistoihin ammattikorkeakoulussa hankitun tutkinnon kautta.
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Nuorten toisen asteen koulutusvalintaa ohjaavat hyvinkin erilaiset ja joskus jopa eri
suuntiin vetävät tekijät. Huolimatta peruskoulun myönteisestä vaikutuksesta sosiaaliseen kiertoon ja koulutuksen tasa-arvoistumiseen (Pekkarinen, Uusitalo & Kerr,
2009), koulutuksen sosiaalinen periytyminen on yhä totta ja uusien ennusmerkkien
mukaan jopa kasvussa (Helsingin Sanomat, 2015c; Kivinen, Hedman & Kaipainen,
2012). Useamman kuin joka kolmannen (39 %) yliopisto-opiskelijan vanhemmista
ainakin toisella on ylempi korkeakoulututkinto (Opetus- ja kulttuuriministeriö,
2014, 21)13. Valintaa ohjaa ja rajaa oppilaan koulumenestys, mutta sen rinnalla valintaa ohjaavat niin nuoren henkilökohtaiset kuin hänen lähimmän ystäväpiirinsäkin
tulevaisuudensuunnitelmat ja -toiveet. Myös koulu ja luokka vaikuttavat siihen,
millaiset vaihtoehdot näyttäytyvät perusopetuksensa päättävälle nuorelle mahdollisina ja haluttuina.

9.1 Päättöarvosanojen rooli valinnassa
Perusopetuksen päättöarvosanat määrittävät pitkälti sitä, millaiset koulutukselliset
valinnat ovat peruskoulunsa päättävälle nuorelle avoimia. Arvosanojen merkitys ei
kuitenkaan rajoitu vain varsinaiseen valintatilanteeseen, vaan ne ja muu opettajalta
saatu palaute muokkaavat oppilaan kuvaa omista suhteellisista vahvuuksistaan ja
heikkouksistaan läpi koulupolun (Demetriou & Kazi, 2006; Harter, 1985; Möller,
Retelsdorf, Köller & Marsh, 2011). Nuoren jatkuvasti tarkentuva ja muuttuva kuva
omasta osaamisestaan ohjaa vuorostaan hänen myöhempiä koulutuksellisia valintojaan. Jos oppilas kokee arvosanojensa perusteella olevansa suhteellisesti heikompi joissain oppiaineissa, hän on mahdollisuuden auetessa taipuvainen suuntaamaan tulevia opintojaan niiden sijaan sellaisiin oppiaineisiin, joissa hänen arvosanansa ovat paremmat ja oma arvionsa osaamisestaan sen seurauksena myönteisempi (Uerz, Dekkers & Béguin, 2004; Van de Werfhorst, Sullivan & Cheung,
2003).
Oppilaan toisen asteen valintaa ohjaavista tekijöistä merkittävin on hänen yläluokkien aikainen koulumenestyksensä 14. Siihen, mihin yksittäisen lukion sisäänpääsykynnys tarkalleen ottaen kunakin vuonna asettuu, sisältyy aina tietty määrä
epävarmuutta, mutta etenkin lukion yleislinjalle hakeva nuori voi arvioida mahdollisuutensa tulla hyväksytyksi haluamaansa lukioon suhteellisen tarkkaan. Hän voi
myös arvioida aiemman koulumenestyksensä ennakoivan tulevaa menestystään,
koostuvathan lukio-opinnot pitkälti hänen jo peruskoulussa opiskelemistaan oppiaineista. Ammatillisen koulutuksen painopiste – ja ehkä vielä vahvemmin nuoren
Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus on tarkastelujoukon
todennäköisissä vanhempien ikäryhmissä 35–44-vuotiailla 31 prosenttia ja 45–54-vuotiailla
20 prosenttia (Witting, 2014).
14 On muistettava, että vaikka koulutuspaikat jaetaan viime kädessä perusopetuksen päättöarvosanojen mukaan, itse haku tapahtuu jo aiemmin keväällä, jolloin sen pohjana on
oppilaan tieto välitodistuksen arvosanoistaan ja uskonsa mahdollisuuteen niiden korottamiseen ennen kevätlukukauden loppua.
13
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mielikuva tuosta koulutuksesta – on yleissivistävästä perusopetuksesta selvästi
poikkeavissa ammattiopinnoissa, joten yhteyden lukuainemenestykseen voi
arvioida olevan vähemmän merkityksellinen. Ammatillinen koulutus näyttäytyneekin monelle nuorelle selkeästi erilaisena ja uudella tavalla tervetulleena mahdollisuutena. Yleissivistävästä suuntauksestaan ja yhteisistä oppiaineistaan huolimatta
myös lukio poikkeaa kuitenkin selvästi perusopetuksesta. Se tarjoaa uusia oppiaineita (muun muassa kaikille pakolliset psykologia ja filosofia) ja perusopetusta
laajemman valinnaisuuden mutta vaatii myös aiempaa vahvempaa henkilökohtaista
vastuunottoa omasta opiskelusta sekä perusopetusta itsenäisempää ja pitkäjännitteisempää työskentelyä. Vailla merkitystä ei ole sekään, että peruskoulussa kohtuullisesti menestynyt nuori tietää menettävänsä lukiossa tuon ’keskitason osaajan’ statuksensa; edustavathan lukioon hakeutuvat oppilaat kokonaisuudessaan pääosin peruskoulussa keskitasoa paremmin menestyneitä. Nuorella lienee valintaa tehdessään mielessä myös lukion päättävä ylioppilastutkinto ja sen kunniakkaan läpiviennin kruunaavan valkolakin lumo mutta myös tutkinnon vaatimukset ja siihen valmentautumisen paine (esim. Kaarninen & Kaarninen, 2002; Kupiainen, Marjanen
& Ouakrim-Soivio, 2018; Vuorio-Lehti, 2006).
Ammatillinen koulutus ja lukio eroavat vaihtoehtoina myös siinä, miten eri oppiaineiden arvosanat huomioidaan valinnassa. Lukion yleislinjalle haettaessa huomioidaan vain kaikille yhteisten lukuaineiden keskiarvo15. Erikoislukioon tai yleislukion erikoislinjalle pyrittäessä voidaan huomioida myös painotuksen pohjana olevan oppiaineen – siis myös taitoaineen tai taideaineen – arvosana ja antaa sille erityispaino. Näiden lukioiden ja linjojen opiskelijavalinta perustuu ’paperivalinnan’
lisäksi usein erilliseen pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen tai muuhun näyttöön. Kokeen merkitystä korostaa ja päättöarvosanojen merkitystä vastaavasti vähentää, että
kokeesta saatavalle pistemäärälle voidaan asettaa alaraja, eli hakija ei tule hyväksytyksi, vaikka hänen kokonaispistemääränsä muuten riittäisi opiskelupaikan saamiseen. Kokeen arvo voi kuitenkin olla korkeintaan puolet kokonaispistemäärästä,
mikä turvaa myös hakijan akateemisen jatkoopintokelpoisuuden huomioimisen.
Yleislukiotkin voivat halutessaan asettaa etukäteen alarajan hyväksyttävälle arvosanakeskiarvolle. Ammatilliseen koulutukseen pyrittäessä taito- ja taideaineiden arvosanat otetaan sen sijaan aina huomioon16. Osa ammatillisista koulutusohjelmista

15 Taito- ja taideaineiden arvosanojen keskiarvo huomioidaan vain tilanteessa, jossa kahdella
tai useammalla hakijalla on sama lukuaineiden keskiarvo ja kyseinen lukio on heillä samalla
hakusijalla (esimerkiksi ensisijainen hakukohde) eivätkä kaikki mahdu hyväksyttävien joukkoon.
16 Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnassa voidaan huomioida myös muita tekijöitä,
esimerkiksi sukupuoli ja työkokemus, mutta ne eivät sinänsä vaikuta päättöarvosanojen painottumiseen muuten samanlaisten hakijoiden välillä, joten jätämme ne tämän tarkastelun
ulkopuolelle.
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perustaa opiskelijavalintansa erikoislukioiden tavoin pääsy- tai soveltuvuuskokeelle, mutta ammatillisella puolella koe mitätöi tällöin kokonaan päättöarvosanojen merkityksen (Opintopolku, 2016).

9.2 Ammatilliseen koulutukseen vai lukioon?
Hakukohteen valinta on useimmille nuorille tasapainoilua toiveiden ja arvioitujen
mahdollisuuksien välillä, ja oppilaanohjauksen ja -ohjaajan rooli on monelle
oppilaalle tärkeä onnistuneen valinnan tekemisessä. Hakijat ovat kuitenkin oppilaanohjauksen seurauksena ja ainakin suuremmissa kaupungeissa lukioiden osalta
myös päivälehdistä saatavan tiedon avulla pääsääntöisesti varsin hyvin selvillä siitä,
miten todennäköistä heidän on oman koulumenestyksensä perusteella tulla valituksi
eri oppilaitoksiin tai koulutusaloille. Yleislukioiden kohdalla oppilaan välitodistuksen arvosanat ja alueen lukioiden edellisen vuoden keskiarvorajat toimivat suhteellisen varmana osoittimena siitä, mihin lukioon nuoren on perusteltua hakea. Jos
nuori sen sijaan tavoittelee paikkaa erikoislukiossa, lukion erikoislinjalla tai ammatillisen koulutuksen erityisen halutulla alalla, hänen on selvästi vaikeampi arvioida
omia hyväksytyksi tulemisen mahdollisuuksiaan. Moni lukion erikoislinjalle hakeva uskoo heikonkin koulumenestyksensä tulevan kompensoiduksi hakukohtaisilla erityisvalmiuksilla, mutta vaikka näin voi toki käydä, myös erikoislukioihin ja
-linjoille valikoituvat useimmiten ne koulumenestykseltään keskitasoa paremmat
oppilaat, jotka täyttävät myös vaaditun erityisosaamisen tai harrastuneisuuden vaatimukset (Kupiainen, 2016b).
Ulkopuoliselle toisen asteen valinta näyttäytyy helposti mustavalkoisena
valintana ammatillisen koulutuksen ja lukion välillä. Monen hakijan mielessä
ammatillinen koulutus ja lukio eivät kuitenkaan ole jyrkästi toisensa poissulkevia
vaihtoehtoja, ja sallittuun viiteen hakukohteeseen saattaa sisältyä jopa vuorotellen
lukio ja jokin ammatillinen koulutusvaihtoehto.

9.3 Toisen asteen valinta kevään 2017 arvioinnissa
Keväällä 2017 toteutettu valtakunnallinen oppimaan oppimisen arviointi tarjoaa
mahdollisuuden tarkastella nuorten koulutusvalintaa useammasta näkökulmasta.
Tarkastelemme ensin oppilaiden tekemiä valintoja: kuinka monta eri hakukohdetta oppilaat valitsevat taatakseen itselleen koulutuspaikan ja miten oppilaiden
päättöarvosanat ovat yhteydessä heidän tekemäänsä valintaan ammatillisen
koulutuksen ja lukion välillä. Tämän jälkeen tarkastelemme lähemmin eroja
ensimmäiseksi hakukohteekseen yleis- tai erikoislukion tai ammatillisen koulutuksen asettaneita oppilaita sekä tuon valinnan yhteyttä luvussa 7 käsiteltyihin luokkien
välisiin eroihin. Tarkastelemme erikseen myös toisen asteen valinnassa ilmeneviä
tyttöjen ja poikien välisiä eroja sekä tuon valinnan yhteyttä oppilaiden kotitaustaan.
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Lopuksi hyödynnämme vielä rekisteriaineistoon sisältyvää tietoa valinnan onnistumisesta. Vertaamme tuloksia soveltuvin osin keväällä 2014 metropolialueella toteutetun vastaavan tutkimuksen tuloksiin (Kupiainen, 2016a). Vertailu tarjoaa mahdollisuuden myös tuon tutkimusten tulosten uudelleenarviointiin siltä osin kuin
tilanne pääkaupunkiseudulla näyttää eroavan tämän tutkimuksen valtakunnallisen
aineiston tarjoamasta kuvasta.

9.4 Tutkimuskysymykset
Tässä luvussa raportoitavaa tutkimusosuutta ovat ohjanneet seuraavat tutkimuskysymykset:
1. Millaisen kuvan yhteishakurekisteritieto piirtää tutkimukseen osallistuneiden koulujen oppilaiden toisen asteen valinnasta ja mikä on tuon valinnan
yhteys oppilaiden koulumenestykseen?
2. Mikä on koulun ja luokan rooli oppilaiden toisen asteen valinnassa?
3. Eroavatko tyttöjen ja poikien valinnat toisistaan ja onko toisen asteen
valinta yhteydessä oppilaan kotitaustaan?
4. Kuinka todennäköisesti eri valinnan tehneet oppilaat tulevat valituksi
ensimmäiseen hakukohteeseensa?
5. Eroavatko tämän valtakunnalliseen otokseen perustuvan oppilasjoukon
valinnat kevään 2014 metropoliseudun kuntien oppilaiden valinnoista?

9.5 Tutkimusaineisto
Toisen asteen valintaa tarkastellaan tässä luvussa päättöarvosanoihin keskittyneen
luvun 5 tavoin käyttäen hyväksi sekä nyt toteutetun valtakunnallisen oppimaan
oppimisen arvioinnin perusaineistoa että siihen yhdistettyä kevään 2017 yhteishakurekisteritietoa. Rekisteri kattaa tutkimukseen osallistuneiden koulujen kaikki
yhteishakuun osallistuneet oppilaat – siis myös ne, jotka eivät osallistuneet tässä
teoksessa raportoitavaan arviointitutkimukseen. Oppilaiden valintoja voidaan siis
tarkastella koulujen kaikkien yhteishakuun osallistuneiden oppilaiden (9. ja 10.
luokat, n = 9 243) osalta, kun taas hakuvalinnan yhteyttä oppilaiden arvioinnissa
osoittamaan osaamiseen ja heidän oppimisasenteisiinsa voidaan tarkastella vain
niiden 7 618 yhdeksänsien luokkien oppilaiden osalta, jotka osallistuivat itse
tutkimukseen.

9.6 Tulokset
Tutkimuskoulujen 9 243 yhteishakuun osallistuneesta oppilaasta 514 eli 5,6 prosenttia ei hakenut mihinkään. Lopuista 8 729 oppilaasta 44,3 prosenttia eli 3 868
oppilasta haki ensimmäisenä valintakohteenaan ammatilliseen koulutukseen ja
55,7 prosenttia (4 861) lukioon. Jälkimmäisistä joka viides (1 016 eli 11,6
prosenttia kaikista hakeneista) haki erikoislukioon tai yleislukion erikoislinjalle.
Lukioon hakeneiden osuus oli kokonaisuudessaan hieman heidän koko
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maan osuuttaan korkeampi, joskaan ero ei ole suuri (55,7 % vs. 54,0 %). Ensimmäisenä vaihtoehtonaan lukioon hakeneiden osuus oli kuitenkin selvästi pienempi
kuin metropoliseudulla, jossa peräti 66 prosenttia hakijoista valitsi ensimmäiseksi
vaihtoehdokseen lukion (Kupiainen, 2016b). Nyt raportoitavien tulosten voidaan
siis katsoa kadon aiheuttamasta vinoumasta huolimatta edustavan varsin hyvin
tilannetta koko maassa. Tutkimukseen osallistumisen aiheuttama vinouma näkyy
siinä, että niistä 7 852 oppilaasta, jotka osallistuivat siihen, 4,5 prosenttia ei hakenut
mihinkään ja lopuista 7 496 oppilaasta 57,4 prosenttia haki ensisijaisena valintanaan lukioon. Heidän joukossaan lukiovalinta oli selvästi yleisempi tytöillä kuin
pojilla (65,8 % vs. 49,0 %) eron ollessa selvästi suurempi kuin metropolialueella,
jossa tytöistä haki ensisijaisena kohteenaan lukioon 71 prosenttia ja pojista 60 prosenttia (vrt. Kupiainen, 2016b).
Päinvastoin kuin metropoliseudulla, jossa lähes kaksi kolmesta hakijasta käytti
hyväkseen kaikki viisi hakuvaihtoehtoa, nyt arviointiin osallistuneista oppilaista
näin teki harvempi kuin joka kolmas. Ero on huomattava mutta selittynee ennen
kaikkea alueellisilla syillä eli useamman oppilaitoksen paremmalla saavutettavuudella pääkaupunkiseudun kunnissa. Kuitenkin myös tässä tutkimuksessa vain
yhteen kohteeseen hakeminen oli suhteellisen vähäistä, vaikka ero metropolialueeseen on selvä (12 % vs. 3 %) (Taulukko 9.1). Yhteen hakukohteeseen tyytyminen oli selvästi yleisempää lukioon kuin ammatilliseen koulutukseen haettaessa,
mikä heijastanee edellä mainittua lukioon hakevien parempaa mahdollisuutta arvioida etukäteen todennäköisyytensä tulla hyväksytyksi. Kyse on myös usein hakemisesta kunnan tai taajaman ainoaan lukioon.
Taulukko 9.1 Hakukohteiden määrä yhteensä ja ensimmäisen hakukohteen koulutusalan (ammatillinen/
lukio) mukaan (n = hakeneet oppilaat)
Kaikki hakijat

Ammatillinen

Lukio

n

%

n

%

n

%

1 hakukohde

1 030

12 %

92

2%

938

19 %

2 hakukohdetta

1 180

13 %

470

12 %

710

15 %

3 hakukohdetta

2 631

30 %

1 373

36 %

1 258

26 %

4 hakukohdetta

1 221

14 %

660

17 %

561

16 %

5 hakukohdetta

2 667

31 %

1 273

33 %

1 394

29 %

Yhteensä

8 729

100 %

3 868

100 %

4 861

100 %

Kolmannes yhteishakuun osallistuneista oppilaista haki vain ammatilliseen koulutukseen, hieman yli 40 prosenttia vain lukioon ja loput sekä ammatilliseen koulutukseen että lukioon. Keskitason tai sitä heikommille oppilaille ammatillinen koulutus toimii usein viimeisenä varana, jos heidän todistuskeskiarvonsa eivät sittenkään riitä niihin lukioihin, jotka he ovat asettaneet ylemmille hakusijoille. Toisaalta
aivan tiettyyn ammatilliseen koulutukseen haluava oppilas voi laittaa sen ensim-
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mäiseksi hakukohteekseen mutta jatkaa valintaansa vaikka pelkästään lukiokohteilla. Taulukosta 9.2 voidaan nähdä miten vahvasti perusopetuksen päättötodistuksen arvosanat ohjaavat nuorten toisen asteen valintaa. Koska ammatilliseen koulutukseen pyrittäessä otetaan aina huomioon myös taito- ja taideaineiden arvosanat,
myös ne on esitetty taulukossa hakijaryhmittäin17.
Taulukko 9.2. Hakijoiden päättöarvosanakeskiarvot hakukohteen tai -kohteiden mukaan (ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, n = oppilasmäärä)
Lukuaineet
ka
kh
Vain ammatillinen

Taito- ja taideaineet
ka
kh

n

6,79

0,76

7,70

0,64

2 898

7,55

0,82

8,20

0,60

935

7,85

0,75

8,24

0,58

1 185

Vain lukio

8,68

0,74

8,64

0,56

3 669

Keskiarvo / Yhteensä

7,82

1,12

8,23

0,72

8 687

Ammatillinen ja lukio1
Lukio ja ammatillinen

2

1

Ensimmäinen hakukohde ammatillinen koulutus
2
Ensimmäinen hakukohde lukio

Yksinomaan lukioon ja yksinomaan ammatilliseen koulutukseen hakeneiden oppilaiden välinen keskiarvoero oli lukuaineissa lähes kaksi arvosanaa (efektikoko ƞ2 =
0,538) ja taito- ja taideaineissakin lähes yhden arvosanan verran (ƞ2 = 0,319,
molemmat erot p < 0,001)18. Ensisijaisesti lukioon hakevien oppilaiden parempi
koulumenestys näkyy selvänä myös verrattaessa kahta keskiryhmää toisiinsa. Hakijaryhmien sisällä esiintyy kuitenkin huomattavaa vaihtelua. Yksinomaan lukioon
hakeneiden arvosanakeskiarvo vaihteli välillä 6,00–10,00 ja yksinomaan ammatilliseen koulutukseen hakeneiden keskiarvo välillä 5,00–9,62.
Ammatillisen koulutuksen sisällä oli myös aloja, joilla hakijoiden keskiarvo
ylitti monen lukion keskiarvorajan. Kyse on kuitenkin vain muutaman hakijan
aloista, ja vain kuuden ensimmäisenä valintanaan ammatilliseen koulutukseen
hakeneen oppilaan lukuaineiden keskiarvo ylitti pelkästään lukioihin hakeneiden
oppilaiden arvosanakeskiarvon. Lukioiden väliset erot hakijoiden päättöarvosanoissa olivat sen sijaan odotusten mukaiset ja selvät – määrittyväthän ne etenkin
suuremmissa kaupungeissa vuosi vuodelta varsin samanlaisina pysyvien ’lukiomarkkinoiden’ mukaan lukuun ottamatta ehkä ylioppilastutkintotulosten vuosittain
aiheuttamaa vähäistä vaihtelua. Tämän otoksen hakijoiden piirissä korkeimman

17 Taito- ja taideaineiden arvosanoja ei tarkastella ammatilliseen koulutukseen haettaessa
taulukon tavoin irrallaan lukuaineiden arvosanoista, mutta koska niitä ei oteta huomioon
lukioon pyrittäessä, ne on päädytty esittämään erillisinä.
18
Ilmoitetut efektikoot (ɳ2) voidaan rinnastaa seuraavasti Cohenin d -arvoihin: pieni efekti
2
(ɳ = 0,001–0,039), keskisuuri efekti (ɳ2 = 0,060–0,110) ja suuri efekti (ɳ2 = 0,140–0,200)
(Maher, Markey & Ebert-May, 2013, Table 2).
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sisäänpääsykeskiarvon lukion 25 hakijan lukuaineiden keskiarvo oli 9,63 (kh =
0,44), heikoimpien hakijakeskiarvojen lukiossa (8 hakijaa) se oli 7,12 (kh = 0,51)19.
9.6.1 Yleislukio ja erikoislukio tai -linja ensimmäisenä hakukohteena
Ensimmäisenä kohteenaan lukioon hakeneesta 4 844 oppilaasta joka viides (n =
1 004) haki johonkin monista tarjolla olevista erikoislukioista tai yleislukioiden erikoislinjoista (Taulukko 9.3). Näistä selvästi suosituin oli urheiluun tai liikuntaan
painottuva opetus. Päinvastoin kuin aiemmassa metropolialueen kuntia koskevassa
tarkastelussa, erikoislukioihin tai -linjoille hakemisessa ei esiintynyt sukupuolieroa.
Se, mille linjalle oppilaat hakivat, toisti kuitenkin jo painotetun opetuksen luokkia
käsitelleessä luvussa ilmennyttä sukupuolieroa. Tyttöjen osuus oli erityisen korkea
esittävän taiteen ja ilmaisun sekä kuvataide- ja medialinjojen hakijoiden joukossa
(84 % ja 81 %), kun taas pojat hakivat tyttöjä useammin matematiikka- ja luonnontiede- tai urheilulinjalle (63 % ja 55 %).
Taulukko 9.3. Ensimmäisenä hakukohteenaan lukion yleis- ja erityislinjalle hakeneiden lukumäärä ja
prosenttiosuus lukiohakijoista sekä hakijoiden päättötodistuksen keskiarvojen keskiarvo. Taulukossa on
selkeyden vuoksi yhdistelty läheisiä linjanimikkeitä vastaamaan metropolialueen kevään 2014
hakijoiden vastaavaa tarkastelua (Kupiainen, 2016b, 158). (n = hakijamäärä, ka = keskiarvo, kh = keskihajonta)

Yleislinja

n

%

ka

kh

3 840

79 %

8,42

0,81

5%

8,52

0,77

Urheilun tai liikunnan linja

239

Kuvataide- tai medialinja

108

2%

8,31

0,88

90

2%

9,30

0,68

Matematiikan tai luonnontieteen linja

172

4%

8,95

0,66

Esittävän taiteen tai ilmaisulinja

104

2%

8,76

0,73

Kielilinja

Musiikkilinja
IB
Muut linjat
Yhteensä / Keskiarvo

97

2%

8,53

0,89

147

3%

8,90

0,82

47

1%

8,79

0,68

8,48

0,82

4 844

Kuten taulukosta voidaan nähdä, valtaosa erikoislukioista ja -linjoista houkutteli
hakijoikseen peruskoulussa keskimääräistä paremmin menestyneitä oppilaita. Erityisesti vieraaseen kieleen tai kieliin painottuvien ja matemaattis-luonnontieteellisten linjojen sekä IB-linjojen hakijoiden päättötodistuksen keskiarvot olivat keskimäärin muita korkeammat. Kuvataiteen ja medialinjan hakijoiden keskiarvot olivat
muita – ehkä hieman yllättäen jopa yleislukioiden hakijoita – heikommat. On
kuitenkin huomioitava, että otoskoulujen pieni määrä ja sijainti saattavat värittää
Kahdeksaan lukioon hakeneiden oppilaiden keskiarvo oli tässä mainittuja korkeampi tai
heikompi, mutta koska hakijoita oli vain 1–3, niitä ei ole huomioitu vertailussa.

19

191

tuloksia, koska toisen asteen valinnassa on aina kyse myös kohtuullisen etäisyyden
päässä olevien vaihtoehtojen tarjonnasta. Lukioiden erikoislinjoille hakee myös
moni oppilas, jonka koulumenestys jää saman lukion yleislinjan hakijoita heikommaksi. Ero on selvin korkean sisäänpääsykynnyksen lukioissa, mutta on niissäkin
hyväksyttyjen kohdalla pienempi tai sitä ei ole lainkaan. Muiden lukioiden erikoislinjojen hakijoiden peruskoulumenestys on sen sijaan ollut joidenkin lukioiden urheilulinjoja lukuun ottamatta keskimäärin yleislinjan hakijoita parempi. Hyväksyttyjen joukossa saattaa toki aina olla joku erityistä taitoa osoittanut hakija, jonka
päättöarvosanat ovat olleet selvästi muita heikommat. Mahdollisen virhehaun ongelma on kuitenkin erikoislukioissa ja -linjoilla todellinen sikäli, että moni hakija
menettää omien mahdollisuuksien arvioinnin vaikeuden vuoksi ehkä tarpeettomasti
ensisijaisen hakukohteen tuoman lisäpisteen.
9.6.2 Ammatillinen koulutus ensimmäisenä hakukohteena
Ammatillinen koulutus jakautuu kahdeksaan koulutusalaan20, joilta voi valmistua
yli sataan ammattiin. Tämän tutkimuksen hakijoista 3 868 haki ensimmäisenä
hakukohteenaan ammatilliseen koulutukseen ja sen sisällä kaiken kaikkiaan 47 eri
perustutkintoon tai niiden alaiseen hakunimikkeeseen. Monen koulutusalan hakijamäärä oli kuitenkin varsin pieni, ja 55 prosenttia hakijoista asetti ensimmäiseksi
vaihtoehdokseen yhden kuudesta suosituimmasta koulutusalasta tai perustutkinnosta: poikien vahvasti dominoiman autoalan, tyttövaltaisen mutta molempien
sukupuolten suosiossa olevan hotelli-, ravintola- ja catering-alan, melko tasaisesti
tyttöjen ja poikien suosiossa olevan liiketalousalan, vahvasti poikavaltaisen
rakennusalan, selvästi tyttövaltaisen sosiaali- ja terveysalan tai vielä rakennusalaakin vahvemmin poikavaltaisen sähkö- ja automaatiotekniikan alan. Tämän valtakunnallisen otoksen oppilaiden valinnat (Taulukko 9.4 seuraavalla sivulla) eroavat
odotetusti aiemmin raportoiduista metropolialueen nuorten valinnoista (Kupiainen,
2016b), mutta kuudesta suosituimmasta alasta viisi on molemmille hakijaryhmille
yhteisiä, joskin hieman eri järjestyksessä. Ero liittynee osin hakijajoukon kotitaustan eroihin mutta oletettavasti myös eroon alueellisessa koulutustarjonnassa. Metropolialueella kuudenneksi suosituimmaksi osoittautunut tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto sijoittui tämän tutkimuksen hakijoilla vasta yhdeksänneksi (151
ensisijaista hakijaa), kun taas tässä tutkimuksessa viidenneksi suosituimmaksi
osoittautunut rakennusala oli metropolialueella vasta yhdeksänneksi suosituin.

20 Humanistinen ala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveys
ja liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala.
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Taulukko 9.4 Ensimmäisenä hakukohteenaan ammatilliseen koulutukseen hakeneiden lukumäärä ja
prosenttiosuus kaikista ammatilliseen koulutukseen hakeneista sekä hakijoiden päättötodistuksen keskiarvojen keskiarvo. Eriteltyinä vain yli 50 hakijan koulutusohjelmat. (pk = perustutkinto; n = hakijamäärä,
ka = keskiarvo, kh = keskihajonta)

n

%

ka

kh

Sosiaali- ja terveysalan pk

576

14,9

7,30

0,83

Liiketalouden pk

403

10,4

7,11

0,82

Sähkö- ja automaatiotekniikan pk

381

9,9

7,05

0,78

Autoalan pk

273

7,1

6,49

0,72

Rakennusalan pk

269

7,0

6,59

0,69

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan pk

207

5,4

6,87

0,75

Talotekniikan pk

191

4,9

6,59

0,72

Logistiikan pk

186

4,8

6,58

0,69

Tieto- ja viestintätekniikan pk

151

3,9

7,02

0,77

Kone- ja tuotantotekniikan pk

136

3,5

6,55

0,76

Hiusalan pk

103

2,7

6,95

0,71

99

2,6

7,11

0,78

Kauneudenhoitoalan pk
Tieto- ja tietoliikennealan pk

97

2,5

7,02

0,89

Turvallisuusalan pk

86

2,2

7,10

0,75

Media-alan pk

84

2,2

7,11

0,84

Maatalousalan pk

81

2,1

7,26

0,81

Metsäalan pk

76

2,0

6,79

0,83

Liikunnanohjauksen pk

75

1,9

7,29

0,89

Matkailualan pk

59

1,5

7,50

0,79

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen pk

51

1,3

6,89

0,81

284

7,3

7,21

0,93

Muu ammatillinen perustutkinto
Yhteensä / Keskiarvo

3 868

6,90

Ammatillisen koulutuksen pirstoutuneisuus ja monen koulutusalan hakijoiden
vähäinen määrä yllättää: tässä 3 868 hakijan aineistossa 36 kohteeseen haki vähemmän kuin kymmenen oppilasta. Kyse on toki vain kuntiensa tai alueidensa satunnaisista kouluista eli oppilaitokseen ja koulutusohjelmaan tulee hakijoita myös
muualta, mutta jo taulukkoon kirjatut nimikkeet korostavat 15-vuotiaan peruskoulunsa päättävän nuoren edessä olevan valintakentän laajuutta ja lopullisen valinnan
teon vaikeutta. Erillisten koulutusvaihtoehtojen suuren määrän voi arvella olevan
myös yksi nimenomana toisen asteen ammatillisen koulutuksen piirissä tapahtuvan
opintojen keskeyttämisen ja koulutusalan vaihtojen syy (esim. Pensonen & Ågren,
2018).
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Taulukosta voidaan nähdä selvästi jo edellä mainittu koulutusalojen välinen vaihtelu hakijoiden peruskoulumenestyksessä keskiarvoeron ollessa taulukossa listattujenkin alojen välillä yhden arvosanan verran. Eron voi arvella heijastavan osin alojen suhteellista suosiota, joskin selvin erottaja löytyy heikommin koulussa menestyneiden poikien osuudessa tiettyjen alojen hakijoissa.
Tyttöjen ja poikien välinen ero taito- ja taideaineiden – erityisesti kuvataiteen –
arvosanoissa on suurempi kuin lukuaineissa, joten tyttöjen etulyöntiasema poikiin
nähden on ammatillisessa koulutuksessa jopa suurempi kuin lukioon haettaessa.
Eron vaikutus on erityisen merkityksellinen tyttöjen ja poikien kilpaillessa paikoista
samassa koulutuksessa ja vaikeuttaa poikien mahdollisuuksia ryhmänä kaikilla
muilla kuin vahvasti poikavoittoisilla aloilla huolimatta ammatillisessa koulutuksessa myönnettävistä epätavallisen hakukohteen lisäpisteistä.
9.6.3 Koulujen ja luokkien väliset erot toisen asteen valinnassa
Koulujen välillä oli selviä eroja siinä, mihin koulutukseen niiden oppilaat hakivat
ensisijaisena vaihtoehtonaan. Kahdessa koulussa yksikään noin sadasta oppilaasta
ei hakenut ensimmäisenä vaihtoehtonaan ammatilliseen koulutukseen, kun taas viidessätoista koulussa lukion asetti ensimmäiseksi vaihtoehdokseen alle puolet oppilaista. Näin tarkasteltuna koulu selitti hieman yli seitsemän prosenttia oppilaiden
koulutusvalinnassa ilmenevästä erosta (p < 0,001, ƞ2 = 0,073). Kuten myöhemmin
käy ilmi tarkasteltaessa toisen asteen valinnan yhteyttä oppilaiden kotitaustaan,
kyse lienee kuitenkin ensisijaisesti eroista koulujen sijainnissa ja oppilaspohjassa,
ei kouluissa itsessään.
Vaikutuksen voi arvella olevan suoraviivaisempi tarkasteltaessa toisen asteen
valinnan yhteyttä siihen, millaisessa luokassa oppilas on yläluokilla opiskellut
(Taulukko 9.5).
Taulukko 9.5. Oppilaiden ensimmäinen hakukohde luokkatyypin mukaan
Ammatillinen

Lukio

Erikoislukio tai -linja

Lukuainepainotus

21 %

54 %

26 %

Taito- ja taideainepainotus

27 %

51 %

22 %

Pienryhmät ja erityisluokat

85 %

12 %

2%

Tavalliset luokat

46 %

45 %

9%

Ei tietoa koulutasolla

44 %

42 %

14 %

Keskiarvo

44 %

44 %

12 %

Kuten painotetun opetuksen luokkien oppilaiden kotitausta (äidin korkeampi koulutus) ja muiden luokkien oppilaita parempi osaaminen ja myönteisemmät oppimisasenteet antavat aiheen odottaa, näiden luokkien oppilaista selvästi suurempi osuus
haki ensimmäisenä valintakohteenaan lukioon ja usein vielä erikoislukioon tai -linjalle. Erikoislukioiden ja yleislukioiden erikoislinjojen taidepainotteisuutta heijastaen niihin haki hieman suurempi osuus taito- ja taidepainotteisten kuin luku194

ainepainotteisten luokkien oppilaista ja selvästi pienempi osuus tavallisten luokkien
oppilaista (8 % ja 6 % vs. 3 %). Ero osuuksissa on kuitenkin niin suuri, että vaikka
painotetun opetuksen luokkien oppilasmäärä on myös näissä kouluissa selvästi tavallisia luokkia pienempi, 55 prosenttia erikoislukioihin ja -linjoille hakeneista oli
painotetun opetuksen luokkien oppilaita.
Oppilaiden toisen asteen koulutuspaikan valinnassa oli odotetusti myös alueellisia eroja. Taulukon 9.6 tietoja arvioitaessa on kuitenkin pidettävä mielessä, että
alun perin vuoden 2001 tutkimukseen tehty otos ei täytä aluehallintovirastojen
(AVI) alueiden edustavuutta koskevaa oletusta sen paremmin kokonaisoppilasmäärän kuin koulujen sijaintikunnan kuntaryhmittelyn (kaupunki/taajama/maaseutu)
osalta. Tulosten perusteella ei siis tule tehdä tältä osin liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Taulukko 9.6 Oppilaiden ensimmäinen hakukohde AVI-alueen mukaan
Ammatillinen

Lukio

Erikoislukio
tai -linja

Etelä-Suomi

38 %

46 %

16 %

Itä-Suomi

48 %

45 %

7%

Lappi

54 %

39 %

8%

Lounais-Suomi

44 %

49 %

7%

Länsi- ja Sisä-Suomi

48 %

40 %

12 %

Pohjois-Suomi

58 %

39 %

4%

Yhteensä

44 %

44 %

12 %

Kuten oli odotettavissa, erikoislukioiden ja -linjojen suosio ensimmäisenä hakukohteena oli suurin Etelä- sekä Länsi- ja Sisä-Suomessa, jossa niiden – ja niiden valintaa usein edeltävien painotetun opetuksen luokkien – tarjonta on muita AVI-alueita
laajempi ja valinta siis mahdollinen useammalle nuorelle. Ammatillisen koulutuksen valitsijoiden osuus on sen sijaan selvästi muita suurempi Pohjois-Suomen ja
Lapin AVI-alueilla ja pienin Etelä-Suomessa. Otoksen osin puutteellisen alueellisen edustavuuden lisäksi vinoumaa saattaa aiheuttaa myös se, onko otokseen sattumalta osunut koulu alueen yliopistokaupungista jonkun taajamakoulun asemesta.
Tämä mitä todennäköisimmin vääristää jo itsessään tulosta lukiokoulutuksen hyväksi. Erikoislukioiden ja lukioiden erikoislinjojen osalta kyse lienee kuitenkin
enimmäkseen tarjonnasta; löytyyhän erikoislukioita joitain tunnettuja poikkeuksia
lukuun ottamatta ennen kaikkea suurimmista kaupungeista.
9.6.4 Tyttöjen ja poikien valinnat
Kuten jo edellä on noussut esiin, nuorten koulutusvalinnat ovat vahvasti sukupuolittuneet. Kyse lienee osin yleisemmistä kulttuurisista tekijöistä, mutta keskeinen
syy eroon ammatilliseen koulutukseen ja lukioon hakeutuvien tyttöjen ja poikien
osuuksissa löytyy eroista oppilaiden päättötodistuksen arvosanoissa (ks. luku 5).
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Arvosanaeron takana saattaa tosin olla jo pidemmän aikaa kehittynyt tyttöjen ja
poikien välinen ero koulun tavoitteiden ja odotusten hyväksymisessä ja niiden mukaan toimimisessa (esim. Kupiainen, 2016b). Mutta on syy mikä hyvänsä,
sukupuoliero näkyy niin valinnassa ammatillisen koulutuksen ja lukion välillä kuin
valinnassa ammatillisen koulutuksen eri koulutusohjelmien ja lukion erikoislinjojen
välillä.
Ammatilliseen koulutukseen ja lukioon valikoitumisessa ilmenevän sukupuolieron syy on lähes yksinomaan koulumenestyksessä. Peruskoulussa parhaiten ja
heikoiten menestyneiden tyttöjen ja poikien valintojen väliset erot ovat suhteellisen
vähäiset lukuun ottamatta hyvin menestyneiden tyttöjen hieman poikia suurempaa
halukkuutta tavoitella paikkaa erikoislukiossa tai yleislukion erikoislinjalla (Kuvio
9.1). Sen sijaan keskitason oppilaista (lukuaineiden keskiarvo 7,5–8,5) tytöt valitsevat ensimmäiseksi hakuvaihtoehdokseen ammatillisen koulutuksen jopa poikia
useammin. Selitys löytynee ainakin osin matematiikasta, jonka arvosana on tässä
ryhmässä tytöillä selvästi poikia heikompi (keskiarvo ka = 7,66 vs. 7,96). Suurempi
merkitys saattaa kuitenkin olla sillä, että ryhmän tytöt tietävät omien arvosanojensa
perusteella edustavansa tyttöjen joukossa vain keskitasoista tai sitä heikompaa menestystä (tytöistä 25 % kuuluu ryhmään, jonka arvosanakeskiarvo on yli 8,5 ja vain
15 % ryhmään, jolla se on alle 7,5), kun taas pojista vain 11 % menestyy tämän
ryhmän parhaita poikia paremmin ja 34 % ryhmän heikoimpia poikia heikommin.
Näyttää siis ilmeiseltä, että toisen asteen hakua ohjaa oppilaan kaikkiin muihin
oppilaisiin vertautuvan kokonaismenestyksen ohessa myös hänen kuvansa itsestään
osaajana koulumenestyksen eri alueilla sekä suhteessa oman sukupuolensa tarjoamaan vertailuryhmään (ks. Marshin ja Shavelsonin minäkäsitysmallin ulkoinen/
sisäinen viitekehys [engl. internal/external frame of reference] -erittely, esim.
Marsh & Shavelson, 1985; Marsh, 1990; Marsh ym., 2015).
100%
80%
60%
40%

Ammatillinen
Lukio
Tytöt
Pojat
Tytöt
Pojat
Tytöt
Pojat
Tytöt
Pojat
Tytöt
Pojat
Tytöt
Pojat
Tytöt
Pojat
Tytöt
Pojat
Tytöt
Pojat

20%
0%

4-6

Erikoislukio

6-6,5 6,5-7 7-7,5 7,5-8 8-8,5 8,5-9 9-9,5 9,5-10

Kuvio 9.1 Toisen asteen valinnan ensimmäinen hakukohde peruskoulun päättötodistuksen keskiarvon mukaisissa ryhmissä / tytöt ja pojat (prosenttiosuus arvosanaryhmän hakijoista)
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Vaikka joka neljäs nuori (24,4 %) haki sekä ammatilliseen koulutukseen että
lukioon, sukupuoliero valinnoissa oli selvä. Poikien osuus vain ammatilliseen koulutukseen hakeneista oli selvästi suurempi kuin tyttöjen (43 % vs. 24 %), kun taas
vain lukioon haki puolet tytöistä mutta vain joka kolmas poika (52 % vs. 32 %).
Kuten jo edellä totesimme, myös sukupuoliero ammatillisen koulutuksen
valintojen sisällä oli ilmeinen huolimatta aika ajoin otsikkoihin nousevista perinteiset sukupuolirajat yrittävistä valinnoista. Selvää rajaa sille, kuinka suuri yhden sukupuolen osuus tekee alasta tyttö- tai poikavaltaisen, ei luonnollisestikaan löydy.
Taulukossa 9.7 on esitetty edellä mainitut kuusi yleisimmin ensisijaiseksi hakukohteeksi valittua ammatillista koulutusalaa. Jaossa on käytetty tyttö- tai poikavaltaisuudesta puhumisen ohjenuorana tyttöjen ja poikien osuutta lukiossa, minkä katsotaan yleisesti oikeuttavan puhumisen lukion tyttövaltaisuudesta.
Taulukko 9.7 Ensisijaisen ammatillisen hakukohteen hakijat koulutusalan ja sukupuolen mukaan
Tyttövaltaiset alat1

Tytöt

Sosiaali- ja terveysala

85 %

Tyttöjen ja poikien suhteellisen tasavahvasti suosimat alat

Pojat
15 %
2

Hotelli-, ravintola- ja cateringala

61 %

39 %

Liiketalous

46 %

54 %

Autoala

9%

91 %

Rakennusala

4%

96 %

Sähkö- ja automaatiotekniikka

3%

97 %

42 %

58 %

Poikavaltaiset alat

Yhteensä

3

1

Muita tyttövaltaisia, yli 50 ensisijaisen hakijan aloja olivat mm. kauneudenhoitoala, hiusala, matkailuala sekä nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaus (kaikissa tyttöjen osuus yli 80 %).
2

Muita suhteellisen sukupuolitasavahvoja, yli 50 ensisijaisen hakijan aloja olivat maatalousala,
media-ala ja liikunnan ohjaus (tyttöjen osuus 64–48 %).
3
Muita poikavaltaisia aloja olivat talotekniikka, kone- ja tuotantotekniikka, puuala, tieto- ja tietoliikenneala, metsäala, tieto- ja viestintätekniikka ja logistiikka (100–88 %).

Myös lukioiden erityislinjalle hakeminen on selvästi sukupuolittunutta, joskaan erot
eivät ole niin selvät kuin ammatillisella puolella (Taulukko 9.8 seuraavalla sivulla).
Liikunta- ja urheilulinjojen hakijoista on tyttöjä vain hieman yli kolmannes ja matematiikka- ja luonnontiedelinjojen hakijoistakin selvästi alle puolet huolimatta
siitä, että tyttöjen osuus on kaikista lukioon ensisijaisesti hakeneista selvästi poikia
suurempi. Tyttöjen osuus on sen sijaan etenkin esittävän taiteen ja ilmaisun sekä
kuvataide- ja medialinjojen hakijoissa selvästi poikia suurempi ja ylittää heidän kokonaisosuutensa myös musiikkilinjoilla. Ilmaisu- ja kuvataidepainotteisten linjojen
suosion poikkeuksellisen vahva sukupuoliero selittynee pitkälti sillä, että tyttöjen ja
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poikien välinen ero arvosanoissa on erityisen selvä juuri äidinkielessä ja kuvataiteessa, ja tyttöjen osuus näin painottuneen opetuksen luokissa on lähes samaa luokkaa erikoislukio tai -linjahaun kanssa (ks. Luku 7).
Taulukko 9.8 Lukion ensisijaisen hakukohteen hakijat linjan ja sukupuolen mukaan järjestettynä tyttöjen osuuden mukaisessa järjestyksessä
Tytöt

Pojat

Esittävä taide ja ilmaisu

84 %

16 %

Kuvataide ja media

81 %

19 %

Musiikki

65 %

35 %

IB

63 %

37 %

Kielilinja

54 %

46 %

Muu erityislinja

51 %

49 %

Urheilu ja liikunta

45 %

55 %

Matematiikka ja luonnontiede

37 %

63 %

Yleislinja

57 %

43 %

9.6.5 Kotitaustan yhteys koulutusvalintaan
Toisen asteen valinnan vahva yhteys oppilaan kotitaustaan (mm. Kauppinen, 2008;
Kupiainen, 2016b) näkyy selvästi myös tässä valtakunnallisessa aineistossa siinä,
millaisia valintoja erilaisista kodeista tulevat nuoret tekevät. Taulukossa 9.9 on esitetty oppilaiden ensimmäiseksi hakuvaihtoehdokseen asettama koulutus äidin ja
isän koulutuksen mukaisissa ryhmissä.
Taulukko 9.9 Toisen asteen valinta (%) vanhempien koulutuksen mukaan
Valinta / Äidin koulutus
Ammatillinen
Peruskoulu

Valinta / Isän koulutus

Lukio

Erikoislukio

Ammatillinen

Lukio

Erikoislukio

65 %

28 %

7%

61 %

31 %

8%

Ammatillinen perustutkinto

60 %

34 %

6%

56 %

38 %

7%

Ylioppilastutkinto

36 %

52 %

12 %

33 %

52 %

16 %

Alempi korkeakoulututkinto

27 %

58 %

15 %

25 %

59 %

15 %

Ylempi korkeakoulututkinto

15 %

61 %

25 %

14 %

62 %

24 %

Keskiarvo

42 %

46 %

12 %

42 %

46 %

12 %

Ensimmäisenä valintanaan ammatilliseen koulutukseen hakeneiden osuus on erityisen pieni (9,7 %) niiden oppilaiden joukossa, joiden molemmilla vanhemmilla on
korkeakoulututkinto. Vastaavasti heidän osuutensa on selvästi taulukossa 9.9 näky-
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vää suurempi (66 %) niiden oppilaiden joukossa, joiden kummallakaan vanhemmalla ei ole ainakaan kysymykseen vastanneen oppilaan tiedon mukaan peruskoulun jälkeistä tutkintoa.
9.6.6 Kuinka hyvin oppilaiden valinnat onnistuvat?
Nuorten suunnitelmat ja arvio omista mahdollisuuksistaan toisen asteen valinnassa
näyttävät olevan varsin realistisia, sillä neljä viidestä hakijasta tuli hyväksytyksi ensisijaiseen hakukohteeseensa ja kymmenen prosenttia toissijaiseksi valitsemaansa
oppilaitokseen ja koulutusohjelmaan. Luvut selittyvät pitkälti sillä, että valtaosa peruskoulunsa päättävistä hakee niin ensimmäisenä kuin muinakin hakukohteinaan
yleislukioon tai jollekin tietylle ammatillisen koulutuksen alalle listaten lähinnä oppilaitokset toiveidensa mukaisessa järjestyksessä huomioiden arvioimansa todennäköisyys hyväksytyksi tulemiseen. Onnistumisprosentti on etenkin ensimmäiseksi
vaihtoehdoksi asetetun kohteen osalta tässä valtakunnallisessa otoksessa korkeampi
kuin metropolialueen nuorilla kolme vuotta aiemmin (Kupiainen, 2016b). Ero selittyy kuitenkin pitkälti pääkaupunkiseudun muuta maata runsaammalla erikoislukiotarjonnalla ja sen mukaisesti niihin hakevien oppilaiden huomattavasti suuremmalla osuudella. Kuten taulukosta 9.10 voidaan nähdä, myös tässä aineistossa hylätyksi tulemisen todennäköisyys oli kuitenkin erikoislukioissa tai -linjoilla selvästi
muita hakukohteita suurempi. Kuusi prosenttia oppilaista ei tullut hyväksytyksi yhteenkään hakemistaan kohteista.
Taulukko 9.10 Ensimmäiseen hakukohteeseen hyväksyminen eri hakuvaihtoehdoissa

Hylätty
Peruuntunut
Hyväksytty varasijalta
Hyväksytty

Ammatillinen

Lukio

Erikoislukio
tai -linja

Yhteensä

2%

4%

10 %

4%

14 %

12 %

26 %

14 %

2%

1%

1%

2%

82 %

84 %

63 %

80 %

Haussa onnistuminen oli odotetusti yhteydessä hyväksymisen pääkriteerinä olevaan
päättöarvosanojen keskiarvoon (Taulukko 9.11 seuraavalla sivulla). Joidenkin oppilaiden toiveet ovat kuitenkin olleet ilmeisen ylimitoitettuja heidän arvosanoihinsa
nähden, minkä seurauksena he ovat joutuneet tyytymään ’alempaan’ hakukohteeseen kuin mihin moni muu on yltänyt samalla koulumenestyksellä.
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Taulukko 9.11. Lukuaineiden keskiarvo hyväksytyksi tulleen hakukohteen (1.–5.) mukaan. Huomioitu
vain suoraan hyväksytyksi tulleet ja paikan vastaanottaneet opiskelijat (ka = keskiarvo, kh = keskihajonta, n = hakijamäärä)
Ammatillinen

Lukio

Erikoislukio tai -linja

ka

kh

n

ka

kh

n

ka

kh

n

1. hakukohde

7,05

0,82

3159

8,58

0,74

3214

8,96

0,72

639

2. hakukohde

6,70

0,70

247

8,31

0,68

311

8,41

0,81

55

3. hakukohde

6,76

0,73

122

8,06

0,55

110

8,67

0,68

16

4. hakukohde

6,73

0,55

39

7,87

0,54

48

7,66

0,83

2

5. hakukohde

7,02

0,49

13

8,06

0,47

22

8,00

1,89

2

Jotkut koulutusvaihtoehdot ovat nuorten silmissä muita houkuttavampia, minkä
seurauksena oppilaitokset eroavat jyrkästikin siinä, kuinka todennäköisesti niihin
hakenut nuori saa tavoittelemansa opiskelupaikan (Helsingin Sanomat, 2016). Päinvastoin kuin metropoliseudulla, jossa koulutukseen hakevat edustavat valtaosaa
haun kohteina oleviin oppilaitoksiin hyväksyttäviä, kokonaiskuvan piirtäminen hyväksytyksi tulemisen helppoudesta tai vaikeudesta on tässä tutkimuksessa vaikeaa
– edustavathan otokseen valikoituneet koulut vain osaa niistä, joista haun kohteina
oleviin oppilaitoksiin on haettu. Jos tarkastelu rajoitetaan niihin 91 yleislukioon,
joihin on hakenut ensimmäisenä vaihtoehtonaan vähintään kymmenen tutkimusjoukkoon kuuluvaa oppilasta, suoraan hyväksytyksi tulleiden osuus vaihtelee 30
prosentista 100 prosenttiin. Yhdeksässä lukiossa alle puolet hakijoista tuli hyväksytyksi suoraan, kymmenessä lukiossa kaikki (ka 81 %). Molemmat ääripäät edustavat tässä hakijajoukossa hieman keskitasoa harvemman hakijamäärän lukioita (ka
23,4 vs. 33,3 hakijaa, kun tarkastelun 91 lukioon haki kohdejoukosta keskimäärin
39 oppilasta).

9.7 Yhteenveto
Toisen asteen valinta voidaan nähdä nuorten koulupolun ensimmäisenä korkeiden
panosten (high-stakes) tilanteena. Hakukohteen valinta on tasapainoilua toiveiden,
arvioitujen mahdollisuuksien ja kohtuullisella etäisyydellä tarjolla olevien koulutusvaihtoehtojen välillä, mutta käytännössä sitä ohjaavat pitkälti oppilaan päättötodistuksen arvosanat. Alueellisten mahdollisuuksien epätasaisuudesta kertonee se,
että tämän valtakunnallisen tarkastelun oppilaista vain hieman yli puolet käytti hyväkseen kaikki yhteishaun mahdollistamat viisi valintakohdetta. Oppilaiden tietoisuus omista toiveistaan ja mahdollisuuksistaan heijastuu sen sijaan siinä, että peräti
neljä oppilasta viidestä tuli hyväksytyksi ensimmäiseen valintakohteeseensa. Hakijoista hieman yli 40 prosenttia haki yksinomaan lukioon, kolmannes yksinomaan
ammatilliseen koulutukseen neljänneksen listatessa toiveissaan molemmat vaihtoehdot. Yksinomaan ammatilliseen koulutukseen ja yksinomaan lukioon hakeneiden
oppilaiden välinen ero perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvossa
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oli lähes kaksi arvosanaa (ka 6,79 vs. 8,68), mikä osoittaa aiemman koulumenestyksen keskeisen merkityksen valinnassa. Lukion suosio oli tässä tutkimusaineistossa hieman koko maata suurempi, mutta ero ei ollut suuri eli päinvastoin kuin
aiemman metropolialueen kuntia koskevassa vastaavanlaisessa tutkimuksessa, nyt
raportoitujen tulosten voi arvioida olevan yleistettävissä koskemaan koko maata.
Hyväksytyksi tulemisen ja jopa tulevien opintojen luonteen ja opintomenestyksen arviointi on muita vaihtoehtoja varmempaa haettaessa yleislukioon. Ammatillinen koulutus saattaa sen sijaan näyttäytyä monelle nuorelle selkeästi uutena ja erilaisena mahdollisuutena. Nuorten odotusten ja aloitetun koulutuksen todellisuuden
kohtaamattomuus näkyy toisen asteen opintojen keskeyttämistä koskevissa luvuissa
(lukuvuonna 2015–2016 lukion 3,0 % vs. ammatillisen koulutuksen 7,3 %; Tilastokeskus, 2018) mutta ei näytä vaikuttanen hakijoiden hyväksytyksi tulemiseen. Erikoislukioon tai -linjalle hakevan on sen sijaan vaikeampi arvioida omat mahdollisuutensa tulla hyväksytyksi, mikä näkyy siinä, että muista hakijoista poiketen heistä
runsas kolmannes ei tullut hyväksytyksi ensimmäiseen hakukohteeseensa. Tutkimusaineisto ei tarjoa mahdollisuutta verrata hakijoiden erikoisalaan liittyvää näyttöä, mutta monen kohdalla kyse on ilmeisesti ollut ensisijaisesti aiemman koulumenestyksen heikkoudesta suhteessa muihin hakijoihin.
Ensimmäisenä kohteenaan lukioon hakeneista joka viides haki johonkin monista
tarjolla olevista erikoislukioista tai yleislukioiden erikoislinjoista. Näihin hakemisessa ei kokonaisuudessaan ollut sukupuolieroa, mutta se, mille linjalle oppilaat hakivat, toisti jo painotetun opetuksen luokkia käsitelleessä luvussa ilmennyttä sukupuolieroa. Selvästi suosituimpia olivat urheiluun tai liikuntaan painottuvat linjat tai
-lukiot, joiden hakijoissa oli lievä poikaenemmistö. Tyttöjen osuus oli erityisen korkea esittävän taiteen ja ilmaisun sekä kuvataide- ja medialinjojen hakijoissa, poikien puolestaan urheilun ohessa ja sitä vahvemmin matemaattis-luonnontieteellisillä linjoilla.
Ammatillisen koulutuksen vaihtoehtojen runsaudesta huolimatta sen ensimmäiseksi vaihtoehdokseen asettaneista hakijoista yli puolet haki yhdelle kuudesta
suosituimmasta koulutusalasta tai perustutkinnosta: poikien vahvasti dominoiman
autoalan, tyttövaltaisen mutta molempien sukupuolten suosiossa olevan hotelli-,
ravintola- ja catering-alan, melko tasaisesti tyttöjen ja poikien suosiossa olevan liiketalousalan, vahvasti poikavaltaisen rakennusalan, selvästi tyttövaltaisen sosiaalija terveysalan tai vielä rakennusalaakin vahvemmin poikavaltaisen sähkö- ja automaatiotekniikan alan.
Koulujen välillä oli eroja siinä, mihin koulutukseen niiden oppilaat hakivat koulun selittäessä erojen liittyessä luultavasti ennen kaikkea alueellisiin ja koulun oppilaspohjaan liittyviin tekijöihin. Koulun rooli lienee merkittävämpi siinä, että 55
prosenttia erikoislukioihin ja -linjoille hakijoista oli painotetun opetuksen luokkien
oppilaita. Myös tässä tosin vaikuttavat taustalla oppilaiden kotitausta ja koulun sijainti, kuten luvussa 7 on käynyt ilmi. Myös AVI-alueiden välillä oli eroa nuorten
valinnoissa, mutta koska otoskoulujen edustavuudessa AVI-alueiden suhteen on
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puutteita, näistä ilmeisin on erikoislukioiden ja -linjojen muita AVI-alueita suurempi suosio hakukohteena Etelä- sekä Länsi- ja Sisä-Suomessa, jossa myös tarjontaa on enemmän. Ammatillisen koulutuksen valitsijoiden suhteellinen osuus oli
muita AVI-alueita suurempi Pohjois-Suomen ja Lapin AVI-alueilla ja pienin EteläSuomessa.
Valinnan yhteys koulumenestykseen heijastuu selvästi myös siihen, millaisia valintoja toisaalta tytöt ja pojat, toisaalta erilaisista kodeista tulevat nuoret tekevät.
Sukupuoliero näkyy sekä valinnassa ammatillisen koulutuksen ja lukion välillä että
jo edellä mainitussa valinnassa ammatillisen koulutuksen eri koulutusohjelmien tai
lukion erikoislinjojen välillä. Tytöistä hieman yli puolet mutta pojista vain joka kolmas haki yksinomaan lukioon, kun taas yksinomaan ammatilliseen koulutukseen
hakeneissa suhteet olivat päinvastaiset. Yhtäläistä koulumenestystä osoittaneiden
tyttöjen ja poikien valinnoissa ei sen sijaan ollut oleellista eroa lukuun ottamatta
keskitason osaajia (lukuaineiden keskiarvo 7,5–8,5), joiden joukossa lukiovalinta
oli pojilla tyttöjä yleisempi. Oletuksemme on, että selitys löytyy ryhmään kuuluvien
tyttöjen ja poikien menestyksestä suhteessa omaan sukupuolittuneeseen viiteryhmäänsä: näin menestyneet pojat edustavat selvästi parempaa koulumenestystä suhteessa kaikkiin poikiin kuin samalla tavalla menestyneet tytöt suhteessa kaikkiin
tyttöihin.
Toisen asteen koulutusvalinnan yhteys oppilaiden kotitaustaan on huomattavan
vahva. Kotitaustan indikaattorina käytetyn äidin ja isän koulutuksen merkityksessä
näytti olevan pieniä eroja, mutta koska kyse on oppilaalta kysytystä tiedosta, erot
saattavat johtua myös puutteista heidän tiedoissaan. Pelkän peruskoulun käyneiden
äitien lapsista 65 prosenttia valitsi ensimmäiseksi hakukohteekseen ammatillisen
koulutuksen ja vain 7 prosenttia erikoislukion tai linjan, kun vastaavat osuudet olivat ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden äitien lapsilla 15 ja 25 prosenttia. Ammatilliseen koulutukseen hakeneiden osuus on erityisen pieni ja vastaavasti
lukioon hakevien erityisen suuri niiden oppilaiden joukossa, joiden molemmilla
vanhemmilla on korkeakoulututkinto. On siis ilmeistä, että koulutuksen periytyvyys
on Suomessa edelleen varsin vahvaa eikä peruskoulu ole onnistunut tältä osin saavuttamaan sille asetettua tavoitetta.
Oppilaiden toiveet tai heidän arvionsa mahdollisuuksistaan näyttävät olevan
varsin realistisia, sillä peräti neljä viidestä tuli valituksi ensimmäiseen hakukohteeseensa. Valinnassaan onnistuneiden osuus oli korkeampi kuin metropolialueen nuorilla kolme vuotta aiemmin (Kupiainen, 2016a), mutta ero selittyy pitkälti pääkaupunkiseudun runsaalla erikoislukiotarjonnalla – olihan erikoislukioon tai -linjalle
hakevien todennäköisyys tulla hyväksytyksi ensimmäiseen hakukohteeseensa selvästi muita lukioita pienempi myös tässä tutkimuksessa. Kokonaan ilman paikkaa
jäi nyt käytössä olleen rekisteritiedon perusteella kuusi prosenttia hakijoista, mutta
oletettavaa on, että heistä useimmat ovat löytäneet paikkansa myöhemmissä lisähauissa.
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10 Opettajan tuki oppijan metakognitiivisen
tietoisuuden kehittymiselle
Manne Kallio, Kalle Virta, Heli Kallio, Laura Lampi, Marja Tamm, Raisa
Ahtiainen & Risto Hotulainen
Metakognitiivinen tietoisuus omasta oppimisesta on yhteydessä oppimaan oppimisen taitoihin (Pintrich, 2004). Oppimaan oppiminen tarkoittaa oppijan taitoa ja
halua tarttua erilaisiin oppimishaasteisiin oppisisällöstä riippumatta (ks. luku 1).
Metakognitiivinen tietoisuus omasta oppimisesta ei kehity itsestään vaan vähitellen
yksilön kehityksen ja ympäristön vuorovaikutuksen seurauksena. Vaikka ikä luonnollisesti lisää tietoisuutta omasta ajattelusta, tiedot omasta ajattelusta ja oppimisesta sekä ajattelun ja oppimisen säätelytaidot vaativat kehittyäkseen tietoista ponnistelua. Opettajan tehtävänä on tukea oppijaa tässä työssä ohjaamalla häntä tietoisesti tarkastelemaan omaa oppimistaan.
Tässä luvussa kuvataan aineenopettajien käsityksiä siitä, miten he tukevat
oppijoiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä. Tämä tutkimusosio toteutettiin keväällä 2017 osana valtakunnallista yhdeksänsien luokkien oppimaan oppimisen arviointia. Tutkimusosiossamme tarkastellaan metakognitiivisen tietoisuuden tukemisen yhteyttä eri oppiaineiden opettajilta kysyttyihin tietoihin heidän
opettajanuraansa liittyvistä tekijöistä. Näitä tekijöitä ovat opettajankoulutusuudistuksen eri ajanjaksoina valmistuneiden opettajien käsitykset opettajankoulutuksessa saamistaan valmiuksista, opettajien käsitykset täydennyskoulutuksesta ja
mentoroinnista sekä opettajien tavat arvioida ja antaa palautetta oppilaille.
Tutkimuskysymys on, miten yläkoulun aineenopettajat käsitystensä mukaan tukevat oppijoiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä. Kysymystä tarkastellaan suhteessa metakognitiivisen tietoisuuden eri osatekijöihin ja tutkimuksen taustamuuttujiin, joihin lukeutuvat edellä mainittujen työuratekijöiden ohella sukupuoli
ja opettajan edustama oppiaineryhmä.

10.1 Metakognitiivinen tietoisuus
Metakognitiolla tarkoitetaan oman ajattelun ajattelemista eli tässä yhteydessä
oppijan ajattelua omasta oppimisestaan. Metakognitiivisella tietoisuudella tarkoitetaan tietoa omasta ajattelusta sekä itsenäistä, tietoista ja joustavaa oman toiminnan
ohjaamista ja säätelyä eri tilanteissa (vrt. Ormrod, 2004; Young & Fry, 2012). Metakognitiivinen tietoisuus määritellään kuitenkin eri tutkimuksissa hiukan eri tavoin. Marton ja Booth (1997) kuvailevat metakognitiivisen tietoisuuden ilmenevän
muun muassa yksilöllisinä oppimistapoina. Garnerin ja Alexanderin (1989) mukaan
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metakognitiivisesti tietoiset oppijat ovat strategisempia ja suoriutuvat muita paremmin (ks. Pressley & Ghatala, 1990). Metakognitiivinen tietoisuus mahdollistaa sen,
että yksilö voi suunnitella, seurata, testata ja mukauttaa oppimistaan, mikä puolestaan on yhteydessä oppimistuloksiin (Schraw & Dennison, 1994).
Metakognitiivinen tietoisuus voidaan jaotella ajattelua koskevaksi tiedoksi ja
ajattelun säätelyksi. Metakognitiivinen tieto ja säätely eivät kuitenkaan ole irrallisia
vaan osittain päällekkäisiä ja vuorovaikutuksessa keskenään. Teorian mukaan metakognitiivinen tieto voidaan jakaa edelleen kolmeen osatekijään, jotka ovat konditionaalinen, deklaratiivinen ja proseduraalinen tieto. Metakognitiivinen säätely
puolestaan sisältää kolmesta viiteen vaiheittaista osatekijää (Brown, 1987; Schraw
& Moshman, 1995; Schraw & Dennison, 1994; Jacobs & Paris, 1987; Young & Fry
2012; Pintrich, 2000). Oman oppimisen säätelyä voidaan tarkastella myös itsesäädeltynä oppimisena (Zimmerman, 1998; ks. myös Panadero & Järvelä, 2015). Metakognitiivisen ajattelun säätelyn ja itsesäädellyn oppimisen eroja ja yhtäläisyyksiä
ei kuitenkaan ole täsmällisesti osoitettu. (Sperling, Howard, Staley & DuBois,
2004; Pintrich, Wolters & Baxter, 2000).
Konditionaalisella eli ehdollisella tiedolla tarkoitetaan tietoa oppimistavoitteista
eli siitä, milloin ja miksi opitaan, deklaratiivisella tiedolla tietoa oppisisällöistä ja
proseduraalisella tiedolla tietoa oppimisstrategioista (vrt. Schraw, Crippen & Hartley, 2006). Metakognitiivisella ajattelun säätelyllä viitataan vaiheisiin, joilla henkilö ohjaa ja muuttaa kognitiivista toimintaansa. Metakognitiivista oppimisen säätelyä ovat esimerkiksi orientoituminen, motivoituminen ja suunnittelu oppimisen
aluksi, oppimisen aikainen seuranta, testaus ja mukauttaminen sekä arviointi oppimisen lopuksi (Jacobs & Paris, 1987; Schraw & Dennison, 1994). Oppimisen säätelyyn voidaan myös lukea tiedonhallintastrategiat ja niiden mukauttaminen (Baker,
1989).
Metakognitiivinen tieto voidaan jakaa Flavellin (1977) mukaan henkilöön liittyviin muuttujiin, tehtävään liittyviin muuttujiin ja strategiaan liittyviin muuttujiin
(ks. myös Brown, Bransford, Ferrara & Campione, 1983; Bråten, 1991; Veenman,
van Hout-Wolters & Afflerbach, 2006). Tieto henkilöön liittyvistä muuttujista viittaa yleistietoon siitä, miten ihmiset oppivat ja käsittelevät tietoa sekä tietoon henkilön yksilöllisestä tiedosta omasta oppimisprosessistaan. Tieto tehtävämuuttujista
käsittää tietoa tehtävän luonteesta sekä sen yksilöltä edellyttämästä tavasta edetä
tehtävässä. Tieto strategiamuuttujista käsittää tietoa kognitiivisista ja metakognitiivisista strategioista (Bråten, 1991; Livingston, 1997).
Metakognitiivinen ajattelun säätely viittaa yksilön oman ajattelun tarkkailuun
esimerkiksi siten, että yksilö ottaa opiskelussaan joustavasti käyttöön erilaisia toimintatapoja olosuhteiden ja oppimisen edistymisen mukaan. Metakognitiiviseen
säätelyyn kuuluva suunnittelu tarkoittaa oppimistehtävän pohtimista jo ennen varsinaista tehtävään ryhtymistä sen lisäksi, että käyttää tiedonhallintastrategioita
oppimistehtävän aikana (Brown, 1987; Vermunt & Verloop, 1999; Pintrich, 2004).
Metakognitiivinen säätely viittaa oppimisen eri vaiheisiin, joissa oppija voi muuttaa
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kognitiivisen toimintansa etenemistä. Tähän kehityskulkuun kuuluu von Wrightin
(1992) mukaan myös prosessin varhaisessa vaiheessa tapahtuvia, kognitiota itseään
korjaavia toimintoja. Metakognitiivinen säätely sisältää myös oppimistavoitteiden
asettamisen, oppimisprosessin ennakoinnin, tarkkailun ja testaamisen. Metakognitiivista ajattelua säätelevä yksilö tarkastelee toimintaansa ja siitä aiheutuvia seurauksia, testaa oppimistaan ja tarkkailee erilaisia käyttäytymiskuvioitaan, koordinoi
ja hallitsee yritystä oppia ja ratkaista ongelmia (Brown & DeLoache, 1983). Perehtyneisyyttä, järjestelmällisyyttä, tarkkuutta, arviointia ja yksityiskohtaista tarkastelua voidaan pitää taitavuutena kognition säätelyssä (Veenman, Prins & Elshout,
2002).
Itsearvioinnin on yleisesti katsottu kuuluvan metakognitiiviseen säätelyyn
(Jacobs & Paris, 1987; Schraw & Dennison, 1994; Balcikanli, 2011), jolloin sitä on
kuvailtu säätelyn osatekijänä (esim. Vermetten, Vermunt & Lodewijks, 1999).
Itsearviointia voidaan toisaalta pitää omana erillisenä osatekijänään, jolloin
arviointi muodostuu kahdesta osasta: oppimistulosten arvioinnista suhteessa
tavoitteisiin (ja sisältöihin) sekä oppimisprosessin arvioinnista (Kallio, Virta & Kallio, 2018). Itsearvioinnin katsotaan usein kuuluvan yksilön omassa oppimisprosessissa oppimistehtävän tai kurssin loppuun (Vermetten ym., 1999) erotukseksi oppimisen aikaisesta seurannasta ja testaamisesta. Von Wrightin mukaan (1992) arvioiminen tarkoittaa lopullisten oppimistulosten vertaamista asetettuihin ja suunnitelman mukaisiin tavoitteisiin.

10.2 Muutokset opettajankoulutuksessa ja oppimiskäsityksessä suuntaamassa opettajan toimintaa
Opettajan opetustoimintaan vaikuttavat hänen käsityksensä oppimisesta ja opetuksesta. Oppimiskäsitykset luovat perustan opettajan pedagogisen ajattelun ja opetusta ohjaavan käyttöteorian kehittämiselle (Pitkäniemi, 2010). Se, minkälaisen oppimiskäsityksen opettaja sisäistää, riippuu hänen omista kokemuksistaan, opettajankoulutuksen painotuksista, mentoroinnista ja työyhteisön kulttuurista. Opettajankoulutukseen eri aikoina kohdistuneiden uudistusten taustalla ovat vaikuttaneet
suomalaisen yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän muutokset sekä diskurssit opettajankoulutuksen akateemisesta asemasta. Lisäksi keskeisessä asemassa ovat olleet
opintojen teorian ja käytännön välisen painotuksen suhde sekä opettajuuden, opetuksen ja oppimisen määritelmien muutokset. Erityisesti oppimiskäsityksen muutos
positivistis-behavioristisesta tiedon- ja oppimiskäsityksestä konstruktivistiseen tiedonkäsitykseen ja kohti kognitiivista oppimiskäsitystä on korostanut opettajan roolin muutosta tiedon jakajasta kohti oppimisen ohjaamista. Seuraavassa luodaan lyhyt katsaus suomalaisen opettajankoulutuksen kehitysvaiheisiin, joiden voidaan
olettaa olevan yhteydessä opettajien omaksumiin oppimiskäsityksiin.
Ensimmäinen nykyisin työelämässä oleviin opettajiin vaikuttanut uudistus
tapahtui vuoden 1971 opettajankoulutuslain myötä (Hautamäki & Hautamäki,
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2008; Vuorenpää, 2003). Tarve opettajankoulutuksen uudistamiseen kumpusi suomalaisen koulujärjestelmän perusteellisesta uudistuksesta, jolloin rinnakkaiskoulujärjestelmän tilalle muodostettiin yhtenäiskoulujärjestelmä, yhdeksänvuotinen peruskoulu (Martin & Pennanen, 2015). Opettajankoulutus siirtyi yliopistoihin, mikä
aineenopettajien kohdalla merkitsi aineenopettajaksi pätevöittävien pedagogisten
opintojen siirtymistä normaalilyseoista yliopistoon ja edelleen opettajankoulutuksen alaisuuteen (Hammerness, Ahtiainen & Sahlberg, 2017; Puustinen, 2012; Rautiainen, 2012). Vuonna 1979 opettajankoulutus laajeni viisivuotiseksi ja ulotettiin
ylempään korkeakoulututkintoon (Hautamäki & Hautamäki, 2008; Niemi & JakkuSihvonen, 2006). Opettajankoulutuksen 1970-luvun institutionaalisen muutoksen
tavoitteena oli kouluttaa opettajia, joilla oli vahva akateeminen ja teoreettinen tietämys (Niemi & Jakku-Sihvonen, 2006). Aineenopettajakoulutus keskittyi 1970luvulla kuitenkin enemmän opettajan käytännön taitojen kehittämiseen teorian
rakentamisen ja tutkimuksen edistämisen asemesta (Puustinen, 2012).
Vuoden 1995 tutkintorakenneuudistuksella koulutus jaettiin ylempään ja alempaan korkeakoulututkintoon (asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta, 576/1995; Vuorenpää, 2003). 1990-luvun aikana teoreettisen tiedon korostaminen lisääntyi opettajankoulutuksessa (Malinen & Savolainen, 2012),
ja eräs tätä kehityssuuntaa ilmentävistä muutoksista oli opetusharjoittelun osuuden
vähentyminen aineenopettajien pedagogisissa opinnoissa (Puustinen, 2012). Opettajankoulutuksen uudella rakenteella ja painopisteen muutoksella oli vastustajansa,
sillä harjoittelun vähentämisen katsottiin olevan pois itse opettajan käytännön työn
osaamisesta (Malinen & Savolainen, 2012; Rantala, Salminen & Säntti, 2010).
Opettajankoulutuksen opetussuunnitelma oli 1990-luvulla toisaalta 1980-luvulla
hallinnutta opetussuunnitelmaa joustavampi (Niemi & Jakku-Sihvonen, 2006; Vuorenpää, 2003) ja tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden siirtyä vapaammin oppiaineesta ja jopa yliopistosta toiseen. Maltillisemman opetussuunnitelman seurauksena opettajaopiskelijat osallistettiin ensi kertaa järjestelmällisemmin mukaan myös
tutkimuksen tekemiseen (Vuorenpää, 2003), joskin tämän nähtiin tapahtuvan osittain opettajankoulutuksissa tarjottavan opetuksen kustannuksella (Puustinen, 2012;
Rantala ym., 2010). Tutkimuspainotteinen opettajankoulutus ilmeni myös opettajan
ammatin uutena määrittelynä, jonka konkreettisena seurauksena voidaan pitää ”tutkiva opettaja” -käsitettä (Lauriala, 2013; Lauriala, Kyrö-Ämmälä & Ylitapio-Mäntylä, 2004; Puustinen 2012). Vasta valmistuneet 1990-luvun opettajat kokivat olevansa valmiita toimimaan ammatissa etenkin opetuksen suunnittelun ja oman työn
kriittisen arvioinnin osalta, mutta he eivät tunteneet olevansa valmiita esimerkiksi
vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön tai hallinnollisiin tehtäviin. Kaikki
edellä mainittu haastoi vastavalmistunutta opettajaa ensimmäisinä työvuosina
(Niemi, 1999; ks. myös Kiviniemi, 2000). Tirrin ja Puolimatkan (2000) mukaan
aineenopettajakoulutus olikin 1990-luvun loppuun mennessä onnistunut tarjoamaan vankan teoreettisen perustan sisältöjen mukaiseen opetukseen, mutta valmiudet kohdata luokkatilanteen käytännön haasteita olivat jääneet vaille huomiota.
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Työelämävalmiuksia alettiin korostaa enemmän 2000-luvun aikana, jolloin pyrittiin
luomaan jatkuvuutta opettajankoulutuksen ja työssäoppimisen välille (Heikkinen,
Markkanen, Pennanen & Tynjälä, 2014). Työelämätaitojen korostaminen on ollut
osana eurooppalaista Bolognan prosessia (ks. European Higher Education Area,
EHEA), jonka vaikutus on yltänyt myös suomalaiseen yliopistoon (Heikkinen ym.,
2014; Jakku-Sihvonen & Niemi, 2006). Prosessin seurauksena tutkintorakenne
muutettiin kaksitasoiseksi ja sen laajuus vahvistettiin vuonna 2005 (Jakku-Sihvonen & Niemi, 2006; Vuorenpää, 2003). Muutoksista huolimatta vastavalmistuneet
opettajat ovat kokeneet, että opettajankoulutuksen ja työelämän todellisuuden välillä on kuilu, joka vaikeuttaa heidän ensimmäisiä opetusvuosiaan (Blomberg,
2008).

10.3 Mentorointi ja täydennyskoulutus sekä opettajan minäpystyvyys
Mentoroinnin ja täydennyskoulutuksen avulla voidaan parhaimmillaan tukea opettajien työvalmiuksien kehittymistä. Mentorointi eli kokeneemman opettajan vuorovaikutteinen ja kollegiaaninen tuki aloittavalle opettajalle on erityisesti opettajan
työuran alkuvaiheessa, niin sanotussa induktiovaiheessa, toimiva keino tukea vastavalmistuneita opettajia heidän siirtyessään työelämään. Toistaiseksi Suomessa ei
ole ollut virallista mentorointijärjestelmää, vaan mentorointia on usein tarjottu ilman erityistä rakennetta tai sitä ei ole tarjottu ollenkaan (Jokinen & Välijärvi, 2006).
Mentorointi ja sen hyödyt yhdistyvät teoreettisesti minäpystyvyysteoriaan (Bandura, 1997). Minäpystyvyys (self-efficacy) ja sen johdannainen opettajien minäpystyvyys (teacher self-efficacy) ovat yhteydessä yksilön itseohjautuvuuteen,
proaktiivisuuteen, itsesäätelyyn ja itsereflektioon. Minäpystyvyys määrittää, miten
yksilö näkee mahdollisuutensa toimia ympäristössään, esimerkiksi sen, miten opettaja kykenee muuttamaan luokassa koettua haasteellista tilannetta. Minäpystyvyyden kehittymiseen voidaan vaikuttaa ottamalla huomioon neljä eri tekijää: onnistumiset eli tilanteiden hallinnan kokemukset (mastery experience), mallit, sosiaalinen
tuki eli kannustus sekä fysiologiset tekijät (Bandura, 1997). Näin ollen työyhteisön
tuki ja mentorointi voivat huomattavasti kannatella aloittelevaa opettajaa tukemalla,
kannustamalla ja mallintamalla häntä opettajan työhön liittyvissä kysymyksissä ja
näin vahvistaa hänen minäpystyvyyttään ja hyvinvointiaan. Minäpystyvyys ja hyvinvointi ovat puolestaan yhteydessä oppijoiden osaamisen kehittymiseen (Bandura, 2006; Skaalvik & Skaalvik, 2010; Zee & Koomen, 2016).
Virallisen mentorointijärjestelmän puuttumisesta huolimatta mentrointia on kehitetty 2000-luvun alusta lähtien, mistä yhtenä esimerkkinä toimii Helsingin kaupungin vuosina 2000–2006 toteuttama parimentorointimalli (Heikkinen, Jokinen,
Tynjälä & Välijärvi ym., 2008). Hankkeen kehittämisen esteeksi muodostuivat työtunteihin liittyvät ongelmat; opettajat eivät pitäneet mentorointia osana palkkatyötään ja edellyttivät erillistä korvausta mentorointityöstä (Heikkinen ym., 2008;
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Heikkinen, Jokinen & Tynjälä, 2012). Nämä kokemukset huomioiden Suomessa
alettiin vuodesta 2008 kehittää vertaisryhmämentorointimallia (Verme), jota kehitettiin edelleen vuodesta 2010 lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa
Osaava Verme -verkostossa (Heikkinen ym., 2012; Heikkinen ym., 2014). Osaava
Verme -verkostoon kuuluvat kaikki opettajankoulutusta antavat yliopistot sekä ammatilliset opettajakoulut (Geeraerts ym., 2015). Verme-ryhmät koostuvat sekä
uusista pätevistä opettajista että kokeneemmista, pidempää työuraa tehneistä opettajista (Heikkinen ym., 2012). Verme-ryhmien on koettu tarjoavan reflektoivan ja
turvallisen ympäristön, jossa opettajat voivat kehittää ja vahvistaa tietämystään, taitojaan, ammatillista identiteettiään sekä itseluottamustaan (Geeraerts ym., 2015;
Heikkinen ym. 2014). Vaikka monet opettajat ovat kokeneet Verme-ryhmän antavan lisäksi yhteistyövalmiuksia ja jossain määrin myös kehittävän laajemmin koko
työyhteisöä (Geeraerts ym., 2015; Heikkinen ym., 2014), opettajien vertaisryhmämentoroinnista tuoma hyöty työyhteisöön on riippunut Heikkisen ja kollegoiden
(2014) mukaan paljolti yhteisön ilmapiiristä ja sen suhtautumisesta yhteistyöhön.
Vermen lisäksi muita opettajien tukimuotoja on jossain määrin sovellettu eri puolilla Suomea; esimerkiksi monissa kouluissa on käytetty parimentorointia (Heikkinen ym., 2014).
Täydennyskoulutuksiin osallistuminen tukee opettajan oman työn kehittämistä
ja on osa opettajan omaa elinikäistä oppimista tukevaa prosessia koko työuran aikana. Opettaja oppii uutta kouluttautuessaan ja asettaa itsensä koulutuksessa
oppijan rooliin. Opettajien täydennyskoulutus on Suomessa teemoiltaan hyvin pirstaleista ja vaihtelee opettajankoulutusuudistusten eri ajanjaksojen mukaan, eri rahoitushakujen sekä eri painotusten ja ajankohtaisten teemojen mukaan.

10.4 Arviointikäytänteet ja metakognition kehittymisen
tukeminen
Arvioinnin avulla opettaja voi tukea oppijan metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä. Allal’n (2010) mukaan erityisesti formatiivisella arvioinnilla on merkittävä
rooli oppimisen säätelyssä silloin, kun se on otettu mukaan oppimisen tueksi oppimisprosessin alkuvaiheesta saakka. Formatiivisen arvioinnin palautteella on merkittävä rooli itsesäätelyprosessin kaikissa vaiheissa: tavoitteen asettamisessa, orientoitumisessa, oppimisen suunnittelussa, prosessinaikaisessa oppimisen tarkkailussa, tulosten tulkinnassa, prosessin mukauttamisessa sekä oppimistulosten tarkastelussa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin (Allal, 2010, 2011; Vermunt & Verloop,
1999).
Oppijan yksilöllisen säätelyprosessin (itsesäätely, engl. self-regulation) ja
sosiaalisen säätelyn (esim. opettajan-oppijan, oppijan-oppijan vuorovaikutuksessa,
engl. social regulation) välillä on Allal’n mukaan reflektiivinen suhde, mikä johtaa
niiden yhteissäätelyprosessiin (co-regulation process) (Allal, 2010, 2011; Andrade
& Brookhart, 2016). Ruiz-Primon ja Brookhartin (2018; vrt. Allal, 2010) mukaan
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yksilöllisellä ja sosiaalisella säätelyllä on tärkeitä vaikutuksia arviointiin: Arviointi
tulisi sisällyttää opetukseen ja oppimiseen, sillä suurin osa tunnilla tapahtuvista
aktiviteeteista on sellaisia, jotka avaavat mahdollisuuksia oppimisen säätelyn tukemiselle. Palautteen tulisi toimia itse- ja yhteissäätelyn mekanismina, joka tukee oppijaa kohti tavoitteita ja itseohjautuvaa oppimista. Oppijat tulisi lisäksi osallistaa
arviointiin tavalla, joka aktivoi heitä säätelemään kognitiivisia prosessejaan ja tunteisiinsa liittyviä reaktioita. Opettajan tulisi suunnitella oppimistehtävät ja oppimisympäristöt itsesäätelyä tukeviksi sekä tarjota sopivaa ulkoista säätelyä oppimisen
tueksi. Näiden seikkojen huomioiminen opetuksen ja oppimistehtävien suunnittelussa on tärkeätä oppijan metakogntiivisen tietoisuuden tukemiseksi.
Oppijoiden itsearviointitaitojen kehittäminen on Brownin ja Harrisin (2014) mukaan oppimisen, ohjauksen ja palautteen tärkein päämäärä. Itsearviointi tukee oppijan sisäistä kontrollia, minäpystyvyyttä, sitoutumista, käyttäytymistä sekä opettajan ja oppijan välistä suhdetta (Brown & Harris, 2013). Itsesarvioinnilla voidaan
tukea oppimistuloksia, oppijan autonomiaa ja lisätä oppijan kykyä itsesäätelyyn
(Andrade & Valtcheva, 2009). Oppimisen aikainen itsearviointi viittaa seurantaan
ja testaukseen, jolloin oppija etsii eroja omasta edistymisestään suhteessa tavoitteisiin (Andrade & Heritage, 2018). Andraden ja Heritagen (2018) mukaan oppija voi
mukauttaa toimintaansa tarkoituksenmukaisella tavalla suuntautuakseen saavuttamaan tavoitteensa paremmin. Tällaisessa itsearvioinnissa oppijat käyttävät itsesäätelyä oman oppimisensa ohjaamiseen (Andrade & Heritage, 2018).
Itsearviointi oppimisen lopuksi puolestaan merkitsee oppimistulosten reflektointia suhteessa tavoitteisiin nähden ja sen arvioimista, miten oppimisprosessi onnistui palvelemaan tätä tehtävää.

10.5 Tutkimuksen toteutus ja menetelmät
Tämä opettajien kyselytutkimus on osa kansallista valtakunnallista yhdeksäsluokkalaisten oppimaan oppimisen tutkimusta, jonka Helsingin yliopiston Koulutuksen
arviointikeskus toteutti keväällä 2017. Kyselylomakkeessa oli kolme opettajan
työtä käsittelevää aihealuetta eli opetuksen ja oppimisen digitalisaatio, opettajana
työskentely sekä arviointi ja palautteenanto, joista tämä luku käsittelee kahta viimeksi mainittua. Pyyntö osallistua metakognitio-osuuden tutkimukseen lähetettiin
88 ylä- ja yhtenäiskouluun. Tutkimukseen pyydettyjen koulujen määrä eroaa valtakunnalliseen oppimaan oppimisen arviointiin osallistuneista kouluista, sillä yhden
AVI-alueen pyynnöstä alueen muitakin kuin otoskouluja otettiin arviointiin mukaan
alueen koulujen vertailtavuuden vuoksi. Näiden koulujen oppilaita ei kuitenkaan
sisällytetty valtakunnalliseen oppimaan oppimisen arvioinnin aineistoon, mutta
koulujen aineenopettajien vastauksia käytettiin tässä kyselytutkimuksessa. Lopullinen otos oli 86 koulua, joista osallistui yhteensä 839 yläluokkien opettajaa. Opettajista 688 oli aineenopettajia.
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Aineenopettajista 72,8 prosenttia oli naisia (n = 469) ja 27,2 prosenttia miehiä (n =
175). Lisäksi vastaajien joukossa oli 44 henkilöä, jotka eivät ilmoittaneet
sukupuoltaan, joten heitä ei ole otettu huomioon edellä esitetyssä sukupuolijakaumassa. Nuorimmat vastaajat olivat alle 30-vuotiaita ja vanhimmat yli 60-vuotiaita,
ja suurimmat ikäryhmät muodostivat 40–49-vuotiaat, joita oli 33,1 prosenttia
(n = 228) vastaajista ja 50–59-vuotiaat, joita oli 31 prosenttia (n = 213) vastaajista.
Valmistumisvuotensa ilmoittaneista vastaajista (n = 388) suurimmat ryhmät muodostivat ne, jotka olivat valmistuneet 1990-luvulla (32 %, n = 124) tai 2000luvulla (32,5 %, n = 126).
Opettajajoukkoa tarkasteltiin heidän valmistumisajankohdan mukaan muodostettuina valmistumisryhminä, minkä ajateltiin tuottavan tietoa kustakin valmistumisajanjaksosta ja sen mahdollisesta yhteydestä opettajien oppilaisiin kohdistaman
metakognitiivisen tietoisuuden tukemiseen. Tämä luokittelu tuotti valmistumisen
osalta seuraavan neliryhmäjaon: 1976–1989, 1990–1999, 2000–2009, ja 2010–
2017. Opettajien käsitysten tutkimiseksi myös oppiaineryhmittäin muodostettiin
analyysia varten kuusi aineryhmää (Taulukko 10.1). Ryhmien välisten erojen tutkimiseksi tähän otokseen otettiin mukaan ne opettajat, jotka kuuluivat vain yhteen
aineryhmään (n = 452).
Taulukko 10.1 Osallistujien jakautuminen aineryhmittäin (vain yhteen aineryhmään kuuluvat,
n = 452)
Aineryhmä

n

Matematiikka, fysiikka ja kemia

27

Biologia ja maantieto

43

Suomen kieli (äidinkieli, kirjallisuus ja suomi toisena kielenä)

85

Taito- ja taideaineet (käsityö, kuvataide, musiikki ja liikunta)

145

Humanistiset aineet (historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto)
Ruotsi ja vieraat kielet

46
106

Tässä tutkimusosiossa metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemisen mittaamiseen voitiin kyselyn kokonaislaajuus huomioon ottaen käyttää yhteensä 18
väittämää. Kumpaankin metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemisen
päätekijään muodostettiin kolme osatekijää, joihin kuhunkin kuului kolme väittämää. Itsearviointiin liittyen muodostettiin kaksi osatekijää: toinen kohdistui oppimistavoitteisiin ja oppisisältöihin, toinen oppimisprosessiin. Oppimisen aikaisista säätelytoiminnoista (tarkkailu, testaus ja uudelleensuuntaus) muodostettiin
yksi yhteinen osatekijä. (Taulukko 10.2 seuraavalla sivulla)
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Taulukko 10.2 Metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemisen mittauksen rakenne.

METAKOGNITIIVISEN TIETOISUUDEN KEHITTYMISEN TUKEMINEN
Metakognitiivinen tieto kognitiosta

Metakognitiivinen kognition säätely

Konditionaalinen tieto

Oppimisprosessin suunnittelu

Deklaratiivinen tieto

Oppimisen aikainen seuranta ja suuntaaminen

Oppimistulosten itsearviointi

Oppimisprosessin itsearviointi

(tavoitteiden ja sisältöjen)

Mittarin luotettavuutta tarkasteltiin laskemalla kutakin osatekijää mitanneiden väittämien välinen korrelaatio ja osatekijän reliabiliteetti (Taulukko 10.3).
Taulukko 10.3 Mittarin luotettavuuden tarkastelu.
Cronbachin alpha

Pearsonin korrelaatio*

Konditionaalinen tieto

0,71

0,35–0,58

Deklaratiivinen tieto

0,75

0,46–0,53

Oppimistulosten arviointi

0,81

0,58–0,60

Oppimisprosessin suunnittelu

0,88

0,65–0,78

Oppimisen aikainen seuranta ja suuntaaminen

0,89

0,67–0,76

Oppimisprosessin arviointi

0,83

0,52–0,78

*Kaikki korrelaatiot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (p < 0,001).

Koko mittarin reliabiliteetti (Cronbachin alpha) oli α = 0,94 ja päätekijöiden kertoimet α = 0,86 (metakognitiivinen tieto kognitiosta) ja α = 0,93 (metakognitiivinen
kognition säätely).
Väittämät esitettiin vastaajille kolmen ryhmän muodostamina kokonaisuuksina.
Kussakin kysymysryhmässä oli kuusi opettajan oppilalle antamaan tukeen liittyvää
kysymystä. Ensimmäisessä kysymysryhmässä oli konditionaalista tietoa ja oppimisprosessin suunnittelua mittaavia väittämiä. Sen otsikkona oli ”Uuden kurssin /
aihealueen alkaessa…” Toisessa kysymysryhmässä oli deklaratiivista tietoa ja
oppimisprosessin aikaista seurantaa ja suuntaamista mittaavia väittämiä otsikolla:
”Kurssin / aihealueen aikana…” Kolmannessa kysymysryhmässä oli oppimistulosten ja oppimisprosessin itsearviointia mittaavia väittämiä otsikolla ”Itsearviointi
oppimisprosessin aikana ja sen jälkeen”. Vastaajien tuli arvioida väittämiä viisiportaisella Likert-asteikolla: en koskaan (1) – harvoin – joskus – usein – aina (5).
Aineiston analyyseissa käytettiin kuvailevia tilastollisia menetelmiä (histogrammit ja pylväsdiagrammit) sekä selvitettiin muuttujien välisiä yhteyksiä Pearsonin
korrelaatiokertoimen avulla. Lisäksi selvitettiin tilastollisia eroja Studentin t-testin
sekä yksisuuntaisen varianssianalyysin (oneway ANOVA) avulla. Varianssianalyysin yhteydessä käytettiin tilastollisten erojen lähemmässä tarkastelussa post hoc
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-testinä Tukeyn HSD-testiä. Muuttujien välisiä riippuvuuksia ja niiden voimakkuuksia tarkasteltiin ristiintaulukoinnilla yhdistettynä Pearsonin χ2-testiin ja Cramerin V-testiin.

10.6 Tulokset
Tässä luvussa kuvaillaan ensin opettajien käsityksiä siitä, miten he arvioivat tukevansa oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä. Sen jälkeen raportoidaan tuen tasoja osatekijöittäin ja tarkastellaan niiden tilastollisia yhteyksiä ja eroja
seuraaviin taustamuuttujiin nähden:
- sukupuolten välinen tarkastelu
- opettajankoulutusuudistukset
- valmistautuneisuus opettajuuteen (opettajankoulutuksen työelämävastaavuus)
- mentorointiin osallistuminen
- oppiaineryhmittäinen tarkastelu
- palautteen antaminen ja koearvioinnin muodot
- täydennyskoulutuksen kokeminen hyödylliseksi
10.6.1 Metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemisen tasot
Metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemisen yhteissummapisteet (18
väittämää) olivat 3,40 (keskihajonta = 0,54; vinous = -0,02; huipukkuus = 0,39).
Opettajien käsitysten mukaan he tukevat oppilaita enemmän metakognitiivisen tiedon alueella (päätekijän summapisteet = 3,59; keskihajonta = 0,57; vinous =
-0,11; huipukkuus = 0,32) kuin metakognitiivisessa säätelyssä (päätekijän summapisteet = 3,07; keskihajonta = 0,70; vinous = -0,16; huipukkuus = 0,27).
Naisopettajat arvioivat tukevansa oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden
kehittymistä miesopettajia enemmän (Kuvio 10.1 seuraavalla sivulla). T-testin mukaan ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,05). Myös metakognitiivisen tiedon tukemisen päätekijän saamat summapisteet olivat naisillä tilastollisesti merkitsevästi
korkeammat (p < 0,01). Naisten saamat summapisteet olivat korkeammat myös osatekijöittäin tarkasteltuina. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä seuraavien osatekijöilden suhteen: konditionaalisen tiedon tukeminen (p < 0,05), oppimisen aikaisen
seurannan ja suuntaamisen tukeminen (p < 0,05), oppimistulosten itsearvioinnin tukeminen (p < 0,001).
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en koskaan (1) – harvoin – joskus – usein – aina (5)

Kuvio 10.1 Metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemisen tarkastelu sukupuolittain

10.6.2 Opettajankoulutusuudistukset
Opettajien käsityksiä oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen
tukemisesta tarkasteltiin suhteessa opettajien valmistumisvuoteen (Kuvio 10.2 seuraavalla sivulla). Opettajaa pyydettiin arvioimaan, kuinka usein hänen opintoihin
oli sisältynyt oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemista
vaihtoehtojen ”harvoin – joskus – usein – aina” avulla. Valmistumisvuodet ryhmiteltiin opettajankoulutusuudistusten mukaisesti neljään ajanjaksoon.
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Kuvio 10.2 Eri ajanjaksoina valmistuneiden opettajien kokemus oppilaiden metakognitiivista tietoisuutta käsittelevän opetuksen useudesta opettajankoulutuksessa

Metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemisen ja eri ajanjaksoina valmistuneiden opettajien välisiä tilastollisia eroja tutkittiin yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa oppilaiden
metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemisessa tai sen osatekijöissä. Kuitenkin noin 10–20 vuotta opettajina toimineiden oppilailleen antama tuki on heidän
oman käsityksensä mukaan korkeammalla tasolla kuin vastavalmistuneiden tai jo
1970- tai 1980-luvuilla valmistuneiden opettajien.
10.6.3 Valmistautuneisuus opettajuuteen
Opettajankoulutuksen onnistuneisuutta tutkittiin kysymällä opettajilta, kuinka
kauan heiltä oman käsityksensä mukaan kului ammatillisen varmuuden tunteen saavuttamiseen työuran alkaessa. Opettajille esitettyjen kahden kysymyksen yhteyttä
heidän tukeensa oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymiselle tarkasteltiin ensin korrelaatiotaulukon avulla (Taulukko 10.4).
Taulukko 10.4 Ammatillisen tunteen saavuttamisen yhteys oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden
kehittymisen tukemiseen
Metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukeminen
Summapisteet

Metakognitiivinen tieto

Metakognitiivinen säätely

”Aloitettuani opettajantyön kesti
kauan ennen kuin koin itseni varmaksi työssäni oppilaiden kanssa.”

-0,16**

-0,16**

-0,13**

”Kuinka pitkään kesti, ennen kuin koit
itsesi varmaksi oppilaiden kanssa?”

-0,16**

-0,15**

-0,14**

**p < 0,01, ns (non significant) = p > 0,05
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Mitä nopeammin opettajat kokivat itsensä varmoiksi työssään, sitä enemmän he
oman arvionsa mukaan tukivat oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä. Tarkempi tarkastelu yksisuuntaisella varianssianalyysilla (oneway ANOVA)
osoitti, että opettajat, jotka kokivat nopeasti itsensä varmaksi työssään, erosivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p < 0,001) muista opettajista metakognitiivisen
tietoisuuden kehittymisen tukemisessa (yhteissummapisteet) ja metakognitiivisen
säätelyn tukemisessa (päätekijän summapisteet). Metakognitiivisen tiedon tukemisessa erittäin tai melko nopeasti varmaksi itsensä kokeneet erosivat tilastollisesti
merkitsevästi muista opettajista (p < 0,01).
Tarkasteltaessa tuloksia osatekijöittäin, oppimisen aikaisen seurannan ja suuntaamisen tukemisessa sekä oppimisprosessin arvioimisen tukemisessa nopeasti
itsensä varmoiksi kokeneet opettajat erosivat muista opettajista (p < 0,001).
Lisäksi oppimistulosten itsearvioinnin tukemisessa melko nopeasti itsensä varmoiksi kokeneet opettajat erosivat muista opettajista.
10.6.4 Mentorointi ja osallisuus työyhteisössä
Mentoroinnin ja osallisuuden yhteyttä metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen
tukemiseen tarkasteltiin korrelaatioiden perusteella. Opettajien osallistuminen työyhteisönsä toimintaan ja mentorointiin oli yhteydessä metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemiseen (Taulukko 10.5 seuraavalla sivulla). Yhteys työryhmätyöskentelyyn oli hieman vahvempi metakognitiivisen tiedon tukemisessa, mutta
kaikilla muilla osa-alueilla yhteys metakognitiivisen säätelyn tukemiseen oli voimakkaampi. Muuttujien välistä riippuvuutta havaittiin ristiintaulukoinnin perusteella tehdyn Pearsonin χ2-testin (20,16, p < 0,01) ja Cramerin V-testin (0,26,
p < 0,01) mukaan.
Opettajilta kysyttiin myös, ovatko he kokeneet itse saamansa mentoroinnin hyödylliseksi opettajan työssä. Yhdellä opettajan työn osa-alueista oli tilastollisesti
merkitsevä käänteinen yhteys molempiin metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemisen osatekijöihin: ”Olisin kaivannut mentorointia erityisesti oppilaiden /
luokan kohtaamisessa” (r = -0,40 – -0,52, p < 0,01). Toisin sanoen ne opettajat,
jotka kokivat tukevansa oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä eniten, kokivat olevansa hyvin valmistautuneita kohtaamaan oppijat ja luokan eivätkä
he kaivanneet siihen mentorointia. Millään muilla nyt tutkituilla osa-alueilla ei havaittu tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä mihinkään tässä tutkittuihin metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemisen osatekijöihin.
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Taulukko 10.5 Mentoroinnin ja osallisuuden yhteys metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen
tukemiseen
Metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen
tukeminen
Summapisteet

Metakognitiivinen tieto

Metakognitiivinen säätely

OSALLISUUS TYÖYHTEISÖSSÄ
Työryhmätyöskentelyyn osallistuminen

0,17**

0,18**

0,14**

Yhteistyö vastavalmistuneiden opettajien
kanssa

0,18**

0,15**

0,18**

Mentoroinnin kokeminen hyödylliseksi
mentoroitavien sopeutumiselle työyhteisöön

,28**

0,17*

0,31**

MENTOROINNIN KOKEMINEN HYÖDYLLISEKSI MENTOROITAVILLE
Luokan hallinnassa

0,21*

ns

0,23**

Oman opettajuuden kehitykselle

0,29**

0,21*

0,29**

Opettamisen sisällöllisessä hallinnassa

0,25**

0,17*

0,22**

Opettamisen pedagogisessa hallinnassa

0,24**

ns

0,28**

USKON, ETTÄ UUDET OPETTAJAT TARVITSEVAT MENTOROINTIA:
Luokan hallinnassa

ns

ns

0,17*

Oppilaiden vanhempien kohtaamisessa

ns

ns

ns

Opettamisen sisällöllisessä hallinnassa

0,14**

0,13**

0,13**

Opettamisen pedagogisessa hallinnassa

0,14**

0,10*

0,14**

Luokan hallinnassa

0,13**

0,09*

0,14**

Oppilaiden vanhempien kohtaamisessa

0,15**

0,12**

0,14**

ns

ns

ns

Mielestäni mentorointi tai vastaava ammatillinen tuki on tärkeää aina uuteen
työyhteisöön tultaessa
*p < 0,05
**p < 0,01
ns (non-significant) = p > 0,05
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10.6.5 Aineryhmittäinen tarkastelu
Metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemisen tasoja tarkasteltiin aluksi
oppiaineryhmittäin kuvion 10.3 (seuraavalla sivulla) avulla. Eri oppiaineiden opettajien välisten erojen tarkastelemiseksi muodostettiin osajoukko, johon kuuluivat
vain yhtä oppiainetta opettavat opettajat (n = 452).
Yksisuuntaisen varianssianalyysin (oneway ANOVA) perusteella humanististen
aineiden ja toisaalta matematiikan, fysiikan ja kemian opettajien oppijoille antama
tuki erosi tilastollisesti merkitsevästi (p < 0,01) deklaratiivisen tiedon suhteen.
Myös matematiikan, fysiikan ja kemian opettajat erosivat kielten opettajista
(p < 0,01), historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettajista (p < 0,05) sekä suomen kielen opettajista (p < 0,01). Lisäksi matematiikan, fysiikan ja kemian opettajat
erosivat historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettajista konditionaalisen tiedon
suhteen (p < 0,01).
Ruotsin kielen ja vieraiden kielten opettajien antama tuki oppijoiden oppimisprosessin suunnittelulle erosi taito- ja taideaineiden opettajien antamasta tuesta
(p < 0,05). Ruotsin kielen ja vieraiden kielten opettajien tuki toiminnan aikaiselle
seurannalle ja suuntaamiselle erosi suomen kielen opettajista (p < 0,01) ja taito- ja
taideaineiden opettajista (p < 0,001). Ruotsin kielen ja vieraiden kielten opettajien
tuki metakognitiivisen säätelyn kehittymiselle (summamuuttuja, jossa on mukana
oppimisprosessin suunnittelu, toiminnan aikainen seuranta ja suuntaaminen sekä
oppimisprosessin itsearviointi) erosi taito- ja taideaineiden opettajista (p < 0,01).

221

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Konditionaalinen tieto

Deklaratiivinen tieto

Oppimistulosten itsearviointi

Oppimisprosessin suunnittelu

Oppimisen aikainen seuranta ja
suuntaaminen

Oppimisprosessin itsearviointi

Ruotsi ja vieraat kielet

Matematiikka, fysiikka ja kemia

Biologia ja maantiede

Historia, yhteiskuntaoppi ja uskonto

Taito- ja taideaineet

Suomen kieli

Erojen havainnollistamiseksi kunkin osatekijän oppiaineittain saama summapiste on vähennetty
osatekijän summapisteiden keskiarvosta, joka on kiinnitetty mitta-asteikon (1–5) nollakohdaksi.

Kuvio 10.3 Metakognitiivisen tietoisuuden osatekijöiden tukeminen aineryhmittäin tarkasteltuna
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10.6.6 Oppimisen aikaisen palautteen antaminen ja koearvioinnin
muodot
Tutkimuksessa selvitettiin opettajien käsityksiä siitä, miten he antavat oppilaille palautetta ja minkälaisia koearvioinnin muotoja he soveltavat (koearvioinnilla tarkoitetaan tässä aihealueen lopuksi järjestettäviä kirjallisia kokeita). Erojen havainnollistamiseksi otoksesta muodostettiin kaksi ryhmää: toiseen ryhmään otettiin opettajat, jotka käsityksensä mukaan antavat eniten oppimisen aikaista palautetta (yläkvartiili) ja toiseen ryhmään ne, jotka soveltavat käsityksensä mukaan koearvioinnin muotoja (yläkvartiili). Näitä ryhmiä verrattiin kaikkien opettajien metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemisen summapisteisiin. (Kuvio 10.4)

Erojen havainnollistamiseksi kunkin osatekijän saama summapiste on vähennetty osatekijöiden summapisteiden keskiarvosta, joka on kiinnitetty mitta-asteikon (1–5) nollakohdaksi.

Kuvio 10.4 Metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tuen osatekijöiden tarkastelu suhteessa
palautteenantoon ja koearviointiin

Ne opettajat, jotka käsityksensä mukaan antoivat eniten oppimisen aikaista
palautetta tai sovelsivat käsityksensä mukaan eniten koearvioinnin muotoja, tukivat
muita enemmän oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen kaikkia
osatekijöitä. Kuitenkin oppimisen aikaista palautetta antavat opettajat tukivat oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä enemmän kuin ne, jotka ensisijaisesti soveltavat koearvioinnin muotoja. (Taulukko 10.6 seuraavalla sivulla)
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Taulukko 10.6 Oppimisen aikaisen palautteen ja koearvioinnin muotojen yhteys metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemiseen
Metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen
tukeminen
Summapisteet

Metakognitiivinen tieto

Metakognitiivinen säätely

0,62**

0,54**

0,44**

Edistymisestä suhteessa tavoitteeseen

0,60**

0,52**

0,46**

Työskentelystä

0,49**

0,43**

0,31**

SOVELTAA KOEARVIOINNIN
MUOTOJA 2

0,10**

ns

0,14**

Laatii itse käyttämänsä kokeet

ns

0,10**

ns

Käyttää oppimateriaalien tuottajien
kokeita

ns

-0,09*

ns

Käyttää aineenopettajaliittonsa kokeita

0,13**

0,10*

0,15**

Käyttää valmiita vertailukelpoisia kokeita

0,08*

ns

0,13**

ANTAA OPPIMISEN AIKAISTA
PALAUTETTA 1

*p < 0,05
**p < 0,01
ns (non-significant) = p > 0,05
1
Kahden seuraavan oppimisen aikaisen palautemuodon summa.
2
Neljän seuraavan koearviointimuodon summa.

Oppimisen aikaisen palautteen antamisella ja metakognitiivisen tietoisuuden
kehittymisen tukemisella oli vahva yhteys (kaikki osatekijät p < 0,001). Koearvioinnin eri muotoihin tukeutuminen oli heikosti, joskin tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä metakognitiivisen säätelyn tukemisen kaikkiin osatekijöihin (r =
0,08–0,15, p < 0,01). Toisin sanoen metakognitiivista säätelyä tukevat opettajat
saattavat pitää tärkeänä, että oppimistuloksien arviointi on vertailukelpoista muiden
opettajien ja koulujen välillä.
10.6.7 Täydennyskoulutuksen hyödylliseksi kokeminen
Erilaisiin täydennyskoulutuksen muotoihin osallistumisen yhteyttä oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemiseen tutkittiin korrelaatioiden perusteella (Taulukko 10.7 seuraavalla sivulla).
Ne opettajat, jotka tukevat oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä eniten, kokivat myös pätevöittävän täydennyskoulutuksen muita enemmän
hyödylliseksi. Yhteys ei kuitenkaan ole kovin vahva (r = 0,17–0,30), joskin useiden
osatekijöiden kohdalla tilastollisesti merkitsevä. Metakognitiivisen säätelyn tukeminen oli yhteydessä täydennyskoulutuksen hyödyllisenä pitämiseen yleisesti vah-
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vemmin kuin metakognitiivisen tiedon tukeminen. Muuten korrelaatioiden tarkastelu osoittaa, että yhteys oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemisen ja täydennyskoulutuksen hyödylliseksi kokemisen välillä oli yleisesti
heikko.
Taulukko 10.7 Täydennyskoulutuksen hyödylliseksi kokemisen yhteys oppilaiden metakognitiivisen
tietoisuuden kehittymisen tukemiseen osatekijöittäin.
Metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen
tukeminen
Summapisteet

Metakognitiivinen tieto

Metakognitiivinen säätely

Kertaluonteinen koulutus oman oppilaitoksen ulkopuolella

ns

ns

ns

Kertaluonteinen koulutus omassa oppilaitoksessa

0,11*

ns

0,11**

Kollegan tuki tai koulutus työn ohessa

0,10*

ns

0,10*

Ulkopuolisen asiantuntijan tuki tai koulutus työn ohessa

0,16**

ns

0,16**

Verkossa tapahtuva koulutus

0,14*

0,14*

ns

Pitkäkestoinen kurssimuotoinen
täydennyskoulutus

ns

ns

0,19*

Pätevöittävä tutkintoon tähtäävä
täydennyskoulutus

0,21*

0,17*

0,22*

Muunlainen koulutus tai tuki

0,24*

ns

ns

*p < 0,05
**p < 0,01
ns (non-significant) = p > 0,05

10.7 Tulosten yhteenveto ja pohdinta
Tässä luvussa esitetyn tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten yläluokkien
opettajat tukevat oppilaidensa metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä. Aikaisemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että oppimiseen liittyvä metakognitiivinen tietoisuus ja siihen sisältyvät metakognitiivinen tieto oppimiseen liittyvästä
kognitiosta sekä metakognitiivinen oppimisen säätely kehittyvät oppilaissa kognitiivisen kehityksen ja opettajan ohjauksen myötä. Tästä syystä on, ei ainoastaan
mielenkiintoista vaan myös tärkeää, selvittää, voidaanko opettajien käsityksissä
metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemisesta tunnistaa systemaattisia
eroja tai yhtäläisyyksiä eri tekijöiden suhteen. Tässä tutkimuksessa näitä mahdollisia eroja selvitettiin seitsemän osa-alueen suhteen: sukupuolten välinen tarkastelu,
opettajankoulutusuudistukset, valmistautuneisuus opettajuuteen, osallistuminen
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mentorointiin, oppiaineryhmittäinen tarkastelu, palautteen antaminen ja oppimisen
arvioinnin muodot sekä täydennyskoulutuksen kokeminen hyödylliseksi.
Ensimmäinen eli sukupuolten välinen tarkastelu osoitti, että naisopettajat
tukevat miesopettajia enemmän oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden usean
osatekijän kehittymistä. Melkein systemaattinen ero viittaa naisopettajien tukevan
oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä miehiä enemmän: ero voi
myös selittyä naisten ja miesten välisillä eroilla opetuskäytänteitä kartoittaviin
kyselyihin vastaamisessa. Peruskoulun opettajilta kerättyä vastaavaa tietoa on niukasti saatavilla. Toisaalta esimerkiksi minäkäsitystutkimus on osoittanut miesten
vastausten olevan hieman naisvastaajia positiivisempia joidenkin minäkäsitysosaalueiden osalta, vaikka objektiiviset mittaukset eivät suoranaisesti tällaisesta erosta
kertoisikaan (Harter, 2012).
Toinen tämän tutkimuksen osa tarkasteli opettajankoulutusuudistusten ajanjaksoja ja niiden mahdollista yhteyttä opettajien käsityksiin tuestaan oppijoiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymiselle. Opettajankoulutuksessa, mukaan lukien
aineenopettajankoulutus, on havaittu selkeitä painotuseroja etenkin käytännön harjoittelua, teoriaopetukseen keskittymistä tai tutkijakeskeisyyttä painottavien suuntausten välillä. Etenkin vuosituhannen vaihteessa kasvatuspsykologisen sisältöalueen laajentuminen oli havaittavassa eri opettajankoulutusohjelmissa. Tämän tutkimuksen oletuksena oli, että eri opettajankoulutusuudistusten ajanjaksoina valmistuneiden opettajien käsitykset oppijoille antamastaan tuesta metakognitiivisen tietoisuuden kehittymiselle eroavat toisistaan. Tulosten perusteella eroa ei havaittu.
Ryhmien sisäiset erot näyttävät olevan voimakkaampia kuin ryhmien väliset erot.
Ajanjaksoryhmät näyttävät noudattavan samaa jakaumaa, suurimman vastausosuuden keskittyessä jokaisessa valmistumisajanjaksoryhmässä vastausvaihtoehtoihin
”joskus” ja ”usein”. Vaikka opettajien vastausten välillä olikin eroja, kyseiset erot
eivät ole tulosten perusteella yhteydessä heidän saamaansa opettajankoulutukseen
vaan näyttäisivät selittyvän yksilöllisemmillä omaan opettajuuteen ja sen kehittymiseen liittyvillä tekijöillä. Lukijan on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että opettajankoulutuslaitosten profiilit ja painotuserot ovat hyvinkin erilaisia. Opetuksen sisällöt ovat myös hyvin paljon riippuvaisia niistä henkilöistä, jotka kulloinkin opettavat eri sisältöjä, erityisesti didaktiikassa. Lisäksi suuret linjaukset ja muutokset
näkyvät vasta viiveellä, jos ollenkaan, riippuen edellä mainituista syistä. Tämän
vuoksi kyseisiin tuloksiin on hyvä suhtautua varauksella.
Kolmannessa tutkimuksen osassa tarkasteltiin opettajien arvioita työvarmuuden
saavuttamiseen kuluneen ajan ja metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemisen välistä yhteyttä. Tulos osoittaa mielenkiintoisesti, että ne opettajat, jotka
arvioivat oman työvarmuutensa saavuttamiseen käytetyn ajan lyhyemmäksi, arvioivat myös tukevansa oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä vahvemmin kuin ne opettajat, jotka olivat arvioineet oman opettajavarmuuden saavuttamiseen käytetyn ajan pidemmäksi. Tulos kertonee yleisemmin tunnetusta opettajan minäpystyvyysilmiöstä (vrt. Skaalvik & Skaalvik, 2010; Zee & Koomen, 2016),
226

joka näyttää olevan yhteydessä myös opettajien käsityksiin siitä, kuinka he tukevat
oppijoiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä.
Edelliseen minäpystyvyyteen liittyen mentoroinnin yhteyksiä kartoittava tutkimusosio osoitti, että opettajien osallistuminen sekä työyhteisönsä toimintaan että
mentorointiin olivat yhteydessä metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemiseen. Tulos on linjassa aikaisemman minäpystyvyyttä tarkastelleen tutkimuksen
tulosten kanssa (Zee & Koomen, 2016) ja kertoo työyhteisön tuen ja mentoroinnin
merkityksestä opettajan minäpystyvyyden tukemisen näkökulmasta. Työyhteisön
tuki ja mentorointi olivat myös yhteydessä opettajien arvioimaan metakognitiivisen
tietoisuuden kehittymisen tukemiseen. On mielenkiintoista havaita, että juuri mentorointia luokan hallintaan kaipaavat opettajat arvioivat vähiten tukevansa oppilaidensa metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä. Epävarmuus omasta minäpystyvyydestä näyttää heijastuvan myös heidän tukeensa oppijoiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymiselle.
Opettajaryhmien, kuten matematiikan, fysiikan ja kemian opettajaryhmän ja toisaalta humanististen aineiden ja vieraiden kielten opettajaryhmien, välillä oli eroja
siinä, miten he kokevat tukevansa oppilaidensa metakognitiivisen tietoisuuden
kehittymistä. Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajat tukevat arvionsa mukaan
oppijoita eniten oppimistavoitteiden asettamisessa ja sisältötiedon muodostamisessa ja taito- ja taideaineiden opettajien arviot ovat samansuuntaiset. Humanististen aineiden ja vieraiden kielten opettajat tukevat muita vähemmän oppilaiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä. Oppiaineryhmien väliset erot voivat selittyä osin oppiaineiden opetuksen erityyppisillä rakenteilla ja oppiaineittain eriytyneellä didaktiikalla. Eroja didaktiikkaan syntyy eri tieteenalojen erilaisesta tavasta
kerätä, tarkastella ja tuottaa tietoa sekä tiedon omaksumisen tavoista.
Yksilöllisen ohjauksen ja palautteenannon tavat näyttävät eroavan niin matematiikassa, äidinkielessä, vieraissa kielissä kuin humainististen aineiden välillä, mikä
kertonee tieteenalakohtaisista eroista tiedonmuodostuksessa. Tämä voi liittyä siihen
suuntaukseen, jossa käytännöllisiä sovelluksia korostetaan opetuksessa ja oppimisessa aiempaa enemmän myös matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, kuten
esimerkiksi käsityössä on korostettu. Taito- ja taideaineissa näyttää korostuvan erityisesti myös oppimisprosessin aikainen seuranta ja suuntaaminen.
Arviointikäytänteet olivat vahvasti yhteydessä metakognitiivisen tietoisuuden
kehittymisen tukemiseen. Palautteen antamisella oppijan edistymisestä suhteessa
tavoitteisiin oli merkittävä yhteys metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen
tukemiseen. Työskentelyyn kohdistunut palaute oli myös erittäin vahvasti yhteydessä metakognitiivisten tietosuuden kehittymisen tukemiseen. Tämä tulos saa
tukea myös Allal’n (2010) tutkimuksesta, jonka mukaan formatiivinen arviointi on
merkittävässä roolissa oppimisen säätelyssä. Koearvioinnin eri muodoilla oli lievä
yhteys metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemiseen, kun taas oppimateriaalin tuottajien laatimien kokeiden käyttämisellä oli lievä negatiivinen yhteys
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metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemiseen. Tämä saattaa viitata siihen, että arviointiosaaminen olisi yhteydessä metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemiseen.
Täydennyskoulutukseen osallistumisen kokeminen hyödyllisenä oli positiivisesti yhteydessä oppijoiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymisen tukemiseen. Tämä saattaisi selittyä opettajan omilla metakognitiivisilla taidoilla. Opettaja,
joka pystyy paremmin tarkastelemaan omaa oppimisprosessiaan ja ottamaan oppimaansa vastaan sekä hyödyntämään oppimaansa, saattaa pystyä paremmin myös
tukemaan oppijan oppimista. Tämä tutkimus antaisi tähän viitteitä, mutta asiaa tulisi
tutkia perusteellisemmin ja huomioida myös opettajan omat metakognitiiviset taidot jatkotutkimuksen lähtökohtana. Esimerkiksi 2010-luvulla valmistuneet opettajat ovat kuulleet yleisellä tasolla enemmän ’ajantasaista’ terminologiaa, mutta opettajien osaamisen pohjan perustaa on vaikeaa jäljittää eikä tulosten yhdistäminen
kovin kirjavaan täydennyskoulutuksen kenttään ole kovin yksiselitteinen tehtävä.
Metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä tukevat opettajat saattavat olla itse tietoisempia myös omasta oppimisestaan ja omasta opetuksestaan. Siten he kykenevät
tietoiseen itsensä kehittämiseen ja osaavat hakeutua itse hyödyllisenä pitämäänsä
koulutukseen.
Tämä tutkimus osoitti, että opettajien käsitykset tuestaan oppijoiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymiselle on yhteydessä keskeisiin oppimisen ja opetuksen tekijöihin. Ne opettajat, jotka käsityksensä mukaan tukevat eniten oppijoiden
metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä saavuttavat ammatillisen varmuuden
omassa työssään muita nopeammin. Tämä saattaa selittää myös sitä, että he rohkenevat olla aktiivisempia työyhteisönsä jäseniä ja uusien työntekijöiden tukijoita.
Tähän viittaa myös heidän arviointiosaamistaan ilmentävä tapa soveltaa oppimisen
aikaista arviointia ja koearvioinnin muotoja. Vaikuttaa siltä, että oppijoiden metakognitiivisen tietoisuuden kehittymistä tukevat opettajat ovat tietoisempia omista
vahvuuksistaan ja heikkouksistaan eli heidän omakin metakognitiivinen tietoisuutensa on vahvempaa.
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11 Johtaminen perusopetuksessa — katsaus
koulujen johtamisjärjestelmiin ja rehtoreiden
näkemyksiin johtajuuden jakamisesta
Raisa Ahtiainen, Tapio Lahtero & Niina Lång
Tämä luku käsittelee jaettua johtajuutta ja koulujen johtamisjärjestelmiä perusopetuksen rehtoreiden kuvaamina. Tutkimuskysymykset kohdistuvat rehtoreiden näkemyksiin jaetusta johtajuudesta ja koulujen todellisiin johtamisjärjestelmiin. Johtamisjärjestelmillä tarkoitetaan kouluissa käytössä olevia johtajuuden rakenteita
kuten esimerkiksi johtoryhmiä.

11.1 Johdanto
Koko olemassaolonsa ajan suomalainen perusopetus on käynyt läpi rakenteellisia
muutoksia. Alkuvuosikymmenten vahvemmasta keskusjohtoisuudesta on siirrytty
1990-luvulla tapahtuneen järjestelmäohjauksen hajauttamisen myötä aikaan, jolloin
kunnilla on opetuksenjärjestäjinä ollut enemmän päätäntävaltaa koulutuksen paikallistason ratkaisuista (Aho, Pitkänen & Sahlberg, 2006, 118–119; Varjo, 2007,
89–90). Koulun johtaminen on elänyt mukana näissä muutoksissa. Tänään rehtorin
työ on hyvin kaukana esimerkiksi 1970-luvun tehtävistä, jolloin rehtorin työ määriteltiin koulun opetus- ja kasvatustyön johtamiseksi, ohjaamiseksi ja valvomiseksi
sekä rehtorille määrättyjen hallinto-, taloudenpito- ja opetustehtävien suorittamiseksi. Periaatteessa tehtävälista vaikuttaa tyypilliselle rehtorin työnkuvalle,
mutta käytännössä kyseisen ajanjakson osalta rehtorin työtä on verrattu lähinnä virkamiehen ja sihteerin toimenkuvaan (ks. Isosomppi 1996, 110). Nykyistä rehtorin
työhön vaikuttavaa lainsäädäntöä voidaan kuvata toiminnalliseksi vastakohtana
aiemmalle instituutioihin perustuneelle lainsäädännölle (Juusenaho, 2004), jossa
rehtori suoritti ylhäältä annettuja tarkkaan määriteltyjä hallinnollisia tehtäviä ja
jossa rehtorin oma päätäntävalta ja toimijuus eivät korostuneet. Nykyään kunnan
johtosääntö määrittää kunnan sisäistä työnjakoa opetuksen järjestämiseen liittyvien
päätösten tekemisen suhteen, ja kunta voi halutessaan delegoida osan päätöksenteosta koulun tasolle. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että monissa
kunnissa rehtorin tehtäviin kuuluu opettajien sijaisten palkkaaminen, ja joissakin
kunnissa tehtävä on laajennettu koskemaan myös opettajien vakituisia työsuhteita
(Juusenaho, 2004). Eriasteisten henkilöstöasioiden ohella rehtorin tehtäväkenttään
lukeutuvat koulutasolla opetuksen järjestämiseen liittyvät osa-alueet, kuten opetussuunnitelmatyö ja vuosittainen työn suunnittelu, sekä koko oppilaitoksen osaamisen
kehittymisen tukeminen (Opetushallitus, 2013). Lisäksi rehtori on vastuussa koulun
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yleis- ja taloushallinnosta. Kuntakohtaiset johtosäännöt määrittelevät kunkin kunnan tarpeita vastaavat koulun johtamisen rakenteet. Paikallisesti voidaan ottaa käyttöön erilaisia johtamishierarkioita, joista esimerkkinä mainittakoon joissain kunnissa käytössä oleva aluerehtorijärjestelmä (Opetushallitus, 2013). Rehtorin työ on
muotoutunut kokonaisvaltaisemmaksi ja vastuullisemmaksi. Aiemmin mainittu
työnkuvan toiminnallisuus tulee esiin esimerkiksi siten, että kokonaisvastuu useista
koulun toimintaan liittyvistä asioista, kuten erilaiset hankkeet tai turvallisuussuunnitelmat, sisältyvät rehtorin työtehtäviin, vaikka niitä ei minkään lakien puitteissa
ole yksilöity rehtorin tehtäviksi. Näiden muutosten sekä kuntien erilaisten ratkaisujen ja paikallisten järjestelyiden seurauksena koulun johtaminen tai rehtorin työkenttä ei ole yhtenäinen, vaan se voi vaihdella kuntien ja jopa kuntien sisällä olevien
koulujen välillä (Opetushallitus, 2013).
Tutkimuskirjallisuus tarjoaa erilaisia lähestymistapoja ja käsitteitä, joilla koulun
johtajuutta pyritään hahmottamaan. Erilaisilla lähestymistavoilla johtajuuteen tavoitellaan toimivia, koulun tehtävää tukevia ja kehittäviä johtamisen tapoja. Puhutaan esimerkiksi kestävästä johtajuudesta (sustainable leadership) tai jaetusta johtajuudesta (distributed leadership). Ensimmäisellä viitataan tapaan johtaa koulua
pitkäjänteisesti vastakohtana tempoilevalle suunnan hakemiselle koulun käytänteissä tai kehittämisessä (mm. Hargreaves & Fink, 2006). Kestävän johtajuuden
voidaan myös katsoa sisältävän henkilöstön työssäjaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Toinen esimerkeistä, jaettu johtajuus, on malli, joka usein tarjotaan
ratkaisuksi hallita menestyksekkäästi moneen osaan pirstoutunutta koulun johtajuuden tehtäväkenttää. Jaettua johtajuutta perustellaan sillä, että johtamisen tehtäväkentän hoitaminen vain yhden henkilön toimesta on haasteellista, ja johtajuuden eri
osa-alueisiin liittyvien tehtävien jakaminen ja hajauttaminen koulun eri toimijoiden
kesken nähdään yhtenä mahdollisena ratkaisuna tähän ongelmaan (Halttunen, 2009;
Harris & Spillane, 2006; Opetushallitus, 2013). Esitetyt lähestymistavat johtajuuteen eivät ole toisiaan poissulkevia vaan johtajuuden eri ulottuvuuksia painottavia
teoreettisia rakenteita.
Päivittäisen koulutyön eli opetuksen ja oppimisen näkökulmasta johtajalla on
merkittävä rooli siinä, millainen toimintaympäristö koulusta opettajille ja oppilaille
muodostuu (Dinham, 2016). Vaikka koulun johtaja ei tavallisesti ole suoraan kosketuksissa luokkahuonetyöskentelyyn, johtaja voi vaikuttaa oppimistuloksiin. Opetuksen ja opettajien työn kehittäminen, sen tukeminen ja siihen osallistuminen ovat
keinoja, joilla rehtori voi parantaa opetuksen laatua ja oppimistuloksia koulussaan
(Dinham, 2018; Elliott, Rennie & Stokes, 2018). Kyse on siis osaamisen johtamisesta siten, että rehtori itse osallistuu toimintaan ja tämä voi tapahtua niin koulun
virallisilla kuin epävirallisillakin foorumeilla (Robinson, Lloyd & Rowe, 2008).
Suomessa opetuksen ja oppimisen johtamisesta puhutaan usein pedagogisen johtamisen yhteydessä, ja kansainvälisessä tutkimuksessa asiaa kuvataan englanninkielisellä käsitteellä instructional leadership. Suomalaisessa koulutuspoliittisessa
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puheessa pedagoginen johtaminen ja sen roolin vahvistuminen nähdään osana rehtorin toimenkuvaan kohdistuvia muutoksia (Opetushallitus, 2013). Lyhyesti kuvattuna pedagogiseen johtamiseen liittyy keskeisesti oppilaiden, opettajien ja koko
kouluyhteisöjen oppimisen ja kehittymisen tukeminen. Tähän kokonaisuuteen sisältyy olennaisesti opetussuunnitelman toteutumiseen, koulun toimintakulttuuriin
ja strategiaan sekä koulun perustehtävään liittyviä ulottuvuuksia (Lahtero & Kuusilehto-Awale, 2013; Opetushallitus, 2013).
Tämä luku käsittelee jaettua johtajuutta ja koulujen johtamisjärjestelmiä perusopetuksen rehtoreiden kuvaamina. Tutkimuskysymykset kohdistuvat ensinnäkin
rehtoreiden näkemyksiin jaetusta johtajuudesta ja toiseksi koulujen todellisiin johtamisjärjestelmiin. Johtamisjärjestelmällä tarkoitetaan kouluissa käytössä olevia
johtajuuden rakenteita eli sitä, onko johtamisessa mukana rehtorin tai rehtoreiden
ohella esimerkiksi johtoryhmä tai muita päätöksentekoa hajauttavia rakenteita. Johtamisjärjestelmien ja rehtoreiden jaetun johtajuuden näkemysten tarkastelu ovat
perusteltuja edellä esitetyn rehtorin moninaisen työnkuvan sekä opetuksen ja oppimisen johtamisen näkökulmista. Jaettu johtajuus on mukana myös suomalaisessa
koulutuspoliittisessa puheessa, ja se on todettu ehdottomana edellytyksenä laajan
pedagogisen johtajuuden toteutumiselle (Opetushallitus, 2013). Jaetun johtajuuden
ja johtamisjärjestelmien tarkastelun ohella luvussa kuvataan rehtoreita ammattikuntana sukupuolijakauman ja koulutuksen osalta. Tutkimusaineistona ovat keväällä
2017 valtakunnallisen yhdeksäsluokkalaisten oppimaan oppimisen arvioinnin (ks.
luku 2) yhteydessä kerätyn rehtoreille suunnatun kyselyn vastaukset (n = 71).

11.2 Jaettu johtajuus
Johtajuuden tutkimus on perinteisesti keskittynyt ylimmän johdon toimintaan.
Viime aikoina useissa tutkimuksissa kiinnostuksen kohteena on kuitenkin aiempaa
enemmän ollut jaettu johtajuus ja johtoryhmien toiminta. Kouluissa johtajuutta ei
enää nähdä yksin rehtorin tehtävänä, vaan osallisuus johtamisen ja päätöksenteon
prosesseihin lähtee kaikista kouluyhteisön jäsenistä (mm. Lahtero & KuusilehtoAwale, 2013). Jaetun johtajuuden merkitys kasvaa erityisesti suuremmissa kouluyksiköissä.
Jaettu johtajuus ei ole käsitteenä vakiintunut ja sille ei ole olemassa yhtenäistä
määritelmää. Määritelmissä voidaan kuitenkin tunnistaa kolme ominaista piirrettä.
Ensinnäkin jaettu johtajuus korostaa johtajuutta ryhmän tai verkoston ominaisuutena, ja toiseksi jaettu johtajuus avaa johtajuuden eri ryhmille (esim. johtoryhmä,
aineryhmät tai muut erilaiset työryhmät). Kolmanneksi oletetaan, että osaaminen
on jaettu useille eikä vain harvoille. Jaettu johtajuus on kuvattavissa jatkumona,
jonka yhdessä ääripäässä on autoritäärinen johtaminen ja toisessa liiallisesta johtamisen jakamisesta aiheutuva kaaos (Kyllönen, 2011). Jaettua johtajuutta on
kansainvälisessä kirjallisuudessa tarkasteltu myös käyttäen leader-plus- ja practice-
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käsitteitä (Spillane & Healey, 2010), jotka voisi vastaavasti vapaasti kääntää laajennetuksi johtamiseksi ja vuorovaikutteiseksi johtamistoiminnaksi. Laajennetun
johtajuuden (leader-plus) mallissa koulun johtamiseen voi rehtorin lisäksi osallistua monia muita muodollisissa johtamisasemissa olevia henkilöitä, kuten opetussuunnitelma-asiantuntijoita ja johtoryhmien jäseniä. Laajennetun johtajuuden näkökulmasta katsottuna kiinnostavaa on se, ketkä jakavat johtajuutta ja kuinka monta
heitä on. Vuorovaikutteisessa johtamistoiminnassa (practice) huomio kohdistuu
opetussuunnitelma-asiantuntijoihin ja johtoryhmään, heidän keskinäiseen vuorovaikutukseensa sekä heidän ja muun organisaation väliseen vuorovaikutukseen.
Käyttämällä laajennetun johtajuuden ja vuorovaikutteisen johtamistoiminnan näkökulmia voidaan jaettu johtajuus asettaa akselille, jonka toisessa päässä ovat koulun
viralliset rakenteet, kuten johtoryhmät, työryhmät ja opetussuunnitelmaryhmät,
sekä rehtorin tietyille henkilöille delegoimat, ennalta määritellyt tehtävät ja vastuut.
Akselin toisessa päässä on johtoryhmien ja opetussuunnitelmaryhmien sisäinen
sekä koulun virallisten ja epävirallisten rakenteiden välinen tilannesidonnainen
vuorovaikutus. Asiaa voidaan havainnollistaa kuvaamalla erään suuren suomalaisen kaupungin koulujen rehtoreiden ja johtoryhmien jäsenten näkemyksiä jaetusta
johtajuudesta (Lahtero, Lång & Alava, 2017). Kun rehtoreiden näkemys jaetusta
johtajuudesta delegointina voimistui, väheni näkemys jaetusta johtajuudesta tilanteissa tapahtuvana vuorovaikutuksena. Sama tapahtui toisin päin. Kun näkemys jaetusta johtajuudesta delegointina väheni, voimistuu näkemys jaetusta johtajuudesta
tilanteissa tapahtuvana vuorovaikutuksena.
Yksittäisten johtamistehtävien jakamisen on tulkittu olevan ensimmäinen askel
kohti varsinaista jaettua johtajuutta (Fonsen, 2014). Tällaisen tehtävien delegoinnin
on havaittu olevan muoto, jolla jaettua johtajuutta suomalaisessa koulumaailmassa
on tyypillisesti toteutettu (Kyllönen, 2011). Esimerkiksi koulun johtoryhmä hierarkkisena rakenteena edustaa näkemystä, jossa johtajuus säilytetään harvojen käsissä. Mikäli johtoryhmä toimii siten, että rehtori jakaa sille velvollisuuksia, toteutuu jaettu johtajuus ainoastaan tehtävien delegointina. Delegointi toki parantaa tehtyjen päätösten laatua, jos alaisella on päätöksenteossa tarvittavaa sisältöosaamista
esimiestään enemmän. Delegointi lisää myös alaisten sitoutumista silloin, kun päätöksen mukaista toimintaa aletaan toteuttaa käytännössä. Johtajalle vapautuu enemmän aikaa keskittyä olennaiseen, kun hän jakaa vähemmän tärkeitä tehtäviään alaisilleen. Tällöin kuitenkin on riskinä, että jaettu johtajuus jää varsin pintapuoliseksi
toiminnaksi, jossa työntekijät ainoastaan suorittavat heille määriteltyjä tehtäviä.
Koulun johtamisessa, kuten missä tahansa muussakin johtamisessa, on selvää,
että tietyt tehtävät ja toiminnat kuuluvat muodolliseen johtoasemaan. Kuitenkin
avain menestyksekkääseen johtajuuteen piilee opettajien yhteisöllisessä osallistumisessa koulun kehittämistyöhön. Näin ajateltuna jaetun johtajuuden ei voida tulkita tarkoittavan ainoastaan tehtävien jakamista kouluorganisaation eri rooleissa
toimiville yksilöille vaan pikemminkin dynaamista vuorovaikutusta rehtorin ja
opettajien välillä. Tällöin jaettu johtajuus tulee näkyviin muodollisen aseman ja
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koulun ennalta sovittujen rakenteiden lisäksi epävirallisten roolien ja toimintojen
sekä ihmisten välisten suhteiden kautta (Duif, Harrison, van Dartel & Sinyolo,
2013). Johtamistoiminta saa siis muotonsa ennemminkin rehtorin ja opettajien välisessä vuorovaikutuksessa kuin rehtorin teoissa. On havaittu johtamisen saavan erilaisen merkityssisällön silloin, kun se ei liity hierarkkiseen päätöksentekoon, vaan
päätökset tehdään yhdessä käytyjen keskustelujen perusteella (Juuti, 2013). On
myös todennäköisempää, että ihmiset päätyvät jatkuvan vuorovaikutuksen seurauksena yhteiseen ymmärrykseen organisaation toiminnasta. Koulutyössä erilaiset ratkaisua vaativat tilanteet sekä alaisten rooli koulun toiminnassa ovat sikäli merkityksellisiä, että tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteena tulisi olla johtajuuden käytänteet rehtorin ja opettajien välisen vuorovaikutuksen tuotteina eri tilanteissa eikä
vain tietty teko tai toiminta (ks. Spillane & Healey, 2010). Tämän eri tilanteissa
tapahtuvan vuorovaikutuksen ajatellaan olevan myös muuta kuin suunniteltuja ja
kalenteriin kiinnitettyjä tapahtumia. Vuorovaikutus tapahtuu siis epämuodollisissa
tilanteissa, jotka voivat syntyä yllättäen ja joissa läsnäolevien henkilöiden kokoonpano saattaa olla ennakoimaton.

11.3 Rehtoreiden kelpoisuus ja täydennyskoulutus
Lähes kaikissa Euroopan unionin maissa säädetään, että rehtorilla tulee olla opettajan kelpoisuus ja kokemusta opettajana toimimisesta. Lisäksi eurooppalaisella rehtorilla tulee tavallisesti olla joko hallinnollista kokemusta, osaamista tai koulutusta
(Kumpulainen, 2017.) Suomessa asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998)
määrittelee rehtoriksi kelpoiseksi henkilön, jolla on ylempi korkeakoulututkinto,
asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan
tehtävissä sekä Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto eli vähintään 25 opintopisteen laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.
Opetushallinnon tutkinto koostuu viidestä sisältöalueesta: julkisoikeuden perusteet,
yleis- ja kunnallishallinto, opetusalan hallinto, henkilöstöhallinto sekä taloushallinto. Tutkinto suoritetaan kahtena kirjallisena kuulusteluna (A ja B), joista A-osa
kattaa kaksi ensimmäistä ja B-osa kolme jälkimmäistä sisältöaluetta. Tutkinto on
maksullinen, ja suorituksia vastaanottavat Opetushallituksen tehtävään määräämät
virkamiehet. Viimeisimmän ”Opettajat ja rehtorit Suomessa” -julkaisun (Kumpulainen, 2017) mukaan 99 % perusopetuksen rehtoreista on muodollisesti päteviä eli
kelpoisia tehtäväänsä.
Opetushallitus järjestää vuosittain myös tutkintoon valmentavaa, maksullista
koulutusta. Yliopistolliset perusopintokokonaisuudet (25 op) sisältävät opetushallinnon sisältöalueiden lisäksi perehtymistä rehtorin työnkuvaan alan kirjallisuuden
ja tutkimuksen avulla sekä haastattelemalla mentorioppilaitoksessa kokenutta
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rehtoria (Taipale 2012, 26). Tavoitteena on tarjota tulevalle rehtorille työkaluja koulukohtaiseen kehittämiseen. Täydennyskoulutuksena opintokokonaisuuden suorittavat vastaavat itse kustannuksista.
Suomalainen rehtorien täydennyskoulutustarjonta vaikuttaa riittävälle ja monipuoliselle kansainvälisessä vertailussa. Suuri osa täydennyskoulutuksesta näyttää
kuitenkin olevan lyhytkestoista. Pitkäkestoiseen, pedagogista johtajuutta vahvistavaan koulutukseen osallistuminen on satunnaista muun muassa kuntien oman hallintoon ja talouteen liittyvän koulutuksen lisääntymisen vuoksi (Taipale 2012, 32,
37). Kansainvälisesti vertailtuna suomalaisilla perusopetuksen rehtoreilla onkin
keskimääräistä vähemmän varsinaista opetusalan johtamiskoulutusta (Taajamo, Puhakka & Välijärvi, 2014). Useat kunnat tarjoavat rehtoreille täydennyskoulutuksena
puolentoista vuoden mittaista johtamisen erikoisammattitutkintoa (JET). Se on osittain valtion rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta ja näin ollen kunnille edullista.
Opetushallituksen (Opetushallitus, 2011, 11) linjauksen mukaan johtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta tutkinnon osasta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja yhden valinnaisen osan suorittamista.
Pakollinen tutkinnon osa on johtajana toimiminen. Valinnaiset tutkinnon osat, joista
tutkinnon suorittaja valitsee yhden, ovat henkilöstön johtaminen, asiakkuuksien
johtaminen, tuotannon johtaminen ja verkostojen johtaminen (Opetushallitus, 2011,
11). Johtamisen erikoisammattitutkinto ei kuitenkaan ole erityisesti koulun johtamiseen suuntautuvaa akateemista koulutusta. Esimerkiksi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivilta henkilöiltä edellytetään ainoastaan hyvää ammattitaitoa näyttötutkinnon alalta. Lisäksi johtamisen erikoisammattitutkinto on suunniteltu kaiken
tasoisen johtamistyön tueksi eikä sitä mitenkään voida pitää pedagogista johtajuutta
vahvistavana koulutuksena. Rehtoreiden työnkuva, koulutus sekä kelpoisuudet
ovat olleet koulutuspoliittisen tarkastelun kohteena, ja vuonna 2013 julkaistu aihetta
käsittelevä selvitys otti kantaa juuri edellä esitetyn kaltaisiin kysymyksiin (Opetushallitus, 2013). Tuolloin todettiin, että rehtorien kelpoisuusvaatimuksiin tulisi sisällyttää myös johtamistaito. Tämän tulkittiin painottavan rehtorin tehtävään sisältyvää johtamisvastuuta sekä myös tuovan johtamisnäkökulmaa vahvemmin rehtorikoulutukseen sisältöjen ja tavoitteiden muodossa (Opetushallitus, 2013). Opetushallituksen selvitys ehdotti rehtorin työn kelpoisuusvaatimusten laajentamista koskemaan myös apulaisrehtorin tehtävää (Opetushallitus, 2013). Toistaiseksi tilanne
kelpoisuusvaatimusten sisällön sekä alan osalta ovat pysyneet ennallaan.

11.4 Rehtorikyselyn toteutus
Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla sähköisellä kyselylomakkeella. Kysely
toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Tulokset raportoidaan tässä ainoastaan
suomen kielellä, ja raportointiin sisällytetyt ruotsinkieliset sitaatit on käännetty
suomeksi kirjoittajien toimesta. Kyselylomakkeessa oli näkökulmaltaan kahdentyyppisiä kysymyksiä. Ensinnäkin kymmenellä Likert-asteikollisella ja yhdellä
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avokysymyksellä kysyttiin rehtoreiden näkemyksiä jaetusta johtajuudesta. Toiseksi
seitsemän Likert-kysymystä ja yksi avokysymys kohdistuivat rehtoreiden omien
koulujen johtamiskäytänteisiin ja -rakenteisiin, ja myös nämä kysymykset esitettiin
jaetun johtajuuden viitekehyksessä. Jaettuun johtajuuteen liittyvät kysymykset laadittiin ja muotoiltiin osin uudelleen Lahteron ja kumppaneiden (2017) laatiman
kyselylomakkeen pohjalta. Näiden lisäksi kerättiin tietoja rehtoreiden koulutustaustasta, työuran pituudesta sekä iästä ja sukupuolesta. Kyselylomake lähetettiin
keväällä 2017 osana valtakunnallista yhdeksäsluokkalaisten oppimaan oppimisen
arvioinnin aineistonkeruuta 88 rehtorille (ks. luku 2). Kyselyyn vastasi kaikkiaan
71 rehtoria, ja vastausprosentiksi muodostui 80,7 %, jota voidaan pitää hyvänä.
Kyselyyn vastanneet rehtorit työskentelivät sekä perusopetuksen yhtenäiskouluissa (n = 29) että yläkouluissa (n = 42). Yhtenäiskouluilla tarkoitetaan tässä luvussa kouluja, joissa on vuosiluokkien 7–9 lisäksi oppilaita vuosiluokilla 1–6. Kouluista 19 (27 %) oli alle 300 oppilaan kouluja, 300–500 oppilaan kouluja oli 27
(39 %) ja yli 500 oppilaan kouluja 24 (34 %). Vastaajista 30 (42 %) oli naisia ja 41
(58 %) miehiä. Vastaajajoukon sukupuolijakauma mukailee TALIS 2013 -tutkimuksen vastaavaa, jossa yläkoulun mies- ja naisrehtoreiden osuudet olivat 59 ja 41
prosenttia (Taajamo ym., 2014). Koko peruskoulun kontekstissa tarkasteltuna, alaja yläluokkia erottelematta, rehtorikyselyn vastaajajoukko on miesvoittoisempi
kuin ”Opettajat ja rehtorit Suomessa” -julkaisun raportoima sukupuolijakauma,
jonka mukaan miehiä (51 %) ja naisia (49 %) toimii tehtävässä lähes yhtä paljon
(Kumpulainen, 2017). Kaikki vastaajat olivat iältään yli 30-vuotiaita (Kuvio 11.1).
Vastaajista 56 prosenttia oli iältään 50 vuotta täyttäneitä. Koko peruskoulun tilannetta tarkastelevan ”Opettajat ja rehtorit Suomessa” -julkaisun aineistossa tätä ikäluokkaa edusti 60 prosenttia vastaajista (Kumpulainen, 2017). Yläkoulujen tilannetta kuvaavan TALIS-aineiston mukaan suomalainen yläluokkien rehtori on keskimäärin 51-vuotias (Taajamo ym., 2014).

Kuvio 11.1 Kyselyyn vastanneiden rehtoreiden jakauma iän ja sukupuolen mukaan
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Oppimaan oppimisen arviointitutkimukseen osallistuneet koulut sijaitsivat eri puolilla Suomea erikokoisissa kunnissa (ks. luku 2). Kouluista 27 sijaitsi Etelä-Suomen, 13 Länsi- ja Sisä-Suomen, 11 Itä-Suomen, kahdeksan Lounais-Suomen, kahdeksan Lapin ja kolme Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella. Kyselyyn
vastanneista rehtoreista 58 kertoi suorittaneensa opetushallinnon tutkinnon ja 28
johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Kolmetoista vastaajaa oli suorittanut
yliopistossa 25 opintopisteen laajuiset opetustoimen hallinnon ja johtamisen perusopinnot ja kaksi vastaajaa opetustoimen hallinnon ja johtamisen 35 opintopisteen
laajuiset aineopinnot. Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneista 28 rehtorista kolme oli suorittanut myös opetustoimen hallinnon ja johtamisen perusopinnot. Vastaajien ilmoittama muu johtamiskoulutus koostui lähinnä yksittäisistä
lyhyistä johtamiseen liittyvistä kursseista, kokemuksesta puolustusvoimien palveluksessa ja kouluhallinnon arvosanoista.
Kyselylomakkeen rehtoreiden näkemyksiä sekä oman koulun tilannetta kuvaavat kysymykset johdettiin edellä esitellystä jaetun johtajuuden teoriasta, ja kysymykset pohjautuivat aiemmin tehtyyn tutkimukseen (Lahtero ym., 2017). Käytetyssä mallissa jaetun johtajuuden ilmenemistä tarkasteltiin akselilla, jonka toinen
ääripää sisälsi rehtorin ja opettajien väliseen vuorovaikutteiseen toimintaan liittyviä
tekijöitä ja toinen tehtävien delegointia rehtorilta opettajille. Rehtorin jaetun johtajuuden näkemyksiä kuvaavista Likert-asteikollisista kysymyksistä muodostettiin
kaksi summamuuttujaa. Ensimmäinen summamuuttuja (Jaettu johtajuus rehtorin,
alaisten ja tilanteiden välisenä vuorovaikutuksena) muodostui viidestä muuttujasta
ja toinen (Jaettu johtajuus ennalta määriteltyjen tehtävien delegointina) neljästä
muuttujasta (Taulukko 11.1).
Taulukko 11.1 Jaetusta johtajuudesta muodostetut summamuuttujat.

Summamuuttuja 1. Jaettu johtajuus rehtorin, alaisten ja tilanteiden välisenä vuorovaikutuksena
Johtajuutta tulee voida jakaa koko opettajakunnan kesken.

Summamuuttuja 2. Jaettu johtajuus ennalta määriteltyjen tehtävien delegointina

Sopivassa tilanteessa kuka tahansa koulun
opettajista voi osallistua johtamiseen.

Opettaja, jolla ei ole virallista johtamisasemaa, ei voi osallistua johtamiseen
missään tilanteessa.

Jaettu johtajuus ei rajoitu koulun virallisiin rakenteisiin.

Käytännön kannalta on helpointa, kun
johtajuus rajataan rehtoreille ja johtoryhmälle.
Johtamistehtävien jakamisen opettajille
tulee perustua selkeään delegointipäätökseen.

Johtajuutta voidaan jakaa myös opettajille, joilla ei ole virallista johtamisasemaa.

Jaettavat johtamistehtävät tulee määritellä aina tarkasti.

Jaettua johtajuutta syntyy spontaanisti tilanteen niin vaatiessa.
__________________________________________________________________
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Jaetun johtajuuden näkemyksiä kuvaavien muuttujien tarkasteluun sovellettiin eksploratiivista faktorianalyysia. Summamuuttujan 1 reliabiliteettikerroin oli 0,81
(Cronbachin alfa) ja summamuuttujalla 2 se oli 0,69 (Cronbachin alfa). Molempien
summamuuttujien sisäistä konsistenssia eli väittämien yhdenmukaisuutta voitiin pitää riittävänä. Näitä kahta summamuuttujaa käytettiin tarkasteltaessa rehtoreiden
jaettuun johtajuuteen liittyviä näkemyksiä. Näkemyskysymysten osalta faktorianalyysi toimi tutkimuksen esianalyysina, jota täydennettiin analysoimalla avoimia
vastauksia. Lisäksi faktorianalyysi auttoi selventämään jaettua johtajuutta ilmiönä
ja saamaan se analysoitavaan muotoon yksittäisiä muuttujia paremmin. Näin myös
tässä saatujen tulosten peilaaminen aiempiin tutkimustuloksiin onnistui paremmin.
Jaetun johtajuuden näkemysten lisäksi rehtoreilta kysyttiin, miten jaettu johtajuus
toteutuu heidän omassa koulussaan, ja näitä vastauksia kuvaillaan keskilukujen
avulla.
Likert-asteikollisten kysymysten ohella rehtoreita pyydettiin vastaamaan myös
kahteen avoimeen kysymykseen, joista ensimmäinen käsitteli näkemyksiä jaetusta
johtajuudesta (Mikä on näkemyksesi jaetusta johtajuudesta kouluyhteisöissä
yleensä? Miten se mielestäsi suhtautuu päätösvaltaan, vastuuseen ja asianosaisten
kuulemiseen? Kerro ja perustele vastauksesi lyhyesti). Toisella avoimella kysymyksellä rehtoreita pyydettiin kuvaamaan heidän oman koulunsa johtamisjärjestelmää kyselyssä esiintyneiden jaetun johtajuuden teemojen valossa (Kuvaa vielä koulusi johtamisrakennetta tässä kyselyssä esitettyjen väittämien ja kysymysten valossa. Kerro kuinka koulussanne toimitaan). Vastaukset analysoitiin sisällönanalyysilla aineistolähtöisesti. Ensimmäiseen avoimeen kysymykseen vastasi yhteensä
44 rehtoria ja toiseen 38. Tavoitteena oli etsiä ja tunnistaa merkityksiä sekä löytää
toistuvia rakenteita (ks. esim. Ojasalo, Moilanen & Ritalahti, 2015). Aluksi aineistosta etsittiin ja nimettiin vastaajien antamia kuvauksia jaetulle johtajuudelle sekä
rakenteet oman koulunsa johtamisrakenteille. Tämän jälkeen laskettiin, kuinka
useasti kutakin yksittäistä merkitystä tai kuvausta oli käytetty aineiston tulkinnassa.
Lopuksi samankaltaiset käsitteet luokiteltiin sekä yhdistettiin laajemmiksi teemoiksi. Avovastausten analyysin yhteydessä mukaan otetut haastattelulainaukset
on merkitty siten, että K kertoo kysymyksen numeron (K20 tai K28) ja R määrittelee siihen vastanneen rehtorin (esim. R45).
Tämän luvun tuloksia luettaessa ja tulkintoja tehtäessä on huomioitava kyselyyn
vastanneiden rehtoreiden määrä (n = 71), joka edustaa varsin pientä osaa Suomen
kaikista rehtoreista. Kaikkiin Likert-asteikollisiin kysymyksiin saatiin vastaukset
lähes kaikilta kyselyyn vastanneista rehtoreilta. Ainoastaan kahteen jaetun johtajuuden näkemyksiäkartoittaneeseen kysymykseen vastaajamäärät jäivät alle 71 (n
= 69 ja n = 70). Avokysymyksiin sen sijaan vastasi selkeästi vain osa kaikista rehtorikyselyyn vastanneista, joten näiden vastausten tulkinnat ovat enimmilläänkin
vain suuntaa-antavia. Lisäksi epätasapaino Likert- ja avokysymysten vastaajamäärissä tulee muistaa näitä vastauksia keskenään peilatessa.
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11.5 Rehtoreiden näkemykset jaetusta johtajuudesta
Jaetun johtajuuden näkemyksiä käsitelleiden kysymysten vastausvaihtoehdot oli
aseteltu viisiportaiselle Likert-asteikolle. Kysymyksistä muodostetun summamuuttujan 1 (Jaettu johtajuus rehtorin, alaisten ja tilanteiden välisenä vuorovaikutuksena)
saama keskiarvo oli 3,72 ja summamuuttujan 2 (Jaettu johtajuus ennalta määriteltyjen tehtävien delegointina) 3,06. Rehtoreiden näkemykset siis painottuivat siten,
että jaetun johtajuuden tulisi toteutua hieman enemmän rehtorin, alaisten ja tilanteiden välisenä vuorovaikutteisena toimintana kuin ennalta määriteltyjen tehtävien
delegointina. Summamuuttujien 1 ja 2 välinen lineaarinen korrelaatio oli negatiivinen (r = -0,62). Johtopäätöksenä voidaan todeta, että jaetun johtajuuden näkemysten
saadessa enemmän delegoinnin piirteitä, vähenevät tilanteissa tapahtuvan vuorovaikutuksen piirteet. Toisaalta jaetun johtajuuden näkemyksen saadessa enemmän tilanteissa tapahtuvan vuorovaikutuksen piirteitä, vähenevät delegoinnin piirteet
(Kuvio 11.2).

Kuvio 11.2 Kaksisuuntainen hajontakuvio summamuuttujien 1 ja 2 välillä. Kuvan vaaka-akseli (Faktori
1) kuvaa jaettua johtajuutta vuorovaikutuksena ja pystyakseli (Faktori 2) jaettua johtajuutta delegointina.
Asteikko 1–5 kuvaa näiden kahden jaetun johtajuuden ulottuvuuden painottumista rehtoreiden vastauksissa (1 = täysin eri mieltä – 5 = täysin samaa mieltä).

Rehtoreita pyydettiin avoimella kysymyksellä kertomaan näkemyksensä jaetusta
johtajuudesta kouluyhteisössä yleensä sekä pohtimaan sitä, kuinka jaettu johtajuus
suhtautuu päätösvaltaan, vastuuseen ja asianosaisten kuulemiseen. Kysymykseen
vastanneet rehtorit näkivät jaetun johtajuuden olevan välttämätön osa nykyaikaista
koulun toimintakulttuuria. Lisäksi sen katsottiin olevan linjassa perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2014) kanssa. Jaetun johtajuuden
uskottiin sitouttavan opettajia ja lisäävän heidän motivaatiotaan ja intoaan, koska
se tarjoaa tunteen mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhönsä. Koulun kaltaisessa
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asiantuntijaorganisaatiossa jaettu johtajuus nähtiin merkittävänä työhyvinvoinnin ja
työn mielekkyyden lisääjänä.
Koulun aikuisilla on monenlaista osaamista. Töitä on paljon ja niiden suorittaminen edellyttää monia aikuisia. Jaettu johtajuus sitouttaa: rehtorin ei tarvitse tehdä
tai osata kaikkea, vaan koko yhteisön osaaminen lisääntyy johtajuutta jaettaessa.
Se lisää myös motivaatiota ja intoa työhön. (K20R2)

Vaikka jaettu johtajuus näyttäytyi pääasiassa myönteisenä ja johtamista helpottavana ilmiönä, katsoi kolme vastaajaa, että rehtorin ei tule jakaa johtajuutta lainkaan.
Jaettu johtajuus voi pahimmillaan aiheuttaa sen, että kukaan ei vastaa mistään.
Koulu on lähtökohtaisesti päällikön eli rehtorin johtama yksikkö. (K20R66)

Likert-kyselyssä rehtoreiden näkemykset jaetusta johtajuudesta painottivat hieman
enemmän tulkintaa jaetusta johtajuudesta rehtorin ja opettajien välillä erilaisissa tilanteissa tapahtuvana vuorovaikutuksena. Avointen vastausten perusteella voidaan
sen sijaan todeta päinvastaista. Vastaajat kuvasivat jaettua johtajuutta enimmäkseen
delegointina ja vähäisemmässä määrin tilanteissa tapahtuvana vuorovaikutuksena.
Vastaajista 17 katsoi jaetun johtajuuden toteutuvan ainoastaan tehtäviä delegoimalla. Delegoinnin edellytyksenä he pitivät selkeästi määriteltyjä vastuita ja tehtäväkuvia, joita ilman voi ilmetä omavaltaisuutta ja ohijohtamista. Jaetun johtajuuden
he katsoivat tapahtuvan pääasiassa erilaisten rakenteiden kautta. Rakenteiden kuvattiin muodostuvan erilaisista toimijoista tai toimijaryhmistä, kuten johtoryhmä,
aineryhmät, tiimit ja vararehtori.
Kuusi vastaajaa katsoi jaettua johtajuutta tapahtuvan ainoastaan tilanteissa tapahtuvana vuorovaikutuksena. Vastaajien näkemykset jaetusta johtajuudesta tilanteissa tapahtuvana vuorovaikutusta korostivat osaamisen johtamista, epävarmuuden
sietämistä, hyvää laatua ja kaikkien työyhteisön yksilöiden vahvuuksien löytymistä.
Tavoittelemme inhimillisesti tehokasta oppilaitosta, jonka toiminta perustuu osaamisen johtamiseen. Tällöin erikoisosaamista löytyy melkeinpä kenestä tahansa
työyhteisössä. Riippuen tilanteesta suunnittelu ja osavastuiden jakaminen vaihtelee
opettajaosaamista hyödyntäen. (K20R55)

Ainoastaan kaksi vastaajaa kuvasi jaettua johtajuutta sekä delegointina että tilanteissa tapahtuvana vuorovaikutuksena.
Osa johtajuudesta täytyy olla määritelty eli kuka on vastuussa virallisesti asioista.
Muuten johtajuutta voi jakaa tilanteen mukaan, joku opettaja voi vetää esimerkiksi
tietyn palaverin tai ottaa vastuulleen jonkun kokonaisuuden hoitamisen ja niin
edelleen. (K20R69)
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Rehtoreiden näkemyksiä jaetusta johtajuudesta tarkasteltiin myös rehtoreiden saaman johtamiskoulutuksen valossa. Tämän pohjalta havaittiin, että mikäli rehtori oli
suorittanut opetustoimen hallinto ja johtaminen -perusopinnot (25 op) niin summamuuttuja 1 (Jaettu johtajuus rehtorin, alaisten ja tilanteiden välisenä vuorovaikutuksena) sai korkeamman arvon (4,15) kuin muun koulutustaustan omaavien rehtoreiden vastauksissa (3,62). Tämä viittaa siihen, että kyseisen koulutuksen suorittaneet
rehtorit näkivät jaetun johtajuuden muita rehtoreita hieman vahvemmin rehtorin,
alaisten ja tilanteiden välisenä vuorovaikutuksena. Summamuuttujien 1 ja 2 välinen
lineaarinen korrelaatio oli negatiivinen (r = -0,78). Voidaan todeta (Kuvio 11.3),
että negatiivinen korrelaatio summamuuttujien 1 ja 2 välillä on hieman korkeampi
kuin koko vastaajajoukolla.

Kuvio 11.3 Lineaarinen korrelaatio summamuuttujien 1 ja 2 välillä kertoo, kuinka opetustoimen hallinto
ja johtaminen -perusopinnot (25 op) suorittaneet rehtorit näkivät jaetun johtajuuden muita rehtoreita hieman vahvemmin vuorovaikutuksena. Kuvan vaaka-akseli (Faktori 1) kuvaa jaettua johtajuutta vuorovaikutuksena ja pystyakseli (Faktori 2) jaettua johtajuutta delegointina. Asteikko 1–5 kuvaa näiden kahden
jaetun johtajuuden ulottuvuuden painottumista rehtoreiden vastauksissa (1 = täysin eri mieltä – 5 = täysin
samaa mieltä).

On kuitenkin huomioitava, että opetustoimen hallinto ja johtaminen -perusopinnot
suorittaneiden rehtoreiden vastaajamäärä (n = 13) oli kyselyssä pieni, ja siten tulosta
voidaan pitää vain suuntaa-antavana. Mielenkiintoista on kuitenkin havaita, että
johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET) suorittamisella ei näyttänyt olevan vaikutusta käsitykseen jaetusta johtajuudesta puoleen eikä toiseen.
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11.6 Koulujen johtamisjärjestelmät rehtorien kuvaamina
Rehtoreita pyydettiin kuvaamaan koulunsa johtamisjärjestelmää kolmella erillisellä
kysymyksellä. Ensimmäinen kysymys muodostui taulukosta, johon oli listattu koulun eri toimijoita henkilö- ja ryhmätasolla (mm. rehtori, kaikki opettajat, johtoryhmä). Taulukkoon rehtorien tuli merkitä koulussaan johtamistehtäviin osallistuvat henkilöt ja ryhmät. Toisessa kysymyskokonaisuudessa rehtorit vastasivat Likert-asteikollisiin kysymyksiin, joissa oman koulun johtamista tarkasteltiin jaetun
johtajuuden teoriasta johdettujen väittämien kautta. Kolmantena oli rehtorin omaa
koulua koskeva avoin kysymys aiheesta.
Taulukkovastausten mukaan 21 koulussa ei ollut johtoryhmää, mutta näistäkin
kouluista neljässä johtamistehtäviin osallistuivat tiimien vetäjät tai kehittämistyöryhmien puheenjohtajat, seitsemässä johtamistehtäviin valitut opettajat ja kolmessa
kaikki opettajat. Siten jäljelle jääneissä seitsemässä koulussa johtamistehtäviin
osallistuivat vain rehtori ja vara- tai apulaisrehtori. Yksi rehtori vastasi hoitavansa
johtamistehtävät yksin. Vastaajien sukupuolella, iällä tai kokemuksella rehtorina tai
opettajana ei näyttänyt olevan vaikutusta koulussa vallitsevaan johtamisjärjestelmään, vaikkakaan näin pienellä otoksella tilastollisen merkitsevyyden toteaminen
ei ollut mahdollista.
Kun vastaajien koulutustaustaa verrattiin rehtorin ilmoittamaan johtamisjärjestelmään, huomattiin, että niissä kouluissa, joissa rehtori on suorittanut johtamisen
erikoisammattitutkinnon (JET) tai yliopistossa suoritettavat opetushallinnon perustai aineopinnot, koulussa oli useammin johtoryhmä (JET, 82 %; opetushallinnon
perus- tai aineopinnot, 86 %). Sen sijaan vain 63 prosentissa niistä kouluista, joiden
rehtori oli suorittanut ainoastaan opetushallinnon tutkinnon, oli johtoryhmä. Lisäksi
koulun sijaintikunnan rakenteella näytti olevan vaikutusta johtoryhmän olemassaoloon: kaupunkimaisissa kunnissa johtoryhmiä oli useammin kuin maaseutumaisissa kunnissa (Taulukko 11.2). Tilastollista merkitsevyyttä näin pienellä aineistolla
ei kuitenkaan voida todeta, vaan olennaisen tekijän havaitseminen vaatisi laajempaa
aineistoa ja analyysia.
Taulukko 11.2 Tilastollinen kuntaryhmä ja johtoryhmät
Ei johtoryhmää

Johtoryhmä

Maaseutumaiset kunnat (n = 17)

59 %

41 %

Taajaan asutut kunnat (n = 15)

33 %

66 %

Kaupunkimaiset kunnat (n = 38)

11 %

89 %

Likert-asteikollisten vastausten perusteella voidaan todeta, että pääsääntöisesti
kaikki opettajat voivat osallistua koulun strategiatyöhön (keskiarvo ka = 4,45; keskihajonta kh = 0,69). Rehtorit olivat myös hyvin selkeästi eri mieltä sen väittämän
kanssa, minkä mukaan koulun johtamistyöhön voisi osallistua vain ennalta sovittu
joukko opettajia (ka = 2,11; kh = 1,12). Lisäksi rehtorit arvioivat, että heidän koulussaan kaikki ne henkilöt, joille johtajuutta on jaettu, tuntevat omat vastuualueensa
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(ka = 4,27; kh = 0,74), ja myös muut opettajat tietävät, keiden tehtäväksi johtajuutta
on jaettu (ka = 4,21; kh = 0,74) sekä mitkä kunkin henkilön johtamiseen liittyvät
vastuualueet ovat (ka = 4,04; kh = 0,75).
Kysymys johtajuuden jakamisesta koko opettajakunnan kesken jakoi vastauksia
koskien oman koulun toimintaa. Rehtoreiden vastausten perusteella näyttää sille,
että osassa kouluista johtajuuden jakaminen koko opettajakunnan kesken oli keskeinen osa koulun toimintaa ja osassa kouluja näin ei todettu olevan (ka = 3,42; kh
= 1,04). Rehtoreiden vastaukset jakautuivat varsin tasaisesti heidän ottaessaan kantaa johtajuuden toteutumiseen ainoastaan sovittujen rakenteiden puitteissa (ka =
3,14; kh = 1). Johtajuutta siis tapahtuu monella tapaa – niin sovittujen rakenteiden
puitteissa kuin vapaasti niiden ulkopuolellakin.
Rehtoreita pyydettiin avoimella kysymyksellä kuvaamaan koulunsa johtamisjärjestelmiä kyselyn teemojen valossa. Kaikkiaan 38 rehtoria kertoi omin sanoin koulunsa johtamisjärjestelmästä. Jaetun johtajuuden näkökulmasta kaikissa kuvauksissa oli mukana tehtävien ja vastuiden jakamiseen liittyviä piirteitä. Jaetun johtajuuden osatekijöitä tuli esiin suuressa osassa vastauksia (n = 31) ja näistä pääosa
(n = 26) kuvasi eri tavoin muodostettujen ryhmien toimintaan perustuvia rakenteita,
ja tästä joukosta 14 vastausta sisälsi varsinaisesti sanan johtoryhmä.
Useissa rehtoreiden kirjoittamissa kuvauksissa johtoryhmän muodosti joukko
opettajia ja rehtoreita, joilla oli johtoryhmätyön ulkopuolella kehittämisryhmien tai
-tiimien vetovastuita. Johtoryhmän jäsenyyteen yhdistyi siis muita vastuutehtäviä
ja ryhmäjohtajuuksia.
Koulullani on johtoryhmä, jonka jäsenet johtavat pedagogisia ja koulun kehittämiseen liittyviä ryhmiä. (K28R4)
Esimerkiksi uuden [opetussuunnitelman perusteiden] haltuunottoa varten on koulussamme kolme työryhmää, jotka varsin itsenäisesti saavat suunnitella tulevaa.
Jokaisessa ryhmässä on yksi opettaja/opo johtoryhmästä. Hänen tehtävänsä on pitää jory ajan tasalla suunnittelusta. (K28R40)

Näistä vastauksista ei kuitenkaan käynyt ilmi, ketkä kaikki kuuluivat kehittämisryhmiin – kohdistuiko vastuu tästä työskentelystä kaikille opettajille vai vain osalle
opettajakuntaa. Joissakin kuvauksissa tehtävänjaon laajuus ja siihen osallistumisen
perusteet kuvattiin tarkemmin.
Rehtori, apulaisrehtori, johtoryhmä [ja] muutamalle opettajalle delegointipäätöksellä hallinnollisia tehtäviä. Jokainen johtoryhmän jäsen vetää työryhmää, kaikki
opettajat kuuluvat johonkin työryhmään. (K28R35)
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Osassa rehtoreiden vastauksista (n = 12) ei ollut mainintaa johtoryhmästä. Niissä
kuitenkin kuvattiin muuta ryhmä- tai tiimiperustaista vastuun- ja tehtävänjakoa
opettajakunnan kesken.
Rehtori ja apulaisrehtori ovat tiivis yhteistyöpari. Lisäksi koulutyön kehittämisryhmien puheenjohtajat toimivat rehtoreiden tukena. Puheenjohtajien tehtävät vaihtuvat vuosittain eli kaikki opettajat ovat vuorollaan vastuussa kehittämistyön vetämisestä. (K28R14)
Koulussa virkarehtori ja -apulaisrehtori [ja] viikoittain kokoontuu 5-henkinen
suunnitteluryhmä, jonka opettajajäsenet opettajakunta valitsee kaksivuotiskaudeksi. Ryhmän jäsenille erillinen korvaus. Työtehtäviä jaettu työryhmille (..), kehittämisryhmille (..), pedagogisille ryhmille (..). Aineryhmissä sovitaan ja kehitetään omaan oppiaineeseen liittyviä asioita. (K28R27)

Kolmannes vastauksista voitiin luokitella sellaisiksi, joissa joko kuvattiin toisenlaisia työyhteisöä osallistavia toimintatapoja ja tehtävien jakamisen malleja
(n = 7) tai kerrottiin johtamisjärjestelmän olevan kehitteillä, murrosvaiheessa
(n = 5). Ensimmäisen kaltaisten vastausten joukossa oli kahdentyyppisiä kuvauksia.
Niissä suuressa osassa korostettiin sitä, kuinka koulun toiminnassa pyritään ottamaan käyttöön kaikkien opettajien osaaminen. Jotkut kuvauksista kertoivat hierarkkisemmista toimintatavoista, joissa rehtori määrittää tehtävät valituille henkilöille.
Viikkopalaverissa käydään läpi seuraava työviikko ja sovitaan vastuunjaosta kussakin ohjelmassa olevassa asiassa. Jokainen opettaja esittää mielipiteensä haluamiinsa asioihin ja useimmiten jopa yksittäiset mielipiteet tulevat huomioiduiksi
pienessä koulussa. (K28R57)

Murrosvaiheen kuvauksissa tuli esiin koulun johtamisjärjestelmän muuttaminen tai
kehittäminen uudenlaiseen suuntaan. Muutos koettiin hitaaksi, ja jaettuun johtamiseen perehtymisen katsottiin edellyttävän totuttelua ja tukea rehtorilta. Muutos on
hidasta ja jaetun johtajuuden käytänteisiin totuttelu saattaa vaatia totuttelua ja tukea
rehtorilta.
Koulun johtamisrakenne on vielä murroksessa (..) Tänä lukuvuonna olen keskittynyt tiimien vetäjien tukemiseen, jotta he uskaltaisivat ottaa johtajuutta tiimeissään.
Jaettu johtaminen koko työyhteisössä on tavoitteeni, mutta toimintakulttuurin
muutos vie aikansa. (K28R69)
Muutos hierarkkisesta ja autoritaarisesta johtajuudesta on koulussamme vasta
alussa. Työtä riittää luutuneiden asenteiden vapauttamisessa. Muutosvastarinnan
takia asiassa on kuitenkin pitänyt edetä hyvin pienin askelin. (K28R7)
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11.7 Pohdinta
Jaetussa johtajuudessa keskeistä on nimenomaan se, miten johtajuus on jaettu (Halttunen, 2009, 28), ja yksittäisten tehtävien delegointia pidetään usein vasta jaetun
johtajuuden ensimmäisenä askeleena jaetun johtajuuden käytänteiden kehittymisessä työyhteisöissä (Kyllönen, 2011, 81). Jaetun johtajuuden onkin todettu ilmenevän parhaiten tilannesidonnaisesti organisaation jäsenten välisissä suhteissa, ei
vain muodollisesti sovituissa vastuissa ja rooleissa (Scribner, Sawyer, Watson &
Myers 2007, 69). Lisäksi organisaation jäsenten välisen vuorovaikutuksen nähdään
tekevän johtamisesta aidosti jaettua (Juuti, 2013, 46–49). Tämä tarkoittaa ajan, tilan
ja mahdollisuuksien antamista sekä ymmärrystä siitä, milloin on syytä antaa kouluyhteisön jäsenille mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon (Duif ym., 2013, 12).
Tällöin jaetun johtajuuden tulokset eivät aina ole ennustettavia, vaan ratkaisut nousevat koko kouluyhteisön dynamiikasta (Scribner ym., 2007, 74). Jaettu johtajuus
rehtorin, alaisten ja tilanteiden välisenä vuorovaikutuksena voi parhaimmillaan synnyttää aidosti uusia ideoita ja innovaatioita. Tämä teoreettinen ja vuorovaikutuksellisuutta painottava tulkinta tarjoaa peilauspintaa tässä luvussa tarkastellun jaetun
johtajuuden ilmenemismuodoille.
Jaetun johtajuuden tematiikkaa lähestyttiin reittiä. Ensin rehtoreilta kysyttiin
heidän näkemyksiään jaetusta johtajuudesta ja toiseksi rehtorit kuvasivat oman koulunsa johtamisjärjestelmiä. Tulosten analyysi ja tulkinta ovat perustuneet näkemykseen johtamisen jakamisen tavasta. Jaettua johtajuutta on tarkasteltu akselina, jonka
toisessa ääripäässä on johtamisen jakaminen delegointina ja toisessa jaettu johtajuus tulkitaan rehtorin ja alaisten väliseksi, erilaisissa tilanteissa tapahtuvaksi vuorovaikutukseksi. Faktorianalyysin tulokset mukailevat aiempaa havaintoa (Lahtero
ym., 2017) siitä, että rehtoreiden näkemyksen jaetusta johtajuudesta delegointina
voimistuessa näkemys jaetusta johtajuudesta tilanteissa tapahtuvana vuorovaikutuksena vähenee. Ja vastaavasti, kun näkemys jaetusta johtajuudesta delegointina
vähenee, voimistuu näkemys jaetusta johtajuudesta tilanteissa tapahtuvana vuorovaikutuksena. Tässä tulkinnassa yksittäisen rehtorin näkemyksen tasolla jaettu johtajuus on yhdistelmä rehtorin koulun virallisille rakenteille ja henkilöille delegoimia ennalta määriteltyjä tehtäviä ja vastuita sekä koulun virallisten ja epävirallisten rakenteiden sisällä ja niiden välillä erilaisissa tilanteissa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Se, missä määrin nämä jaetun johtajuuden elementit kulloinkin korostuvat,
on rehtorikohtaista. Tällä akselilla tarkasteltuna kyselyyn vastanneiden rehtoreiden
(n = 71) näkemykset jaetusta johtajuudesta painottuivat Likert-asteikollisissa vastauksissa aavistuksen enemmän tilanteissa tapahtuvan vuorovaikutuksen puoleen.
Tämä painopiste kuitenkin muuttui selkeästi, kun siirryttiin tarkastelemaan jaetun
johtajuuden näkemyksiä rehtorien itse kuvaamina. Avovastauksissa rehtorit painottivat tehtävien delegointia sekä selkeitä tehtävien ja vastuiden määrittelyjä. Tämän
tulkittiin tuovan vakautta johtajuuden jakamiseen ja myös estävän omavaltaisen
250

toiminnan tai ohijohtamisen esiintymistä. Jaetun johtajuuden perustaksi ja toteutumisväyläksi kuvattiin erilaisia ennalta määriteltyjä rakenteita, kuten johtoryhmät,
aineryhmät, erilaiset tiimit ja myös vararehtori.
Rehtoreiden näkemyksissä esiin tulleet delegointia painottaneet jaetun johtajuuden elementit olivat mukana myös vastauksissa, joissa rehtorit kuvasivat oman koulunsa johtamisjärjestelmiä ja -käytänteitä. Sekä johtamisjärjestelmää kuvaavassa
taulukossa että rehtoreiden avoimissa vastauksissa tuli vahvasti esille erilaiset ja
varsin monimuotoiset ryhmä- ja tiimirakenteet, joilla tehtäviä on pyritty jakamaan
opettaja- ja rehtorikunnan kesken. Vaikka rehtori ei olisi raportoinut koulussaan
olevan johtoryhmää, johtamiseen ja koulun kehittämiseen liittyvät tehtävät sekä asioiden valmistelu oli lähes poikkeuksetta jollain tapaa kuitenkin hajautettu. Paikoin
näyttää sille, että koulujen sisällä on useita eri tehtäviin keskittyneitä työryhmiä ja
ryhmän tehtävän ala on paikoin määritelty kohtalaisen kapeasti. Tällainen malli todennäköisesti tekee ryhmän tehtävästä hallittavan ja myös osallistaa suuren osan,
ellei kaikkia, opettajakunnasta johonkin yhteiskehittämiseen tai -suunnitteluun.
Joissakin johtamisjärjestelmien kuvauksissa todettiin uusien toimintatapojen olevan vasta kehittymässä, murrosvaiheessa. Vaikka vastauksissa oli eroja sen suhteen,
kuinka erilaisia tehtäviä ja vastuita on kouluyhteisössä jaettu ja kuinka vakiintuneita
rakenteet olivat, kaikissa avovastauksissa oli mukana jakamisen elementtejä – kaikissa kouluissa ainakin osa opettajista on osallisena koulun toiminnan suunnittelussa, kehittämisessä tai päätöksenteon valmistelussa. Verrattaessa avovastauksia
Likert-asteikollisiin kysymyksiin siitä, kuinka jaettuun johtajuuteen liitettävät seikat toteutuvat heidän omassa koulussaan, painottuvat avovastauksissa enemmän
tehtävien ja vastuiden jakamiseen liittyvät elementit. Likert-asteikollisissa vastauksissa rehtoreiden kuvaukset koulujensa johtamisjärjestelmistä jakautuivat siten, että
paikoin joidenkin rehtoreista raportoidessa johtajuuden tapahtuvan ainoastaan sovittujen rakenteiden puitteissa ja olevan jaetun vain osalle opettajakuntaa, osa kertoi
näiden seikkojen toteutuvan koulussaan melko päinvastaisella tavalla. Kuitenkin
pohdittaessa avovastausten suhdetta näihin tulkintoihin, on huomioitava avovastausten määrä (n = 38), joka edustaa vain reilua puolta kaikista kyselyyn vastanneista rehtoreista (n = 71). Kokonaisuutena rehtoreiden antamat oman koulun johtamisjärjestelmien kuvaukset kertovat varsin systemaattisesta toiminnasta, jossa
tehtävät ja vastuut ovat kaikkien tiedossa.
Suhteessa edellä esitettyyn, tämä luku tarkasteli myös jaettua johtajuutta koskevien näkemysten ja koulukohtaisesti käytössä olevien johtamisjärjestelmien ohella
rehtoreiden saamaa koulutusta. Tulosten mukaan voidaan varovaisesti todeta, että
ne rehtorit, jotka olivat suorittaneet yliopistossa 25 opintopisteen laajuiset opetustoimen hallinnon ja johtamisen opinnot, näkivät jaetun johtajuuden hieman enemmän rehtorin, alaisten ja tilanteiden välisenä vuorovaikutuksena ja vähemmän ennalta määriteltyjen tehtävien delegointina kuin muut vastaajat. Toisin sanoen yliopistossa suoritetut opinnot tuottivat erilaisen käsityksen jaetusta johtajuudesta kuin
opetushallinnon tutkinnon tai johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaminen.
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Erilaisiin lyhytkestoisiin koulutuksiin osallistumisella ei analyysin mukaan ollut
vaikutusta käsityksiin jaetusta johtajuudesta. Koska 25 opintopisteen laajuisten
opetustoimen hallinnon ja johtamisen opinnot suorittaneiden rehtoreiden vastaajamäärä jäi pieneksi, on saatu tulos ainoastaan suuntaa-antava. Tuloksista tehtävät
tulkinnat myötäilevät osaltaan aiempia havaintoja (Lahtero & Kuusilehto-Awale,
2015) siitä, että koulun johtamisen kokonaisvaltaisen luonteen korostaminen on tärkeämpää kuin se, miten ja millä tasolla rehtorin yksittäisiä osaamisalueita kuvataan.
Rehtorikoulutusten opetussuunnitelmissa johtajuutta ei tulisi siten opettaa toisistaan
irrallisina osa-alueina vaan niiden yhdistelminä. Rehtorin koulutustason vaikutuksen selvittämiseksi tarvitaan vielä lisätutkimusta.
Käsillä olevassa luvussa selvitettiin rehtoreiden näkemyksiä siitä, missä määrin
heidän näkemystensä mukaan jaettu johtajuus on rehtorin, alaisten ja tilanteiden välistä vuorovaikutusta ja missä määrin ennalta määrättyjen tehtävien delegointia. Lisäksi hahmoteltiin koulujen johtamisjärjestelmiä rehtoreiden antamien kuvausten
pohjalta jaetun johtajuuden viitekehyksessä sekä kysyttiin rehtoreiden koulutustaustaa. Etenkin rehtoreiden omin sanoin antamissa avoimissa vastauksissa, jotka
koskivat näkemyksiä jaetusta johtajuudesta ja koulun omia käytänteitä, painotus oli
johtajuuden jakamisen delegatiivisissa elementeissä. Jaetun johtajuuden kehittymisen näkökulmasta tarkasteltuna, delegatiivinen lähestymistapa on tyypillinen ensiaskel johtajuuden jakamisen käytänteissä (Kyllönen, 2011, 81). Tosin tässä kyselyssä ei pyydettytietoa siitä, mitä kouluissa on johtajuuden osalta asetettu tavoitteeksi, ja siksi tällainen tulkinta ensiaskelista on suurelta osin teoriaan pohjaavaa
arvailua. Toisaalta suomalaisen koulunjohtamisen on todettu perustuvan paljolti jakamisen periaatteelle (Taajamo ym., 2014), ja sen vuoksi kysymys johtajuuden jakamisen käytänteiden käytännönsovelluksista voi ollakin mielekäs pohdittavaksi
koulujen johtamisen näkökulmasta. Kyselyn vastaajamäärän edustaessa vain pientä
osaa rehtoreista tuloksia ja tulkintoja voidaan pitää suuntaa-antavina ja hedelmällisenä lähtökohtana jatkotutkimukselle sekä uusille kysymyksille. Rehtoreiden koulutuksen tutkimustarpeen ohella jatkossa olisi tarpeen tutkia myös sitä, miten opettajat kokevat jaetun johtajuuden tosiasiassa koulussaan toteutuvan. Tätä varten kysely tulisi ulottaa koskemaan myös koulujen johtoryhmien jäseniä ja kaikkia opettajia. Tällöin olisi myös mahdollista tutkia, kokevatko kouluorganisaation eri hierarkiatasoilla toimivat henkilöt – rehtorit, johtoryhmien jäsenet ja opettajat – jaetun
johtajuuden toteutumisen koulussaan samalla tavoin.
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12 Tiivistelmä
Jarkko Hautamäki

Ajattelun ja oppimaan oppimisen tilaa ja muutoksia on tutkittu vuodesta 1996. Peruskoulun päättövaihetta – yhdeksättä vuosiluokkaa – tutkittiin ensimmäisen kerran
1998 ja arviointi toistettiin 2001. Systemaattista muutosta ei havaittu mitattujen tunnuslukujen – testein osoitetun osaamisen, asennekyselyin arvioitujen oppimista tukevien asenteiden ja oppimista haittaavien asenteiden – avulla tarkasteltuna.
Vuonna 2012 havaittiin vuoden 2001 koko maata edustavaa kouluotantaa hyväksi
käyttäen osoitetun osaamisen ja oppimista tukevien asenteiden tason lasku sekä oppimista haittaavien asenteiden tason nousu. Vuonna 2017 selvitettiin käyttäen kolmannen kerran vuoden 2001 kouluotantaa (samat 83 koulua, 7 811 oppilasta, kato
13 %), oliko heikentynyt tulos muuttunut. Lisäksi koottiin moniosainen täydentävä
aineisto tutkituista kouluista: kysyttiin oppilaiden saama kolmiportainen tuki, selvitettiin luokanmuodostamisen perusteet, tehtiin rehtori- ja opettajakysely sekä hankittiin toisen asteen valintarekisteritiedot. Lisäotantana (31 koulua, 2032 oppilasta,
kato 32 %) tutkittiin kokeellista asetelmaa käyttäen erilaisten ohjeiden ja valintamahdollisuuksien merkitys tehtäväsitoutumiselle.
Suomessa havaittu tulosten lasku on havaittu useissa muissakin kehittyneissä
maissa. Ilmiö on nimetty anti-Flynn-efektiksi. Vuoden 2017 tulos oli selkeä: antiFlynn-efekti oli pysähtynyt. Osoitetun osaamisen – kognitiivisen suorituksen – taso
oli noussut takaisin vuoden 2012 mutta ei vielä vuoden 2001 tasolle. Oppimista
tukevien asenteiden ja oppimista haittaavien asenteiden kohdalla havaittiin sama
muutos: paluu vuoden 2012 tasolle vaan ei vielä vuoden 2001 tasolle. Asenteiden
merkitystä tutkittiin laajentamalla tarkastelu minäkäsitysten ryhmittelyyn itseorganisoituvien verkkojen (SOM) menetelmän avulla: minäkäsitykset muodostivat
yhtenäisen rakenteen ja niiden taso oli vaikuttava tekijä, mutta niitä vahvemmin
koulu-uraa koskeviin valintoihin vaikuttivat keskiarvo ja osoitettu ajattelun ja oppimaan oppimisen taso. Asenteiden vaihtelusta yli 90 % oli oppilaiden välistä vaihtelua.
Koulutuksellista tasa-arvoa arvioitiin usealla tavalla. Koulujen ja luokkien selitysosuudet eivät ole oleellisesti muuttuneet vuoden 2012 tuloksesta: pääosa osoitetusta ajattelun ja oppimisen vaihtelusta oli oppilaiden välistä, noin 13–18 % luokkien ja noin 4–6 % koulujen välistä vaihtelua. AVI-alueiden välillä oli tilastollisesti
merkitsevää vaihtelua siten, että korkeimmat tulokset havaittiin useimmiten Eteläja Lounais-Suomessa, heikoimmat Itä-Suomessa, Lapissa ja muussa Pohjois-Suo-
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messa. Alueiden ero oli pieni nelitasomallissa. Alueiden vertailua ajatellen aineistokato oli suurin Lapissa ja Pohjois-Suomessa. Päätelmämme on: tarkkailua tarvitaan alueiden ja koulujen välisten erojen muutosten tunnistamiseksi. Vanhempien
koulutus vaikutti oppilastasolla edelleen entisin tavoin: selitysosuus vaihteli viidestä prosentista kahdeksaan prosenttiin. Koulutasolla selitysosuus oli tietenkin
suurempi vaihdellen 20–38 prosentin välillä (vertailtaessa erilaisia ajattelun ja oppimaan oppimisen osa-alueita). Sukupuoli selitti aikaisempien tutkimustemme tapaan eniten lukutaidon eroista (efektikoko 0,35), ja pienimmillään sukupuolierot
olivat päättelevässä osaamisessa (efektikoko 0,07). Koulukielellä (suomi tai ruotsi)
ei ollut tilastollista efektiä.
Kokeellisen tutkimusasetelman tulosten perustella vaikuttaa siltä, että odotettu
palaute voi lisätä arvioinnin koettua merkityksellisyyttä ja lisätä oppilaan sitoutumista tehtävien suorittamiseen, jos hän saa ennen tehtävien tekemistä tietää saavansa palautetta onnistumisestaan tehtävien tekemisen jälkeen. Tulokset merkitsevät samalla sitä, että adaptiivisella eli oppilaan taitotasoon mukautuvalla testauksella voidaan saada perustellumpia arvioita oppilaiden todellisista kompetensseista
tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa: adaptiivinen testaus sijoittuisi low-stakes
ja high-stakes-testaustapojen väliin.
Perusopetuksen päättöarvosanojen keskeisen merkityksen vuoksi arvosanoja
tarkasteltiin rekisteritietojen avulla. Tyttöjen arvosanojen keskiarvot olivat kaikissa
aineissa poikien keskiarvoja korkeampia. Arvioinnissa mitattu osaaminen pienensi
sukupuolieroja selittäessään 42 prosenttia lukuaineiden ja 21 prosenttia taito- ja taideaineiden keskiarvojen vaihtelusta. Pelkillä asenteilla voitiin todistusarvosanojen
kohdalla selittää noin 7–28 prosenttia. Kokonaisuudessaan mitatulla osaamisella ja
arvioiduilla asenteilla voitiin selittää 67 prosenttia keskiarvon vaihtelusta. Arviointikäytäntöjen merkitys todistuksen rekisteröimälle osaamiselle ja testein osoitetun
ajatteluntaitojen kehitykselle on mitä ilmeisin.
Kohtuullisesti sovellettuna luokan- ja ryhmänmuodostus on yksi koulutuspoliittinen keino vaikuttaa oppilaiden ajatteluun ja oppimaan oppimiseen. Eriyttävät ryhmittelyt perustuvat lainsäädäntöön, jota täydentävät kuntien määräykset. Ryhmittelyin säädellään dynaamista tasapainoa yhtäältä oppilaiden osaamisen, asenteiden ja
intressien vaihtelun ja toisaalta koulun keinovaihtoehtojen kesken. Erilaisin tavoin
painotettujen luokkien (mm kielet, matematiikka tai luonnontiede; erityisen tuen
ryhmät) kesken oli merkittäviä tilastollisia eroja. Eroista pääosa oli sellaisia, joita
on syytä olettaakin esiintyvän, koska tarkoituksena on tarjota eriytyviä oppimisympäristöjä erilaisten osaamisten ja intressien mukaisesti. Luokka- ja opetusryhmittelyt olivat yhteydessä oppilaiden kotitaustaan niin painotetun opetuksen luokkien
kuin tehostettua ja erityistä tukea saaneiden järjestelyissä. Samalla on niin, että ajattelu ja oppimaan oppiminen voivat hyvin myös tavallisilla luokilla, joissa opiskeli
80 prosenttia oppilaista.
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Keskiarvo yhdessä ajattelun ja oppimaan oppimisen kanssa vaikuttaa toisen asteen valintatoiveisiin ja saatuun opiskelupaikkaan. Hakukohteiden (ammatillinen
oppilaitos tai lukio) mukaan tarkasteltuna ääripäinä ovat ’vain lukio’ (korkein arvosanojen keskiarvo) ja ’vain ammatillinen oppilaitos’ (matalin keskiarvo). Valintakohteissa (ammatillinen koulutus – lukio) havaittu sukupuoliero liittyi vahvasti
koulumenestykseen. Edelleen piti paikkansa jo useasti todettu vanhempien koulutuksen merkitys: mitä pidemmälle koulutettuja isä ja äiti ovat, sitä useammin haetaan ja päästään lukiokoulutukseen.
Johtamisjärjestelmät sekä rehtoreiden ja opettajien käsitykset ja uskomukset liittyvät koulun organisaatioon. Koulun johtamista käsitellään tarkastelemalla rehtoreiden näkemyksiä jaetusta johtamisesta sekä rehtoreiden kuvauksia koulujensa
johtamisjärjestelmistä. Lisäksi opettajien näkökulmaa tuodaan esiin tutkimalla,
kuinka opettajat kuvaavat mahdollisuuksiaam oppilaiden oman oppimistoiminnan
säätelyn kehittymisessä (metakognitiivinen tietoisuus). Johtamisen jakamisesta vallitsevat käsitykset liittyvät siihen, miten kouluyhteisöä johtamalla voidaan lisätä
opettajien keskinäistä vuorovaikutusta. Sen kautta voimistetaan koulun organisaation kykyä joustaa ja sovittaa toimintansa vaihtuviin oppilaiden, opettajien ja vanhempien tarpeisiin. Metakognitiivisen tietoisuuden tukemisen kehityksessä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksella on selkeät mahdollisuudet erityisesti silloin,
kun opettajien jatkuvaa kehitystä voidaan tukea mentoroinnin keinoin. Keskeinen
havainto kirjan teeman kannalta oli se, että opettajien kyselyssä ilmoittamien oppilasarvostelua koskevien käytänteiden vaihtelu liittyi opettajien käsityksiin mahdollisuudesta tukea oppilaiden tietoa omasta oppimisestaan.
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