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1
1 Oppimaan oppimisen arviointi
Mari-Pauliina Vainikainen, Natalija Gustavson, Irene Rämä,
Sirkku Kupiainen ja Jarkko Hautamäki

1.1 Johdanto
Ajattelun kehittäminen on nähty koulutuksen yhdeksi keskeisimmistä tavoitteista
jo kauan (National Research Council,1987). Toisinaan tähän tavoitteeseen on pyritty erillisten interventio-ohjelmien kautta (esim. Adey & Shayer, 1994), mutta
useimmiten ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen on ajateltu kehittyvän eri
oppiaineiden yhteydessä. Tämä on ollut tilanne myös Suomessa. Vaikka oppimaan oppiminen on esiintynyt käsitteenä koulutuspoliittisissa dokumenteissa jo
1990-luvulta lähtien, vasta vuoden 2014 opetussuunnitelmauudistus nosti sen
konkreettiseksi osaksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita (ks. Opetushallitus, 2014). Oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot on nostettu ensimmäiseksi
seitsemästä laaja-alaisen osaamisen painoalueesta, jotka läpäisevät kaikki oppiaineet ja luokka-asteet. Oppimaan oppimisen ja ajattelun taitojen kehittäminen on
näin kirjoitettu jokaisen oppiaineen opetussuunnitelman perusteisiin keskeisenä
tavoitteena.
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Oppimaan oppimisella tarkoitetaan tiivistetysti taitoa ja halua tarttua uusiin oppimishaasteisiin (Hautamäki ym., 2002; Hautamäki, Hautamäki & Kupiainen,
2010). Ensisijaisesti sillä tarkoitetaan yksilöllisiä taitoja, tietoa, valmiuksia, asenteita, uskomuksia ja tehtävätilanteisiin suhtautumista, jotka kehittyvät vuorovaikutuksessa oppilaan eri kehitysympäristöjen kanssa monenlaisten vaikutusmekanismien alaisuudessa. Kehitys- ja kasvatuspsykologista yksilötason mittaamista
voidaan siis käyttää koulujärjestelmän tuloksellisuuden arvioinnissa, ja näin
oppimaan oppiminen onkin ollut yksi koulutuksen tuloksellisuuden kriteeri jo
1990-luvulta lähtien (Opetushallitus, 1998). Oppimaan oppimista on arvioitu
useissa valtakunnallisissa arviointitutkimuksissa vuosina 1996–2003 sekä sittemmin 2012 ja 2017 (Hautamäki ym., 2013; Hautamäki ym., 2019). Arvioinnit ovat
olleet myös osa joidenkin suurten kaupunkien paikallista arviointijärjestelmää,
systemaattisimmin Helsingissä ja Vantaalla.

1.2 Oppimaan oppimisen arvioinnin taustaa
Koulutuksen arviointikeskuksen tutkijat alkoivat vuonna 1995 laatia tehtäväsarjaa
oppimaan oppimisen arvioimiseksi. Lähtökohtana oli käsitys, jonka mukaan
oppiminen prosessina koostuu kahdesta teoreettisesti ja toiminnallisesti erillisestä
mutta yhteen kietoutuvasta tekijästä. Nämä tekijät ovat kognitiivisen tehtävän
suoritus eli osaaminen (valmiudet, taidot, kyvyt) ja tuota suoritusta ohjaavat käsitykset (asenteet, emootiot, uskomukset). Osaamista voidaan arvioida teettämällä
oppilailla sitä mittaavia tehtäviä. Osaamisen käyttöä ohjaavia tunteita ja asenteita
pystytään luokkatilanteessa mittaamaan vain välillisesti päättelemällä siitä, miten
oppilas hyväksyy ja tekee hänelle asetetut osaamistehtävät, tai esittämällä hänelle
oppimista ja (oppimis)toimintaa kuvaavia väitteitä, joihin hänen on otettava kantaa (Hautamäki ym., 2002).
Oppimaan oppimisen osaamiskomponentin keskiössä on ajattelutaito. Ajattelutaidon kehitys alkaa jo sikiökaudella, mutta sen myöhempää kehitystä voidaan
tavoitteellisesti tukea ja edistää oikein valituilla oppisisällöillä ja ohjauksella.
Kouluoppimisessa on keskeisessä asemassa äidinkieli. Käsitteellinen ajattelu vaatii tuekseen kieltä mutta myös erilaisten symbolijärjestelmien, kuten kirjainten,
numeroiden, aritmetiikan peruslaskusääntöjen, sosiaalisten normien, musiikin
notaation ja kuvien kieliopin hallintaa. Jokaisen näistä voidaan katsoa olevan osa
yksilön kasvavaa kognitiivista tieto- ja taitovarantoa.
Oppimaan oppimisen arvioinnissa käytettävien kognitiivisten tehtävien tarkasteluun kattavimman teoreettisen viitekehyksen tarjoaa Andreas Demetrioun teoria
mielen rakenteesta ja kognitiivisesta kehityksestä (Demetriou ym., 2011). Teorian
mukaan kognitiivisten taitojen aktiivinen kehittäminen koulukontekstissa on hyödyllistä (Adey ym., 2007), mutta harjoittaminen pitää sovittaa oppilaiden kehitys-
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tasoon. 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 – sanallinen, määrällinen,
spatiaalinen, sosiaalinen, kausaalinen, luokitteleva – keskittyvät puolestaan spesifeihin taitoihin, ja esimerkiksi oppimisvaikeudet ilmenevät niissä. 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.
Oppilaan asenteita ja uskomuksia lähestytään arvioinnissa kahdesta teoreettisesti itsenäisestä näkökulmasta. Kehityspsykologisesti virittynyt näkökulma keskittyy uskomuksiin, joita oppilaalla on itsestään ja paikastaan lasten ja nuorten
keskeisissä kasvuympäristöissä – kotona, koulussa ja ystäväpiirissä. Arviointikohteena ovat oppilaan näkemys hänen vanhempiensa ja tovereidensa suhtautumisesta kouluun, hänen näkemyksensä itsestään koululaisena ja osaajana sekä hänen itsetuntonsa ja kuvansa asemastaan ystäväpiirissä. Näiden arviointikohteiden
teoriataustaa on avattu tarkemmin niissä tulosluvuissa, joissa käsitellään asenteiden ja uskomusten merkitystä oppimaan oppimisen taitojen eri kehitysvaiheissa.
Motivaatioteoriaan perustuva tarkastelu lähestyy oppilasta koulun tälle asettaman
keskeisen tehtävän – oppimisen – näkökulmasta. Painopiste on oman oppimisen
säätelyssä. Arviointikohteena ovat muun muassa ne tiedostetut tai tiedostamattomat tavoitteet, jotka ohjaavat oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä (uuden oppiminen, menestyminen, oman minän suojelu, mahdollisimman vähällä pääseminen), tekijät, joiden oppilas uskoo ohjaavan opinnoissa menestymistä (yrittäminen, kyvyt, sattuma), sekä hänen valmiutensa tehdä itse töitä menestyäkseen (Niemivirta, 2000).
Myös oppilaan kokemus luokastaan ja koulustaan oppimisympäristönä on tekijä, joka on yhteydessä siihen, miten hän suhtautuu oppimiseen ja koulun hänelle
asettamiin haasteisiin (Hautamäki & Hautamäki, 2000; Scheinin, 2000.) Kolmasja kuudesluokkalaisten ilmaisemia uskomuksia voidaan peilata heidän vanhempiensa ja myös opettajiensa näkemyksiin näille osoitettujen kyselylomakkeiden
vastausten kautta (ks. Lönnqvist ym., 2011).
1.2.1 Osaaminen ja uskomukset oppimis- ja arviointitilanteessa
Oppimaan oppimisen käsitteellinen jako osaamiseen ja uskomuksiin heijastaa näkemystä, että oppimisessa ja tehtäväsuorituksessa on aina kysymys näiden kahden
13
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tekijän yhteisvaikutuksesta. Näin on myös arviointitilanteessa. Ulkopuolelta tuleva tehtävänanto aktivoi oppilaassa automaattisesti ja välittömästi hänelle siinä
kehitysvaiheessa ominaiset uskomusrakenteet. Samanaikaisesti hänessä aktivoituu (pääosin tiedostamaton) arvio niistä tiedollisista ja taidollisista valmiuksista,
joita tehtävän ratkaiseminen edellyttää, sekä arvio hänen omista valmiuksistaan.
Näiden kolmen tekijän yhteisvaikutuksesta syntyy päätös hyväksyä tai hylätä tehtävä. Jos tehtävä tulee hyväksytyksi, pyrkimys suoriutua siitä mahdollisimman
hyvin edellyttää oppilaalta, että hän sitoutuu sen vaatimaan ajatteluprosessiin ja
suuntaa siinä oleelliset ajattelun välineet – tiedot ja prosessit – aktiivisesti tehtävän
ratkaisemiseen.
Kohdistamalla arviointi samanaikaisesti oppilaan suoritukseen (osaamiseen)
sekä hänen itseään ja oppimista koskeviin uskomuksiinsa pyritään pääsemään
kiinni prosesseihin, jotka ohjaavat tuota suoritusta. Sitomalla oppilaan suoritus
asennekyselyn avulla uskomusrakenteisiin, jotka ohjaavat hänen toimintaansa, ja
käyttämällä tehtäviä, jotka ammentavat koulussa opitusta mutta eivät toista sitä
suoraan, oppimaan oppimisen arviointi pyrkii ylittämään oppiaineisiin sidotun
summatiivisen arvioinnin taaksepäin katsovan luonteen. Arvioinnin kohteena ei
ole vain juuri opittu vaan pidemmän ajan kuluessa kertynyt yleistynyt osaaminen
– ajattelun taito enemminkin kuin tieto– sekä oppilaan halu ja valmius käyttää sitä
uudenlaisten tehtävien ratkaisemiseen ja tämän suorituksen vaatiman työn myötä
uuteen oppimiseen.
Ajattelu kytkeytyy aina johonkin sisältöön eli siihen mitä ajatellaan tai mistä
päätellään (Vainikainen ym., 2017). Koska oppimaan oppimisen arvioinnissa on
kyse aina myös, tai jopa ensisijaisesti, koulun vaikutuksen arvioinnista, siinä käytetyt tehtävät kiinnittyvät sisällöllisesti koulussa opittavaan ja opittuun. Pääosassa
eivät kuitenkaan ole luokkatason tai oppiaineen mukaiset ”koulutiedot”, vaan ajattelun tavat ja päättelyn muodot, jotka esiintyvät ja pätevät yhtä hyvin matematiikassa kuin muissakin kouluaineissa (Hautamäki, Scheinin & Arinen, 2000). Arvioinnissa näiden taitojen kehitystä seurataan eri luokka-asteilla tehtävillä, joiden
mittausominaisuudet voidaan kytkeä Piaget’n teoriaan ajattelun kehitysvaiheista
(Hautamäki, 2000; Piaget, 1985; Piaget & Garcia, 1989; Vainikainen ym., 2015).
1.2.2 Lukutaidon ja matemaattisten taitojen rooli oppimaan
oppimisessa
Lukutaito on uuden tiedon hankinnan ja kommunikaation perustaito, ja siksi sillä
on keskeinen asema myös oppimaan oppimisen arvioinnissa. Ymmärtävää peruslukutaitoa edellytetään jo tehtäväohjeiden tulkitsemisessa, ja osa päättelytehtävistä on luonteeltaan sanallisia. Erikseen tutkitaan lisäksi arvioivaa tai tulkitsevaa
lukutaitoa; missä määrin lukemaan oppimisesta on siirrytty lukemalla oppimiseen.

14

Oppimaan oppiminen Helsingissä
Tehtävä mittaa oppilaiden kykyä tulkita asiatekstiä ja oppilaan tulkinnan osuvuuden kriteerinä pidetään koulutetun aikuisen tulkintaa tekstin sisällöstä (Lehto ym.,
2001; Lyytinen & Lehto, 1998; Scheinin ym., 2000).
Koulun oppiaineista osaamistehtävissä korostuu äidinkielen ohella matematiikka ja sen symbolikieli. Arviointikohteena ei kuitenkaan ole oppilaiden senhetkisen luokkatason mukainen matematiikan taito, jota mitataan ainekohtaisessa
arvioinnissa. Peruskoulun oppimaan oppimisen arvioinnissa matematiikan tehtävät rajoittuvat sisällöltään peruskoulumatematiikan perusteisiin eli aritmetiikan
peruslaskutoimituksiin (Hautamäki & Scheinin, 2000).
Tehtävissä painotetaan näitä kahta oppiainetta, koska ne ovat keskeisiä oppilaiden ajattelun kehittymisessä ja kehittämisessä. Niissä myös kiteytyy se tieto,
taito ja osaaminen, jonka välittämisessä koululla on keskeinen rooli, ja jota nuoret
tarvitsevat kohdatakseen tämän päivän ja huomisen haasteet.

1.3 Arvioinnin toteutus
Oppimaan oppimisen pitkittäistutkimuksen aineisto käsittää vuosina 2007–2016
kerätyt arviointitiedot kahdeksasta eri tutkimuskokonaisuudesta, jotka on toteutettu vuosina 2007, 2009, 2010, 2012, 2013 (kaksi kertaa) ja 2016. Täydentävää
seuranta-aineistoa on hankittu vuonna 2019.
1.3.1 Ensimmäinen luokka
Keväällä 2007 Helsingin peruskouluista valittiin satunnaisesti 17 koulua kuitenkin varmistaen, että koulut edustaisivat tasapuolisesti sosioekonomiselta taustaltaan Helsingin maantieteellisiä suurpiirejä. Helsingin kaupungin alkuperäisen ohjeistuksen mukaan tutkimukseen olisi pitänyt osallistua yhteensä 55 peruskoulun
ensimmäistä luokkaa mutta tutkimuksesta vedettiin myöhemmin pois 19 pienluokkaa (1–8 oppilasta/luokka), joiden oppilaat joko tarvitsivat erityisen paljon
tukea oppimiseensa tai heidän suomen kielen tasonsa ei ollut riittävä. Arviointitehtävien katsottiin yleisesti olevan liian vaativia näille oppilaille. Kaikesta huolimatta kolme näistä 19 luokasta kuitenkin päätti erityisopettajien harkinnan jälkeen
osallistua tutkimukseen. Tutkimuksesta vetäytyi vielä yksi koulu, jossa oli kaksi
yleisopetuksen luokkaa, joten lopulliseksi koulujen määräksi muotoutui 16, joista
osallistui yhteensä 40 ensimmäistä luokkaa.
Oppilaiden vanhemmat saivat Opetusvirastosta virallisen tiedon lastensa koulun ja luokan osallistumisesta tutkimukseen, koska pitkittäistutkimuksessa oli
kyse lakisääteisen opetuksen järjestäjän tilaamasta ja järjestämästä peruskoululain
tarkoittamasta koulutuksen tuloksellisuuden arvioinnista. Vanhemmista 83 prosenttia palautti kyselylomakkeen, jossa kysyttiin taustatietoja oppilaan aiemmasta
kehityksestä (Lönnqvist ym., 2011). Opettajista 79 prosenttia täytti myös kaavakkeen, jonka arviointiasteikolle opettaja merkitsi jokaisen oppilaansa oppimista,
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luokkakäyttäytymistä ja sosiaalisia taitoja koskevat arvionsa. Opettaja kirjasi lomakkeelle myös muita taustatietoja oppilaistaan.
Arviointiajankohtina 5–10 prosenttia luokkien oppilaista oli poissa sairauden
tai muun syyn takia, joten lopullinen arviointiin osallistuneiden oppilaiden määrä
oli 744. Oppilaiden keskimääräinen ikä ensimmäisen aineistonkeruun aikana oli
7,31 vuotta (keskihajonta, kh = 0,31). Oppilaista tyttöjä oli 51 prosenttia.
1.3.2 Neljäs luokka
Alkuperäiseen aineistoon lisättiin 2010 neljä uutta koulua, koska osa tutkimukseen osallistuneista oppilaista oli vaihtanut koulua näihin kouluihin. Kaksi näistä
neljästä uudesta koulusta oli tavallisia peruskouluja, jotka oli rakennettu uusille
asuinalueille, ja kahdessa muussa oli painotetun opetuksen luokkia, joille tyypillisesti siirryttiin kolmannen luokan alussa. Uusista kouluista osallistuivat niihin
vaihtaneiden oppilaiden lisäksi myös kaikki muutkin saman luokka-asteen oppilaat. Näin mukaan saatiin mahdollisuus arvioida oppimisympäristön muutoksen
vaikutusta. Lisäksi yksittäisiä kouluja vaihtaneita oppilaita arvioitiin 15 muussa
koulussa. Oppimaan oppimisen arviointiin osallistuivat siten näiden 20 koulun
kaikki neljänsien luokkien oppilaat syksyn 2010 aikana. Alkuperäisestä 744 oppilaan tutkimusjoukosta vuoden 2010 tutkimukseen osallistui 650 oppilasta ja mukaan otettiin 371 uutta oppilasta näiden lisäksi. Tähän vuoden 2010 seurantatutkimukseen osallistui siten yhteensä 1 021 oppilasta. Heistä läsnä arviointitilanteessa oli 950, joista tyttöjä oli 53 prosenttia, ikäkeskiarvo (M) oli 10,22 vuotta ja
keskihajonta (kh) oli 0,33.
1.3.3 Kuudes luokka
Vuoden 2013 tutkimukseen osallistui periaatteessa (uusi perusjoukko) 1 020 kuudesluokkalaista. Kuudennen luokan arvioinneissa keväällä 2013 läsnä oli yhteensä
893 oppilasta, joista tyttöjä 52 prosenttia; neljä oppilasta ei ilmoittanut sukupuoltaan. Ikäkeskiarvo (M) oli 12,81 vuotta ja keskihajonta (kh) oli 0,33. Oppilaista
883 (joista tyttöjä 52 %) osallistui sekä neljännellä että kuudennella luokalla
arviointiin. Kaikkiin kolmeen arviointiin (vuosina 2007, 2010 ja 2013) osallistui
608 samaa oppilasta.
Oppilaisiin kohdistuvan arvioinnin lisäksi myös neljänsien ja kuudensien luokkien luokanopettajat (94 % / 95 %) ja vanhemmat (82 % / 86 %) täyttivät kyselylomakkeita, joissa kysyttiin tietoja oppilaiden taustasta, oppimisesta, työskentelytaidoista, käyttäytymisestä ja sosiaalisista taidoista. Opettajat myös arvioivat
oppilaiden menestymistä tärkeimmissä kouluaineissa kouluarvosana-asteikolla
4–10 (4 = hylätty, 10 = erinomainen).
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Kolmannen/neljännen ja kuudennen luokan arvioinnit tehtiin paperiversioina luokanopettajien ohjauksessa. Oppilaat täyttivät oppimaan oppimisen tehtävävihkosen, joka koostui ajattelutaitoihin liittyvistä (kognitiivisista) tehtävistä ja oppimiseen kohdistuvista uskomuskysymyksistä. Kuudennen luokan arvioinnit tehtiin
ennen oppilaiden kesälomaa vuonna 2013.
1.3.4 Seitsemäs luokka
Peruskoulun alaluokkien jälkeen seurantatutkimuksen oppilasjoukko jakautui
uusiin kouluihin ja luokkiin, jotka koostuivat osin eri oppilaista kuin kuudennella
luokalla. Jotta luokan vaikutus oppilaiden kehitykseen saatiin pitkittäistutkimuksessa näkyviin myös yläluokilla, vuoden 2013 syksyllä toteutettiin ylimääräinen
oppimaan oppimisen arviointi.
Vuoden 2013 syksyllä alkuperäisen otoksen ja ensimmäisen laajennuksen
kautta syntyneen seurantajoukon lisäksi tähän arviointiin otettiin mukaan myös
1 485 uutta oppilasta (arviointiin edellisenä keväänä osallistuneiden kuudesluokkalaisten lisäksi). Arviointiin osallistui yhteensä 2 505 seitsemäsluokkalaista
29 koulun 151 luokalta. Tämä kattoi kaikista Helsingin seitsemäsluokkalaista lähes puolet. Arviointiin osallistuneista oppilaista oli poikia 61 prosenttia ja loput
tyttöjä.
Toisin kuin aiemmissa arvioinneissa, kaikki oppilaat tekivät arviointitehtävät
tietokoneella luokanvalvojien ohjauksessa. Tehtäväsarja koostui ajattelutaitoihin
liittyvistä (kognitiivisista) tehtävistä ja oppimiseen kohdistuvista uskomuskysymyksistä. Tehtäväsarja oli lyhennetty versio kuudennen luokan kevään tehtävistä.
1.3.5 Yhdeksäs luokka
Yhdeksännen luokan arviointi päätettiin toteuttaa kaikissa helsinkiläiskouluissa.
Kevään 2016 arviointiin osallistui yhteensä 3 887 yhdeksäsluokkalaista, 52 eri
koulusta. Arviointiin osallistuneista 51 prosenttia oli tyttöjä ja loput poikia. Kaikki
oppilaat tekivät arviointitehtävät kokonaan tietokoneella. Tehtäväsarjaan sisältyi
oppimaan oppimisen kognitiivisia arviointitehtäviä, asenne- ja uskomuskyselyitä,
interaktiivisia ongelmanratkaisutehtäviä sekä vapautettuja PISA-tehtäviä.

1.4 Arvioinneissa käytetyt tehtävät ja niiden teoreettinen
tausta
1.4.1 Ensimmäisen luokan oppimisvalmiusarvioinnit
Ensiluokkalaisten oppimaan oppimisen arvioinnissa keskitytään ei-kielellisiin
oppimisvalmiuksiin sekä työskentelytaitoihin ja sosiaaliseen toimintaan opettajien ja vanhempien arvioimana. Oppimisvalmiustehtävät mittaavat oppilaiden
17
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päättelytaitoa, vaaka/pystysuuntien hahmottamista, työmuistia ja toiminnanohjausta. Kielellisiä perusvalmiuksia ei kartoitettu. Oppimisvalmiutta mittaava
ryhmätesti (Hautamäki ym., 2001; Vainikainen ym., 2011; ks. myös Lönnqvist
ym., 2012) tehtiin ensimmäisen luokan oppilaille pian koulun alkamisen jälkeen.
Luokanopettaja esitteli kynä ja paperi -pohjaiset arviointitehtävät oppilaille osana
tavallista koulutyötä. Opettajaa ohjeistettiin esittelemään vain yksi tehtävä päivässä, jotta oppilaiden mahdollinen väsyminen ei vaikuttaisi tuloksiin.
Arviointiin sisältyi kuusi ajattelutaitoihin liittyvää (kognitiivista) tehtävää ja
kaksi piirrostehtävää. Ajattelutaitoon liittyvät tehtävät olivat analogista päättelytaitoa mittaava kuviotehtävä (Hosenfeld ym., 1997), Piaget’n klassiset kehitystasotehtävät ”Vesipullot” ja ”Talo kukkulalla” pysty- ja vaakasuoran suhteiden
ymmärtämisen arvioimiseksi (Piaget & Inhelder, 1956; Hautamäki, 1984). Näkömuistia mitattiin ruudukkotehtävällä, joka on sovellettu Wilsonin ja kollegoiden
tehtäväsarjasta (Wilson ym., 1987; sovellus/muokkaus Logie & Pearson, 1997),
ja kuulomuistia arvioitiin Ensiaskeleet-seulaa varten kehitetyllä kuulomuistitehtävällä. Ohjeiden ymmärtämistä mitattiin vielä tehtävällä, joka on alun perin peräisin El’koninilta (El’konin, 1989), ja siinä oppilaan tulee piirtää reitti ruudukkoon
opettajan sanelun mukaan. Ensimmäisellä luokalla käytetyt oppimisvalmiustehtävät on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa alaluvuissa.
1.4.2 Analoginen päättelytaito
Päättelytaito on keskeisessä asemassa oppimaan oppimisessa. Sen avulla oppilas
voi arvioiden eritellä niin opettajan puhetta kuin oppikirjan tekstiäkin. Arviointi
ja erittely ovat yhteydessä oppimisen tietoiseen hallintaan sekä osaamisen hyödyntämiseen erilaisissa kohteissa ja tilanteissa. Päättelytaito on laaja-alaista osaamista, jota voidaan käyttää oppiainesisällöistä riippumatta ja jonka kehittämisessä
ammattitaitoinen opetus eri oppiaineissa on tärkeää. Päättelytaitoa voidaan arvioida sanallisesti mutta myös kuvallisesti.
Piaget’n ja Inhelderin (1956) kehitysteorian mukaista formaalia ajattelua voidaan mitata luotettavasti vasta kuudennelta luokalta alkaen, mutta kehityksellisesti aiemmassa vaiheessa voidaan tutkia analogista päättelyä. Analogisessa päättelyssä on kyse aiemmin opitun, päättelyä koskevan säännön soveltamisesta johonkin toiseen yhteyteen. Demetriou, Spanoudis ja Mouyi esittelivät 2011 teorian
ajattelun kehittymisestä, joka perustuu älykkyyden tutkimukseen, kognitiivisen
kehityksen psykologiaan ja kognitiiviseen psykologiaan. Demetrioun ja kumppaneiden käsitteellinen viitekehys sopii oppimaan oppimisen teoriapohjaksi, koska
siinä painotetaan vahvasti kehityksellistä näkökulmaa mutta myös tunnustetaan
yksilölliset erot lasten kognitiivisissa kyvyissä. Teoriassa huomioidaan myös opetuksen vaikutus kehittymässä olevien kykyjen käyttämiseen. Demetrioun ja
kumppaneiden (2011) mukaan analoginen päättely heijastaa kognitiivisen keskusjärjestelmän toimintaa (ks. luvun 4 teoriaosa).
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Analogisen päättelyn tasoa mitattiin kuvallisesti hollantilaisesta tehtäväsarjasta
(Hosenfeld ym., 1997) sovelletulla tehtävällä. Oppilaille näytettiin kussakin osatehtävässä geometrinen mallikuviopari, esimerkiksi pieni neliö vasemmalla ja iso
neliö oikealla. Tehtävänä oli valita samaa sääntöä noudattava mutta erimallista
kuviota edustava pari viiden vaihtoehdon joukosta (mallikuviona esim. pieni ympyrä). Kuviomuutokset liittyivät elementin lisäämiseen, kuvion koon ja sijainnin
vaihtamiseen, puolittamiseen ja kaksinkertaistamiseen. Samanaikaisia muutoksia
oli korkeintaan kolme. Jokainen vastaavuus merkittiin joko oikeaksi tai vääräksi.
1.4.3 Avaruudellinen päättely
Tämän tutkimuksen päättelytehtävissä mitattiin vaaka- ja pystysuorien akseleiden
suhteisiin liittyvää ajattelua eli arvioitiin avaruudellisen päättelyn taitoja (vrt. Demetriou & Kazi, 2006). Mittaamisessa käytettiin Piaget’n klassista vedenpinnan
tasoon liittyvää tehtävänasettelua (Piaget & Inhelder, 1956; Hautamäki, 1984),
jossa käytetään korkillisia pulloja. ”Vesipullot”-tehtävässä arvioidaan, miten hyvin oppilas on ymmärtänyt vedenpinnan olevan aina maanpinnan suuntainen.
Oppilaille esitettiin kuvina kahdeksan tyhjää pulloa, joista yksi oli tavallisessa
pystyasennossa, loput kallistettuina 45, 90, 135, 320, 270, 225 ja 180 asteen kulmaan. Pullojen ohjeistettiin olevan puolillaan vettä. Oppilaiden tuli piirtää kuviteltua vedenpintaa seuraava viiva ja värittää veden vallassa oleva alue pullosta.
Vedenpintaa koskevat ratkaisuehdotukset pisteytettiin siten, että oikeasta vastauksesta sai yhden pisteen ja väärästä nolla pistettä, ja koko tehtävän tulos laskettiin
keskiarvona kahdeksasta vastauksesta. Vaikka Halpern (2000) käyttääkin tätä tehtävää esimerkkinä poikien paremmuudesta avaruudellisessa ajattelussa, ei sellaista eroa ole havaittu missään suomalaisessa, kolmannesta kuudenteen luokkaan
kohdistuvassa aineistossa.
Toisessa piaget’laisessa avaruudellisen päättelyn tehtävässä oppilaiden tuli
piirtää talo ja muutamia puita kukkulan rinteille. Talo ja puut piirrettiin paperille,
johon oli jo valmiiksi piirretty kukkula. Tehtävän pisteytys perustuu Britschin
(1952) taideteoreettisille periaatteille, joissa tarkastellaan erisuuntaisten piirroselementtien liittämistä toisiinsa. Teorian mukaan lapsen kehitys etenee vaiheittain pysty- ja vaakasuorien liitoksista viistojen liitosten kautta kohteen ja taustan
erottamiseen toisistaan. Käytännössä kehityksen eri vaiheet ilmenevät siten, että
ensimmäisessä vaiheessa lapsi liittää elementtejä kohtisuoraan toisiaan vastaan,
eli piirtäessään puita kukkulalle hän piirtää ne alkamaan kohtisuoraan rinteeseen
nähden. Puiden piirtäminen horisontaalisesti oikein (eli runkojen piirtäminen pystysuoraan) edellyttää puiden liittämistä viistosti rinteeseen nähden. Teoreettisesti
lapsi on tässä vaiheessa ymmärtänyt viistojen liitosten ymmärtämisen asteen.
Kolmas eli kehittynein kuvaelementtien toisiinsa liittämisen tapa on esittää kohde
toisen kohteen taustana. Tällöin lapsi on oivaltanut peittävyysperiaatteen.
Talo kukkulalla -tehtävässä peittävyysperiaatteen mukaista kehitystasoa edustaa
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esimerkiksi piirros, jossa talo ja puut on sijoitettu vertikaalisesti oikein ja lisäksi
muutamia puita on sijoitettu piirroksessa etualalle kukkulan rinteelle.
Avaruudellisen päättelyn tehtäviä käsitellään tässä raportissa ainoastaan myöhempien luokka-asteiden osalta, sillä etenkin Vesipullot-tehtävä oli ensiluokkalaisille melko vaikea.
1.4.4 Muisti
Työmuistia arvioitiin kahdella tehtävällä, joista toinen mittasi lyhytkestoista näkömuistia eli visuospatiaalista muistia ja toinen lyhytkestoista kuulomuistia. Molemmissa tehtävissä oppilaiden piti toistaa opettajan esittämä ärsyke (osittain väritetty ruudukko tai lyhyt koputussarja) piirtämällä. Kuulomuistitehtävä vaati lapsilta tässä myös aistialueiden ylittämistä.
Visuospatiaalista muistia arvioitiin Katso ja muista -tehtävällä, jonka alun perin kehittivät Wilson, Scott ja Power (1987), ja jota Logie ja Pearson muokkasivat
1997. Tehtävä kohdentuu työmuistin staattiseen komponenttiin, joka varastoi
lyhytkestoisesti muun muassa muotoa, väriä ja kokoa koskevaa informaatiota.
Halpernin (2000, 19) mukaan pojilla saattaa olla etulyöntiasema visuospatiaalisissa muistitehtävissä, mutta ainakaan suomalaisten ensimmäisen luokan oppilaiden keskuudessa ei ole havaittu tässä suhteessa sukupuolieroa (Hautamäki ym.,
2001). Katso ja muista -tehtävän aikana oppilaille näytettiin erikokoisia ruudukoita kolmen sekunnin ajan. Osa ruudukon ruuduista oli mustattu ja osa oli värjäämättömiä. Kuvan näyttämisen jälkeen oppilaiden tuli värittää samankokoinen
tyhjä ruudukko vastaavalla tavalla. Jokainen ruudukko merkittiin joko oikeaksi tai
vääräksi.
Kuulomuistitehtävällä mitataan oppilaan taitoa muuntaa kuullun perusteella
saatua tietoa kuvalliseksi esitykseksi, eli tehtävällä mitataan eri aistinalueiden yhdentymisen tasoa (integraatiota). Tehtävä liittyy oppimisvalmiuksien ja ajattelun
kehittymiseen (Hautamäki ym., 2002, 25). Arvioinnissa käytetty koputustehtävä
Kuinka monta kuulet? etenee siten, että opettaja tekee erilaisia äänisarjoja taputtamalla, koputtamalla ja naputtamalla. Tehtävä edellyttää oppilailta tarkkaa ja
huolellista kuuntelemista sekä yksinkertaisten lukumäärien automatisoitunutta
tunnistamista (tai laskemista). Lasten on vielä oltava tarkkoina saatua lukua vastaavan merkinnän tekemisessä, muistettava tulos ja merkittävä se lomakkeelle.
Ääniä esitetään kaikkiaan kolme eri sarjaa. Ennen varsinaista testiä oppilaiden
kanssa tehdään muutama harjoitustehtävä. Harjoitusvaiheessa äänien määrä vaihtelee yhdestä kolmeen mutta varsinaisessa testissä ääniä käytetään yhdestä viiteen.
Kuuntelun ajan oppilaat pitävät kynän pöydällä ja vasta kun opettaja on lopettanut
äänisarjan, merkitsevät kuultua vastaavan määrän viivoja vastauslomakkeen ruutuun. Äänimerkkien väli on noin sekunti. Ensimmäisen varsinaisen äänisarjan
opettaja tekee taputtamalla kämmenellä ja toisen koputtamalla opettajan pöydän
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pintaan. Kolmannessa äänisarjassa opettaja ottaa kynän ja kirjan ja tekee naputukset kirjan tai muun näköesteen takana. Tehtävän pisteyttämisessä jokaisesta oikein merkitystä taputuksesta, koputuksesta ja naputuksesta (osiosta) saa 0,5 pistettä. Korkein mahdollinen pistemäärä on 15 pistettä. Koputustehtävä oli lähes
kaikille lapsille erittäin helppo, ja siksi sen tuloksia ei käsitellä tässä raportissa
lainkaan.
1.4.5 Opettajan antamien ohjeiden ja säännönmuodostuksen
ymmärtäminen
Opettajan antamien ohjeiden kuuntelua, ymmärtämistä ja noudattamista sekä kykyä havaita sääntö ja jatkaa tehtävää sen mukaan mitattiin graafisella Aarteenetsintä-tehtävällä, joka on El’koninin (El’konin, 1989) kehittämä ja Hautamäen ja
muiden (2001) muokkaama. Tehtävän voidaan käsittää mittaavan oppilaan induktiivista päättelykykyä ja toiminnanohjauksen tasoa. Lisäksi tämä tehtävä mittaa
kuulomuistitehtävän tavoin eri aistinalueiden yhdentymisen tasoa eli kykyä siirtyä
aistinvaraisesti saadusta tiedosta muistamiseen ja graafiseen merkitsemiseen. Oppilaan tulee piirtää opettajan sanelun mukainen reitti ruudukkoon, joka on kooltaan 12 x 5 ruutua. Opettaja sanelee reitin askel askeleelta ruutu ruudulta esimerkiksi sanoen ”kaksi ruutua eteenpäin… sitten kaksi ruutua auringon suuntaan”
(kuva ruudukon oikealla puolella) ja niin edelleen. Ruudukon puolivälissä opettaja lopettaa sanelemisen, ja oppilaan tulee jatkaa reittiä siihen asti noudatetun
säännön mukaan. Ennen varsinaista suoritusta tehtävän tekemistä harjoitellaan
kahdella harjoitusruudukolla. Varsinainen tehtävä käsittää neljä ruudukkoa. Kunkin ohjeen opettaja sanelee vain kerran eikä toista ohjetta oppilaiden mahdollisista
pyynnöistä huolimatta. Kuullut ohjeet tulee siis muuntaa graafisiksi liikkeiksi.
Suoritus pisteytetään siten, että oppilaan sanelun mukaan oikein merkitsemästä
polusta oppilas saa yhden pisteen ja vielä toisen pisteen, jos hän osaa jatkaa polkua. Polun jatkamisen osalta oppilas voi tehdä yhden ruudun virheen menettämättä silti toista pistettään. Neljästä sanelusta oppilas voi saada korkeintaan kahdeksan pistettä. Ruudukko merkitään joko oikeaksi tai vääräksi.

1.5 Neljännen luokan arviointi
Neljännellä luokalla arviointi kohdistui jo kaikille oppimaan oppimisen osaalueille eli päättelytaitoon, luetun ymmärtämiseen ja matemaattiseen ajatteluun
sekä oppimiseen liittyviin asenteisiin ja uskomuksiin. Lisäksi arvioitiin yllä kuvatuilla tehtävillä analogista päättelytaitoa (täydennettynä vaikeammilla tehtäväosioilla), visuospatiaalista muistia (täydennettynä vaikeammilla tehtäväosioilla)
sekä avaruudellista hahmottamista Vesipullot-tehtävän avulla. Näiden lisäksi
päättelytaitoa mitattiin myös sanallisilla tehtävillä, joissa viisi osiota oli peräisin
Bondin loogisten operaatioiden testistä (Bond’s Logical Operations Test, BLOT;
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Bond, 1995). Jokainen monivalintaosio sisälsi kahdesta neljään lyhyttä lausetta,
joiden perään esitettiin neljästä viiteen vaihtoehtoista vastausta (Bond & Fox,
2012). Toiset viisi osiota oli muokattu Rossin ja Rossin (1979) testin Puuttuva
tieto -tehtävästä. Oppilaille annettiin ensin yksi alkuehto ja siitä vedetty johtopäätös: oppilaiden tuli sitten valita viiden vaihtoehdon joukosta alkuehtoa täydentävä
jatkoehto, joka varmensi tai vahvisti johtopäätöksen. Osiot pisteytettiin siten, että
oikeasta vastauksesta sai yhden pisteen ja väärästä nolla pistettä.
1.5.1 Luetun ymmärtäminen
Luetun ymmärtämistä arvioitiin kahdella hieman erilaisella tehtävällä, joissa käytettiin asiatekstejä. Molemmissa oli tarkoitus mitata tekstin keskeisen sisällön ymmärtämistä. Ensimmäinen tehtävä perustui Kintschin ja van Dijkin (1978) teoreettiseen viitekehykseen, ja tehtävän vastauksien sisältöarvot oli määritetty asteikolla, joka perustuu aikuisten vastaajien tulkintoihin tekstin sisällöstä (ks.
Lehto ym., 2001; Lyytinen & Lehto, 1998). Oppilaiden tuli ensin lukea sivun
mittainen asiateksti, ja sen jälkeen heille esitettiin 16 väittämää luetusta tekstistä.
Oppilaiden piti selvittää, saiko väittämien perusteella hyvän kokonaiskäsityksen
tekstistä, ja mitkä väittämät olivat keskeisiä kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta ja mitkä puolestaan epäolennaisia yksityiskohtia. Toinen luetun ymmärtämisen arviointiin valittu teksti oli lyhyempi ja liittyi aiheeltaan enemmän päivittäiseen elämään. Teksti oli muokattu ammatinvalinnanohjauksen faktoritestistä.
Tehtävän avulla arvioitiin oppilaan kykyä ymmärtää, eritellä ja tulkita kirjoitettua
informaatiota neljän monivalintakysymyksen tai osion avulla (Hautamäki & ym.,
2002). Luetun ymmärtämistä koskevat 20 osiota pisteytettiin siten, että oikeasta
vastauksesta sai yhden pisteen ja väärästä nolla pistettä, ja lopuksi osioille laskettiin yhteinen keskiarvo. Pidempi, olennaisen ja epäolennaisen erotteluun liittyvä
tehtävätyyppi painottui siten merkittävästi enemmän keskiarvoissa.
1.5.2 Matemaattinen ajattelu
Matemaattinen ajattelu on eräs päättelytaidon osa-alue. Matematiikan keskeinen
asema koulun opetusohjelmassa, sen symbolijärjestelmä ja rooli loogisen ajattelun kehittäjänä puoltavat kuitenkin matemaattisen päättelyn erottamista omaksi
osa-alueekseen oppimaan oppimisen arvioinnissa.
Matemaattista ajattelua mitattiin neljännellä, kuudennella ja yhdeksännellä
luokalla kolmella tehtävällä, jotka edellyttävät peruskoulumatematiikan perustan
– aritmeettisten operaatioiden – ymmärtämistä ja soveltamista. Tehtävät oli vaikeudeltaan porrastettu siten, että niiden avulla piirtyy kuva kahden luokkatason
oppilaiden osaamisesta sekä heidän oppimaan oppimisen taitojensa kehityksestä.
Seitsemännellä luokalla käytössä oli vain aritmeettisten operaatioiden tehtävä.
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Päässälaskutehtävä perustuu Wechslerin testin (WAIS-R) (Wechsler, 1981) aritmeettiseen osatehtävään. Opettaja luki ääneen matemaattisen ongelman sisältävän
tehtävän (esim. Jos ostat kaksi bussilippua ja yksi lippu maksaa 3 euroa ja 50 senttiä, niin paljonko saat takaisin, jos maksat kympillä?), ja oppilaat kirjoittivat vastauksen koevihkosiinsa tai sähköiselle lomakkeelle. Osiot pisteytettiin siten, että
oikeasta vastauksesta sai yhden pisteen ja väärästä nolla pistettä.
Toinen tehtävätyyppi (Hidden Arithmetic Operators) on peräisin Demetrioulta
ja kumppaneilta (Demetriou ym., 1996; Demetriou ym., 1991). Jokaisessa osiossa
oli yhdestä neljään piilotettua operaatiota, esimerkiksi (5 a 3) b 4 = 6. Tehtävässä
kirjaimet a ja b vastaavat lisäämistä (+), vähentämistä (−), kertomista (∙) tai jakamista (÷). Osiot pisteytettiin siten, että oikeasta vastauksesta sai yhden pisteen ja
väärästä nolla pistettä, ja jokaisessa osiossa olevat operaatiot (1–4 kappaletta) luokiteltiin erikseen.
Keksityt matemaattiset käsitteet on tehtävätyyppi, joka on ryhmätilanteisiin
muokattu versio Robert J. Sternbergin Triarchic Test (H-version) -testin Creative
Number Scale -osasta (Sternberg ym., 2001). Testissä aritmeettiset operaatiot
määrittyvät sen mukaan, minkä arvon tehtävässä käytetyt luvut muodostavat
(esim. jos a > b, lag merkitsee vähennyslaskua, muuten kertolaskua). Oppimaan
oppimisen arvioinnin yhteydessä tehtävässä käytettiin kahta erilaista peruslaskutoimitusta, ja tehtävän yhtälöissä saattoi olla useampia laskutoimituksia (esimerkiksi ”Paljonko on 4 lag 7 sev 10 lag 3?”). Tehtävässä oli 10 osiota, joista jokaiseen tarjottiin neljää vastausvaihtoehtoa. Oppilas sai yhden pisteen jokaisesta oikeasta vastauksesta, joten korkein mahdollinen pistemäärä tässä tehtävässä oli 10.

1.6 Kuudennen, seitsemännen ja yhdeksännen luokan
arvioinnit
Kuudennen ja yhdeksännen luokan arvioinneissa oli käytössä sanallisen päättelyn
BLOT-tehtävää lukuun ottamatta kaikki samat tehtävät kuin neljännen luokan
arvioinnissakin. Tällöin osa helpoista tehtäväosioista oli korvattu vaikeammilla
osioilla. BLOT-tehtävää korvaamaan käytettiin toisesta sanallisen päättelyn tehtävästä täyttä kahdeksanosioista versiota.
Kuudennesta luokasta eteenpäin käytössä oli myös formaalin ajattelun tehtävä,
joka liittyi muuttujien hallintaan tai kontrollointiin. Tehtävä on Hautamäen (1984)
muokkaama versio Shayerin (1979) Heiluri-tehtävästä, jolla mitataan tieteellistä
päättelytaitoa ja käsitteellistä ajattelua. Tehtävä perustuu yhteen Inhelderin ja
Piaget’n (1958) tunnistamista tieteellisen ajattelun muodoista. Oppilaille esitettiin
kuusi Formula 1 -maailmaan sijoittuvaa tehtäväosiota, joissa oli yhden tai useamman muuttujan suhteen toisistaan eroavia vertailupareja. Muuttujat olivat kuljettaja, auto, renkaat ja ajettava rata. Jokaiselle muuttujalle annettiin kaksi arvoa
(vaihtoehtoa). Oppilaiden tuli ratkaista, minkä muuttujan vaikutus voitiin päätellä
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annetun vertailuparin perusteella. Lisäksi oppilaiden tuli itse muodostaa vertailupareja arvioidakseen tietyn muuttujan vaikutusta. Vertailupareille annettiin muuttujien suhteen 3–4 kyllä tai ei -vaihtoehtoa ja kaksi vertailuasetelmaa, jotka piti
täydentää. Osiot pisteytettiin siten, että oikeasta vastauksesta sai yhden pisteen ja
väärästä nolla pistettä. Seitsemännellä luokalla käytössä oli suppea tehtäväsarja,
joka sisälsi Formula-tehtävän lisäksi luetun ymmärtämisen 16-osioisen tehtävän,
aritmeettisten operaatioiden tehtävän sekä asennekyselyitä.
Vuoden 2013 kuudesluokkalaisten arvioinnissa mitattiin ensimmäistä kertaa
ongelmanratkaisua myös interaktiivisilla kuvallisilla tehtävillä, joissa oppilaat
pyrkivät selvittämään eri asioiden välisiä yhteyksiä kokeilemisen kautta. Tehtävät
muistuttivat PISA 2012 -tutkimuksen ongelmanratkaisuosuudessa käytettyjä tehtäviä, mutta ne oli sovitettu vastaamaan myös nuorempien oppilaiden taitoja. Ongelmanratkaisutehtävä oli mukana myös vuoden 2016 arvioinnissa.
Ongelmanratkaisutehtävien ensimmäisessä osassa oppilaille esitettiin ensin
kuvitteellinen tilanne, esimerkiksi radio-ohjattavan auton ohjaaminen kaukosäätimellä. Tehtävänä oli selvittää, miten kaukosäätimen eri nappulat vaikuttavat vaikkapa auton nopeuteen ja vaikeammissa tehtävissä myös yhdestä kahteen muuhun
ominaisuuteen. Tämän jälkeen oppilaat kokeilivat säätimiä liikuttamalla, miten
sekä numeerisesti että kaaviona esitetyt tulokset muuttuivat heidän kokeilujensa
tuloksena. Lopuksi oppilaat piirsivät valmiiksi annettujen elementtien avulla kaavion, miten eri asiat näyttivät kokeilun perusteella olevan yhteydessä toisiinsa.
Tehtävät sisälsivät myös toisen osan, jossa kaavion piirtämisen jälkeen oppilaille
annettiin tavoitearvo, esimerkiksi haluttu auton nopeus, johon heidän tuli päästä
säätimiä liikuttamalla. Kun ensimmäisessä osassa kokeiluja sai tehdä niin paljon
kuin halusi, nyt askelten määrä oli rajoitettu neljään. Yhdeksännen luokan
arviointi sisälsi myös erillisen osion, jossa hyödynnettiin vapautettuja PISA-tehtäviä. ehtävät ja aineistot on näiltä osin kuvattu tarkemmin luvussa 7.

1.7 Oppimiseen liittyvät uskomukset ja asenteet
Neljännestä luokasta alkaen oppilaiden oppimiseen liittyviä asenteita mitattiin kyselyillä, jotka tehtiin kognitiivisten arviointitehtävien välissä. Kysymykset pohjautuivat useisiin eri teorioihin. Yhtä ilmiötä mitattiin aina kolmella väittämällä,
joihin vastattiin asteikolla 1–7. Neljännestä luokasta alkaen oppilaiden oppimiseen liittyviä asenteita mitattiin kyselyillä, jotka tehtiin kognitiivisten arviointitehtävien välissä. Kysymykset pohjautuivat useisiin eri teorioihin. Yhtä ilmiötä
mitattiin aina kolmella väittämällä, joihin vastattiin asteikolla 1–7.
1.7.1 Oppimista tukevat asenteet
Oppimista tukevia myönteisiä asenteita ja uskomuksia mitattiin asteikoilla, jotka
perustuivat pääosin tavoiteorientaatioteoriaan ja toiminnan kontrolliteoriaan.
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Tavoiteorientaatioteorian (Harackiewicz ym., 2002) mukaan oppimistilanteisiin
voidaan suuntautua eri tavoin, joista esimerkkeinä voidaan mainita oppimis-, suoritus- ja välttämisorientaatiot. Oppimisorientaation tulkitaan edustavan halua oppia oppimisen vuoksi, suoritusorientoituneessa suuntautumisessa menestyminen
ja päteminen toisten silmissä kohoaa merkittäväksi oppimista ohjaavaksi tekijäksi
ja välttämisorientaatiossa on nimensä mukaisesti kyse oppimiseen liittyvien haasteiden välttelemisestä. Tavoiteorientaatiot voidaan jakaa vielä sisäisiin ja ulkoisiin
orientaatioihin. Tässä tutkimuksessa uskomus- ja asennekyselyihin oli sisällytetty
oppimiseen ja saavuttamiseen liittyviä, sisäistettyjä arvostuksia mittaavia osioita,
jotka edustivat joko ulkoisia tai sisäisiä tavoiteorientaatioita (ks. Ryan & Deci,
2000). Esimerkiksi asenneväittämä ”Uusien asioiden oppiminen on minusta tärkeä koulunkäyntiin liittyvä tavoite” on esimerkki sisäisestä oppimisorientaatiosta,
kun taas väittämä ”Hyvien arvosanojen saaminen koulussa on minulle tärkeää”
edustaa puolestaan ulkoista saavutusorientaatiota.
Toiminnan kontrolliteoriassa on kyse kolmijakoisesta uskomusjärjestelmämallista, johon sisältyvät oppilaan uskomukset itsestään, tavoitteesta ja keinoista
tavoitteen saavuttamiseksi. Tutkimuksen kannalta olennaista oli selvittää, minkälainen oli oppilaan oma arvio omasta yrittämisestään ja sen merkityksestä tavoitteen saavuttamisessa. Kyse oli siten toiminnan kontrolliteorian mukaan oppilaan
itseään ja käytettävissä olevia keinoja koskevien uskomusten välisestä suhteesta.
Näitä toimijuus- eli agenttius-käsityksiä arvioitiin tutkimuksessa esimerkiksi väittämän ”Työskentelen kovasti pärjätäkseni hyvin koulussa” avulla.
1.7.2 Oppimista haittaavat asenteet
Koulutyötä haittaavat uskomukset ovat sikäli oppimista tukeville uskomuksille
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 uskomuksia kuin heikommin menestyvillä. Oppimista haittaavat
asenteet perustuvat pitkälti samoihin teoriataustoihin kuin edellä esitetyt oppimista tukevat uskomukset. Teoriataustaa täsmennetään edelleen luvuissa, joissa
asenteiden kehitystä tarkastellaan lähemmin.

1.8 Taustamuuttujat
Analyyseissa käytetyt taustamuuttujat on kerätty kognitiivisia tehtäviä edeltäneestä oppilaskyselystä, vanhempienkyselyistä ja opettajien oppilaskohtaisista
arvioista. Oppilaan sukupuoli otettiin aineistossa oppilaiden itse ilmoittamana ja
äidin koulutustaso vanhempienkyselystä. Vanhempien koulutustasoa selviteltiin
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seitsemänportaisella vastausasteikolla mutta vastaukset luokiteltiin kolmeen eri
tasoon: perustaso (vain oppivelvollisuus), kakkostaso (toisen asteen yleissivistävä
tai ammatillinen koulutus) ja kolmostaso (yliopisto tai ammattikorkeakoulu).
Opettajien kirjaamista oppilasarvioista hyödynnettiin tietoja ensimmäisen luokan oppilaiden lukutaidon tasosta koulun alkaessa, toisin sanoen kyse oli siitä,
mitä lapset osasivat ennen perusopetuksen aloittamista. Neljäsluokkalaisten osalta
oppilasarvioista kerättiin tietoja tehostetun tai erityisen tuen saamisesta. Tukea
koskevat tiedot oli kirjattu yksilöllisiin tukiasiakirjoihin. Opettajat myös arvioivat
oppilaiden suoriutumista tärkeimmissä kouluaineissa (äidinkieli, matematiikka,
englanti, luonnontieteet). Asteikko oli samanlainen kuin suomalaisissa koulussa
tavallisestikin käytetään ulottuen neljästä (hylätty) kymmeneen (erinomainen).

1.9 Toisen ja viidennen luokan lisätarkastelut
Toisella ja viidennellä luokalla lapsilta kerättiin lisäaineistoa äidinkielen ja matematiikan osaamisesta (ALLU- ja MAKEKO-testit, ks. luku 2) sekä sosiaalisista
suhteista. Oppimaan oppimisessa on kyse tiedoista, taidoista, asenteista ja toimintamalleista, jotka kehittyvät yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa toinen toistaan tukien. Tällöin myös koulun sosiaalisilla suhteilla oletetaan olevan merkitystä siihen, minkälaisiksi oppilaiden asenteet ja toimintamallit kouluvuosien
myötä kehittyvät. Sosiaalisen ympäristön merkittävä vaikutus oppimiseen on ollut
tiedossa jo Piaget’n ja Vygotskyn ajoista lähtien. Vertaisten eli muiden oppilaiden
vaikutus voi tukea mutta myös haitata oppimista (esim. Kindermann, 2007; Ryan,
2000; Song & Grabowski, 2006; Wang & Eccles, 2012; 2013; Wentzel & Caldwell, 1997; Wentzel ym., 2007). Poikittaistutkimusten tulosten pohdinnoissa jää
kuitenkin kyseenalaiseksi, miten päin syy ja seuraus asettuvat: Hakeutuvatko samanlaiset oppilaat tekemisiin toistensa kanssa vai tuleeko oppilaista samankaltaisia yhdessä viettämänsä ajan myötä (ks. esim. Brown & Lohr, 1987; Wentzel &
Caldwell, 1997). Toisaalta on myös mahdollista, että koulumenestyksen vertaissuosion yhteyttä selittäisikin joku toistaiseksi tuntematon tekijä (Wentzel & Caldwell, 1997; Wentzel & Erdley, 1993). Viimeisten viidentoista vuoden aikana on
toki edistytty vertaisvaikutuksen mekanismien ymmärtämisessä (Ryan, 2012),
mutta edelleen tarvitaan kattavaa ja metodisesti pätevää pitkittäistutkimusta vaikutussuhteiden selvittämiseksi, ja tämä seurantatutkimus tarjosi siihen ainutlaatuisen mahdollisuuden.
Oppilaiden vertaissuhteisiin liittyvien sosiaalisten tavoitteiden tärkeydestä on
runsaasti tietoa (ks. esim. Crick & Dodge, 1994) mutta viime vuosina tutkimuksissa on alkanut painottua sosiaalisten suhteiden ja akateemisten tavoitteiden välinen suhde (Ryan ym., 2012). Sosiaaliset tavoitteet määräytyvät suhteessa ryhmän normeihin, jotka voivat olla hyvinkin erilaisia eri ryhmissä. Normit voivat
tukea sitoutumista oppimiseen (Hamm ym., 2012) mutta yhtä lailla ne saattavat
häiritä oppimista tai haitata oppilaan suoriutumista omalla tasollaan (ks. katsaus
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Wentzel ym., 2012; ks. myös Wentzel ym., 2007). Wentzel (1994) havaitsi, että
työväenluokkaisella alueella ne tavoitteet, jotka liittyivät vastuuntuntoisuuteen
koulunkäynnissä, olivat yhteydessä epäsuosioon tovereiden keskuudessa. Harterin (1990) mukaan epäsuositut lapset saattavat tuntea itsensä muita arvottomammiksi, mikä puolestaan voi vaikuttaa kielteisesti myös koulumenestykseen. Toisaalta myös emotionaalisen ahdistuneisuuden on havaittu alentavan koulumenestystä (Wentzel, 1994) ja olevan yhteydessä sosiaalisten ryhmien muodostumiseen
samanlaisten lasten hakeutuessa toistensa seuraan (Hogue & Steinberg, 1995).
Oppilaiden sosiaalisia suhteita tarkasteleva tutkimusosio perustui menetelmällisesti Morenon (1934) alkuperäisen sosiometrisen mittarin muunnelmaan, jossa
oppilailta kysyttiin erilaisia kysymyksiä liittyen heidän kaverisuhteisiinsa koulussa ja vapaa-ajalla. Oppilaat täyttivät lyhyet kyselylomakkeet sosiaalisista suhteistaan luokassa. Heitä pyydettiin nimeämään luokkatovereitaan seuraavilla perusteilla: a) ne luokkatoverit, joiden kanssa tekisivät mieluiten töitä, b) ne luokkatoverit, joiden kanssa viettäisi mieluiten aikaa välitunnilla, ja c) ne luokkatoverit,
joiden kanssa oppilas viettää aikaa koulun jälkeen (vapaa-ajalla). Luokkatovereita
sai nimetä korkeintaan viisi. Eettisistä syistä emme kysyneet, kenen kanssa oppilas ei halua olla tai työskennellä.
Sosiometriset mittaukset tehtiin ensimmäisen kerran toisen lukuvuoden lopussa kaikille luokille ja toisen kerran samojen oppilaiden ollessa viidennellä luokalla samoin lukuvuoden lopussa. Kyselylomakkeet olivat samat molemmilla kerroilla. Oppilaan asemaa luokkatovereiden joukossa arvioitiin laskemalla, kuinka
moni nimesi kyseisen oppilaan leikkikaverikseen välitunnilla. Tällaisen sosiometrisen mittauksen tulokset on tapana ilmaista sosiogrammina, joka on henkilöiden
välisiä suhteita havainnollistava kuvallinen esitys. Sosiogrammissa kaikki yksilöt
esitetään (yleensä) ympyröinä ja kaikki yksilöiden väliset keskinäiset valinnat
nuolina valitsijasta kohteeseen. Tällainen kaavakuva antaa nopeasti yleiskäsityksen ryhmän toiminnallisesta rakenteesta ja yksilöiden asemasta ryhmässä. Tässä
tutkimuksessa sosiogrammeilla kuvattiin jokaisen luokan kaverisuhteita.
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2
2 Oppimistulosten kehitys alkuopetuksessa
Mari-Pauliina Vainikainen, Natalija Gustavson, Satu Koivuhovi ja Jarkko
Hautamäki
Oppimaan oppiminen tarkoittaa monenlaisia oppiainerajat ylittäviä kognitiivisia
taitoja, jotka kehittyvät koulutuksen tuloksena ja joita tarvitaan kaikessa myöhemmässä oppimisessa (Hautamäki ym., 2002). Oppimaan oppiminen tarkoittaa myös
halua ja taitoa käyttää omaa osaamistaan: erinomaisistakaan ajattelun taidoista ei
ole juuri apua oppimistilanteissa, jos älyllinen uteliaisuus puuttuu ja motivaatio
osaamisensa soveltamiseen on hukassa. Oppimistulosten kehityksen ymmärtämiseksi lapsen tietoja, taitoja, asenteita sekä myös ympäristöä on siitä syystä tarkasteltava hyvin laajasti pohdittaessa mihin kaikkiin asioihin voitaisiin vaikuttaa
koulutuksellisin keinoin.
Ajattelun taidot ja oppimaan oppiminen ovat opetettavissa olevia taitoja (Adey
ym., 2007). Opettamisen perustana on oltava monipuolinen ymmärrys lähtötilanteesta, sillä lapset ovat jo lähtökohtaisesti erilaisia peruskouluun tullessaan. Geneettinen perimä selittää noin puolet kognitiivisten taitojen vaihtelusta (Petrill,
1997) ja noin 9 prosenttia koulunkäynnin pituudesta (Selzam ym., 2017), ja siksi
kehityksellinen näkökulma on tärkeä kehitettäessä koulutusta vastaamaan yhä paremmin kaikkien lapsien tarpeita. Kehityksellinen näkökulma ei kuitenkaan sekään yksin riitä, vaan yksilölliset erot ja esimerkiksi oppimisvaikeudet on joka
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tapauksessa otettava huomioon. Siksi tässä luvussa tarkastellaan sitä perustaa,
joka mahdollistaa myöhempien oppimaan oppimisen taitojen kehityksen.
Lähdemme liikkeelle ensimmäisen luokan alussa toteutetun oppimisvalmiuksien
arvioinnin tuloksista tarkastelemalla lasten taustaan liittyviä eroja, jotka heijastuvat myös heidän oppimisvalmiuksiinsa. Selvitämme, miten alkuvaiheen erot näkyvät toisen luokan lopun lukutaidossa ja matematiikan osaamisessa sekä neljännen luokan alussa tehdyssä ensimmäisessä oppimaan oppimisen arvioinnissa. Tavoitteenamme on arvioida, missä määrin kehitys on yksilöllistä ja kuinka suuri
merkitys koululla, luokalla ja kaveripiirillä voi olla osaamisen kehitykseen. Tarkastelemme tuloksia ensisijaisesti lapsen kognitiivisen kehityksen näkökulmasta
vertaamalla havaintojamme siihen, mitä oppimisen ja ajattelun taitojen kehityksestä tiedetään aiempien tutkimusten perusteella.

2.1 Osaamisen kehitys peruskoulun alkuvaiheessa
Oppilaiden osaamisen kehittymistä voidaan tarkastella monenlaisista teoreettisista lähtökohdista. Keskeiset teoriat on esitelty kattavasti Adeyn ja työtovereiden
kokooma-artikkelissa (2007), joka osoittaa selvästi myös sen, että kognitiivisten
taitojen kehitykseen voi vaikuttaa koulutuksellisin keinoin. Tämän tutkimuksen
teoreettiseksi viitekehykseksi valitsimme kognitiivisen kehityksen teorian, jonka
Demetriou, Spanoudis ja Mouyi julkaisivat vuonna 2011. Teoria vastaa hyvin oppimaan oppimisen viitekehyksen (Hautamäki ym., 2002) määritelmää siitä, että
kaikkeen oppimiseen tarvitaan sekä monenlaisia laaja-alaisia ja erityisiä taitoja
että halua osoittaa osaamistaan. Teorian mukaan mielemme rakentuu yleisestä
keskusjärjestelmästä ja monista erikoistuneista alajärjestelmistä kognitiivisen toiminnan eri osa-alueita varten. Kaikkien näiden järjestelmien toimintaa säätelee
tietoisuusjärjestelmä, jota kutsutaan kirjallisuudessa myös usein metakognitioksi.
Mielemme toimintaan vaikuttaa koko ajan siis myös itsesäätely- ja itsearviointikykymme sekä eri toimintoihimme liittyvät tietoiset tai tiedostamattomat uskomukset, joita oppimaan oppimisen arvioinneissa mitataan kyselylomakkein.
2.1.1 Tietoisuusjärjestelmän kehitys
Tutkimukset osoittavat, että tietoisuus ja itsearviointikyky kehittyvät vaiheittain
lähestulkoon kehämäisesti. Ensimmäinen kehitysvaihe kattaa kaksi ensimmäistä
ikävuotta, seuraava vaihe jatkuu siitä eteenpäin suunnilleen koulun aloitusikään
asti, kolmas vaihe on noin 8–12-vuotiaana ja viimeinen vaihe noin 13–18-vuotiaana (Demetriou ym., 2011). Demetrioun ja Kazin (2006) tutkimuksen mukaan
seitsenvuotiaat lapset ovat yleensä jo tietoisia siitä, mitä mentaalista operaatiota
he soveltavat ratkaistessaan jotakin tehtävää. Kuitenkin vasta neljätoistavuotiaana
nuorten tietoisuusjärjestelmä on niin tarkka, että he osaavat arvioida omia kykyjään realistisesti. Vastaavia havaintoja on tehnyt aiemmin muun muassa Harter
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(1999), joka on osoittanut itsearviointikyvyn lähtevän tarkentumaan vasta 11 ikävuodesta eteenpäin.
Tietoisuusjärjestelmän kehitysvaiheet liittyvät kiinteästi ajattelun kehittymiseen niin, että seuraavaan kognitiiviseen kehitysvaiheeseen siirryttäessä lapsen
tietoisuus ja itsearviointikyky jäävät hetkellisesti jälkeen ja ovat aluksi hyvin epätarkkoja. Tietoisuus ja itsearviointikyky kehittyvät tarkoiksi kunkin kehitysvaiheen loppua kohden, mutta seuraavan suuren kehitysaskeleen kohdalla menee taas
aikaa ennen kuin lapsi sopeutuu uusiin taitoihinsa.
2.1.2 Yleinen keskusjärjestelmä
Demetrioun ja työtovereiden teorian (2011) mukaan kaikkien kognitiivisten toimintojemme taustalla toimii eräänlainen yleinen keskusjärjestelmä. Sitä voi verrata tietokoneen prosessoriin, jonka toiminta ylläpitää, tehostaa tai myös rajoittaa
kaikkia muita toimintoja mutta joka ei kuitenkaan yksin vielä tuota näkyvää tulosta. Keskusjärjestelmä muodostuu niin sanotuista representaatio- ja inferenssijärjestelmistä, joiden toimintaa mitataan oppimaan oppimisen arvioinneissa monipuolisesti kognitiivisten osaamistehtävien avulla.
Representaatiojärjestelmällä tarkoitetaan lyhytkestoista muistia eli lyhytkestoista säilömuistia tavoitteen saavuttamisessa tarvittavien prosessoitavien asioiden mielessäpitämiseen sekä toiminnanohjausjärjestelmää prosessoimaan työmuistissa olevia sisältöjä. Työmuistin kapasiteetti vaihtelee prosessoitavien asioiden monimutkaisuudesta riippuen ja vastaavasti prosessointinopeus vaihtelee sisällöstä riippuen. Osaltaan tähän vaikuttavat myös eri sisältöalueisiin erikoistuneiden järjestelmien asettamat rajoitukset. Työmuisti jakautuu kahteen pääalueeseen, fonologiseen ja visuospatiaaliseen muistiin. Tutkimuksissa on saatu jonkin
verran näyttöä siitä, että eri sisältöalueiden oppimisessa toistuvasti havaitut sukupuolierot saattavat jossain määrin liittyä toimintaeroihin tyttöjen ja poikien työmuistin kahdella pääalueella. Tässä seurantatutkimuksessa visuospatiaalisen työmuistin toimintaa mitattiin ensimmäisen luokan oppimisvalmiustestin lisäksi
myös neljännellä ja yhdeksännellä luokalla, kun taas kuulomuistitehtävän lapset
tekivät ainoastaan ensimmäisen luokan alussa.
Yleisen keskusjärjestelmän toinen ydinosa, inferenssijärjestelmä, tarkoittaa
yksinkertaistaen päättelyjen tekemistä. Inferenssijärjestelmä yhdistelee tietoja ja
toimintoja tavoitteen suuntaisesti. Se mahdollistaa merkitysten siirtämisen mielessä olevien kohteiden välillä niiden yhteisten ominaisuuksien perusteella. Tutkimukset osoittavat, että induktiivinen, analoginen ja deduktiivinen päättely perustuvat eri mekanismeille ja ne myös kehittyvät osin erillisinä ikään kuin osin
päällekkäisissä aalloissa. Jo vastasyntyneet osoittavat jonkinasteista induktiivisen
päättelyn kykyä eli taitoa tehdä yleistyksiä erillisten havaintojen pohjalta. Pääasiallisesti induktiivinen päättely kehittyy kuitenkin kolmessa vaiheessa kuuden
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ja kahdentoista ikävuoden välillä. Ensimmäisessä vaiheessa lapset oppivat tunnistamaan säännönmukaisuuksia ja tekemään yleistyksiä yhden ominaisuuden perusteella. Toisessa vaiheessa osa tässä tarvittavasta tiedosta voi olla piilossa tai annettu epäsuorasti. Kolmannessa vaiheessa induktiivinen päättely voi perustua
myös teoreettisiin oletuksiin (Demetriou ym., 2011).
Analogisen päättelyn kehitys alkaa varhaislapsuudessa. Se tarkoittaa yhdestä
asiayhteydestä tai -sisällöstä opitun säännön siirtämistä toiseen kontekstiin tai sisältöön, kehittyneimmillään abstrakteihin teoreettisiin oletuksiin. Demetrioun
työryhmän teorian (Demetriou ym., 2011) mukaan se myöhemmässä vaiheessa
osana induktiivisen päättelyn kehityksen jatkumoa strukturoi korkeamman tason
suhteellista abstraktia ajattelua, joka vaatii myös kulttuurista tietämystä. Ajallisesti myöhäisimmin kehittyvä deduktiivinen päättely liittyy läheisesti myös kielen
kehitykseen ja tarkoittaa johtopäätösten tekemistä kahden tai useamman tiedon,
havainnon tai tosiasian pohjalta. Päättelymuodoista deduktiivinen päättely liittyy
läheisimmin tietoisuusjärjestelmän kehittymiseen, sillä se edellyttää tietoisuutta
omista kognitiivisista prosesseista. Tietoisuus alkaa ilmetä viiden kuuden vuoden
iässä, mutta loogisen ajattelun kehittyminen eksplisiittiseksi vie vielä useita vuosia myöhäisnuoruuteen saakka.
Oppimaan oppimisen arvioinneissa päättelytaitoa mitataan tehtävin, jotka kohdistuvat erikoistuneiden alajärjestelmien sisältöalueille (ks. seuraava alaluku).
Päättelytaitojen kehityksestä johtuen nuorempien oppilaiden arvioinneissa on keskitytty analogiseen ja induktiiviseen päättelyyn, kun taas myöhemmissä arvioinneissa on korostettu deduktiivista päättelyä, piaget’laista formaalia ajattelua ja
ongelmanratkaisua.
2.1.3 Erikoistuneet alajärjestelmät
Keskusjärjestelmän lisäksi ajattelutoimintoja ohjaamaan tarvitaan useita alajärjestelmiä, joista jokainen on erikoistunut yhdentyyppisten sisältöjen käsittelyyn. Tutkimukset ovat tunnistaneet ainakin sanallisen, kategorisen, määrällisen, kausaalisen, spatiaalisen eli avaruudellisen sekä sosiaalisen alajärjestelmän (Demetriou
ym., 2011). Nämä kehittyvät osin erillisinä toisistaan sekä myös keskustoiminnoista, vaikkakin keskusjärjestelmän toiminta asettaa alajärjestelmien toiminnalle
rajoituksia. Kuhunkin alajärjestelmään kuuluu tiettyihin sisältöihin erikoistuneita
ydinprosesseja, mentaalisia toimintoja sekä tietoa ja uskomuksia. Mentaalisilla
toiminnoilla tarkoitetaan esimerkiksi kategorisen alajärjestelmän luokittelemista,
määrällisen alajärjestelmän numeerisia operaatioita, kausaalisen alajärjestelmän
hypoteesien testausta, avaruudellisen alajärjestelmän mentaalista rotaatiota ja sosiaalisen alajärjestelmän tunteiden säätelyä. Alajärjestelmiin liittyvät tiedot ja uskomukset karttuvat ja muotoutuvat vuosien kuluessa ja ne vaikuttavat suoriutumiseen eri sisältöalueilla eri tavoin. Oppimisvaikeudet rajoittuvat usein vain yhden
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alajärjestelmän alueelle, ja oppimisvaikeuksista kärsivien lasten kanssa toimittaessa yleisten ajattelutaitojen harjoittelussa kannattaa hyödyntää tietoa lapsen suhteellisista vahvuuksista muiden alajärjestelmien alueilla.
Erikoistuneet alajärjestelmät kehittyvät ’aaltomaisesti’, joskus keskenään eritahtisesti. Kehityksen myötä jokaisen alajärjestelmän toimintojen monimutkaisuus, abstraktiotaso ja joustavuus kasvavat. Iän myötä lapset oppivat myös hallitsemaan useita samanaikaisia toimintoja ja representaatioita. Joskus lapsen käsitys
ympäröivästä maailmasta muuttuu hyvinkin nopeasti seuraavan kehitysaskeleen
ottamisen myötä, mikä vaikuttaa myös lapsen henkilökohtaisiin kokemuksiin ja
uskomuksiin maailmasta ja itsestään osana sitä.
2.1.4 Tyttöjen ja poikien väliset erot oppimisvalmiuksissa
Tyttöjen ja poikien yleisessä kognitiivisessa kyvykkyydessä ei pitäisi olla eroja
(Halpern, 2000). Toisin sanoen representaatio- ja inferenssijärjestelmän toiminnassa ei ole yleisiä sukupuolieroja. Erikoistuneiden alajärjestelmien alueella systemaattisia eroja on kuitenkin havaittavissa: vuosikymmenien ajalta on tutkimusnäyttöä siitä, että tytöt suoriutuvat poikia paremmin kielellisissä tehtävissä ja pojat
taas matemaattisissa ja spatiaalisissa tehtävissä (Halpern, 2000). Samat erot on
löydetty sekä päättelytaidon tehtävissä että työmuistin alueella, ja ne saattavat osin
olla evoluutioperäisiä (Gazzaniga ym., 1998). Kuitenkin myös yhteiskunnalla,
koululla, kavereilla ja perheellä on vaikutusta sukupuolierojen kehitykseen. Tämän vuoksi kognitiivisten taitojen kehittymisen tarkastelu ei yksin riitä haluttaessa ymmärtää ryhmäerojen taustalla olevia syitä.
Kognitiivisissa perustoiminnoissa havaitut sukupuolierot eivät aina näyttäydy
samanlaisina koulukontekstissa. Tytöt saavat usein parempia arvosanoja perinteisillä poikien vahvuusalueilla kuten matematiikassa ja luonnontieteissä (KenneyBenson ym., 2006; Kimball, 1989; Wentzel, 1988). Kouluarvosanat eivät kuitenkaan kerro pelkästään osaamiseroista vaan yleisestä suhtautumisesta kouluun,
yrittämisestä tai jopa sosiaalisuudesta, mikä saattaa selittää tyttöjen ylivoiman.
Erot saattavat myös selittyä erilaisilla oppimisstrategioilla ja oppitunneilla käyttäytymisellä (Kenney-Benson ym., 2006; Wentzel & Caldwell, 1997).
Viime aikoina suomalaistytöt ovat kasvattaneet eroaan poikiin myös lukuisissa
kansallisissa ja kansainvälisissä arviointitutkimuksissa. Erot näkyvät niin oppiainesisältöjä mittaavissa tehtävissä kuin oppimaan oppimisen kaltaisissa yleisemmissä arvioinneissakin. Sukupuolierojen kasvun kiihtyminen voidaan ajoittaa samoihin aikoihin kuin tulostaso lähti yleisesti laskemaan, ja näyttääkin siltä, että
poikien suoriutuminen olisi laskenut tyttöjen tuloksia enemmän (esim. Kupari
ym., 2013; Leino ym., 2019; Vettenranta, ym., 2016).
Huolestuttavan kehityksen vuoksi sukupuolieroja käsitellään tässä raportissa
lähes jokaisessa luvussa mutta eri näkökulmista. Alkuvaiheen tarkasteluissa pyritään selvittämään, milloin sukupuolierot lähtevät kehittymään. Ylempien luokka37
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asteiden tarkasteluissa taas pyrimme ymmärtämään mekanismeja, jotka saattavat
vahvistaa ei-toivottua kehitystä. Tavoitteena on tällöin tunnistaa asioita, joihin
puuttumalla ongelmaan voisi löytää ratkaisuja. Sukupuolierojen tarkastelu on erityisen tärkeää tarkasteltaessa tuensaajien tai muuten heikosti suoriutuvien oppilaiden tuloksia, sillä pojat ovat aina olleet yliedustettuina erityisopetuksessa (Henning-Stout & Conoley, 1992; Hienonen, 2020; Thuneberg, 2007). Kouluongelmien syynä eivät kuitenkaan saisi olla normaalit kehitykselliset erot, jotka saattavat alakoulussa näyttäytyä suurina sukupuolieroina. Usein hitaammin kehittyvät
pojat eivät saa pudota kyydistä, vaan koulun pitäisi pystyä vastaamaan myös heidän tarpeisiinsa.
2.1.5 Kavereiden merkitys oppimiselle
Kavereiden merkitys oppimista tukevana tekijänä on ymmärretty jo kauan (Song
& Grabowski, 2006; Wentzel & Ramani, 2016). Jo 1970-luvulla tehdyissä tutkimuksissa havaittiin, että koulumyönteiseen kaveriryhmään kuuluminen voi vaikuttaa koulumenestykseen (Wentzel & Caldwell, 1997). On tiedetty pitkään, että
kaveriryhmissä muotoutuvat sosiaaliset tavoitteet ovat tärkeitä lasten kaverisuhteiden ylläpitämiseksi (Crick & Dodge, 1994), mutta näiden sosiaalisten tavoitteiden yhteyttä oppimistuloksiin ja koulumenestykseen on tutkittu tarkemmin vasta
viime vuosikymmenen aikana (Ryan ym., 2012). Näissä tutkimuksissa on havaittu, että ryhmän, esimerkiksi koululuokan, normit voivat tukea oppimiseen sitoutumista, mutta ne voivat yhtä lailla häiritä tai jopa estää oppilasta suoriutumasta
omalla tasollaan (Wentzel ym., 2012). Tämän vuoksi oppimistulosten kehitystä
tutkittaessa on tärkeä tarkastella myös luokkatovereiden mahdollisia vaikutuksia
toistensa oppimiseen.
Viimeisten 20 vuoden aikana lasten kaverisuhteita kartoittavat tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet paljon, ja kaverivaikutusten mekanismien selvittämisessä
on edistytty huomattavasti. Oppimistulosten kehittymiseen keskittyviä, kattavia ja
sosiaaliselta taustaltaan erilaisia oppilaita tarkastelevia pitkittäistutkimuksia on
kuitenkin edelleen melko vähän (Ryan, 2012). Helsingin oppimaan oppimisen
seurantatutkimus tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden selvittää kavereiden merkitystä oppimiselle edustavalla seuranta-aineistolla. Tässä luvussa tarkastellaankin alkuvaiheen oppimistulosten kehittymisen lisäksi myös kavereiden mahdollisia vaikutuksia toistensa suoriutumiseen. Kaverivaikutusten tarkastelua jatketaan
vanhempien oppilaiden osalta tämän kirjan myöhemmissä luvuissa.
Tyttöjen ja poikien erilaiset kaverisuhteet

Koululuokkia tarkkailemalla voi helposti havaita, että tyttöjen ja poikien välituntileikit ovat erilaisia. Eroja on paitsi leikkien sisällöissä myös siinä, millaisissa
ryhmissä lapset leikkivät. Arkihavaintojen lisäksi asiaa on myös tutkittu tieteellisesti. Tutkimuksissa on havaittu, että pojat leikkivät tai pelaavat usein isommissa
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ryhmissä, kun taas tytöt viihtyvät paremmin muutamien läheisten ystävien seurassa (Rose & Rudolph, 2006). Laajemmista kaveripiireistä huolimatta pojat saattavat olla tyttöjä alttiimpia koulu- ja luokkatovereidensa vaikutuksille (Mähönen,
Jasinskaja-Lahti & Liebkind, 2011), siksi tutkittaessa kavereiden vaikutuksia toistensa oppimistuloksiin ja motivaatioon on tärkeää tarkastella myös sukupuolieroja
(Martin ym., 2019). Tässä luvussa tutkimme kaverivaikutuksia piirtämällä ensin
luokkien sosiaaliset verkostot kuvioiksi ja tarkastelemalla, miten tyttöjen ja poikien välituntiryhmät ovat toisella luokalla muodostuneet. Vasta tämän jälkeen selvitämme, miten kaverisuhteet ja oppiminen ovat yhteydessä toisiinsa.

2.2 Tutkimuskysymykset
Tässä luvussa käsitellään koulunsa aloittavien oppilaiden oppimistulosten kehitystä aloittaen ensimmäisen luokan alkuvaiheessa tutkituista oppimisvalmiuksista
päätyen neljännen luokan alussa tehtyyn oppimaan oppimisen arviointiin. Tarkastelemme seuraavien tutkimuskysymysten kautta, millaiset asiat näyttävät osaltaan
olevan yhteydessä oppimiseen ja sen kehitykseen.
1) Miten ensimmäisen luokan alussa mitatut ei-kielelliset oppimisvalmiudet
ja aiempi lukutaito ennustavat äidinkielen ja matematiikan osaamista toisen luokan lopussa? Ovatko yhteydet samanlaisia tytöillä ja pojilla?
2) Miten ensimmäisen luokan alussa mitatut ei-kielelliset oppimisvalmiudet
ja aiempi lukutaito ennustavat neljännen luokan alussa osoitettuja oppimaan oppimisen taitoja? Ovatko yhteydet samanlaisia tytöillä ja pojilla?
3) Ovatko tyttöjen ja poikien kaverisuhteet erilaisia alkuopetuksen aikana?
4) Onko toverisuosio yhteydessä lapsen oppimisvalmiuksiin ensimmäisen
luokan alussa ja ennustaako se osaamisen kehitystä? Onko tilanne samanlainen tytöillä ja pojilla?
5) Ovatko ensimmäisen luokan oppimisvalmiudet yhteydessä kaveriryhmien muodostumiseen ja ennustaako omien kavereiden suoritus omaa
suoritustasoa toisen luokan lopussa?

2.3 Menetelmät
2.3.1 Osallistujat
Tämän luvun tulosten taustalla on pääasiallisesti alkuperäinen 744 oppilaan otos
16 satunnaisesti valitusta helsinkiläiskoulusta ja niiden 40 luokalta. Toiseen tutkimuskysymykseen vastatessamme käytimme myös aineiston ensimmäistä laajennusta eli 20 koulun 978 oppilaan neljännen luokan vastauksia. Tällöin annoimme
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rakenneyhtälömallinnuksen maximum likelihood -estimoinnin korvata puuttuvat
alkumittauksen tiedot.
2.3.2 Mittarit
Ensimmäinen luokka

Käytimme oppimisvalmiustestistä kolmea tehtävää: analogista päättelyä (Hosenfeld, van den Boom & Resing, 1997), visuospatiaalista työmuistia (Logie &
Pearson, 1997; Wilson ym., 1987) sekä El’koninin ohjeiden mukaan toimimista
mittaavaa Aarteenetsintä-tehtävää (El’konin, 1989; Raigorodsky, 2001). Oppilaat
tekivät kaikki tehtävät opettajan ohjeiden mukaan tehtävävihkoonsa ensimmäisen
luokan syyslukukaudella (ks. Luku 1). Oppimisvalmiustestin tulosten lisäksi käytimme analyyseissa opettajan arviota lapsen lukutaidosta ja puheen sujuvuudesta
koulun alkaessa (asteikko 1–7).
Toinen luokka

Toisen luokan lopussa koulun erityisopettaja tai joissain tapauksissa Koulutuksen
arviointikeskuksen tutkija teetti oppilailla ALLU- ja MAKEKO-seulat lukutaidon
ja matematiikan taitojen kehityksen arvioimiseksi (Lindeman, 1998; Ikäheimo
ym., 2002). MAKEKO-pisteitä käytettiin analyyseissa sellaisinaan (max. 50 p),
mutta ALLUsta käytettiin käsikirjan ohjeiden mukaisesti raakapisteiden asemesta
taitotasoluokituksia 1–9.
Toisen lukuvuoden keväällä oppilaat vastasivat myös lyhyeen kyselyyn kaverisuhteistaan nimeämällä luokkansa oppilaiden joukosta korkeintaan viisi kaveria,
joiden kanssa he mieluiten tekivät koulutehtäviä, leikkivät välitunnilla sekä viettivät aikaa koulun jälkeen. Käytimme tässä luvussa ainoastaan vastauksia välituntileikkeihin liittyen. Yksinkertaisimmillaan laskimme, kuinka moni luokkatoveri
suhteutettuna luokan kokonaisoppilasmäärään nimesi oppilaan välituntikaverikseen. Piirsimme myös sosiogrammit kaikkien luokkien sosiaalisista verkostoista
sekä laskimme jokaiselle oppilaalle hänen itse ilmoittamiensa kavereiden testipisteiden keskiarvon kaverivaikutusten tutkimiseksi.
Neljäs luokka

Toiseen tutkimuskysymykseen vastatessamme käytimme myös neljännen luokan
alussa tehdyn oppimaan oppimisen arviointitutkimuksen aineistoa. Neljännen luokan tehtäväsarja on kuvattu kokonaisuudessaan luvussa 1. Tässä luvussa käytimme kuutta tehtävää, joista muodostimme kolme muuttujaa: luetun ymmärtäminen (yhteensä 20 tehtäväosiota), matemaattinen ajattelu (yhteensä 13 tehtäväosiota) sekä päättelytaito (yhteensä 14 tehtäväosiota). Lisäksi valitsimme koulunkäyntiä koskevista lukuisista asenne- ja uskomuskyselyistä kolme kolmiosioista
asteikkoa, jotka mittasivat halua oppia (oppimisorientaatio), halua saada hyviä
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tuloksia (saavutusorientaatio) ja omaa näkemystä yrittämisestään (oma yrittäminen).
2.3.3 Analyysimenetelmät
Tässä luvussa esitetyt tulokset on pääosin analysoitu rakenneyhtälömallinnuksella
ja sen ryhmävertailuun tarkoitetulla sovelluksella. Analyyseihin käytettiin Amos
21 -ohjelmistoa ja Mplus 7.2. -ohjelmistoa. Kuvailevat analyysit ja varianssikomponenttimallinnukset teimme IBM SPSS -ohjelmistolla. Rakenneyhtälömallinnuksessa mallien sopivuuden kriteereinä oli CFI > 0,95 ja RMSEA < 0,06 (hyvä
malli) sekä CFI > 0,90 ja RMSEA < 0,08 (hyväksyttävä malli). Ryhmävertailuissa
mallien mittausinvarianssi varmistettiin pakottamalla ensin faktorilataukset ja sitten kulmakertoimet samoiksi ryhmien välillä ja tarkastelemalla sopivuuslukujen
muutoksia (Byrne & Stewart, 2006). Kaverivaikutusten tutkimiseksi rakenneyhtälömallinnuksessa käytettiin yksilötason aineiston lisäksi myös muuttujia, jotka
oli laskettu lapsen itse nimeämiensä kavereiden tuloksista. Rakenneyhtälömallinnuksen ohella kaverivaikutuksia tarkasteltiin myös laadullisesti piirtämällä luokille sosiogrammit kaverimainintojen perusteella.

2.4 Tulokset ja pohdintaa
2.4.1 Äidinkielen ja matematiikan oppiminen alkuopetuksen aikana
Tutkimme aluksi, miten ensimmäisen luokan alussa mitatut ei-kielelliset oppimisvalmiudet ja aiempi lukutaito ennustivat äidinkielen ja matematiikan osaamista
toisen luokan lopussa ALLU- ja MAKEKO-seuloilla mitattuna. Tarkastelimme
myös mahdollisia sukupuolieroja näissä. Alustavissa tarkasteluissa havaitsimme,
että tyttöjen ja poikien ei-kielellisissä oppimisvalmiuksissa ei ollut tilastollisesti
merkitseviä eroja. Opettajat arvioivat kuitenkin tytöt hieman paremmiksi lukijoiksi ensimmäisen luokan alkuvaiheessa (t = 4,120, p < 0,001). Pieniä eroja oli
havaittavissa myös lukemisessa (t = 1,966, p < 0,05) ja matematiikassa (t = -2,358,
p < 0,05) toisen luokan loppuvaiheessa niin, että tytöt saivat hiukan korkeampia
pistemääriä ALLUssa ja pojat MAKEKOssa.
Muodostimme muuttujien välisten yhteyksien tarkastelua varten oppimisvalmiuksia kuvaavan faktorin ensimmäisen luokan alussa tehtyjen päättely-, muistija ohjeidenymmärtämistehtävien tuloksista. Oppimisvalmiudet olivat odotetusti
yhteydessä opettajien arvioon oppilaiden lukutaidosta kouluun tullessa, joskaan
yhteys ei ollut kovin voimakas. Tämä johtui todennäköisesti siitä, että oppimisvalmiustesti sisälsi ainoastaan ei-kielellisiä tehtäviä. Tarkastelimme sitten, miten
oppimisvalmiudet ja opettajan arvioima alkuvaiheen lukutaito ennustivat yksilötasolla äidinkielen ja matematiikan oppimistuloksia toisen lukuvuoden lopussa
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(Kuvio 2.1). Ei-kielelliset oppimisvalmiudet ennustivat sekä äidinkieltä että matematiikkaa kohtalaisesti, minkä lisäksi opettajan arvioima alkuvaiheen lukutaito
ennusti lukutaitoa toisen vuoden lopussa. Ensimmäisen luokan alkuvaiheen taitojen yhteys myöhempään lukutaitoon oli samansuuntainen tytöillä ja pojilla, mutta
jo kouluun tullessa havaittavissa olleet lievät sukupuolierot lukemisessa näkyivät
edelleen. Sen sijaan opettajan arvioiman alkuvaiheen lukutaidon yhteys toisen
luokan matematiikan oppimistuloksiin oli heikko varsinkin tytöillä, jotka kaikkiaan olivat opettajiensa mukaan hieman poikia parempia lukijoita kouluun tullessaan. Varhaisen lukutaidon heikko yhteys myöhempään matematiikan osaamiseen
on todettu myös kansainvälisissä tutkimuksissa (ks. Duncan ym., 2007), ja näiltä
osin tulokset vastasivat odotuksia.

Kuvio 2.1. Lukutaidon ja matematiikan kehittyminen alkuopetuksen aikana. Tyttöjen ja poikien tulokset on erotettu toisistaan pystyviivoin niin, että tyttöjen tulokset on esitetty vasemmalla. Useimmat sukupuolierot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Kaikki mallissa näkyvät
kertoimet ovat tilastollisesti merkitseviä (p < 0,001).

2.4.2 Koulujen ja luokkien väliset erot
Seurantatutkimuksen eräänä keskeisenä tavoitteena oli selvittää, miten oppimaan
oppimisen taidot kehittyvät erilaisissa koulu- ja luokkaympäristöissä. Alkuopetuksen aikana varsinaisen kehityksen mallintaminen onnistuu vain rajallisesti,
sillä ensimmäisen luokan alun ei-kielelliset oppimisvalmiustehtävät poikkesivat
melko paljon myöhemmistä lukutaitoa edellyttävistä oppimaan oppimisen
arviointitehtävistä. Tarkastelimme kuitenkin myös alkuopetuksen osalta, kuinka
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suuria koulujen ja luokkien väliset erot olivat koulun aloitushetkellä ja miten
alkuvaiheen erot olivat yhteydessä toisen luokan lopussa arvioituun lukutaitoon ja
matematiikan osaamiseen.
Laskimme ensin varianssikomponenttimallinnuksella, kuinka paljon koulu ja
luokka sekä luokan sisäinen sukupuoliryhmä (määriteltynä tasoksi) selitti ensimmäisen ja toisen luokan tulosten vaihtelusta. Tulokset on esitetty taulukossa 2.1.
Taulukko 2.1. Koulun, luokan ja luokan sisäisen sukupuoliryhmän selitysosuus prosentteina tämän luvun analyyseissa käytetyistä muuttujista.
Koulu

Luokka

Sukupuoli

Yksilö

-

4,9 %

-

95,1 %

1,6 %

6,9 %

-

91,5 %

4,2 %

14,4 %

4,1 %

77,3 %

2,7 %

3,1 %

-

94,2 %

Lukeminen (ALLU)

9,5 %

-

-

90,5 %

Matematiikan osaaminen (MAKEKO)

10,9 %

-

-

89,1 %

Luetun ymmärtäminen

8,8 %

13,9 %

-

77,4 %

Matemaattinen ajattelu

2,6 %

6,9 %

8,5 %

82,0 %

Päättelytaito

Ensimmäisen luokan syksy
Lukutaito koulun alussa opettajan arvioimana
Analoginen päättelytaito
Visuospatiaalinen muisti
Ohjeiden ymmärtäminen ja säännön tunnistaminen
Toisen luokan kevät

Neljännen luokan syksy

3,4 %

4,9 %

1,9 %

89,8 %

Halu oppia

-

5,5 %

-

94,5 %

Halu saada hyviä tuloksia

-

-

7,6 %

92,4 %

Arvio omasta yrittämisestä

-

-

2,7 %

97,3 %

Taulukosta havaitaan, että koulujen ja luokkien väliset erot olivat alkuopetuksessa
pienempiä verrattuna siihen, mitä tiedämme muiden tutkimusten perusteella helsinkiläiskoulujen tilanteesta myöhemmillä luokka-asteilla. Koulun pieni selitysosuus ensimmäisen luokan tulosten vaihtelusta viittaa siihen, että alkuopetuksen
aikana lapset kävivät vuosina 2007–2009 pääosin lähikouluaan ja koulujen mahdollinen eriytyminen (Bernelius, 2013) tapahtuu vasta alkuopetuksen jälkeen.
Tarkistimme vanhempainkyselystä, että tässä vaiheessa 91 prosenttia vanhemmista ilmoitti lapsensa käyvän heille osoitettua lähikoulua. Muissa kuin lähikouluissa käyvän noin 50 lapsen vanhemmista puolet ilmoittivat kouluvalintansa
syyksi helpon koulumatkan tai sen, että kaverit menivät samaan kouluun. Näin on
syytä olettaa, että tässä vaiheessa havaitut pienet koulujen väliset erot johtuivat
pääosin asuinalueiden erilaisesta väestöpohjasta (Bernelius & Vilkama, 2019).
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Kun otimme analyysissa huomioon vanhempien koulutustaustan, erot pienenivätkin muutaman prosenttiyksikön sekä koulu- että luokkatasolla. Luokkatason vähäinen selitysosuus ylempiin luokka-asteisiin verrattuna osoittaa, että alkuopetuksessa luokanmuodostus oli vuonna 2007 pääasiallisesti melko satunnaista eikä se
näin vaarantanut koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Muistitehtävän suuren
luokkatason varianssin selittänee se, että tässä tehtävässä opettajan toiminnalla oli
suurempi merkitys kuin muissa tehtävissä. Nykyään muistitehtävä toimii muiden
tehtävien tavoin tietokonepohjaisesti, mikä vähentää jatkossa tehtävänannon vaikutuksia tuloksiin.
2.4.3 Oppimisvalmiudet oppimaan oppimisen taitojen ennustajina
Laajensimme seuraavaksi tarkasteluamme neljännen luokan alussa tehtyyn ensimmäiseen varsinaiseen oppimaan oppimisen arviointiin ja selvitimme, miten ensimmäisen luokan alussa mitatut ei-kielelliset oppimisvalmiudet ja aiempi lukutaito
ennustavat neljännen luokan alussa osoitettuja oppimaan oppimisen taitoja. Tarkastelimme myös, ovatko yhteydet samanlaisia tytöillä ja pojilla. Taulukko 2.1
osoittaa, että neljännen luokan alussa koulujen ja luokkien väliset erot olivat jo
jonkin verran suuremmat kuin alkuopetuksen aikana, mikä selittynee kolmannella
luokalla tehtyjen valintojen vaikutuksilla luokanmuodostukseen. Näitä asioita tarkastelemme kuitenkin lähemmin tämän teoksen luvussa 9. Tässä luvussa rajoitamme tarkastelumme yksilötasolle tutkimalla, miten oppilaan tausta, hänen
aiempi osaamisensa ja oppimista koskevat asenteensa selittivät oppimaan oppimisen taitojen vaihtelua neljännellä luokalla. Tulosten analysoinnissa käyttämämme
rakenneyhtälömalli on esitetty kuviossa 2.2.
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Kuvio 2.2. Alkuvaiheen osaaminen, neljännen luokan asenteet ja oppilaan tausta neljännen luokan osaamisen selittäjinä.

Kuviosta havaitaan, että mallissa esitetyt tekijät selittivät oppimaan oppimisen arvioinnin osana neljännellä luokalla mitatuista matemaattisen ajattelun taidoista ja
päättelytaidoista lähes puolet (kuvion R²-kertoimet). Alun oppimisvalmiudet olivat melko voimakkaassa yhteydessä neljännen luokan matemaattisen ajattelun taitoihin, jota selittivät hieman myös alkuvaiheen lukutaito sekä neljännellä luokalla
kysytyt oppimista koskevat asenteet. Neljännellä luokalla osoitettua päättelytaitoa
selittivät hyvin voimakkaasti ensimmäisellä luokalla mitatut oppimisvalmiudet eli
oppilaiden väliset erot olivat näiltä osin näkyvissä jo ensimmäisen luokan alkuvaiheessa. Sen sijaan luetun ymmärtämisen vaihtelusta onnistuimme selittämään
vain vajaan viidenneksen. Luetun ymmärtämistä neljännellä luokalla selittivät jossain määrin ensimmäisen luokan oppimisvalmiudet sekä opettajan arvioima lukutaito koulun alussa. – Asenteet olivat lievässä yhteydessä myös opettajan arvioimaan lukutaitoon ensimmäiselle luokalle tultaessa niin, että paremmin lukeneilla
lapsilla oli neljännen luokan alussa hiukan myönteisemmät asenteet. Ero oli kuitenkin pieni.
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Taustatekijät olivat myös yhteydessä oppimaan oppimisen taitojen kehitykseen.
Jo aiemmin tässä luvussa raportoitu lievä sukupuoliero alkuvaiheen lukutaidossa
näkyi myös tässä mallinnuksessa. Sukupuolella oli myös pieni lisävaikutus neljännen luokan luetun ymmärtämisen tuloksiin niin, että alkuvaiheen erojenkin
huomioimisen jälkeen tytöt lukivat hieman poikia paremmin. Lisäksi tytöillä oli
hieman myönteisemmät asenteet neljännen luokan alussa. Pojat sen sijaan suoriutuivat tyttöjä paremmin matemaattisen ajattelun tehtävissä neljännellä luokalla.
Näiltä osin tulokset siis noudattavat aiempaa ymmärrystä sukupuolieroista kognitiivisissa taidoissa (Halpern, 2000) päinvastoin kuin monet muut suomalaistutkimukset, joissa pojat eivät missään vaiheessa ole suoriutuneet tyttöjä paremmin
edes matemaattisissa tehtävissä.
Tehostetun tai erityisen tuen saanti oli odotetusti negatiivisessa yhteydessä alkuvaiheen osaamiseen sekä oppimisvalmiuksien arvioinnin että opettajan arvioiman lukutaidon osalta. Erot eivät kuitenkaan kasvaneet, vaan tuen saajat saivat
jopa muita hieman kiinni päättelytaidoissaan. Heidän oppimista koskevat asenteensa olivat kuitenkin hieman muita kielteisempiä neljännen luokan alussa.
Äidin koulutustaso oli yhteydessä sekä oppimisvalmiuksiin että alkuvaiheen
lukutaitoon niin, että korkeammin koulutettujen äitien lapset saivat korkeampia
pistemääriä. Suomalaisissa arviointitutkimuksissa toistuvasti havaitut sosioekonomisen taustan mukaiset erot olivat näkyvissä jo kouluun tultaessa. Erot eivät
kasvaneet neljännen luokan alkuun mennessä, joskaan ne eivät myöskään pienentyneet. Näiltä osin tulos vastaa kansainvälisten tutkimusten havaintoja siitä, että
taustan mukaiset erot lähtevät monesti kasvuun vasta noin 11-vuotiaasta eteenpäin
(Caro ym., 2009).
Taustatekijät olivat myös yhteydessä toisiinsa. Tehostetun tai erityisen tuen
saanti oli yhteydessä sekä sukupuoleen että äidin koulutustasoon niin, että pojat
ja vähemmän koulutettujen äitien lapset saivat enemmän tukea. Tulos vastaa muiden suomalaistutkimusten havaintoja (esim. Hienonen, 2020; Thuneberg, 2007).
2.4.4 Tyttöjen ja poikien kaverisuhteet
Edellä esitetyt tulokset ja aiempien tutkimusten havainnot osoittavat, että oppimisvalmiuksien vaihtelu koulun alkuvaiheessa on pitkälti oppilaan taustaan liittyvä yksilötason ilmiö. Iän myötä muun ympäristön merkitys kuitenkin kasvaa.
Aloitimme ympäristön vaikutusten tarkastelun tutkimalla ensin, millaisia kaverisuhteita alkuopetuksessa olevilla oppilailla on. Olimme erityisen kiinnostuneita
siitä, ovatko tyttöjen ja poikien kaverisuhteet erilaisia ja voisivatko nämä erot
osaltaan selittää osaamisessa havaittavien sukupuolierojen syntymistä. Pyysimme
siksi toisen luokan keväällä oppilaita nimeämään välituntikaverinsa ja piirsimme
vastauksista luokille sosiogrammit.
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Sosiogrammien laadullinen tarkastelu osoitti, että useimmilla luokilla pojat muodostivat melko yhtenäisen yhden kaveriryhmän, kun taas tyttöjen kaveriryhmien
muodostuminen vaihteli luokasta riippuen. Joissakin luokissa myös tytöt näyttivät
viihtyvän isoissa ryhmissä, kun taas toisissa luokissa oli havaittavissa useita pienempiä ryhmittymiä. Tulokset eivät varauksetta tukeneet aiempien tutkimusten
havaintoja siitä, että tytöt viihtyisivät paremmin muutaman hyvän ystävän seurassa (Rose & Rudolph, 2006). Niissä luokissa, joissa alaryhmittymiä oli havaittavissa, ryhmäytymisperuste näytti silti vaihtelevan. Kuvion 2.3 luokassa tyttöryhmät näyttivät muotoutuneen äidinkielen perusteella.

Kuvio 2.3. Luokkaryhmittymät eräässä kakkosluokassa. Tytöt on merkitty kuvoon punaisella ja pojat sinisellä. 1 = suomi, 3 = somali, 6 = muu äidinkieli.

Joissakin luokissa ryhmäytyminen taas näytti liittyvän oppilaiden osaamistasoon.
Kuvion 2.4 luokassa oppimisvalmiuksiensa osalta osaavammat tytöt näyttivät
muodostaneen luokan ydinryhmän, kun taas heikommat tytöt jäivät hieman ulkopuolisiksi yhdessä luokalle myöhemmin tulleiden oppilaiden kanssa.
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Kuvio 2.4. Osaamisen mukaiset tyttö- ja poikaryhmittymät eräässä kakkosluokassa. Tytöt
on merkitty kuvioon punaisella ja pojat sinisellä. Oppilaat on ryhmitelty neljään ryhmään
ensimmäisen luokan oppimisvalmiuksiensa perusteella (1 = heikoin osaamistaso ja 4 =
paras osaamistaso). U = luokalle myöhemmin tullut uusi oppilas, P = poissa arviointihetkellä.

Useimmissa luokissa tytöt ja pojat mainitsivat toisiaan välituntikavereiksi vain satunnaisesti. Esimerkiksi seuraavassa kuviossa 2.5 esitetyssä kakkosluokassa sukupuolirajat ylittävät maininnat olivat kaikki yksipuolisia ja näyttivät lisäksi liittyvän tilanteisiin, joissa mainitsijoilla ei näyttänyt olevan vastavuoroisia kaverisuhteita.

Kuvio 2.5. Esimerkki tyttöjen ja poikien kaveriryhmistä toisella luokalla. Tytöt on merkitty
kuvioon punaisella ja pojat sinisellä. Kuviossa näkyvien koodien avulla tuloksia voidaan
verrata viidennen luokan tietoihin samoista oppilaista (ks. Kuvio 2.6).
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Koska useimmat luokat ryhmiteltiin uudelleen ennen kolmannen luokan alkamista, luokan sisäisten kaverisuhteiden pysyvyyttä voitiin tarkastella luokkien sisällä vain hyvin rajallisesti. Edellisessä ku-viossa esitetty luokka pysyi kuitenkin
jokseenkin muuttumattomana läpi koko alaluokkien, ja vertailun vuoksi piirsimme samalle luokalle sosiogrammin myös viidennellä luokalla. Se on esitetty
kuviossa 2.6.

Kuvio 2.6. Kuvion 4.5 luokka viidennellä luokalla. Tytöt on merkitty kuvioon punaisella ja
pojat sinisellä. Kuviossa näkyvien koodien avulla tuloksia voidaan verrata viidennen luokan
tietoihin samoista oppilaista (ks. Kuvio 2.5).

Kuvioiden 2.5. ja 2.6. vertailu osoittaa, että toisella luokalla muodostuneet kaveriryhmät näyttävät melko pysyviltä. Valitettavasti myös lasten sosiaalinen asema
luokassa oli vuosien jälkeenkin jokseenkin samanlainen eivätkä joukon ulkopuoliset lapset näyttäneet vieläkään päässeen kunnolla mukaan ryhmään. Viidennellä
luokalla tyttöjen ja poikien välisiä yhteyksiä havaittiin vielä harvemmin kuin toisella luokalla. Näytti siltä, että tytöt ja pojat muodostivat useimmissa luokissa erilliset vertaisryhmänsä, jotka jopa saattaisivat vaikuttaa oppimistulosten tai asenteiden kehittymiseen eri tavoin. Tästä syystä tämän luvun loput tarkastelut on tehty
erikseen luokan sisäisille tyttö- ja poikaryhmille.
2.4.5 Toverisuosio ja osaaminen alkuopetuksen aikana
Aikaisempien tutkimusten mukaan (esim. Wentzel ym., 2012; Shin & Ryan, 2014;
Bukowski ym., 2018) osaavat lapset ovat usein suosittuja kavereiden keskuudessa
ja toisaalta suosiolla on havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia oppimiseen. Tarkastelimme siksi myös tässä seurantatutkimuksessa toverisuosion ja oppimisen
välisiä yhteyksiä. Monista kansainvälisistä tutkimuksista poiketen määrittelimme
toverisuosion ainoastaan myönteisten kaverimainintojen kautta: eettisistä syistä
emme halunneet pyytää lapsia nimeämään lapsia, joista he eivät pidä. Näin toverisuosion mittarina on tässä käytetty luokan oppilasmäärään suhteutettua sitä
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osuutta luokan oppilaista, jotka mainitsivat kyseisen oppilaan välituntikaverikseen. Tarkastelimme, oliko toverisuosio yhteydessä lapsen oppimisvalmiuksiin
ensimmäisen luokan alussa ja ennustiko se osaamisen kehitystä. Käytimme lisätietona opettajan arviota lapsen sosiaalisesta toiminnasta luokassa. Tyttöjen ja poikien kaverisuhteiden erilaisuudesta johtuen tutkimme myös, olivatko toverisuosion mekanismit erilaisia tytöillä ja pojilla.
Lisäsimme aluksi toverisuosion välittäväksi tekijäksi kuviossa 2.1 esitettyyn
malliin. Ensimmäisen luokan oppimisvalmiudet selittivät noin yhden prosentin
tyttöjen ja poikien toverisuosiosta, ja pojilla toverisuosio selitti lisäksi noin yhden
prosentin lisää toisen luokan matematiikan taitojen vaihtelusta. Muuten toverisuosio ei ollut missään yhteydessä tarkasteltuihin asioihin.
Tarkastelimme asiaa vielä toisella tavalla lisäämällä toverisuosion ennustajaksi oppimisvalmiuksien ohella opettajan arvioiman lapsen sosiaalisen toiminnan
ja selittämällä näillä neljännen luokan alun koulumenestystä ja oppimaan oppimisen tuloksia. Opettajan arvioima sosiaalisuus selitti noin yhden prosentin neljännen luokan koulumenestyksen vaihtelusta ja pojilla myös toverisuosiosta. Tytöillä
yhteys toverisuosioon oli hiukan voimakkaampi (β = 0,31, p < 0,001). Toverisuosio ei kuitenkaan selittänyt lainkaan neljännen luokan koulumenestystä tai oppimaan oppimisen tuloksia. Totesimme siis, että helsinkiläiskoulujen tulokset eivät
vahvistaneet kansainvälisten tutkimusten perusteella tehtyjä oletuksiamme toverisuosion ja menestyksen välisestä yhteydestä ainakaan alkuopetuksen aikana.
2.4.6 Osaamisen kehitys kaveriryhmissä
Lopuksi tutkimme, onko oppilaan osaamistasolla yhteyttä siihen, mitä hänen itse
nimeämänsä kaverit osaavat. Tarkastelimme toisaalta, ovatko ensimmäisellä luokalla osoitetut oppimisvalmiudet ja osaaminen opettajan arvioimana yhteydessä
kaveriryhmien muodostumiseen. Toisaalta selvitimme, ennustaako kavereiden lukutaito ja matematiikan osaaminen oppilaan omaa suoritustasoa toisen luokan lopussa.
Tarkastelimme ensin osaamista ja kaveriryhmiä jakamalla oppilaat neljään
ryhmään oppimisvalmiuksiensa perusteella ja koodaamalla jokaisen oppilaan
osaamistason edellä esiteltyihin luokkien sosiogrammeihin. Sosiogrammien laadullinen tarkastelu osoitti, että joissakin luokissa tytöillä näytti muotoutuneen osin
osaamistasoon kytkeytyviä alaryhmiä. Esimerkki tällaisesta luokasta esitettiin jo
aiemmin kuviossa 2.4. Toinen esimerkki on esitetty kuviossa 2.7.
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Kuvio 2.7. Osaamisen mukaiset tyttöryhmittymät eräässä kakkosluokassa. Tytöt on merkitty kuvioon punaisella ja pojat sinisellä. Oppilaat on ryhmitelty neljään ryhmään ensimmäisen luokan oppimisvalmiuksiensa perusteella (1 = heikoin osaamistaso ja 4 = paras
osaamistaso). U = luokalle myöhemmin tullut uusi oppilas, P = poissa arviointihetkellä.

Jatkoimme kaverivaikutusten tarkastelua määrällisesti yhdistämällä jokaisen oppilaan tulokset hänen itse nimeämiensä kavereiden lukutaitoon ja matematiikan
osaamiseen toisen luokan lopussa. Lisäsimme ne kuviossa 2.1 esitettyyn malliin
lisäennustajiksi (Kuvio 2.8).

Kuvio 2.8. Kavereiden lukutaidon (ALLU) ja matematiikan osaamisen (MAKEKO) yhteys
lapsen omaan suoritukseen. Tyttöjen tulokset on esitetty pystyviivojen vasemmalla puolella
ja poikien oikealla. ns. = tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä.
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Mallista havaitaan, että kavereiden lukutaito ja matematiikan osaaminen olivat
melko vahvassa yhteydessä toisiinsa sekä tytöillä että pojilla. Muilta osin tyttöjen
ja poikien tulokset olivat kuitenkin myös erilaisia. Tyttöjen oppimisvalmiudet olivat jossain määrin yhteydessä heidän kavereidensa toisen luokan osaamiseen, kun
taas pojilla tätä yhteyttä ei havaittu. Tulos vahvistaa sosiogrammeista tehtyjä tulkintoja siitä, että tytöt valikoivat ainakin joillakin luokilla kavereitaan yhteisten
ominaisuuksien perusteella poikien leikkiessä lähes kaikkien poikien kanssa. Kuitenkin myös pojilla kavereiden tulokset olivat lievässä yhteydessä poikien omaan
lukutaitoon ja matematiikan osaamiseen senkin jälkeen, kun ensimmäisen luokan
oppimisvalmiudet ja alkuvaiheen lukutaito oli huomioitu. Näyttää siis siltä, että
kavereilla on merkitystä oppimistulosten kehitykselle. Pitää kuitenkin muistaa,
että tulokseen saattavat vaikuttaa myös edellä jo tarkastellut luokkien väliset erot:
tässä tarkastellut välituntikaverit olivat lapsen luokkatovereita, joilla oli sama vertaisryhmä ja samat opettajat kuin lapsella itsellään. Toteamme siis varovaisesti,
että ympäristöllä on merkitystä, mutta sen vaikutusten mekanismeja on tutkittava
tarkemmin.

2.5 Johtopäätökset
Tässä luvussa keskityttiin oppilaiden osaamisen, asenteiden ja kaverisuhteiden kehitykseen ensimmäisen luokan alusta neljännen luokan syksyyn saakka. Tarkastelimme toisaalta yksilöllisiä ja kehityksellisiä eroja koulupolun alkuvaiheessa
mutta pyrimme myös hyödyntämään kaikkea käytettävissä olevaa tietoa arvioidaksemme, millainen merkitys ympäristöllä ja vertaisryhmällä voi olla oppimaan
oppimisen taitojen kehitykseen. Tulokset vahvistavat aikaisempien tutkimusten
havainnot siitä, että lapsen taustaan liittyvät yksilölliset erot selittävät suurimman
osan alkuvaiheen oppimistulosten vaihtelusta (ks. Demetriou ym., 2011) ja että jo
koulun alussa havaittavat erot säilyvät pitkälti läpi vuosien (Caro ym., 2009). Koulujen ja luokkien väliset erot ovat alkuvaiheessa pienempiä kuin ylemmillä
luokka-asteilla.
Tyttöjen kaverisuhteet näyttävät jossain määrin olevan yhteydessä osaamisen
kehitykseen, mutta pojilla kaverivaikutukset ovat tässä vaiheessa hyvin pieniä.
Tässä suhteessa tulokset poikkesivat aiemman suomalaistutkimuksen (Mähönen
ym., 2011) päätelmistä liittyen siihen, että pojat saattaisivat olla tyttöjä alttiimpia
kavereiden vaikutukselle (Martin ym., 2018). On kuitenkin huomioitava, että tässä
luvussa tarkasteltiin ainoastaan alkuopetuksen aikaisia kaverisuhteita, ja myöhempien kouluvuosien aikana tilanne saattaa muuttua. Tätä ajatusta tukevat luvussa 4 esitetyt tulokset poikien kielteisemmistä asenteista ja niiden yhteydestä
oppimistuloksiin sekä tämän tutkimuksen viidennen luokan kaverisuhteista aikaisemmin raportoidut tulokset (Vainikainen, 2014).
Tyttöjen ja poikien välillä ei havaittu osaamiseroja alkuvaiheen ei-kielellisissä
oppimisvalmiuksissa. Myöhemmillä luokka-asteilla havaittavat sukupuolierot
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lähtivät kuitenkin tässäkin tutkimuksessa hiljalleen kehittymään jo alkuopetuksen
aikana, joskin seuraavien lukujen tarkastelut ja aineistosta aiemmin julkaistut tulokset (Vainikainen, 2014) osoittavat, että sukupuolierot ehtivät vielä alaluokkien
aikana vaihdella suuntaan jos toiseenkin ennen kuin ne näyttävät vakiintuvan pysyvämmiksi yläkouluun siirtymisen vaiheessa (Vainikainen & Hautamäki, 2018).
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3
3 Osaamisen ja uskomusten kehitys kuudennen luokan loppuun mennessä
Mari-Pauliina Vainikainen

3.1 Johdanto
Alakoulun loppua kohden oppilaat ottavat suuria kehitysaskeleita paitsi ajattelun
taidoissaan myös itsearviointikyvyssään. Oppilaiden tietoisuusjärjestelmä alkaa
tarkentua, ja oppilaat osaavat paremmin ohjata kognitiivisia toimintojaan. Alkuopetuksen aikana oppimaan oppimisen taitojen perustan muodostavat oppilaan
oppimisvalmiudet ja lasten luontainen into oppia ja hakeutua uusien haasteiden
pariin. Kolmannelta luokalta eteenpäin tilanne kuitenkin muuttuu: lukemisen
opettelu on vaihtunut lukemalla oppimiseen, uudet oppiaineet saattavat olla haastavia ja ympäristön merkitys alkaa kasvaa. Tämän vuoksi myös oppimaan oppimisen arvioinnissa on pyrittävä ottamaan mahdollisimman monipuolisesti huomioon monenlaisia taitojen kehittymiseen liittyviä tekijöitä. Kolmannen ja neljännen
luokan vaihteesta alkaen oppimaan oppimisen arviointi kattaakin osaamisen arvioinnin lisäksi myös asenne- ja uskomuskyselyitä, joilla pyritään tarkastelemaan
lapsen tietoisuusjärjestelmän toimintaa.
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Tässä luvussa keskitytään oppimaan oppimisen taitojen – osaamisen ja asenteiden
– kehityksen seuraamiseen neljännen luokan arvioinnista kuudennen luokan arviointiin. Palaamme aluksi jo edellisessä luvussa käsiteltyihin ensimmäisen luokan oppimisvalmiuksiin tarkastellessamme sitä, miten ne ennakoivat oppimaan
oppimisen taitojen kehitystä lasten ollessa 10–12-vuotiaita. Keskitymme tässä erityisesti lasten itsearviointikyvyn kehitykseen tarkastellessamme asenteiden muutosta suhteessa lapsen osaamiseen. Tavoitteenamme on arvioida, miten ja missä
vaiheessa yläluokilla selvästi havaittavat erot oppilaiden ja oppilasryhmien välillä
syntyvät ja miten epäsuotuisaan kehitykseen voitaisiin mahdollisesti puuttua.

3.2 Asenteet kehittyvien kognitiivisten taitojen tukena
Oppimiseen liittyy monenlaisia asenteita ja uskomuksia. Esimerkiksi motivaatiota, sitoutumista, kausaalikäsityksiä ja akateemisia minäkäsityksiä sekä niiden
yhteyttä osaamiseen on tutkittu hyvin paljon (ks. Eccles & Wigfield, 2002). Tulokset osoittavat, että asenteilla on merkitystä, joskaan niiden lisäarvo ei ole kovin
suuri silloin, kun aikaisempi osaaminen on otettu huomioon (esim. Aunola ym.,
2006; Gagné & St Père, 2002; Steinmayr & Spinath, 2009). Kuitenkin myös aivotutkimuksissa on havaittu, että asenteet vaikuttavat oppimiseen (Mangels ym.,
2006). Siksi niillä on keskeinen rooli myös oppimaan oppimisen arvioinnissa.
Asenteita ja uskomuksia voidaan tarkastella useista teoreettisista lähtökohdista. Tämän seurantatutkimuksen kannalta keskeisimmät teoriat ovat tavoiteorientaatioteoria (esim. Harackiewicz ym., 2002) ja toiminnan kontrolliteoria
(esim. Little ym., 2001; Skinner ym., 1988). Tavoiteorientaatioteoria jaottelee oppilaiden asenteet oppimisorientaatioon (halu oppia), saavutusorientaatioon (halu
saada hyviä tuloksia), suoritusorientaatioon (halu suoriutua paremmin kuin muut),
välttämisorientaatioon (halu välttää haastavia tilanteita) ja ego-orientaatioon (pyrkimys välttää tilanteita, joissa oppilas voisi näyttää kyvyttömältä muiden silmissä). Halu oppia on tutkimusten mukaan yhteydessä parempaan suoritukseen
(Kenney-Benson ym., 2006) ja sitoutumiseen (Tuominen-Soini ym., 2012), kun
taas saavutus- ja suorituskeskeisyys on usein yhdistetty heikompiin tuloksiin.
Näiltä osin aiemmat oppimaan oppimisen tutkimukset eivät kuitenkaan ole tukeneet teoreettisia oletuksia, vaan halu saada hyviä tuloksia on poikkeuksetta ollut
oppimisen kannalta hyvä asia.
Toiminnan kontrolliteorian mukaan oppilaan toimintaan oppimistilanteessa
vaikuttaa kolmijakoinen uskomusjärjestelmä hänen itsensä, tavoitteen ja sen saavuttamiseksi käytettävissä olevien keinojen suhteen. Järjestelmä on havainnollistettu kuviossa 3.1. Kolmion vasen sivu kuvaa agenttiuskäsityksiä eli lapsen omaa
arviota siitä, kuinka paljon hän itse kokee yrittävänsä, kuinka kyvykäs hän kokee
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olevansa, uskooko hän olevansa oppimistilanteissa onnekas ja luottaako hän saavansa apua opettajiltaan. Oikealla esitettyä lapsen itsensä ja tavoitteen välistä
yleistä suhdetta kutsutaan teoriassa kontrolliuskomuksiksi. Kontrolliuskomuksilla
tai minäpystyvyydellä tarkoitetaan lapsen yleistä käsitystä siitä, missä määrin hänellä on vaikutusmahdollisuuksia oman oppimisensa hallintaan keinoja erittelemättä. Kolmion kanta kuvaa keinouskomuksia, joita kutsutaan myös attribuutioiksi. Toiminnan kontrolliteorian mukaan keinouskomuksia on monenlaisia:
lapsi voi uskoa onnistumisen johtuvan yrittämisestä, kyvykkyydestä, sattumasta
tai opettajasta (tai muista ulkopuolisista henkilöistä), tai hän voi myös olla epätietoinen siitä, mikä oikeastaan vaikuttaa onnistumiseen. Suomalaiset oppimaan
oppimisen arviointitutkimukset (esim. Hautamäki ym., 2013) ovat toistuvasti
osoittaneet, että kyvykkyyden ja sattuman merkitykseen uskominen on oppilaalle
haitallista, sillä se vähentää yrittämistä ja oppilaan kokemusta siitä, että hän voi
omalla toiminnallaan vaikuttaa lopputulokseen (Kupiainen ym., 2014; Vainikainen & Hautamäki, 2018).

Kuvio 3.1. Toiminnan kontrolliteoria Littlen ja kollegoiden (2001) esimerkkien kautta havainnollistettuna.

Nuorten lasten itsearviointikyvyn epätarkkuudesta johtuen olemme alaluokkien
osalta rajoittaneet tarkastelun muutamiin oppimista tukeviin uskomuksiin ja asenteisiin. Tässä luvussa käsittelemme siksi ainoastaan tavoiteorientaatioteoriasta
johdettuja halua oppia ja halua saada hyviä tuloksia. Toiminnan kontrolliteoriasta
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käytämme keinouskomusten osalta yrittämistä. Myöhemmissä yläluokkia koskevissa luvuissa asennemittaristot ovat käytössä laajemmin.

3.3 Sukupuolierot asenteissa
Ehkä tunnetuin teoria koulusaavutuksissa havaituista sukupuolieroista pohjautuu
Ecclesin odotusarvoteoriaan (ks. Eccles, 2011). Sen ajatuksena on, että kognitiivisessa tehtävässä suoriutuminen riippuu toisaalta siitä, millaisia odotuksia tehtävän tekijällä on omaa suoritustaan kohtaan. Toisaalta tärkeää on myös tehtävän
arvostus. Ecclesin mukaan myöhemmin vahvasti sukupuolittuvat koulutus- ja uravalinnat johtuvat osin sukupuolieroista akateemisissa minäkäsityksissä sekä ympäristön odotuksista tyttöjen ja poikien toimintaa kohtaan. Minäkäsitysten keskeinen rooli teoriassa tekee siitä varsin kiinnostavan Demetrioun ja työtovereiden
kehitysteorian (Demetriou ym., 2011) täydentäjänä, sillä se saattaa selittää tietoisuusjärjestelmän toiminnassa havaittavien sukupuolierojen taustoja. Se saattaa
myös selittää joiltakin osin peruskouluikäisillä ainakin Suomessa havaittavaa
”poikaongelmaa”: poikien odotukset ja asenteet koulukäyntiä kohtaan vaikuttavat
olevan erilaisia kuin tyttöjen, ja tavalla tai toisella järjestelmämme myös näyttää
jopa ruokkivan näitä eroja. Tämän vuoksi erojen syntymistä on tarkasteltava pitkittäistutkimuksin aivan koulun alkuvuosista asti.

3.4 Ongelmanratkaisutaidot osana oppimaan oppimisen
arviointia
Oppimaan oppimisen mittausmalliin (Hautamäki ym., 2002) on aina sisältynyt
myös ongelmanratkaisutaitojen arviointi. Tähän seurantatutkimukseen valitsimme uudentyyppisiä tietokonepohjaisia ongelmanratkaisutehtäviä, joiden oletetaan teoreettisesti olevan lähempänä nykypäivän työelämän vaatimuksia kuin perinteiset arviointitehtävät (Greiff & Funke, 2009; Greiff ym., 2013). Ongelmanratkaisutehtävät perustuvat ajatukseen, jonka mukaan oppilaiden tulee osata hankkia kokeilemisen kautta tietoa ja soveltaa sitä halutun tavoitteen saavuttamisessa.
Tehtävät perustuvat samaan muuttujien vaikutusten tunnistamisen periaatteeseen
kuin oppimaan oppimisen arvioinneissa ylemmillä luokka-asteilla käytetyt formaalin ajattelun tehtävät (Hautamäki, 1984). Aiemmasta poiketen ongelmanratkaisutehtävät ovat kuitenkin interaktiivisia eivätkä ne sisällä sanallisia osioita.

3.5 Tehtäväkiinnostus ja osaamiserot
Arviointitehtävien tulokset eivät heijastele ainoastaan oppilaiden kognitiivisia taitoja, pysyviä uskomusrakenteita tai koulun tuottamaa osaamista. Mukana on aina
monenlaisia tilannesidonnaisia tekijöitä, jotka voivat joko parantaa tai heikentää
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tuloksia. Tuloksiin saattaa vaikuttaa esimerkiksi arvioinnin ajankohta, ympäristön
häiriötekijät tai tekniset ongelmat, joita on mahdotonta kontrolloida täydellisesti.
Tuloksiin saattaa myös vaikuttaa se, kuinka kiinnostavilta tehtävät vaikuttavat oppilaiden mielestä (Ainley, Hidi & Berndorff, 2002; Van Yperen, 2003). Yläkouluikäisillä tehtäväkiinnostuksen on osoitettu selittävän noin 10 prosenttia tulosten
vaihtelusta silloin, kun oppilaan aiempi osaamistaso on otettu huomioon. Kiinnostus näyttää vaikuttavan suoritukseen tehtävään sitoutumisen kautta, ja se näyttää
selittävän osaamisessa havaittuja sukupuolieroja etenkin silloin, kun tehtävä vaikuttaa tylsältä. Tytöt jaksavat poikia paremmin sitoutua tylsiinkin tehtäviin, jolloin heidän suorituksensa on myös parempi (Ainley, Hillman & Hidi, 2002).
Hidin ja Renningerin (2006) teorian mukaan kiinnostus kehittyy neljässä vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on jonkin asian herättämä tilannekohtainen kiinnostus, joka saattaa kehittyä pidempiaikaiseksi tilannekohtaiseksi kiinnostukseksi. Se
saattaa johtaa alustavaan henkilökohtaiseen kiinnostukseen asiaa kohtaan, mikä
saattaa vielä kehittyä vahvemmaksi henkilökohtaiseksi kiinnostukseksi. Koululaisten henkilökohtainen kiinnostus eri kouluaineita kohtaan usein vähenee iän
myötä, mutta annetut tehtävät ja oppimisympäristö voivat tukea myös myönteisiä
kehityskulkuja (Renninger & Hidi, 2011). Toisaalta tilannekohtainen kiinnostus
voi myös olla hyvin tärkeää varsinkin silloin, jos oppilaalla ei ole henkilökohtaista
kiinnostusta asiaa kohtaan (Ainley, Hidi & Berndorff, 2002). Siksi myös tässä
tutkimuksessa tarkastellaan, miten kiinnostus kehittyy eri kouluissa, luokissa ja
kaveriryhmissä.

3.6 Tutkimuskysymykset
Tässä luvussa tarkastellaan, miten oppilaiden osaamisen ja asenteiden kehitys alkaa vähitellen kytkeytyä toisiinsa heidän edetessään neljänneltä kuudennelle luokalle. Selvitämme, miten myöhempien alakouluvuosien aikainen kehitys heijastelee jo koulun alkuvaiheessa havaittuja eroja oppimisvalmiuksissa. Tarkastelemme
lisäksi, miten asenteiden ja kiinnostuksen muutokset ovat yhteydessä osaamisessa
tapahtuviin muutoksiin. Tutkimuskysymykset ovat:
1) Miten ensimmäisen luokan oppimisvalmiudet ovat yhteydessä neljännellä ja kuudennella luokalla oppimaan oppimisen arvioinnissa osoitettuun osaamiseen?
2) Miten oppilaiden itsearviointikyky kehittyy? Missä vaiheessa oppilaiden asenteet alkavat olla yhteydessä heidän osaamiseensa?
3) Miten osaaminen ja asenteet ovat yhteydessä oppilaiden taitoon ratkaista interaktiivisia ongelmanratkaisutehtäviä kuudennen luokan lopussa?
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4) Ovatko asenteissa ja tehtäväkiinnostuksessa tapahtuvat muutokset yhteydessä osaamisen muutoksiin? Ovatko yhteydet samanlaisia tytöillä
ja pojilla, koulumenestykseltään erilaisilla lapsilla sekä oppilailla, jotka
saavat tehostettua tai erityistä tukea?

3.7 Menetelmät
3.7.1 Osallistujat
Käytimme tämän luvun analyyseissa kahta versiota tutkimusaineistosta. Niiltä
osin kuin analyyseissa oli mukana myös ensimmäisen luokan tulokset, tutkimme
alkuperäisestä 744 oppilaan otoksesta vielä kuudennella luokallakin tavoitettuja
608 oppilasta (51 % tyttöjä), joilta oli käytettävissä kaikkien kolmen arviointikerran tulokset. Oppilaiden keskimääräinen ikä tutkimuksen alussa oli 7,31 vuotta
(kh = 0,31) ja lopussa 12,81 vuotta (kh = 0,33). Tarkastellessamme tuloksia ainoastaan neljännen luokan alusta kuudennen luokan loppuun ilman ensimmäisen
luokan alkumittaustietoja käytimme aineistoa, jossa olivat mukana kaikki molempina arviointiajankohtina läsnä olleet oppilaat aineiston ensimmäisen laajennuksen 20 koulusta (N = 883, 52 % tyttöjä).
3.7.2 Mittarit
Ensimmäinen luokka

Kuten edellisessäkin tulosluvussa, käytimme ensimmäisen luokan oppimisvalmiustestistä kolmea tehtävää: analogista päättelyä (Hosenfeld ym., 1997), visuospatiaalista työmuistia (Logie & Pearson, 1997; Wilson ym., 1987) sekä ohjeiden
mukaan toimimista mittaavaa Aarteenetsintä-tehtävää (El’konin, 1989). Oppimisvalmiustestin tulosten lisäksi käytimme analyyseissa opettajan arviota lapsen lukutaidosta koulun alkaessa (asteikko 1–7).
Neljännen ja kuudennen luokan osaamistehtävät

Käytimme kuuden vuoden seuranta-aineistolla tehdyissä analyyseissa neljännen
ja kuudennen luokan osaamisen mittareina oppimaan oppimisen tehtäväsarjan
kaikkia näille luokka-asteille yhteisiä osioita eli kahdeksanosioista Vesipullotpäättelytehtävää, kahteen tehtävään perustuvia luetun ymmärtämisen osioita
(20 osiota) sekä yhdeksää matemaattisen ajattelun osiota, joista viisi oli päässälaskutehtäviä ja neljä aritmeettisten operaatioiden päättelytehtäviä. Tehtävät on
kuvattu tarkemmin luvussa 1. Tarkastellessamme tehtäväkiinnostuksen merkitystä neljänneltä kuudennelle luokalle siirryttäessä käytimme näistä tehtävistä Vesipullot-tehtävää sekä matemaattisen ajattelun tehtäviä jättäen luetun ymmärtämisen tarkastelun ulkopuolelle. Tällöin kuitenkin otimme kontrollimuuttujaksi myös
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neljännellä luokalla tehdyn kahdeksanosioisen version yllä kuvatusta analogisen
päättelyn tehtävästä.
Kuudennella luokalla arvioitiin myös oppilaiden ongelmanratkaisutaitoa interaktiivisella tietokonepohjaisella tehtävällä (Greiff & Funke, 2009), jossa oppilaiden piti kokeilemisen kautta tunnistaa sääntöjä ja soveltaa niitä annetun tavoitteen
saavuttamiseksi. Tehtävä koostui yhdeksästä tunnistamisosiosta ja yhdeksästä soveltamisosiosta.
Neljännen ja kuudennen luokan asenteet

Käytimme edellisen luvun tavoin asenteiden mittareina kolmea asteikkoa, jotka
mittasivat halua oppia (oppimisorientaatio), halua saada hyviä tuloksia (saavutusorientaatio) ja omaa näkemystä yrittämisestään. Tehtäväkiinnostusta mitattiin
jokaisen tehtävän lopussa olevalla yksittäisellä kysymyksellä juuri tehdyn tehtävän kiinnostavuudesta. Oppilaat vastasivat kaikkiin kysymyksiin valitsemalla
kunkin väittämän kohdalla asteikolla 1–7, missä määrin he olivat samaa mieltä
väitteen kanssa. – Kaikki tämän luvun analyyseissa käytetyt tehtävät, kyselyt ja
niiden reliabiliteetit on koottu taulukkoon 3.1.
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Taulukko 3.1. Tämän luvun analyyseissa käytetyt muuttujat ja niiden reliabiliteetit
(Cronbachin α).

Mittari

Osioiden
määrä

α
1. lk

α
4. lk

α
6. lk

Oppimisvalmiudet
Analoginen päättely

7/8

0,68

Visuospatiaalinen muisti

6

0,56

Ohjeiden ymmärtäminen

4

0,60

0,78

Asennekyselyt
Oppimisorientaatio (halu oppia)

3

0,85

0,80

Saavutusorientaatio (halu saada hyviä tuloksia)

2

0,66

0,79

Oma yrittäminen

3

0,77

0,79

Oppimaan oppimisen tehtävät *

37

0,75

0,83

Aritmeettiset operaatiot

4

0,52

0,60

Päässälaskutehtävät

5

0,65

0,64

Päättelytaito (Vesipullot)

8

0,89

0,81

Luetun ymmärtäminen

20

Ongelmanratkaisutaito
Säännön tunnistaminen

9

0,79

Soveltaminen

9

0,66

Taustamuuttujat
Käytimme taustamuuttujina oppilaan sukupuolta, koulumenestystä ja tehostetun
tai erityisen tuen saantia. Taustatiedot kysyttiin oppilaiden opettajilta. Koulumenestyksen arvioimiseksi opettajat arvioivat jokaisen oppilaan osaamista neljässä keskeisessä oppiaineessa (äidinkieli, matematiikka, A1-kieli ja luonnontiede) kouluarvosana-asteikolla 4–10, vaikka koulussa ei vielä olisi ollut käytössä
numeroarviointia. Tieto oli käytettävissä 94 prosentilla oppilaista. Jaoimme oppilaat neljään ryhmään koulumenestyksensä perusteella käyttäen raja-arvoina keskiarvoja 7,25, 8,25 ja 9,00. Neljänneltä kuudennelle luokalle seuratuista 883 oppilaasta tieto tuen saannista oli käytettävissä 802 oppilaalta. Oppilaista 109 sai
joko tehostettua tai erityistä tukea.
3.7.3 Analyysimenetelmät
Tässä luvussa esitetyt tulokset analysoitiin toistomittausten t-testein ja varianssianalyysein sekä rakenneyhtälömallinnuksella ja sen ryhmävertailuun tarkoitetulla
sovelluksella. Analyyseihin käytettiin SPSS:n ohella Amos 21 ja Mplus 7.2.
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-ohjelmistoja. Rakenneyhtälömallinnuksessa mallien sopivuuden kriteereinä oli
CFI > 0,95 ja RMSEA < 0,06 (hyvä malli) sekä CFI > 0,90 ja RMSEA < 0,08
(hyväksyttävä malli). Ryhmävertailuissa mallien mittausinvarianssi varmistettiin
pakottamalla ensin faktorilataukset ja sitten kulmakertoimet samoiksi ryhmien välillä ja tarkastelemalla sopivuuslukujen muutoksia (Byrne & Stewart, 2006).
Tämän luvun tulokset on osin raportoitu myös julkaisussa Vainikainen (2014)
sekä Vainikaisen ja kollegoiden artikkelissa vuodelta 2015 (Vainikainen ym.,
2015). Tässä luvussa tuloksia käsitellään yleistajuisemmin, ja analyysimenetelmien teknisistä yksityiskohdista kiinnostuneita pyydetään tutustumaan kyseisiin
julkaisuihin.

3.8 Tulokset ja pohdintaa
3.8.1 Osaamisen kehitys kuudennen luokan loppuun mennessä
Tarkastelimme aluksi, miten ensimmäisen luokan oppimisvalmiudet ja opettajan
arvioima lukutaito kouluun tullessa ennustavat oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä neljänneltä ja kuudennelle luokalle. Teimme tätä varten rakenneyhtälömallin, jossa neljännen luokan osaamista ennustettiin ensimmäisen luokan osaamisella ja kuudennen luokan osaamista molempien edeltävien arviointien tuloksilla. Malli sopi aineistoon erinomaisesti (CFI = 1,000, TLI = 1,000, RMSEA =
0,000, χ² = 5,566, df = 6, p = 0,474). Kuten edellisessä luvussa, käytimme ensimmäisen luokan oppimisvalmiustestistä kolmen tehtävän perusteella muodostettua
faktoria sekä sen kanssa korreloivaa opettajan arviota alkuvaiheen lukutaidosta.
Neljännen ja kuudennen luokan osaamistuloksista käytimme kolmen osa-alueen
(luetun ymmärtäminen, matemaattinen ajattelu ja päättelytaito) yhteisten osioiden
perusteella muodostettua painotettua keskiarvoa. Odotetusti kuudennen luokan
osaamistulokset olivat tilastollisesti merkitsevästi paremmat kuin neljännen luokan tulokset: yhteisten osioiden keskimääräinen ratkaisuosuus nousi 41 prosentista 58 prosenttiin (keskihajonta 17 % ja 18 %).
Kuten jo edellisessä luvussa havaittiin, ensimmäisen luokan oppimisvalmiudet
ennustivat neljännen luokan osaamista melko vahvasti (β = 0,63, p < 0,001). Ensimmäisen luokan oppimisvalmiudet ennustivat myös kuudennen luokan osaamista, osin suoraan (β = 0,46, p < 0,001) ja osin epäsuorasti neljännen luokan
osaamisen kautta (neljännen ja kuudennen luokan osaamisen välinen regressiokerroin β = 0,21, p < 0,001). Opettajan arvioima lukutaito ei ollut yhteydessä neljännen luokan tuloksiin käyttäessämme yhtä osaamispistemäärää, jossa kaikki
tehtävätyypit olivat yhdessä, mutta hieman yllättäen se oli lievässä yhteydessä
kuudennen luokan tuloksiin (β = 0,16, p < 0,001). Kaikkiaan malli selitti 43 prosenttia neljännen luokan ja 48 prosenttia kuudennen luokan tulosten vaihtelusta.
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Voimme siis todeta, että alkuvaiheen oppimisvalmiudet selittivät vielä kuudennellakin luokalla puolet oppilaiden välillä havaituista osaamiseroista. Toisaalta
ennuste ei kuitenkaan ollut deterministinen, sillä puolet tulosten vaihtelusta selittyi jollakin muulla kuin tässä mallissa olleilla tekijöillä. Siirryimme siksi tarkastelemaan kehittyvien asenteiden mahdollista vaikutusta osoitettuun osaamiseen.
3.8.2 Itsearviointikyky ja asenteiden kehittyminen
Oppimaan oppimisen arvioinneissa oppilaiden asenteita on toistaiseksi mitattu lähinnä kyselylomakkein. Nuorten lasten itsearviointikyky ei kuitenkaan aiemman
tutkimustiedon mukaan ole vielä kovin tarkka eikä siis ole itsestään selvää, että
samat kyselylomakkeet soveltuvat eri-ikäisten lasten tutkimiseen. Tämän vuoksi
tutkimme aluksi itsearviointikyvyn kehittymistä testaamalla, miten keskeiset
asennekyselyasteikot ylipäänsä toimivat neljännellä luokalla kuudenteen luokkaan verrattuna. Vasta sen jälkeen aloimme selvittää, missä vaiheessa oppilaiden
asenteet alkavat olla yhteydessä heidän osaamiseensa.
Koska tässä luvussa kiinnostuksen kohteena olivat oppimista tukevat asenteet
yleensä, muodostimme yleisen asenteita kuvaavan faktorin kolmen keskeisen asteikon (halu oppia, halu saada hyviä suorituksia, arvio omasta yrittämisestä) keskiarvopisteistä. Testasimme faktorimallin toimivuuden eri ikäryhmillä pakottamalla ensin faktorilataukset ja sitten kulmakertoimet samoiksi eri mittausajankohtien välillä ja tarkastelemalla samalla sopivuuslukujen mahdollisia muutoksia. Sopivuusluvut eivät juuri muuttuneet pakotteita lisättäessä, joten totesimme mittarin
teknisesti toimivaksi myös neljännen luokan asenteiden mittaamiseen. Neljännen
ja kuudennen luokan asenteissa oli kuitenkin selvä keskiarvoero niin, että neljännellä luokalla asenteet olivat erittäin myönteisiä mutta ne laskivat jonkin verran
kuudennen luokan loppuun mennessä. Tämä vastaa aiempien tutkimusten tuloksia
myönteisten asenteiden heikentymisestä itsearviointikyvyn kehityksen myötä
(esim. Demetriou & Kazi, 2006).
Itsearviointikyvyn tarkentumisen pitäisi myös liittyä osaamisen ja asenteiden
välisen yhteyden vahvistumiseen noin 11 ikävuodesta alkaen. Lisäsimme siksi
asennefaktorit edellä esitettyyn rakenneyhtälömalliin osaamisen kehityksestä.
Malli, jossa näkyvät myös myöhemmin käsiteltävät ongelmanratkaisutulokset, on
esitetty kokonaisuudessaan kuviossa 3.2. Kuvion malli, jonka faktorilataukset ja
kulmakertoimet on pakotettu samoiksi eri mittauspisteiden välillä, sopi aineistoon
hyvin (CFI = 0,976, TLI = 0,966, RMSEA = 0,037, χ² = 131,007, df = 72,
p < 0,001).
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Kuvio 3.2. Oppimaan oppimisen taitojen kehitys ensimmäiseltä luokalta kuudennen luokan
loppuun. Nuolten puuttuminen tarkoittaa, etteivät kyseiset muuttujat ole lainkaan yhteydessä toisiinsa. Ainoa tilastollisesti ei-merkitsevä yhteys on merkitty lyhenteellä ns, muut
yhteydet ovat tilastollisesti merkitseviä (vähintään < 0,05).

Kuviosta havaitaan, että neljäsluokkalaisten asenteet eivät olleet lainkaan yhteydessä heidän osaamiseensa. Edes edellisessä luvussa havaitut pienet yhteydet alkuvaiheen lukutaidon ja neljännen luokan matemaattisen ajattelun kanssa eivät
tulleet tässä mallissa esiin, kun osaamistehtävät oli yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi. Ensimmäisen luokan oppimisvalmiuksiltaan ja neljännen luokan osaamiseltaan erilaisten lasten asenteet olivat siis tässä vaiheessa vielä keskenään
melko samanlaisen myönteisiä, eikä asenteissa havaittu vaihtelu riippunut osaamistasosta. Neljäsluokkalaisten asenteet eivät vaikuttaneet myöskään heidän
myöhemmin osoittamaansa osaamiseen kuudennella luokalla. Ne kuitenkin ennustivat jossain määrin kuudennen luokan asenteita, jotka alkoivat vähitellen olla
yhteydessä osaamiseen. Tässäkin vaiheessa yhteydet olivat kuitenkin heikkoja.
Tulokset ja aiempi tutkimustieto osoittavat, että uusissa opetussuunnitelmissa
voimakkaasti korostettu itsearviointi on alaluokilla hieman ongelmallista, sillä
lasten käsitykset omasta osaamisestaan ja motivaatiostaan eivät ole kovin realistisia. Itsearviointi ei anna kovinkaan luotettavaa tietoa lapsen taidoista kuin vasta
viidenneltä tai kuudennelta luokalta lähtien ja silloinkin vielä rajoitetusti. Itsearviointia on kuitenkin tärkeä harjoitella alusta asti, sillä tietoisuuden kehittyminen kytkeytyy tiiviisti ajattelutaitojen kehittymiseen (ks. edellisen luvun johdantoosuuden Demetriou-tarkastelu). Lasten totuudenvastaisia tai jalat-maasta-irrallaan-näkemyksiä omista taidoistaan ei pidä kuitenkaan tulkita tarkoituksellisesti
virheellisinä arvioina vaan pyrkiä ennemminkin valjastamaan lasten luontainen
myönteisyys tukemaan heidän yksilöllistä kehitystään ja vähitellen ohjata heitä
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arvioimaan erityisesti tavoitteellista toimintaansa realistisemmin; tästä prosessista
voidaan käyttää nimitystä tahdonalaisen oppimistoiminnan kehittyminen.
3.8.3 Osaaminen ja asenteet ongelmanratkaisutaidon selittäjinä
Oppimaan oppiminen on myös taitoa tunnistaa kokeilemisen kautta säännönmukaisuuksia ja soveltaa niitä uusiin asiayhteyksiin. Kokeilemisen kautta oppimista
on ollut aiemmin vaikea mitata, mutta opettaja on voinut ja voi havaita sen oppilaitaan ja heidän toimintaansa lukuvuoden aikana tarkastellessaan. Kasvatustieteellisen mittaamisen tietokonepohjainen arviointi on viime vuosina avannut siihen uudenlaisia mahdollisuuksia. Siksi myös tässä seurantatutkimuksessa haluttiin tarkastella, miten perinteisillä oppimaan oppimisen tehtävillä mitattu osaaminen ja asenteet ovat yhteydessä oppilaiden taitoon ratkaista interaktiivisia ongelmanratkaisutehtäviä kuudennen luokan lopussa.
Ongelmanratkaisun yhteydet osaamiseen ja asenteisiin on esitetty yllä kuvion
3.2 oikeassa laidassa. Kuviosta havaitaan, että oppimaan oppimisen malli selitti
ongelmanratkaisutaitojen vaihtelusta 46 prosenttia. Suurin osa tästä selittyi ensimmäisen luokan oppimisvalmiuksilla eli analogisella päättelytaidolla, muistilla, ohjeiden ymmärtämisellä ja säännön tunnistamisella. Kaikki nämä taidot ovat toki
teoreettisestikin läheisessä yhteydessä tietokonepohjaiseen ongelmanratkaisuun,
mutta esimerkiksi päättelytaidon kehittyneempiä muotoja mitattiin myös neljännellä ja kuudennella luokalla ja olisi voinut odottaa niiden näkyvän selvemmin
ongelmanratkaisussa. Ongelmanratkaisussa kuudennen luokan lopussa näkyvät
oppilaiden väliset erot olivat kuitenkin pitkälti havaittavissa jo ensimmäisen luokan alussa, ja oppimaan oppimisen taitojen erilaiset kehityskulut toivat vain vähän
lisätietoa ongelmanratkaisutaitojen vaihtelun lähteestä. Kuudennella luokalla mitattujen asenteiden yhteys ongelmanratkaisuun oli hieman vahvempi kuin muihin
osaamistehtäviin, mutta yhteys oli silti heikko. Se kuitenkin kertonee siitä, että
asenteiltaan myönteisemmät oppilaat jaksavat tosiasiassa myös yrittää hiukan
enemmän tehtävissä. Tätä voisi jatkossa tutkia tarkemmin selvittämällä asenteiden
ja tehtäviin käytetyn ajan välistä suhdetta (vrt. Kupiainen ym., 2014; Vainikainen,
2014), kun lopuissakin oppimaan oppimisen tehtävissä on nyt siirrytty tietokonepohjaiseen arviointiin.
3.8.4 Asenteiden ja tehtäväkiinnostuksen muutokset osaamisen
selittäjinä
Itsearvioinnin taidon tarkentumisen myötä oppilaiden asenteet tyypillisesti heikentyvät iän myötä. Kuten edellä jo havaittiin, tämä ei automaattisesti tarkoita
kielteisiä vaikutuksia osaamisen kehitykseen, sillä lasku on osa normaalia kehitystä. Halusimme kuitenkin tarkastella, onko muutoksen suuruus sekä asenteiden
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että kiinnostuksen osalta yhteydessä osaamisen muutoksiin. Selvitimme myös,
ovatko yhteydet samanlaisia tytöillä ja pojilla, koulumenestykseltään erilaisilla
lapsilla sekä oppilailla, jotka saavat tehostettua tai erityistä tukea.
Teimme näitä tarkasteluita varten uuden rakenneyhtälömallin, jossa käytimme
osaamisen mittana neljännen ja kuudennen luokan painotettua osaamiskeskiarvoa
ilman luetun ymmärtämisen tehtäviä. Näin laskettuna kuudennen luokan keskimääräinen ratkaisuprosentti oli 64, mikä oli tilastollisesti merkitsevästi parempi
kuin neljännen luokan 44 prosentin ratkaisuosuus. Jätimme luetun ymmärtämisen
näistä analyyseista pois, sillä tehtäväkiinnostuksen mittaaminen ei siinä ollut täysin yhteneväistä (= sanamuotoeroja) muiden tehtävien kanssa. Käytimme lisäksi
yleisen osaamistason kontrollimuuttujana analogista päättelytaitoa, joka edeltävistä analyyseista poiketen oli kuitenkin peräisin neljännen luokan arvioinnista
eikä ensimmäisen luokan oppimisvalmiustestistä. Näin saimme otettua mukaan
myös ne oppilaat, joiden taitojen seuraaminen aloitettiin vasta neljännen luokan
alussa. Laskimme asenteiden ja tehtäväkiinnostuksen eri osa-alueille muutospistemäärät ja muodostimme niistä faktorit, jotka lisäsimme malliin selittäjiksi. Malli
sopi aineistoon erittäin hyvin (CFI = 0,993, TLI = 0,998, RMSEA = 0,021, χ² =
34,662, df = 24, p = 0,074) ja se on esitetty kuviossa 3.3.

Kuvio 3.3. Asenteiden ja tehtäväkiinnostuksen muutokset osaamisen selittäjinä. Asenteiden muutoksen ja kuudennen luokan osaamisen välinen regressiokerroin ei ole tilastollisesti merkitsevä.
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Neljännen ja kuudennen luokan osaamisen välinen yhteys oli melko vahva (β =
0,53) silloin, kun muita muuttujia ei huomioitu. Neljännen luokan osaamisen
kanssa korreloiva analoginen päättelytaito kuitenkin pienensi neljännen luokan
osaamisen itsenäistä selitysosuutta jonkin verran. Tämä ja varsinkin kuvion 3.2
mallin ensimmäisen luokan oppimisvalmiuksia koskevat tulokset viittaavat siihen, että seurantatutkimuksissa tyypillisesti havaittavasta aiemman ja myöhemmän osaamisen välisestä vahvasta yhteydestä osa selittyy melko pysyvillä eroilla
lasten kognitiivisessa suoriutumisessa mittausvälineestä riippumatta. Tässä mallissa neljännen luokan osaaminen selitti kuitenkin kuudennen luokan osaamista
enemmän kuin kuvion 3.2 mallissa, jossa ensimmäisen luokan tulokset olivat mukana. Kaikkiaan neljännen luokan osaamiset selittivät kuudennen luokan osaamista 34 prosenttia ennen asenteiden ja kiinnostuksen lisäämistä malliin.
Oppilaiden asenteiden muutos neljänneltä luokalta kuudennelle luokalle oli
oppimisen halun osalta keskimäärin -0,53 pistettä, hyvien suoritusten tavoittelun
osalta -0,45 pistettä ja arvioidun yrittämisen osalta -0,52 pistettä asteikolla 1–7.
Tehtäväkiinnostuksen muutos oli jokseenkin sama päässälaskutehtävien (-0,40 p)
ja Vesipullot-tehtävän osalta (-0,41 p), mutta aritmeettisten operaatioiden tehtävän keskimääräinen kiinnostavuus oli laskenut peräti -1,27 pistettä. Toistomittausten t-testien mukaan kaikki muutokset olivat tilastollisesti merkitseviä.
Kuviosta 3.3. havaitaan, että asenteiden ja tehtäväkiinnostuksen lasku olivat
odotetusti yhteydessä toisiinsa. Ne eivät kuitenkaan olleet lainkaan yhteydessä
neljännen luokan osaamistasoon ja yhteys kuudennen luokan osaamiseenkin oli
lähes olematon. Tehtäväkiinnostuksen muutos ennusti osaamista hyvin heikosti
niin, että vähäisempi kiinnostuksen lasku oli lievässä yhteydessä parempaan osaamiseen.
3.8.5 Koulujen ja luokkien väliset erot asenteiden ja tehtäväkiinnostuksen muutoksessa
Vaikka asenteiden ja tehtäväkiinnostuksen muutoksilla ei juuri ollut yhteyttä osaamiseen, oletimme niiden silti kehittyneen hieman eri tavoin eri kouluissa, luokissa
ja kaveriryhmissä. Jatkoimme siksi hieman edellisessä luvussa aloitettua tarkastelua vertaisryhmän merkityksestä pohjana seuraavissa luvuissa esitellyille tarkemmille erittelyille kouluvalintojen ja painotetun opetuksen seurauksista. Varianssikomponenttimallinnuksen tulokset on koottu taulukkoon 3.2.
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Taulukko 3.2. Koulun, luokan ja luokan sisäisen sukupuoliryhmän selitysosuus prosentteina mallin 5.2 muuttujista.
Koulu

Luokka

Sukupuoli

Yksilö

Analoginen päättelytaito 4.lk

4,5 %

2,1 %

3,6 %

89,8 %

Neljännen luokan osaaminen

5,9 %

4,9 %

5,4 %

83,8 %

Kuudennen luokan osaaminen

11,0 %

3,9 %

1,5 %

83,6 %

Halu oppia

0,9 %

-

2,6 %

96,5 %

Halu saada hyviä tuloksia

0,2 %

-

1,6 %

98,2 %

Arvio yrittämisestä

1,5 %

-

4,0 %

94,5 %

Aritmeettiset operaatiot

5,3 %

-

3,4 %

91,3 %

Päässälaskut

4,2 %

-

2,2 %

93,6 %

-

2,9 %

-

97,1 %

Kognitiiviset tehtävät

Asenteiden muutospisteet

Kiinnostuksen muutospisteet

Vesipullot

Taulukosta havaitaan, että kuudennelle luokalle ehdittäessä koulujen väliset systemaattiset osaamiserot olivat kasvaneet suomalaisittain yllättävän suuriksi. Sen
sijaan luokan osuus osaamisen vaihtelusta taas oli pientä verrattuna esimerkiksi
PIRLS- ja TIMSS-tutkimuksiin (Yang Hansen ym., 2014) tai muihin oppimaan
oppimisen arviointeihin. Luokan tyttöjen ja poikien prosenttiosuudet kertovat, että
neljännellä luokalla osaamistulokset eriytyivät vielä luokan sisälläkin niin, että
tyttöjen ja poikien tulokset saattoivat poiketa toisistaan systemaattisesti. Kuudennella luokalla tämä yhteys oli kuitenkin lähes kadonnut.
Asenteiden muutospisteissä koulut ja luokat eivät poikenneet toisistaan juuri
lainkaan. Itse arvioidun yrittämisen muutoksessa havaitsimme kuitenkin lievän
sukupuoliefektin eli muutos oli jossain määrin erilaista luokan sisällä tyttöjen ja
poikien joukossa. Tulokset antavat pieniä viitteitä siitä, että asenteiden muutos
voisi olla jo alaluokilla ryhmäilmiö. Pääosin kuitenkin muutos näytti yksilötason
ilmiöltä.
Kiinnostuksessa tapahtuneissa muutoksissa koulun selitysosuudet olivat yllättäen hiukan korkeampia kuin asenteiden muutoksissa. Myös luokan sisäinen
sukupuoliryhmä selitti vaihtelua hieman antaen taas viitteitä ryhmätasolla tapahtuneista muutoksista. Näihin syvennytään tarkemmin tämän raportin valintoja ja
painotettua opetusta koskevassa luvussa.
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3.8.6 Sukupuolierot asenteissa ja tehtäväkiinnostuksessa
Aiempien tutkimusten mukaan tyttöjen ja poikien välillä on eroja asenteissa ja
kiinnostuksessa koulutyötä kohtaan. Siksi jatkoimme edellä esitettyä tarkastelua
tekemällä samat analyysit erikseen tytöille ja pojille. Ennen rakenneyhtälömallinnusta katsoimme kuitenkin sukupuolieroja yksinkertaisemmilla menetelmillä.
Tyttöjen ja poikien osaamisen muutoksessa havaittiin tällöin lievä yhdysvaikutus
(Wilks’ Lambda = 0,994, F = 5,013, p < 0,05) niin, että neljännellä luokalla hieman heikommat tytöt saivat seuranta-aikana pojat kiinni osaamisessaan. On huomattava, että näissä analyyseissa oli mukana ainoastaan ei-kielellisiä tehtäviä,
mikä selittää suomalaisittain epätavallisen sukupuolieron suunnan – luetun ymmärtämisessä sukupuoliero oli tyttöjen hyväksi.
Tyttöjen asenteet olivat neljännellä luokalla poikien asenteita myönteisemmät
(ero keskimäärin noin 0,3 pistettä asteikolla 1–7). Heidän asenteensa, erityisesti
halu oppia, laskivat kuitenkin poikien asenteita jyrkemmin niin, ettei ero ollut
enää tilastollisesti merkitsevä kuudennella luokalla. Tehtäväkiinnostuksen muutoksessa ei havaittu sukupuolieroa, mutta tytöt olivat poikia kiinnostuneempia
Vesipullot-tehtävistä kummallakin mittauskerralla.
Seuraavaksi sovitimme kuvion 3.3. rakenneyhtälömallin samanaikaisesti tyttöjen ja poikien osa-aineistoon. Tätä varten teimme mittausinvarianssitestaukset
(ks. yksityiskohdat Vainikainen, 2014), jotka osoittivat mallin toimivan samoin
tytöillä ja pojilla. Voitiin myös todeta, ettei muuttujien välisissä suhteissa ollut
sukupuolieroja. Tehtäväkiinnostuksen ja asenteiden muutoksen mekanismit näyttäisivät siis olevan jokseenkin samanlaisia tytöillä ja pojilla eivätkä ne ainakaan
näin nuorilla oppilailla näytä selittävän sitä, miksi sukupuolierot lähtevät tässä
vaiheessa kasvamaan tyttöjen eduksi.
3.8.7 Koulumenestys, tuen saanti, asenteet ja tehtäväkiinnostus
Koulumenestyksen ja asenteiden on aiemmissa tutkimuksissa usein havaittu olevan positiivisessa yhteydessä toisiinsa. Vastaavasti tuen tarve on usein yhdistetty
kielteisempiin asenteisiin (Thuneberg, 2007). Tarkastelimme siksi pitkittäisaineistolla, miltä tilanne näytti Helsingissä, ja etenkin sitä, miten asenteet ja kiinnostus näyttivät kehittyvän osaamistasoiltaan erilaisilla oppilailla.
Asenneasteikkojen tarkastelu yksittäin osoitti, että kun oppilaat jaettiin neljään
ryhmään koulumenestyksensä perusteella, ryhmät olivat tilastollisesti merkitsevästi erilaisia halussaan saada hyviä suorituksia ja arvioissaan yrittämisestä. Mitä
parempi oppilaan koulumenestys oli, sitä voimakkaampia nämä asenteet olivat.
Ryhmäerot säilyivät samanlaisina neljännen luokan alusta kuudennen luokan loppuun. Tehostetun tai erityisen tuen saanti taas oli yhteydessä vähäisempään haluun
oppia neljännellä luokalla, mutta ero hävisi kuudennen luokan loppuun mennessä,
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koska muiden oppilaiden asenteet laskivat mutta tuensaajien eivät. Tehtäväkiinnostuksessa ei juuri havaittu ryhmäeroja koulumenestyksen tai tuen saannin suhteen.
Oppilaiden osaamistuloksissa ryhmäerot olivat odotetusti suuremmat kuin
asenteissa. Koulumenestyksen mukaan muodostetut neljä ryhmää erosivat toisistaan osaamisessa molemmilla arviointikerroilla, ja ryhmäerot kasvoivat seurannan
aikana. Vielä enemmän ne kasvoivat, kun oppilaat jaettiin ryhmään tuen saannin
perusteella: ryhmien suoritustasoero oli suuri jo lähtötilanteessa ja yhdysvaikutus
oli voimakkaampi. Näiltä osin tulokset on raportoitu yksityiskohtaisesti jo aikaisemmin (Vainikainen, 2014).
Sovitimme kuvion 3.3. mallin koulumenestysryhmien ja tuen saannin mukaan
muodostettujen ryhmien osa-aineistoihin. Mittausinvarianssitarkastelut osoittivat
mallin toimivaksi myös näillä ryhmittelyillä. Mallinnus ei kuitenkaan tuonut lisäarvoa tuloksiin: se osoitti ainoastaan edellä kuvatut suoritustasoerot ryhmien välillä, mutta ryhmät eivät eronneet toisistaan siinä, miten tehtäväkiinnostuksen tai
asenteiden muutos ennusti osaamista.

3.9 Johtopäätökset
Tässä luvussa tarkasteltiin, miten oppilaiden arvioinneissa osoittaman osaamisen
ja asenteiden kehitys alkaa vähitellen kytkeytyä toisiinsa heidän edetessään neljänneltä kuudennelle luokalle. Tulokset osoittavat, että oppimisvalmiuksissa ensimmäisellä luokalla havaitut erot selittivät vielä kuudennella luokalla lähes puolet oppilaiden osaamisen vaihtelusta. Ensimmäisen luokan oppimisvalmiudet
myös ennustivat kohtalaisesti oppilaiden suoriutumista interaktiivisissa ongelmanratkaisutehtävissä kuudennen luokan lopussa (Vainikainen ym., 2015). Oppimaan oppimisen osaamistehtävissä havaittiin selviä koulumenestykseen sekä tehostetun tai erityisen tuen saantiin liittyviä ryhmäeroja. Erot olivat odotetun suuntaisia (Vainikainen, 2014; Thuneberg, 2007), ja ne kasvoivat jonkin verran seurannan aikana. Oppilaiden asenteiden kehitys noudatti aiemman tutkimustiedon
(Demetriou & Kazi, 2006; Harter, 1990a, 1990b, 1999) mukaisia odotuksia: neljännellä luokalla oppilaiden itsearviointikyky oli vielä hyvin epätarkka (korrelaatiot lähellä nollaa) ja heidän asenteensa olivat erittäin myönteisiä riippumatta
osaamistasosta. Asenteet eivät olleet lainkaan yhteydessä aiempaan tai senhetkiseen osaamiseen. Arviot kuitenkin tarkentuivat hieman seurannan aikana, ja kuudennella luokalla lievä yhteys osaamiseen ja ongelmanratkaisuun oli havaittavissa. Asenteiden taso laski useimmilla oppilailla (ks. myös Koivuhovi ym., 2017)
eikä muutos ollut suoraan yhteydessä osaamisen muutokseen. Tehtäväkiinnostuksen muutokset sen sijaan näyttivät olevan lievässä yhteydessä osoitetun osaamisen
tasoon (ks. myös Ainley, Hidi & Berndorff, 2002).
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4
4 Osaamisen ja uskomusten kehitys kuudennelta yhdeksännelle luokalle
Jukka Marjanen ja Mari-Pauliina Vainikainen

4.1 Johdanto
Tässä luvussa tarkastellaan helsinkiläisoppilaiden osaamisen ja oppimiseen liittyvien uskomusten kehitystä kuudennen luokan lopun ja yhdeksännen luokan välillä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat sukupuolen, kotitaustan ja koululuokan yhteys oppilaiden osaamisen ja uskomusten kehitykseen. Aiemmat kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että oppilaan kotitaustan mukaiset erot ovat
havaittavissa yleensä jo koulunkäynnin alkuvaiheessa, mutta ne lähtevät usein
kasvuun noin 11-vuotiaasta eteenpäin (Caro ym., 2009). Useimmat seurantatutkimukset on kuitenkin tehty pohjoismaisista peruskoulujärjestelmistä poikkeavissa
konteksteissa, joissa oppilaiden kotitausta on vahvasti yhteydessä siihen, mitä
koulua lapset käyvät. Tällöin on usein vaikea erottaa vanhempien koulutustaustan
itsenäinen vaikutus ja kouluvalintojen vaikutus lasten osaamisen ja uskomusten
kehitykseen. Suomalaisen peruskoulun perusajatuksiin kuuluu kaikkien oppilaiden tasa-arvoiset mahdollisuudet perhetaustasta riippumatta, ja siksi taustan mukaisten erojen kasvun pitäisi olla Suomessa maltillisempaa kuin useissa muissa
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maissa. Helsinki kuitenkin poikkeaa monista muista suomalaiskunnista laajemmilla kouluvalintamahdollisuuksillaan, mikä saattaa näkyä suurempina kotitaustan mukaisina eroina lasten osaamisessa ja uskomuksissa.
Vuosikymmenien ajalta yhteen kootut kehityspsykologiset tutkimukset osoittavat, että vaikka tyttöjen ja poikien yleisessä kognitiivisessa kyvykkyydessä ei
ole eroa, tytöt suoriutuvat yleensä poikia paremmin kielellisissä tehtävissä ja pojat
taas matemaattisissa ja spatiaalisissa tehtävissä (Halpern, 2000). Yhteiskunnan,
kouluympäristön, kavereiden ja perheen odotuksilla ja asenteilla on kuitenkin vaikutusta sukupuolierojen kehitykseen (Eccles, 2011). Koulu voi myös toimia tavalla, johon tyttöjen on helpompi sopeutua kuin poikien, mikä saattaa näkyä tyttöjen parempana koulumenestyksenä myös perinteisillä poikien vahvuusalueilla
kuten matematiikassa ja luonnontieteissä (Kenney-Benson ym., 2006; Kimball,
1989; Wentzel, 1988). Suomessa sukupuolierot ovat kuitenkin olleet kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen suuret (esim. Kupari ym., 2013, Vettenranta
ym., 2016; Leino ym., 2019). Erot näkyvät niin oppiainesisältöjä mittaavissa tehtävissä kuin oppimaan oppimisen kaltaisissa yleisemmissä arvioinneissakin (esim.
Hautamäki ym., 2013).
Tyttöjen ja poikien välillä on eroja myös asenteissa ja uskomuksissa. Ecclesin
(2011) odotusarvoteorian mukaan kognitiivisessa tehtävässä suoriutuminen riippuu yhtäältä siitä, millaisia odotuksia tehtävän tekijällä on omaa suoritustaan kohtaan. Toisaalta tärkeää on myös tehtävän arvostus. Ecclesin mukaan myöhemmin
vahvasti sukupuolittuvat koulutus- ja uravalinnat johtuvat osin sukupuolieroista
akateemisissa minäkäsityksissä sekä ympäristön odotuksista tyttöjen ja poikien
toimintaa kohtaan. Suomalaisessa kontekstissa tämä näkyy tyttöjen myöhemmissä
uravalinnoissa mutta yläkouluikäisten oppilaiden kohdalla erityisesti siinä, että
poikien odotukset ja asenteet koulukäyntiä kohtaan vaikuttavat olevan erilaisia
kuin tyttöjen (Vainikainen & Hautamäki, 2018). Jostain syystä koulujärjestelmämme näyttää jopa ruokkivan näitä eroja suuremmassa määrin kuin muualla
(vrt. Vettenranta ym., 2016), ja siksi erojen tarkastelu pitkittäisasetelmien kautta
onkin tärkeää. Sukupuolierojen kehittymiseen saattaa myös vaikuttaa se, kuinka
kiinnostavilta koulun antamat tehtävät, mukaan lukien arviointitehtävät, vaikuttavat oppilaiden mielestä. Tytöt näyttävät jaksavan poikia paremmin sitoutua myös
tylsiltä tuntuvien tehtävien tekemiseen, jolloin heidän suorituksensa on usein
myös parempi (Ainley, Hidi & Berndorff, 2002; Ainley, Hillman & Hidi, 2002;
Van Yperen, 2003).
Tämän teoksen edellisissä luvuissa on havaittu, että oppilaan taustan mukaiset
erot säilyvät jokseenkin muuttumattomina läpi alakoululuokkien ja sukupuolierojen muodostuminenkin on ollut hyvin maltillista. Aikaisempien tutkimustulosten
perusteella kuitenkin oletamme, että kaikki erot kasvaisivat kuudennen ja yhdeksännen luokan arviointien välillä.
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4.2 Menetelmät
4.2.1 Osallistujat
Tämän luvun tarkastelujen perusjoukkona ovat ne 680 ensimmäisen luokan helsinkiläisoppilasta, jotka osallistuivat oppimaan oppimisen arviointeihin niin kuudennella (vuonna 2013) kuin yhdeksännelläkin (vuonna 2016) luokalla. Nämä oppilaat tulevat 20 koulun 43 luokalta. Heistä 348 on tyttöjä ja 323 poikia. Tieto
sukupuolesta puuttuu yhdeksältä oppilaalta. Yhteensä 326 oppilaan äidillä oli korkeintaan toisen asteen tutkinto, kun 305 oppilaan äidillä oli vähintään alempi korkeakoulututkinto. Tieto äidin koulutuksesta puuttui kaikkiaan 49 oppilaalta.
4.2.2 Mittarit
Osaaminen

Tässä luvussa osaamisen kehitystä tarkastellaan kuuden osaamistehtävän avulla,
jotka olivat mukana sekä kuudennen että yhdeksännen luokan arvioinneissa (Taulukko 4.1). Käytetyt tehtävät on kuvattu luvussa 1.
Taulukko 4.1. Analyyseissa käytetyt osaamistehtävät.
Osaamistehtävä (Osaamisalue)

Aritmeettiset operaatiot (Matemaattinen ajattelu)
Matemaattiset käsitteet (Matemaattinen ajattelu)
Matkatoimistossa (Luetun ymmärtäminen)
USA (Luetun ymmärtäminen)
Puuttuva tieto (Päättelytaito)
Formula 1 (Päättelytaito)

Yhteiset
osiot

Erilliset
osiot
(6. lk)

Erilliset Yhteensä
osiot
(9. lk)

6

---

3

9

7

1

3

11

4

---

---

4

16

---

---

16

5

---

3

8

5

---

---

5

Koska eri luokkatasoilla käytetyt tehtävät olivat osittain erilaiset, yksittäisten tehtävien osaamispistemäärät muunnettiin ensin vertailukelpoisiksi käyttämällä molemmille arvioinneille yhteisiä (ankkuri)osioita. Pistemäärien yhdenmukaistaminen toteutettiin käyttämällä Item Response Theory (IRT) -mallinnuksen kaksiparametrista sovellusta (Törmäkangas & Törmäkangas, 2009). Yhdenmukaistettuja
osaamispistemääriä voidaan käsitellä siten kuin molempien luokkatasojen oppilaat olisivat vastanneet samoihin tehtäväkokonaisuuksiin. Pistemäärien yhdenmukaistamiseen otettiin mukaan myös niiden oppilaiden vastaukset, jotka osallistuivat arviointiin vain kuudennella tai yhdeksännellä luokalla.
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Yhdenmukaistamisen jälkeen jokaiselle oppilaalle laskettiin keskiarvot yksittäisten tehtävien IRT-osaamispistemääristä kuudennella ja yhdeksännellä luokalla.
Näitä lukuja käytettiin seuraavien alalukujen analyyseissa osaamisen mittana.
Molempina vuosina mukana olleiden oppilaiden osaamispistemäärien keskiarvo
oli kuudennella luokalla 0,02 (kh = 0,54) ja yhdeksännellä luokalla 0,15 (kh =
0,61). Monen osaamistehtävän yhdistäminen yhdeksi tunnusluvuksi saattaa häivyttää joitakin oppilaiden ja oppilasryhmien välisiä eroja: esimerkiksi näin käy
silloin, jos tyttöjen ja poikien välinen ero vaihtelee tehtävittäin. Toisaalta keskiarvojen käyttäminen tasaa tehtäväkohtaista satunnaisvaihtelua, minkä seurauksena keskiarvot voivat antaa realistisemman kuvan yksittäisen oppilaan osaamisen
kehityksestä kuin yksittäisten tehtävien pistemäärät.
Huomautamme vielä, että oppilaskohtaiset osaamiskeskiarvot laskettiin niistä
tehtävistä, joihin oppilas oli vastannut. Esimerkiksi jos oppilas oli vastannut kahteen tehtävään, keskiarvo perustui ainoastaan näiden tehtävien pistemäärään.
Tämä vääristää tuloksia joidenkin oppilaiden kohdalla, mutta koko oppilasjoukossa vääristymä ei todennäköisesti ole merkittävä.
Uskomukset

Kuten osaamisessa myös oppilaiden uskomuksia koskevissa tarkasteluissa usean
muuttujan sisällöt tiivistettiin yhdeksi tunnusluvuksi. Kullekin oppilaalle siis laskettiin oppimista tukevien uskomusten, koulutyötä haittaavien uskomusten (käännettynä) ja koulutyöhön sitoutumisen keskiarvo kuudennella ja yhdeksännellä
luokalla. Uskomuskeskiarvojen mitta-asteikko on kyselyissä käytetty seitsenportainen asteikko, jossa 1 = Ei pidä lainkaan paikkaansa ja 7 = Pitää täysin paikkansa. Nyt käytetyssä aineistossa oppilaiden uskomusten keskiarvo oli kuudennella luokalla 4,97 (kh = 0,79) ja yhdeksännellä luokalla 4,65 (kh = 0,84).
4.2.3 Analyysimenetelmät
Sukupuolen ja äidin koulutuksen merkitystä tarkasteltiin käyttämällä kuviossa 4.1
esitettyä polkumallia. Mallissa oppilaiden yhdeksännen luokan osaamista ja uskomuksia ennustetaan kuudennen luokan osaamisella ja uskomuksilla sekä oppilaan
sukupuolella ja äidin koulutuksella. Ennen analyyseja oppilaiden osaamis- ja uskomuspistemääristä vähennettiin kuudennen luokan osaamis- ja uskomuskeskiarvot. Tällöin kuudennen luokan keskiarvot saavat arvon nolla sekä osaamisessa että
uskomuksissa.
Luokan vaikutusta oppimisvalmiuksien kehitykseen tutkittiin muodostamalla
ensin pareja sellaisista oppilaista, jotka olivat samalla kuudennella luokalla ja joiden osaaminen ja uskomukset olivat tuolloin mahdollisimman lähellä toisiaan. Parit muodostettiin yksitellen laskemalla ensin niin sanotut Mahalanobis-etäisyydet
kohdeoppilaan ja luokan muiden oppilaiden välille. Tämän jälkeen kohdeoppilaan
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pariksi valittiin aina se luokkatoveri, johon etäisyys oli pienin. Parit muodostettiin
siten, että kukin oppilas sai luokaltaan vain yhden parin, vaikka yksittäisen oppilaan yhteensopivuus olisi ollut yhtä hyvä useamman kuin yhden luokkatoverin
kanssa. Parien muodostamisen jälkeen aineistosta poistettiin ne parit, joissa molemmat jäsenet sijoittuivat samalle seitsemännelle luokalle. Jäljelle jäi yhteensä
222 paria eli 444 oppilasta. Seuraavaksi kullekin seitsemännelle luokalle laskettiin
luokkatason osaamis- ja uskomuskeskiarvot käyttäen kuudennen luokan arviointituloksia. Luokkakeskiarvojen laskennassa olivat mukana kaikki kuudennen luokan arviointiin osallistuneet eli myös ne, jotka eivät kuuluneet edellä muodostettuihin pareihin.
Oletuksena on, että kustakin parista ne, jotka sijoittuivat osaamiseltaan tai uskomuksiltaan heikompiin luokkiin, kehittyivät yläasteen aikana heikommin kuin
ne, jotka sijoittuivat oppimisilmapiiriltään myönteisempiin luokkiin. Tätä oletusta
testattiin seuraavasti:
1. Laskettiin kussakin parissa luokkakeskiarvojen erotukset:

2. Laskettiin kussakin parissa osaamisten ja uskomusten kehitysten erotukset oppilastasolla:

3. Laskettiin luokka- ja yksilötason lukujen väliset korrelaatiot:
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Jos edellä esitetty oletus pitää paikkansa, kohdassa 3 laskettujen korrelaatioiden
tulee olla positiivisia. Esimerkiksi: Jos uskomusten erotus (kohta 1) on luokkatasolla negatiivinen jossakin parissa, on myös osaamismuutoksen erotuksen
(kohta 2) oltava kyseisessä parissa negatiivinen, jos tutkimushypoteesi pitää paikkansa. Koska molempien lukujen on siis oltava samanmerkkisiä, tulee niiden välisen korrelaation olla positiivinen, jotta tutkimushypoteesi saisi tukea aineistosta.

4.3 Tulokset
Kuviossa 4.1 esitetään polkumalli, joka kuvaa osaamisen ja uskomusten kehitystä
yläasteella suhteessa oppilaan sukupuoleen ja äidin koulutukseen. Kertoimien tilastollinen merkitsevyys on ilmaistu seuraavasti: *** = p-arvo < 0,001, ** =
p-arvo < 0,01, * = p-arvo < = 0,05, n.s. = p-arvo > 0,05. Standardoidut polkukertoimet on merkitty sulkuihin paitsi vakiokertoimien kohdalla, joissa suluissa on
ilmaistu regressioyhtälön selitysosuus. Kuvion 4.1 tulkinnan helpottamiseksi mallinnuksen perusteella lasketut osaamis- ja uskomuskeskiarvot on ilmaistu ryhmäkohtaisesti taulukossa 4.2.

Kuvio 4.1. Polkumalli, jossa yhdeksännen luokan osaamista ja uskomuksia selitetään kuudennen luokan osaamisella ja uskomuksilla sekä oppilaan sukupuolella ja äidin koulutuksella.

Kuviosta 4.1 havaitaan, että tyttöjen ja poikien osaamisessa ei kuudennella luokalla ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Sen sijaan poikien asenteet olivat keskimäärin noin 0,207 yksikköä kielteisemmät kuin tytöillä. Oppilaat, joiden äideillä oli vähintään alempi korkeakoulututkinto, suoriutuivat kuudennen luokan
osaamistehtävistä noin 0,270 yksikköä paremmin kuin ne oppilaat, joiden äideillä
oli korkeintaan toisen asteen tutkinto. Tämä on hieman alle puolet tässä luvussa
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käytettyjen osaamispistemäärien keskihajonnasta, mikä vastaisi noin 50 pistettä
PISA-tutkimuksessa, jossa OECD-maiden keskihajonnaksi on määritetty 100 pistettä. Kuitenkin on syytä huomioida, että vaikka erot olivat pääosin tilastollisesti
merkitseviä, äidin koulutus ja oppilaan sukupuoli selittivät oppilaiden välisistä
osaamis- ja uskomuseroista kuudennella luokalla yhteensä vain 6,4 prosenttia
(osaamiserot) ja 2,9 prosenttia (uskomuserot).
Oppilaiden osaaminen lisääntyi tilastollisesti merkitsevästi kuudennen ja yhdeksännen luokan välillä. Tyttöjen osaaminen kasvoi 0,17–0,19 yksikköä, kun pojilla tulokset paranivat keskimäärin vain 0,06–0,08 yksikköä (Taulukko 4.2). Tyttöjen ja poikien välinen osaamisero kasvoi kuudennen ja yhdeksännen luokan välillä ollen noin 0,15 yksikköä tyttöjen hyväksi yhdeksännellä luokalla. PISA-tuloksissa tämä vastaisi noin 25 pisteen eroa sukupuolten välillä, mikä on samaa
suuruusluokkaa kuin vuoden 2015 PISA-tutkimuksessa todettu ero tyttöjen ja poikien luonnontieteiden osaamisessa.
Taulukko 4.2. Mallin mukaiset osaamis- ja uskomuskeskiarvot oppilaan sukupuolen ja äidin koulutuksen (korkea-asteen koulutus, ei korkeakoulutusta) mukaan.
6. luokka

Osaaminen

Uskomukset

9. luokka

Erotus (9.–6. lk)

Ei korkeakoulutusta

Korkeakoulutus

Ei korkeakoulutusta

Korkeakoulutus

Ei korkeakoulutusta

Korkeakoulutus

Tytöt

-0,11

0,16

0,06

0,35

0,17

0,19

Pojat

-0,15

0,12

-0,09

0,20

0,06

0,08

Tytöt

0,02

0,18

-0,28

-0,10

-0,30

-0,29

Pojat

-0,18

-0,03

-0,55

-0,37

-0,36

-0,35

Taulukon 4.2 perusteella äidin koulutuksen mukaiset osaamiserot eivät juuri vahvistuneet arviointien välillä, vaikka äidin koulutuksen ja oppilaiden yhdeksännen
luokan osaamisen välinen kerroin oli tilastollisesti merkitsevä.
Oppilaiden uskomukset muuttuivat kielteisemmiksi kuudennen ja yhdeksännen luokan välillä. Pojilla asenteiden muutos oli hieman vahvempi kuin tytöillä,
mutta äidin koulutuksen mukaiset erot pysyivät lähes ennallaan (Taulukko 4.2):
erot pysyivät siis ennallaan polkukertoimen merkitsevyydestä huolimatta.
Kuudennen luokan osaaminen ja uskomukset sekä oppilaan sukupuoli ja äidin
koulutus selittivät yhdeksännen luokan osaamisesta 42,4 prosenttia ja uskomuksista 25,3 prosenttia. Kuudennen luokan osaaminen selitti yhdeksännen luokan
uskomuksia jonkin verran, mutta kuudennen luokan uskomuksilla ei ollut merkitystä yhdeksännen luokan osaamisen ennustamisessa.
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Taulukossa 4.3 on esitetty korrelaatiokertoimet, jotka kertovat luokan osaamistason ja uskomusilmapiirin vaikutuksesta oppilaiden osaamisen ja uskomusten kehitykseen. Taulukosta löytyvät myös korrelaatioiden tilastollisen merkitsevyyden
testaamiseen liittyvät tunnusluvut. Taulukon tulokset on havainnollistettu myös
graafisesti kuviossa 4.2.
Taulukko 4.3. Luokkatason osaamis- tai uskomuskeskiarvojen erotuksen ja oppilastason
kehityksen erotuksen korrelaatiot pareittain laskettuna.
Korrelaatio
Luokan osaamiskeskiarvojen erotus ja
osaamisen kehityksen erotus
Luokan uskomuskeskiarvojen erotus ja
osaamisen kehityksen erotus
Luokan uskomuskeskiarvojen erotus ja
uskomusten kehityksen erotus

Korrelaatio

t-arvo

Vapausasteet

p-arvo

0,022

0,33

220

0,75

0,004

0,05

220

0,96

-0,042

-0,62

220

0,54

Kuten taulukko 4.3 ja kuvio 4.2 osoittavat, saman luokan oppilaat, joiden osaaminen ja uskomukset olivat likimain samat kuudennella luokalla, eivät kehittyneet
johdonmukaisesti eri tavalla erilaisissa luokissa yläkoulun aikana. Ero luokkien
osaamis- tai asennekeskiarvoissa ei siis ollut yhteydessä oppilastason osaamis- tai
asennemuutoksiin. Tässä tutkimuksessa toteutettu tarkastelu kuitenkin perustuu
varsin pieneen määrään oppilaita ja on menetelmällisesti karkea. Vaikka tuloksiin

Kuvio 4.2. Luokkatason osaamis- tai uskomuskeskiarvojen erotukset (pystyakseli) ja oppilastason kehityksen erotukset (vaaka-akseli) pareittain laskettuna.

on siksi suhtauduttava varauksin, eivät ne ainakaan anna suurta syytä huoleen
oppilaiden sijoittumisesta erilaisiin luokkaympäristöihin.

4.4 Pohdinta
Tässä luvussa tarkasteltiin helsinkiläisoppilaiden osaamisen ja oppimiseen liittyvien uskomusten kehitystä kuudennen luokan ja yhdeksännen luokan välillä.
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Vaikka alaluokkien aikana oli näkynyt lieviä viitteitä sukupuolierojen ilmenemisestä, kuudennen luokan arvioinnissa sukupuoliero ei ollut tilastollisesti merkitsevä osaamisen osalta. Sen sijaan poikien asenteet olivat jo tässä vaiheessa selvästi kielteisemmät kuin tytöillä (ks. Vainikainen & Hautamäki, 2018). Sukupuolierot kasvoivat kaikkiaan yläluokkien aikana niin, että yhdeksännen luokan lopussa ne vastasivat aiemmissa poikkileikkaustutkimuksissa havaittuja eroja (Hautamäki ym., 2013; Vettenranta ym., 2016). Tämä johtui ennen kaikkea siitä, että
pojat eivät juuri parantaneet tuloksiaan kuudennen luokan jälkeen, kun taas tytöillä osaamisen kehitys jatkui myös yläluokkien aikana. Koska samaan aikaan
asenteiden kehitys oli pojilla kielteisempää kuin tytöillä, tulos antaa syyn uskoa,
että pojat eivät ole yrittäneet yhdeksännen luokan arvioinnissa parastaan. Tälle
oletukselle tukea antaa Vainikaisen ja Hautamäen (2018) Metrop-tutkimusaineistoon perustuvat havainnot siitä, että poikien kielteisemmät asenteet heijastuvat
heidän yrittämiseensä tehtävätilanteessa, mikä puolestaan selittää odotusta heikompaa suoritustasoa.
Äidin koulutustaustan mukaiset osaamiserot olivat havaittavissa jo alkuopetuksen aikana, eivätkä ne muuttuneet merkittävästi koko seuranta-aikana. Näiltä
osin tulos poikkeaa kansainvälisistä havainnoista (esim. Caro ym., 2009) siitä, että
perheen koulutustaustan mukaiset erot lähtevät kasvuun 11 ikävuoden jälkeen.
Näiltä osin peruskoulujärjestelmämme näyttää edelleen pystyvän toteuttamaan alkuperäisiä periaatteitaan mahdollisuuksien tarjoamisesta kaikille, joskaan se ei
onnistu pienentämään taustan mukaisia eroja kouluvuosien aikana. Taustan mukaiset erot näkyivät kuudennen ja yhdeksännen luokan arvioinneissa myös oppilaiden asenteissa. Oppilaiden osaamisen ja asenteiden muutokset eivät kuitenkaan
olleet yhteydessä luokkatasolla tapahtuneisiin muutoksiin ja näiltä osin tulokset
eivät anna suurta syytä huoleen oppilaiden sijoittumisesta erilaisiin luokkaympäristöihin. Luokkaympäristön merkityksen tarkastelua jatketaan kuitenkin lähemmin seuraavissa luvuissa, joissa pyritään selvittämään muun muassa työskentelyilmapiirin, luokkahengen sekä painotetun opetuksen valitsemisesta johtuvaa,
seuraavien luokkien välisissä eroissa havaittavien erojen merkitystä oppilaiden
oppimaan oppimisen taitojen kehittymiselle.
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5
5 Toisten oppilaiden rooli matematiikassa
menestymisessä ja sen muutoksessa
kuudennelta yhdeksännelle luokalle
Helena Thuneberg ja Jarkko Hautamäki

5.1 Johdanto
Teorian mukaan oppilaan menestymispyrkimyksiä koulussa ohjaa paitsi tehtäviin
liittyvä motivaatio myös tasapainoilu toverisuosion välillä (Little, Hawley, Henrich & Marsland, 2002). Menestymispyrkimyksiä voidaan joissakin luokissa pitää
itsekkäinä ja merkkinä siitä, että oppilas haluaa erottautua joukosta. Kaikissa kouluissa ja luokissa toisten yrittämistä ja onnistumista ei hyväksytä yhtä lailla ja voikin olla, että yhteenkuuluvuudesta joutuu maksamaan kovan hinnan juuri silloin,
kun tulisi ponnistaa parhaintaan tulevaisuuden eteen. Tällaisella luokan alakulttuurilla voi olla merkittäviä vaikutuksia luokan työskentelyilmapiiriin, oppilaiden
suhtautumiseen toisiinsa ja koulunkäyntiin sekä heidän koulumenestykseensä.
Näiden tekijöiden ennustavuus voi olla erilainen tytöillä ja pojilla sekä alakoulun
että yläkoulun välillä. Onkin todettu (Eriksson, 2020), että matematiikan ja luonnontieteen saavutuksia korostavalla kansallisella ja myös koulukohtaisella kulttuurilla on tosin yhteys parempiin tuloksiin, mutta hintana on kiinnostuksen väheneminen. Nämä yhteydet korostuvat tytöillä, joilla yhdenmukaisuuden paineen on
osoitettu vaikuttavan poikia enemmän.
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Minäkuva oppiaineessa syntynee paitsi kykytekijöistä ja oppimistehtävistä sopivine vaikeustasoineen, myös oppimista tukevasta henkisestä luokkaympäristöstä
sekä koti- että kouluympäristöstä kertyvästä sosiaalisesta palautteesta. Suomalaisten nelosluokkalaisten matematiikan minäkuva on viimeisimmän TIMSS-tutkimuksen tulosten (TIMSS = Trends in International Mathematics and Science
Study) (Vettenranta ym., 2020a) mukaan keskinkertaista parempi ja kahdeksasluokkalaisten kansainvälisessä vertailussa keskimääräinen (Vettenranta ym.,
2020b). Koska luottamuksella on osaamiseen kiinteä yhteys, on kriittistä, että kahdeksasluokkalaisista lähes puolella itseluottamus on heikko (Vettenranta ym.,
2020b) ja neljäsluokkalaisistakin lähes viidenneksellä (Vettenranta ym., 2020a).
Hyvän ja pahan kierre syntyy, kun suoriutuminen vahvistaa ennakkonäkemystä –
siispä olisi hyvä päästä kiinni tekijöihin, jotka voivat auttaa oppilasta sisäistämään
myönteisen matematiikan minäkuvan. Tässä luvussa pyritään tutkimaan sekä
näitä tekijöitä että niiden yhteyttä erityisesti 6. ja 9. luokan matematiikan arvosanojen ja niiden muutoksen ennustajina.

5.2 Menetelmät
Analyysimenetelminä käytettiin yleisen lineaarisen mallin menetelmää (GLM
Univariate & Repeated measures) sekä polkumallinnusta (AMOS). Toistomittauksessa 6. ja 9. luokalla käytetyistä oppimaan oppimisen muuttujista valittiin
(1) Luokkamme oppilaat hyväksyvät myös koulussa menestyvät oppilaat,
(2) Luokassamme on minusta hyvä työskennellä, (3) Luokassamme vallitsee hyvä
yhteishenki sekä (4) Minäkuva matematiikassa. Asteikko oli 7-portainen Likertasteikko. Matematiikassa menestymisen indikaattorina käytettiin matematiikan
kevättodistusarvosanaa. Oppilaita oli 741, joista poikia 354 ja tyttöjä 387. Kuudensien luokkien kouluja oli 21 ja yhdeksänsien 28.

5.3 Tulokset ja pohdintaa
5.3.1 Oppilaiden kokemus luokan ilmapiiristä ja suhtautumisesta
toisiinsa
Oppilaat kokivat 6. luokalla keskimäärin hyväksi työskennellä luokassa (asteikolla 1–7, ka = 5,23, kh = 1,44). Oppilaiden kokemus osoittautui riippuvaiseksi
koulusta (6. luokalla, p < 0,001 ja selitysosuus 8 %). Työskentelymahdollisuutta
ei enää pidetty yhtä hyvänä 9. luokalla (ka = 4,49, kh = 1,44), mutta se koettiin
kuitenkin keskinkertaiseksi. Koulun selitysosuus pieneni verrattuna alakouluun ja
oli 4 prosenttia. Tyttöjen ja poikien kokemus ei eronnut kummankaan luokkaasteen kohdalla.
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Työskentelytilanteen heikentyvään suuntaan edennyt muutos oli 6. ja 9. luokan
välillä merkitsevä (p < 0,001 ja selitysosuus 11 %). Tytöt ja pojat kokivat muutoksen samalla tavalla, mikä näkyi siinä, että ajan ja sukupuolen yhdysvaikutus ei
ollut tilastollisesti merkitsevä.
Edellinen muuttuja kuvasi luokan ilmapiiriä nimenomaan työskentelyn näkökulmasta. Kysymys luokan yhteishengestä sen sijaan liittyy suoremmin tunnekokemukseen ja kertoo siitä, kuinka hyvin siellä yleisesti voidaan. Kuudennella
luokalla keskiarvo oli hiukan työskentelytilannekokemusta matalampi mutta kuitenkin hyvä (ka = 5,05, kh = 1,60). Kokemus riippui merkitsevästi koulusta (p <
0,001, selitysosuus 7 %). Tyttöjen ja poikien kokemuksen välillä ei ollut merkitsevää eroa. Kuten työskentelytilanteen kohdalla, nytkin 9. luokan keskiarvo oli
alempi (ka = 4,65, kh = 1,74). Nyt kuitenkin tyttöjen ja poikien välillä oli merkitsevä ero (p < 0,001, selitysosuus 3 %) ja pojat kokivat luokkahengen paremmaksi.
Luokkahengen muutos 6. luokalta 9. luokalle oli merkitsevä, p < 0,001, mutta
ei niin suuri kuin työskentelytilanteen kohdalla, sillä muutoksen selitysosuus oli
4 prosenttia. Luokkahengen kohdalla esiin tuli kuitenkin myös muutoksen ja sukupuolen välinen yhdysvaikutus eli pojat ja tytöt kokivat muutoksen eri tavalla
(p < 0,01, selitysosuus 2 %) (Kuvio 5.1), ja tytöillä se selkeästi huononi.

Kuvio 5.1. Ajan ja sukupuolen yhdysvaikutus luokkahengen kokemisessa (asenneasteikko
1–7, katkaistu).

Sekä työskentelyilmapiiriin että luokkahenkeen vaikuttaa, koetaanko toisen oppilaan menestyminen uhkana tai poikkeamisena luokassa vallitsevasta ja valitusta
toverikulttuurista. Kuudennella luokalla toisen menestymisen hyväksyminen
näytti olevan yleispiirre (ka = 5,59, kh = 1,27). Kokemus ei eronnut sukupuolten
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välillä. Kokemus oli kuitenkin selkeästi riippuvainen koulusta (p < 0,001, selitysosuus 10 %). Kokemuksen keskiarvo oli alhaisempi 9. luokalla (ka = 4,59,
kh = 1,46), vaikka olikin silti kohtalainen. Myöskään 9. luokalla tyttöjen ja poikien välillä ei ollut eroa, mutta koulujen välillä oli, vaikka ero oli pienempi kuin
alakoulussa: (p < 0,001, selitysosuus 5 %). Toisen menestymisen hyväksyntä laskee rajusti ja merkitsevästi 6. ja 9. luokan välillä (p < 0,001, selitysosuus 24 %).
Hyväksyntä vähenee yhtä lailla tytöillä ja pojilla, mikä tilastollisesti voitiin osoittaa sillä, että ajan ja sukupuolen välillä ei ollut merkitsevää yhdysvaikutusta.
5.3.2 Minäkuva matematiikassa
Matematiikan minäkuvan keskiarvo oli 6. luokalla keskinkertainen (ka = 4,80,
kh = 1,50). Pojat näkivät itsensä tyttöjä parempina (p < 0,001, selitysosuus 3 %).
Koululla ei 6. luokan matemaattisen minäkuvan kohdalla ollut merkitystä. Keskiarvo oli jonkin verran alhaisempi 9. luokalla (ka = 4,59, kh = 1,71) ja edelleen
pojilla merkitsevästi tyttöjä korkeampi (p < 0,001, selitysosuus 3 %). Koululla oli
merkitsevä (p < 0,01) rooli 9. luokan minäkuvassa ja se selitti 4 prosenttia minäkuvan eroista. Matemaattinen minäkuva heikentyi merkitsevästi 6. ja 9. luokan
välillä (p < 0,001, selitysosuus 2 %). Muutos oli samanlainen tytöillä ja pojilla.
5.3.3 Sukupuoli ja koulu matematiikan todistusarvosanan
ennustajina
Matematiikan arvosanojen keskiarvo oli 6. luokilla 8,19 (kh = 1,09) ja 9. luokilla
8,11 (kh = 1,46) eli hieman alhaisempi kuin alakoulussa, ja arvosanojen hajonta
oli hieman suurempi. Tyttöjen ja poikien välillä ei ollut merkitsevää eroa matematiikan 6. ja 9. luokan arvosanoissa. Koulujen välillä sen sijaan oli eroja 6. luokalla (p < 0,001). Koulu selitti 6. luokan arvosanasta 8 prosenttia (6 % tytöillä, 13
% pojilla) mutta 9. luokalla enemmän eli 14 prosenttia (15 % tytöillä, 14 % pojilla). Sekä 21 alakoulusta että 28 yläkoulusta erottui joitakin kouluja, jotka olivat
arvioineet oppilaiden suoriutumista matematiikassa merkitsevästi muita alemmilla tai korkeammilla arvosanoilla.
Matematiikan arvosanoissa tapahtui yleisessä tarkastelussa pieni lasku 6. ja 9.
luokan välillä, mutta muutos ei ollut merkitsevä. Kun sukupuoli lisättiin malliin,
havaittiin ajan ja sukupuolen yhdysvaikutus (p < 0,01) eli arvosanat muuttuivat
tytöillä ja pojilla eri tavalla. Pojilla 6. luokan matematiikan arvosana laski 9. luokkaan siirryttäessä, tytöillä sitä vastoin nousi. Tämä muutos oli merkitsevä, vaikka
kummassakaan aikapisteessä tyttöjen ja poikien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää tasoeroa.
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Kuvio 5.2. Ajan (T1, T2) ja sukupuolen yhdysefekti matematiikan arvosanassa (arvosanaasteikko 4–10, katkaistu).

5.4 Valittujen tekijöiden yhteispeli matematiikan
suoriutumisessa
Polkumalliin valittiin luokan oppilaiden luoman ilmapiirin kokemukseen liittyvät
kahdessa aikapisteessä, 6. ja 9. luokalla, mitatut muuttujat: (1) luokan oppilaat
hyväksyvät myös koulussa menestymisen, (2) luokassa on hyvä työskennellä ja
(3) luokassa on hyvä yhteishenki. Koska oltiin kiinnostuneita niiden yhteydestä
matematiikkaan, valittiin (4) minäkuva matematiikassa ja ennustettava kohde (5)
matematiikan arvosana. Malliin lisättiin (6) sukupuoli, koska tyttöjen ja poikien
erot matematiikan samoin kuin muidenkin koulusaavutusten suhteen ovat erityisen kiinnostavia nyt, kun erot näyttävät kasvavan (ks. esim. TIMSS-tutkimus:
Vettenranta ym., 2016).
Kuudennen luokan muuttujien tilanne kontrolloitiin, jolloin näkyviin tulee selkeästi, mitkä tekijät ennustavat 9. luokan muuttujia ja miten 9. luokan muuttujat
ovat yhteydessä toisiinsa. Lopullinen polkumalli, jossa kaikki yhteydet ovat tilastollisesti merkitseviä, osoittautui dataan hyvin sopivaksi. Koska Khin neliötesti
(χ² = 64,85, df = 30, p < 0,001) on tunnetusti herkkä otoskoon suhteen (Hu &
Bentler, 1999; Schumacker & Lomax, 2010), hyvä yhteensopivuus varmistettiin
soveltuvammilla indekseillä (TLI = 0,97, CFI = 0,99, RMSEA = 0,04). Kuviossa
5.3 näkyvät kunkin yhteyden standardoidut beta-kertoimet sekä R²-selitysosuudet.
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Kuvio 5.3. Polkumalli matematiikan suoriutumiseen yhteydessä olevista tekijöistä.

Polkumalli kertoo, että matematiikan suoriutuminen ei tapahdu tyhjiössä vaan on
monen tekijän summa. Tähän malliin on valittu vain joitakin luokan ilmapiiriin
liittyviä tekijöitä, mutta niiden voi nähdä olevan yhteydessä paitsi toisiinsa myös
oppilaan matemaattisen suoriutumisen minäkuvaan, joka puolestaan on oleellinen
yhdeksännen luokan matematiikan arvosanan muodostumisessa. Jotkut yhteydet
ovat suoria, kuten 6. luokan matematiikan arvosanan ennuste 9. luokan arvosanalle, monet sen sijaan vaikuttavat epäsuorasti. Mallista ilmenee, että kaikki tekijät yhdessä selittävät matematiikan yhdeksännen luokan arvosanasta 60 prosenttia.
Sillä että luokan oppilaat hyväksyvät koulussa menestymisen, ei ole suoraa
yhteyttä matematiikan arvosanaan. Kuitenkin se on suorassa yhteydessä minäkuvaan matematiikassa ja monin tavoin epäsuorasti luokan yhteishengen ja työskentelylle otollisen ilmapiirin kautta. Nämä ovat tekijöitä, joihin vaikuttamalla voidaan koulussa edistää kaikkien oppilaiden matematiikassa suoriutumista, vaikka
sitä ei äkkipäätä ehkä uskoisikaan. Matematiikan harrastaminen ja tehtävien tekeminen ovat vain osa juonta – ja nekin kehittyvät yhdessä toisten kanssa. Pääasia
on, että oppilaat eivät joudu käymään kauppaa toverisuosiosta yrittämisen ja oppimisen kustannuksella. Tasapaino sosiaalisten suhteiden ja sosiaalisen elämän
92

Oppimaan oppiminen Helsingissä
sekä opiskelun välillä on välttämätöntä sekä koulumotivaatiolle että koulusaavutuksille (Wigfield & Wagner, 2005). Elliotin ja kollegoiden (2002) mukaan on
ratkaisevaa, että luokkaan saadaan kasvamaan yhteisen yrittämisen henki, mutta
samalla kyetään välttämään vertaaminen toisiin.
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6
6 Osaamisen ja asenteiden kehitys painotetun
opetuksen luokilla
Satu Koivuhovi

6.1 Johdanto
Koululainsäädännön uudistuksissa 1990-luvulla mahdollistettiin perheiden kouluvalinnat ja koulujen profiloituminen opetuspainotusten avulla. Lainsäädäntöuudistusten myötä ns. painotetun opetuksen luokkien määrä lisääntyi nopeasti
suurimmissa kaupungeissa, ja tänä päivänä yhä suurempi osa oppilaista käy tällaista oppilaansa valikoivaa luokkaa (Seppänen ym., 2012). Suomalaisessa julkisesti rahoitetussa peruskoulujärjestelmässä, jossa kouluvalintojen tekoa rajoitetaan kunnasta riippuen tiukemmin tai vähemmän tiukasti, painotetun opetuksen
luokat toimivat keskeisenä valinnan reittinä (Seppänen, 2006).
Suomessa koulujen väliset erot ovat muihin Pohjoismaihin maihin verrattuna
pieniä mutta luokkien väliset erot sen sijaan melko suuria (Yang Hansen ym.,
2014). Luokkien väliset erot selittyvät osin väestörakenteellisilla syillä (kouluissa, joissa osaamisen taso on korkeampi, on myös suhteellisesti enemmän luokkia, joissa näin on), osin koulujen pyrkimyksessä tukea heikompien oppilaiden
oppimista säätelemällä luokkakokoa (Kupiainen & Hienonen, 2016) ja osin painotetun opetuksen luokilla. Painotetun opetuksen valinta muokkaa luokkien
oppilaskokoonpanoa, sillä painotetun opetuksen luokat houkuttelevat erityisesti
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korkeasti koulutettujen vanhempien hyvin menestyviä lapsia (Bernelius, 2013;
Seppänen ym., 2015). Painotetun opetuksen luokkia voidaan pitää eräänlaisina
’ohitusväylinä’ muutoin yhtenäisessä peruskoulussamme, ja tutkijat ovat varoitelleet niiden eriarvoistavista seurauksista (esim. Berisha & Seppänen, 2017; Varjo
ym., 2014). Tässä luvussa tarkastellaan painotetun opetuksen luokkia Helsingissä
ja analysoidaan oppilaiden motivaation ja osaamisen kehitystä painotetun ja yleisopetuksen luokilla.

6.2 Painotettu opetus Helsingissä
Painotetun opetuksen luokat yleistyivät nopeasti 1990-luvun koulutuspoliittisten
uudistusten myötä, jolloin mahdollistettiin perheiden kouluvalinta ja tarjottiin
kouluille mahdollisuus profiloitua erilaisten opetuspainotusten kautta (Seppänen,
2006). Oppilaat valitaan painotetun opetuksen luokille yleensä soveltuvuuskokeen avulla, ja painotettua ainetta on 1–2 viikkotuntia normaalia enemmän.
Helsingissä painotetun opetuksen tarjonta on laajaa. Koulua aloittaessaan oppilas voi hänelle osoitetun lähikoulun yleisopetuksen luokan sijaan hakea halutessaan painotetun opetuksen luokalle. Ensimmäiseltä luokalta alkavia painotuksia
on tarjolla eri puolilla Helsinkiä, vaihtoehtoina musiikki tai erilaiset kieliluokat.
Kolmannelta luokalta alkaen painotustarjonta lisääntyy, ja kielten ja musiikin lisäksi alavaihtoehdoissa on muun muassa erilaisia liikuntapainotteisia luokkia.
Laajimmat mahdollisuudet painotetun opetuksen valintaan on seitsemännen luokan alussa, jolloin erilaisia painotusvaihtoehtoja on lukuisia eri puolilla kaupunkia. Vuonna 2015 yhdeksän prosenttia kaikista Helsingin kolmasluokkalaisista
opiskeli painotetussa opetuksessa ja seitsemäsluokkalaisista 26 prosenttia.

6.3 Luokka kehityksen kontekstina
Koulussa oppilaat vertaavat herkästi omaa osaamistaan suhteessa muihin, ja luokassa oleva vertaisryhmä tarjoaakin keskeisen mittapuun, johon omaa osaamista
voi suhteuttaa (Harter, 1998). Vertaisryhmän koostumus voi vaikuttaa siihen, miten oppilas suhtautuu ja uskoo omaan osaamiseensa. Vertaisryhmän merkitystä
oppimiselle on tutkittu paljon (esim. Hanushek ym., 2003; Song & Grabowski,
2006; Wentzel & Caldwell, 1997), mutta ei ole saatu yksiselitteistä vastausta siihen, minkälainen vertaisryhmän ja oppilaan oppimisen välinen suhde on.
Tutkimusasetelmat ovat olleet kirjavia ja tulokset hajanaisia. Tutkimusten yhteenvetona voidaan todeta, että vertaisryhmällä ja luokan kokoonpanolla voi olla
merkitystä niin motivaation (esim. Kindermann, 1993) kuin osaamisenkin kehitykselle (Duru-Bellat & Mingat, 1998), mutta havaitut efektit ovat yleensä melko
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pieniä (Hattie, 2010; Belfi ym., 2016). Tutkimus osoittaa myös, että vertaisryhmän vaikutukset voivat kohdistua eri tavoin erilaisiin oppilaisiin. Vaikka hyvätasoinen, homogeeninen oppilasryhmä saattaisi hyödyttää erityisesti hyvin menestyviä oppilaita, voi tilanne olla päinvastainen heikommin menestyvien oppilaiden
kohdalla, joiden on puolestaan katsottu erityisesti hyötyvän heterogeenisesta vertaisryhmästä (Duru-Bellat & Mingat, 1998).

6.4 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten oppilaiden oppimista koskevat positiiviset ja negatiiviset uskomukset kehittyvät painotetun opetuksen luokilla ja tavallisilla luokilla sekä tarkastella, miten oppilaiden osaaminen kehittyy
erilaisilla luokilla. Tarkasteltavia ajankohtia on tutkimuksessa kaksi. Ensimmäisessä vaiheessa paneudutaan alaluokilla tapahtuvaan kehitykseen (4.–6. luokka)
ja seuraavassa yläluokilla tapahtuvaan kehitykseen (7.–9. luokka).

6.5 Menetelmät
6.5.1 Käytetyt mittarit ja menetelmät
Osaaminen

Osaamisen tarkastelussa neljänneltä kuudennelle luokalle käytettiin molemmille
luokkatasoille yhteisten osioiden pohjalta laskettua summamuuttujaa. Osioita oli
yhteensä 37 ja niistä yhdeksän mittasi matemaattisia taitoja (4 aritmeettisia operaatioita ja 5 päässälaskua), kahdeksan päättelytaitoja (Vesipullot) ja kaksikymmentä luetun ymmärtämistä.
Yläluokkien osaamisen tarkastelussa käytettiin summamuuttujaa, joka koostui
30 osiosta, joista kuusi mittasi matemaattisia taitoja (aritmeettiset operaatiot), kahdeksan sanallista päättelytaitoa (Puuttuvan tiedon tehtävä) ja kuusitoista luetun
ymmärtämistä.
Uskomukset

Oppilaiden motivaatiota mitattiin kouluun ja oppimiseen liittyvillä väittämillä.
Oppilaiden itsearvioita omasta koulunkäynnistä ja itsestään oppijana kysyttiin
kaikilla paitsi ensimmäisen luokan arviointikierroksella. Analyyseissa näitä oppilaiden näkemyksiä itsestä ja koulunkäynnistä tarkasteltiin jaoteltuina positiivisiksi
uskomuksiksi sekä oppimiselle haitallisiksi uskomuksiksi.
Positiivisina uskomuksina tarkasteltiin oppimista tukevia uskomuksia, uskoa
omiin kykyihin sekä koulutyöhön sitoutumista, jotka edelleen koostuivat tarkemmista kolmeosioisista summamuuttujista. Analyyseissa uskomuksia tarkasteltiin
sekä edellä mainittujen kokonaisuuksien osalta kokoojamuuttujina että tarkemmin
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kukin ulottuvuus kerrallaan. Oppimista tukevia uskomuksia mitattiin oppimisorientaatiota mitanneella summamuuttujalla (esim. ”Uusien asioiden oppiminen
on tärkein tavoitteeni koulussa”), saavutusorientaatiota mitanneella summamuuttujalla (esim. ”Minulle on tärkeää saada hyviä arvosanoja”) sekä arviolla omasta
yrittämisestä (esim. ”Yritän riittävästi koulussa”). Uskoa omiin kykyihin mitattiin
akateemista minäkäsitystä mitanneilla neljällä summamuuttujalla (minäkuva matematiikassa, minäkuva ajattelijana, minäkuva lukijana sekä minäkuva kirjoittajana) sekä yleisemmällä arviolla itsestä oppijana (esim. ”Olen riittävän kyvykäs
pärjätäkseni koulussa”). Koulutyöhön sitoutumista mitattiin oppilaan itsearviolla
omasta tuntikuuntelustaan (esim. ”Kuuntelen aina keskittyneesti, kun opettaja
opettaa oppitunnilla”) sekä kotitehtävien tekemisestä (esim. ”Teen aina huolellisesti opettajan antamat kotitehtävät”). Positiivisia uskomuksia tarkasteltiin samoilla mittareilla sekä ala- että yläluokkien osalta.
Yläluokkien osalta tarkasteltiin myös oppimiselle haitallisia uskomuksia, joka
koostui edelleen useammasta kolmeosaisesta summamuuttujasta: luovutusherkkyydestä (esim.”Jos koulutehtävät ovat vaikeita, luovutan helposti”), välttämisorientaatiosta (esim. ”Yritän selvitä koulutehtävistä mahdollisimman vähällä
työllä”), itseä epäonnistumiselta suojelevasta ego-orientaatiosta (esim. ”Minulle
on tärkeää se, etten epäonnistu muiden oppilaiden nähden”) sekä sattuman merkitystä menestyksen selittäjänä korostavasta kausaaliuskomuksesta (esim. ”Koulussa onnistuminen on ihan sattuman kauppaa”).
6.5.2 Analyysimenetelmät
Aineisto analysoitiin toistomittausten varianssianalyysilla, jossa hyödynnettiin
Wilksin Lambdan menetelmää, jos varianssien homogeenisuuden ehto täyttyi, tai
muutoin Pillai’s Tracen menetelmää. Osaamisen tarkastelussa vakioitiin äidin
koulutustaustan merkitys ja uskomusten tarkastelussa kovariaatteina käytettiin
äidin koulutustaustaa ja osoitettua kokonaisosaamista.
6.5.3 Aineiston ja vastaajajoukon kuvaus
Neljänneltä luokalta kuudennelle seurannassa mukana olleista (N = 1 021) 28 prosenttia opiskeli painotetun opetuksen luokalla ja loput yleisopetuksen luokalla.
Seitsemännellä luokalla otantaa laajennettiin, kun osa oppilaista siirtyi kouluvalinnan myötä uusiin kouluihin tai luokkiin. Seitsemänneltä luokalta yhdeksännelle
seurannassa mukana olleista (N = 2 119) noin 52 prosenttia opiskeli yleisopetuksen luokilla ja noin 37 prosenttia painotetun opetuksen luokilla, vajaat 10 prosenttia luokilla, joissa opiskeli sekä painotetun että yleisopetuksen oppilaita, ja vajaat
2 prosenttia erityisluokilla (painotusluokkien välisistä eroista ks. tarkemmin luku
9 tässä kirjassa).
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6.6 Tulokset
6.6.1 Osaaminen: kehitys 4. luokalta 6. luokalle
Alaluokkien oppilaiden osaamisen kehityksessä ei ollut eroja luokkatyypin mukaan tarkasteltuna (Pillai’s Trace = 0,002, F(1,745) = 1,629, p = 0,202), kun äidin
koulutustaustan vaikutukset huomioitiin. Painotetun opetuksen luokilla opiskelevien oppilaiden osaamiskeskiarvo oli hieman korkeampi kuin yleisopetuksen luokilla opiskelevien (Taulukko 6.1) mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Sen
sijaan äidin koulutustausta näkyi oppilaan osaamisen kehityksessä (Pillai’s Trace
= 0,024, F(1,745) = 17,949, p < 0,000). Korkeasti koulutettujen äitien lapsilla
osaamisen kehitys oli nopeampaa kuin matalammin koulutettujen äitien lapsilla
luokkatyypistä riippumatta.
Oppimista tukevat uskomukset

Painotetun ja yleisopetuksen luokilla opiskelevien oppilaiden oppimista tukevien
uskomusten kehitys oli erilaista. Yleinen kehityssuunta oli, että oppimista tukevat
uskomukset heikkenivät neljänneltä kuudennelle luokalle. Painotetun opetuksen
luokkien oppilailla heikkeneminen oli kuitenkin vähäisempää kuin yleisopetuksen
luokkien oppilailla, joskin ero oli tilastollisesta merkitsevyydestään huolimatta
melko vähäinen (Wilks’ Lambda = 0,992, F(1,708) = 5,777, p = 0,016). Äidin
koulutustaustalla ei ollut merkitystä oppimista tukevien uskomusten kehityksessä,
ja luokkatyypin efekti säilyi, vaikka äidin koulutustausta huomioitiin analyyseissa.
Oppimista tukevien uskomusten tarkastelu osa-alueittain osoitti, että erot luokkatyyppien välillä paikantuivat erityisesti orientaatiouskomuksiin eli siihen, mitä
oppilas koulussa tavoittelee. Painotetun opetuksen luokalla opiskelevien oppilaiden myönteiset orientaatiot heikkenivät vähemmän kuin yleisopetuksen luokilla
opiskelevilla. Ero kehityksessä näkyi sekä oppimisorientaatiossa (Wilks’ Lambda
= 0,993, F(1,706) = 4,637, p = 0,032) että saavutusorientaatiossa (Wilks’ Lambda
= 0,993, F(1,701) = 4,705, p = 0,030). Sen sijaan arviossa omasta yrittämisestä ei
ollut eroja, ja yrittäminen väheni samalla tavalla molemmissa luokkatyypeissä.
Usko omiin kykyihin

Yleistrendinä havaittiin, että oppilaiden usko omiin kykyihin heikkeni neljänneltä
luokalta kuudennelle luokalle, kuten aikaisempien tutkimusten perusteella osattiin
odottaa. Kehityksessä oli kuitenkin hieman eroja painotetun opetuksen ja yleisopetuksen luokilla opiskelevien oppilaiden välillä. Yleisopetuksen luokilla opiskelevien oppilaiden usko omiin kykyihin heikkeni painotetun opetuksen luokilla
opiskelevia enemmän, ja ero kehityksessä oli tilastollisesti merkitsevä (Wilks’
Lambda = 0,989, F(1,742) = 8,527, p = 0,004).
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Eri summamuuttujille tehdyt erilliset analyysit osoittivat, että havaitut erot paikantuivat erilaiseen kehitykseen akateemisessa minäkäsityksessä. Painotetun opetuksen luokkien oppilaiden lukijaminäkuva (Wilks’ Lambda = 0,994, F(1,711) =
4,484, p = 0,035) vahvistui 4. luokalta 6. luokalle, kun taas yleisopetuksen luokilla
oppilaiden lukijaminäkuva heikkeni. Myös oppilaiden kirjoittajaminäkuva heikkeni vahvemmin yleisopetuksen kuin painotetun opetuksen luokilla (Wilks’
Lambda = 0,994, F(1,712) = 4,033, p = 0,045). Oppilaiden matematiikkaminäkuva heikkeni molemmissa ryhmissä, mutta heikkeneminen oli lievempää oppilailla, jotka menestyivät arvioinnin osaamistehtävissä muita paremmin (Wilks’
Lambda = 0,994, F(1,713) = 4,172, p = 0,041). Painotetun ja yleisopetuksen luokilla opiskelevien oppilaiden välillä ei ollut eroja siinä, miten usko itseen oppijana
tai ajattelijana kehittyi alakoulun aikana.
Koulutyöhön sitoutuminen

Myös koulutyöhön sitoutumisessa oli eroja painotetun opetuksen ja yleisopetuksen luokilla opiskelevilla oppilailla. Kaiken kaikkiaan koulutyöhön sitoutuminen
heikkeni molemmissa ryhmissä 4. luokalta 6. luokalle mutta jyrkemmin yleisopetuksessa opiskelevilla oppilailla (Wilks’ Lambda = 0,990, F(1,711) = 7,480,
p = 0,006). Yleisopetuksen luokilla opiskelevien lasten sitoutuminen koulutyöhön
heikkeni niin tuntikuuntelun (Wilks’ Lambda = 0,988, F(1,710) = 8,414,
p = 0,004) kuin kotitehtävienkin tekemisenkin (Wilks’ Lambda = 0,992, F(1,710)
= 5,553, p = 0,019) suhteen enemmän kuin painotetun opetuksen luokilla opiskelevilla lapsilla.
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Taulukko 6.1. Summamuuttujien keskiarvot ja keskihajonnat luokkatyypeittäin neljännellä
ja kuudennella luokalla.

Muuttuja
Osaaminen
Oppimista tukevat uskomukset
Oppimisorientaatio
Saavutusorientaatio
Yrittäminen
Usko omiin kykyihin
Minäkuva matikka
Minäkuva ajattelu
Minäkuva lukeminen
Minäkuva kirjoittajana
Usko itseen oppijana
Koulutyöhön sitoutuminen
Kotitehtävät
Tuntikuuntelu

4. luokka

6. luokka

Luokkatyyppi

Ka

Kh

Ka

Kh

N

tavallinen

15,40

5,54

19,64

6,35

530

painotettu

16,26

5,76

21,65

6,98

218

tavallinen
painotettu
tavallinen

5,93
5,84
5,90

0,92
1,07
1,13

5,45
5,60
5,38

0,99
0,95
1,11

511
201
509

painotettu

5,79

1,22

5,53

1,07

201

tavallinen

6,10

1,00

5,71

1,14

507

painotettu

6,00

1,19

5,84

1,11

198

tavallinen

5,79

1,04

5,27

1,12

510

painotettu

5,77

1,13

5,42

1,10

199

tavallinen

5,42

0,93

5,12

0,95

529

painotettu

5,41

0,93

5,44

0,91

217

tavallinen

5,20

1,41

4,70

1,52

506

painotettu

5,17

1,40

4,99

1,49

211

tavallinen

5,00

1,23

5,06

1,15

503

painotettu

5,07

1,24

5,30

1,08

211

tavallinen

5,86

1,11

5,85

1,01

505

painotettu

5,83

1,23

6,01

1,03

210

tavallinen

5,09

1,26

4,78

1,16

505

painotettu

5,09

1,12

5,06

1,14

211

tavallinen

5,83

1,10

5,56

1,12

515

painotettu

5,83

1,17

5,83

1,06

199

tavallinen

5,22

0,74

4,52

0,89

514

painotettu

5,19

0,72

4,68

0,87

201

tavallinen

5,90

1,07

5,26

1,26

514

painotettu

5,76

1,13

5,35

1,36

200

tavallinen

5,94

1,01

5,03

1,22

513

painotettu

5,92

0,95

5,28

1,14

201
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6.6.2 Osaaminen: kehitys 7. luokalta 9. luokalle
Myöskään ylemmillä luokilla oppilaiden osaamisen kehityksessä ei ollut eroja
luokkatyypin mukaan tarkasteltuna. Painotetun opetuksen luokilla opiskelevien
oppilaiden osaaminen oli lähtökohtaisesti parempaa kuin yleisopetuksen luokilla
opiskelevien (F = 78,024, p < 0,000) ja ero säilyi samana yläasteen aikana (Taulukko 6.2 sivulla 104). Äidin koulutustaustalla ei ollut yhteyttä osaamisen kehitykseen, mutta oppilaat, joiden äidit olivat korkeasti koulutettuja, menestyivät lähtökohtaisesti muita paremmin osaamistehtävissä (F = 117,902, p < 0,000).
Oppimista tukevat uskomukset

Kaiken kaikkiaan oppilaiden oppimista tukevat uskomukset jatkoivat heikkenemistä yläkouluvuosien ajan, mutta kehitys oli samanlaista luokkatyypistä riippumatta. Painotetuilla luokilla opiskelevien oppimista tukevat uskomukset olivat
kuitenkin lähtökohtaisesti vahvempia kuin yleisopetuksen luokilla opiskelevien
(F = 10,384, p < 0,001), mutta tasoero säilyi samanlaisena yläkoulun ajan. Tilanne
oli samanlainen kaikkien oppimista tukevien uskomusten kohdalla.
Usko omiin kykyihin

Oppilaiden usko omiin kykyihinsä jatkoi heikkenemistään yläkouluvuosien aikana. Kehitys oli lähes samanlaista painotetun opetuksen ja yleisopetuksen luokilla opiskelevilla. Osa-aluekohtaisessa tarkastelussa ainoastaan yhdessä summamuuttujassa (usko omiin kykyihin oppijana) kehityksessä oli eroja ryhmien välillä. Painotetun opetuksen luokilla opiskelevien oppilaiden usko itseensä oppijana
heikkeni vähemmän seitsemänneltä luokalta yhdeksännelle kuin yleisopetuksen
luokilla opiskelevien (Pillai’s Trace = 0,004, F(1,1426) = 5,442, p = 0,020). Muiden osa-alueiden suhteen kehityksessä ei ollut eroja eri luokkatyyppien välillä.
Muutenkin painotetun opetuksen ja yleisopetuksen luokilla opiskelevien oppilaiden usko omiin kykyihinsä oli lähes samanlaista eikä siinä ollut samanlaisia tasoeroja kuin esimerkiksi oppimista tukevissa uskomuksissa.
Koulutyöhön sitoutuminen

Koulutyöhön sitoutuminen heikkeni seitsemänneltä luokalta yhdeksännelle luokalle sekä painotetun opetuksen että yleisopetuksen luokilla, ja kehitys oli hyvin
samankaltaista molemmissa ryhmissä. Ainoastaan kotitehtävien tekemisessä oli
havaittavissa pieni ero painotetun opetuksen ja yleisopetuksen luokilla opiskelevien oppilaiden välillä. Painotetun opetuksen luokilla opiskelevilla oppilailla kotitehtäviin sitoutuminen heikkeni aavistuksen jyrkemmin kuin yleisopetuksen luokilla (Wilks’ Lambda = 0,992, F(1,1252) = 9,659, p = 0,002).
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Koulutyölle haitalliset uskomukset

Koulutyölle haitallisten uskomusten kehityksessä oli eroja luokkatyypin mukaan
tarkasteltuna. Kaiken kaikkiaan oppilaiden osaamistaso oli yhteydessä oppimiselle haitallisten uskomusten kehitykseen, ja haitalliset uskomukset vahvistuivat
enemmän oppilailla, joiden osaaminen oli heikompaa. Luokkatyypittäisessä tarkastelussa kuitenkin havaittiin, että haitalliset uskomukset lisääntyivät voimakkaammin tai heikkenivät vähemmän painotetun opetuksen luokilla opiskelevilla
oppilailla kuin yleisopetuksen luokilla opiskelevilla oppilailla (Wilks’ Lambda =
0,997, F(1,1252) = 4,123, p = 0,043). Osa-alueittaisessa tarkastelussa ero paikantui erityisesti välttämisorientaatioon (Wilks’ Lambda = 0,995, F(1,1224) = 6,134,
p = 0,013), joka voimistui hieman painotetun opetuksen luokkien oppilailla, kun
taas yleisopetuksen luokilla tämä oppimiselle haitallinen taipumus pysyi samalla
tasolla yläkouluvuosien ajan. Myös ego-orientaatiossa, eli toiminnassa, jossa ensisijainen tavoite on olla epäonnistumatta muiden edessä, näkyi pieni samansuuntainen, suuntaa antava ero (Wilks’ Lambda = 0,997, F(1,1233) = 3,760, p = 0,053),
joka ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan muissa oppimiselle
haitallisissa uskomuksissa eli luovutusherkkyyden sekä sattuman merkitystä korostavan ajattelutavan kehityksessä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja painotetussa opetuksessa ja yleisopetuksen opiskelevien välillä.
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Taulukko 6.2. Summamuuttujien keskiarvot ja keskihajonnat luokkatyypeittäin seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla.

Muuttuja
Osaaminen
Oppimista tukevat uskomukset
Oppimisorientaatio
Saavutusorientaatio
Yrittäminen
Usko omiin kykyihin
Minäkuva matikka
Minäkuva ajattelu
Minäkuva lukeminen
Minäkuva kirjoittajana
Usko itseen oppijana
Koulutyöhön sitoutuminen
Kotitehtävät
Tuntikuuntelu
Haitalliset uskomukset
Välttämisorientaatio
Ego-orientaatio
Usko sattumaan
Luovutusherkkyys
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Luokkatyyppi

7. luokka

9. luokka

Ka

Kh

Ka

Kh

N

tavallinen

12,31

5,18

12,93

5,96

784

painotettu

15,16

5,67

15,92

6,58

665

tavallinen
painotettu
tavallinen

5,36
5,64
5,29

1,10
0,88
1,23

4,96
5,24
4,89

1,35
1,08
1,45

680
578
678

painotettu

5,56

1,01

5,13

1,25

577

tavallinen

5,57

1,24

5,26

1,51

665

painotettu

5,97

0,95

5,66

1,21

567

tavallinen

5,22

1,15

4,76

1,46

679

painotettu

5,41

1,05

4,97

1,24

576

tavallinen

5,14

1,04

5,00

1,14

769

painotettu

5,38

0,92

5,22

1,03

663

tavallinen

4,76

1,55

4,52

1,66

768

painotettu

5,05

1,48

4,80

1,68

663

tavallinen

5,09

1,26

5,05

1,24

768

painotettu

5,31

1,06

5,27

1,13

662

tavallinen

5,55

1,25

5,19

1,47

768

painotettu

5,73

1,19

5,42

1,30

663

tavallinen

4,80

1,25

4,79

1,36

767

painotettu

4,97

1,14

4,90

1,31

663

tavallinen

5,50

1,16

5,48

1,26

768

painotettu

5,82

1,00

5,68

1,16

662

tavallinen

4,66

0,98

4,26

1,14

681

painotettu

4,66

0,88

4,28

0,97

577

tavallinen

5,06

1,23

4,60

1,49

680

painotettu

5,29

1,20

4,49

1,46

576

tavallinen

5,07

1,28

4,63

1,43

678

painotettu

5,18

1,12

4,65

1,28

576

tavallinen

3,75

1,00

3,73

1,11

680

painotettu

3,56

0,97

3,76

1,03

576

tavallinen

4,13

1,43

4,13

1,49

662

painotettu

4,00

1,42

4,33

1,39

566

tavallinen

4,32

1,40

4,06

1,52

668

painotettu

4,19

1,47

4,24

1,52

569

tavallinen

2,71

1,46

2,65

1,54

667

painotettu

2,24

1,29

2,42

1,42

568

tavallinen

3,83

1,33

4,02

1,45

680

painotettu

3,81

1,34

4,04

1,39

576
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6.7 Pohdinta
Tässä luvussa esitetyt tulokset valottavat niitä vaikutuksia, joita painotetulla luokalla opiskelusta voi olla oppilaan opiskelu-uran kannalta. Painotettu opetus on
ollut jatkuvan koulutuspoliittisen keskustelun aiheena, ja se on aihe, joka kiinnostaa niin koulutuksen asiantuntijoita kuin lasten vanhempiakin. Kouluvalintaa
miettivien perheiden parissa yleinen uskomus tuntuu olevan, että painotetun opetuksen luokalla, valikoidussa vertaisryhmässä opiskelu jollakin tavoin hyödyttäisi
lapsen koulunkäyntiä (Kosunen & Carrasco, 2014). Tämän tutkimuksen tulokset
antavat hieman tukea tälle olettamukselle erityisesti alaluokilla tapahtuvan kehityksen osalta. Esimerkiksi oppimis- ja saavutusorientaatio kehittyivät painotusluokilla opiskelevilla oppilailla hieman myönteisemmin kuin yleisopetuksen luokilla opiskelevilla oppilailla. Havaitut erot olivat kuitenkin pieniä, ja niiden perusteella ei voi vetää varmoja johtopäätöksiä painotetun opetuksen ehkä toivotuista motivaatiota hyödyttävistä vaikutuksista.
Tulosten perusteella mielenkiintoiselta näytti yläkoulussa tapahtuva kehitys.
Vaikka erot kehityksessä olivat pieniä, tulosten perusteella voidaan pohtia painotetun opetuksen valikoituneen vertaisryhmän mukanaan tuomia epätoivottuja haitallisia vaikutuksia. Haitallisten uskomusten lisääntyminen painotetun opetuksen
luokilla voi osaltaan johtua suoriutumiseen liittyvien paineiden lisääntymisestä,
joita kovatasoisessa ryhmässä opiskelu tuottaa.
Suurimpana rajoitteena tehdyissä analyyseissa on, ettei painotetun opetuksen
luokkia tarkasteltu jaoteltuina eri painotusaloihin vaan yhtenä kokonaisuutena.
Analyyseja olisikin syytä tarkentaa kattamaan eri painotusalat, sillä on todennäköistä, että oppilaiden motivaation ja osaamisen kehityksessä voi olla eroja sen
suhteen, ovatko he esimerkiksi ns. akateemisesti painotetulla luokalla, kuten luonnontiedeluokalla tai kieliluokalla, vai esimerkiksi liikuntaluokalla (ks. luku 9 tässä
kirjassa). Jatkoanalyyseissa kannattaisi tarkemmin eritellä oppilaiden kielivalintoja. Harvinaisen a-kielen valitseminen on ilmiönä samanlainen kuin painotetun
opetuksen valitseminen. Menetelmällisesti hedelmällisen lähestymistavan tuleville analyyseille tarjoaa monitasomallinnus, joka mahdollistaa yksilötasoisten ja
luokkatasoisten muuttujien erittelyn ja varsinaisten vertaisryhmäefektien tarkastelun (Little, 2013).
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7
7 Miten yhdeksäsluokkalaiset selviytyivät
PISA-tehtävistä?
Sirkku Kupiainen ja Jarkko Hautamäki

7.1 Johdanto
Laajentaaksemme kuvaa yhdeksäsluokkalaisten osaamisesta teetimme heillä
myös sarjan OECD:n (Organisation for Economic Cooperation and Development) vapauttamia PISA (Programme for International Student Assessment)
-tehtäviä vuosien 2003 ja 2006 PISA-tutkimuksista (OECD, 2009; Koulutuksen
tutkimuslaitos, 2016). Olemme käyttäneet samaa tehtäväkokonaisuutta vuonna
2008 osana kahdeksansilla luokilla toteutetun eurooppalaisen oppimaan oppimisen pilottitutkimuksen Suomen osuutta (Hautamäki, 2010; Kupiainen ym., 2008),
minkä lisäksi niihin on saatavissa sekä suomalainen että kansainvälinen vertailuaineisto vuosien 2003 ja 2006 PISA-tutkimuksista (Kupari & Välijärvi, 2005;
Hautamäki ym., 2008).
Helsingin yhdeksäsluokkalaisten tekemä ”Mini-PISA” koostui viidestä vuoden 2003 matematiikan ja neljästä vuoden 2006 luonnontieteiden tehtäväkokonaisuudesta (yhteensä 18 osiota). Se oli siis kattavuudeltaan selvästi suppeampi kuin
yhden oppilaan osuus varsinaisessa PISA-tutkimuksessa eikä sisältänyt lukutaitoosuutta – tilanne, joka tosin kohtaa osaa oppilaista aina silloin, kun lukeminen ei
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ole PISAn pääalue. Tulosten voi arvioida tarjoavan riittävän hyvän mahdollisuuden verrata Helsingin kevään 2016 yhdeksäsluokkalaisten taitoja niin samat tehtävät vuonna 2008 tehneiden kahdeksasluokkalaisten kuin vuosien 2003 ja 2006
Suomen sekä kansainvälisen otoksen 15-vuotiaidenkin taitoihin.
PISA-tehtävien avulla tavoitteemme oli vastata kahteen kysymykseen: (1) Miten kevään 2016 helsinkiläisoppilaat menestyivät PISA-tehtävissä suhteessa ne
aiemmin tehneisiin oppilaisiin, ja (2) Millaisina koulujen ja luokkien väliset erot
peruskoulun päättyessä näyttäytyivät Helsingissä vuonna 2016 PISA-tehtävien
valossa. Jälkimmäinen kysymys on erityisen kiinnostava, sillä PISAn alue-,
koulu- ja oppilaspohjaisesta otoksesta johtuen PISA ei tarjoa mahdollisuutta luokkien välisten erojen tarkasteluun. IEA:n (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) vuoden 2011 TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Study) -tutkimuksessa, jossa otanta kohdistuu aina kahteen kokonaiseen luokkaan kussakin koulussa, luokkien väliset erot olivat Suomessa niin neljännellä kuin kahdeksannellakin luokalla selvästi muita Pohjoismaita suuremmat (Yang Hansen ym., 2014).
7.1.1 Suoritustason lasku
PISA-tutkimuksissa 2000-luvun alussa havaittu suomalaisten peruskoululaisten
korkea ja vuoden 2006 PISA-tutkimukseen asti nouseva suoritustaso on kääntynyt
sen jälkeen laskuun, joka on pääosin jatkunut vielä tämän tutkimuksen aineiston
keruun jälkeenkin (Hautamäki ym., 2008; Kupari ym., 2013; Sulkunen & Välijärvi, 2012; Leino ym., 2019; Vettenranta ym., 2016; Välijärvi ym., 2015). Peruskoululaisten osaamisen ja oppimisasenteiden heikkeneminen havaittiin kuitenkin
jo aiemmin eräässä pääkaupunkiseudun kunnassa toteutetussa oppimaan oppimisen arvioinnissa (Kupiainen ym., 2011), ja sen todennettiin koskevan koko maata
vuonna 2012 toteutetussa valtakunnallisessa arvioinnissa (Hautamäki ym., 2013).
Tuossa arvioinnissa osaamistason laskun todettiin olevan suuruudeltaan luokkaa,
joka olisi vastannut PISA-tutkimuksessa pudotusta vuoden 2009 lukutaidon 536
pisteestä 490 pisteeseen eli alle OECD-maiden keskiarvon (Hautamäki ym., 2013,
70–82, 98). Myös oppilaiden oppimista ja koulutyötä ohjaavat asenteet olivat
muuttuneet menestyksekkään oppimisen näkökulmasta kielteisemmiksi (Hautamäki ym., 2013, 82–98). Vuoden 2012 arvioinnin viisi vuotta myöhemmin
vuonna 2017 toteutetussa toistoarvioinnissa (samat koulut ja tehtävät mutta uudet
yhdeksäsluokkalaiset) lasku näytti kuitenkin pysähtyneen ainakin arvioinnin kohteena olleessa yleisessä ajattelutaidossa (muutosta opetussuunnitelmaan kytkeytyvässä matematiikan kokeessa ei ole raportoitu). Oppilaiden oppimisasenteissa
voitiin puolestaan todeta vuosien 2001 ja 2012 arviointien välisen negatiivisen
kehityksen jälkeen tapahtunut myönteinen käänne (Vainikainen ym., 2019).
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Suoritustason lasku on ollut havaittavissa myös kansallisissa oppimistulosten
arvioinneissa etenkin ennen tämän tutkimuksen toteuttamista (Hirvonen, 2012;
Kärnä ym., 2012; Ouakrim-Soivio & Kuusela, 2012; Rautopuro, 2013. Kansallisessa yhdeksänsien luokkien matematiikan oppimistulosten arvioinnissa keväällä
2015 ei sen sijaan havaittu eroa suhteessa vuosien 2011 ja 2012 arviointien tuloksiin (Julin & Rautopuro, 2016), ja vuoden 2014 äidinkielen arvioinnissa kielentuntemuksen ankkuriosioiden määrän todettiin olevan liian vähäinen vertailun tekemiseen (Harjunen & Rautopuro, 2015).
Suomalaisoppilaiden menestys vuosien 2000–2015 PISA-tutkimuksissa on
esitetty taulukossa 7.1. Voidaan nähdä, että vuoteen 2006 asti nousseet tulokset
ovat osoittaneet laskua vuodesta 2009 lähtien, kuitenkin niin, että lukutaidon havaittu lasku näyttää pysähtyneen tämän tutkimuksen näkökulmasta viimeisimmässä arvioinnissa vuonna 2015. Kuten vuoden 2018 PISA-tutkimuksen ensitulosraportista voidaan lukea, suomalaiskoululaisten suoritus oli vain luonnontieteissä tilastollisesti merkitsevästi heikompi kuin se oli ollut vuonna 2015, kun taas
pistetasolla nähtävä lievä lasku matematiikassa ja lukutaidossa ei ollut tilastollisesti merkitsevä (Leino ym., 2019).
Taulukko 7.1. Suomalaisoppilaiden menestys OECD:n PISA-tutkimuksessa vuosina
2000—2015 (lähde: OECD, vuoden 2015 osalta Vettenranta ym., 2016).

Lukutaito
Matematiikka
Luonnontiede

2000

2003

2006

2009

2012

2015

546
536
538

543
544
548

547
548
563

536
541
554

524
519
546

528
512
532

Tässä luvussa esiteltävää tarkastelua ohjaava oletuksemme on, että PISAssa ja
aiemmissa suomalaistutkimuksissa ilmennyt osaamistason lasku on havaittavissa
myös tämän tutkimuksen kohteena olevien peruskoulun syksyllä 2007 aloittaneiden ja keväällä 2016 päättäneiden helsinkiläisoppilaiden osaamisessa sellaisena
kuin se näyttäytyy Mini-PISAn tehtävissä.
7.1.2 Koulujen ja luokkien väliset erot
Koulujen väliset erot ja niissä tapahtuvat muutokset ovat erityisesti OECD:n
PISA-ohjelman kautta osoittautuneet tärkeiksi koulutuspoliittisiksi indikaattoreiksi. Maiden välistä vertailua vinouttaa kuitenkin se, että kuten Helsingissä toteutetussa Mini-PISAssa, Suomen PISAan osallistuvat oppilaat ovat pääosin yhdeksäsluokkalaisia, kun taas monessa muussa maassa osallistujat ovat varhaisemman koulunaloitusiän vuoksi jo pääosin toisen asteen opiskelijoita. Myös Suomessa oppilasryhmien väliset erot kasvavat huomattavasti nuorten siirtyessä
lukioihin ja ammatillisille koulutusaloille (ks. luku 8; Kupiainen, 2016a, 2019a).
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Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen vuoden 2018 äidinkielen arvioinnin
tulosten valossa näyttää kuitenkin siltä, että luokkien väliset erot perusopetuksen
päättyessä vastaavat kansallisella tasolla lukioiden välisiä eroja ainakin oppilaiden
kirjoitustaidossa (Harjunen ym., 2019, 22–24). Tilanne saattaa tosin olla erilainen
suurimmissa kaupungeissa, joissa painotetut luokat ovat muuta maata yleisempiä
ja lukioihin muodostuva keskiarvokynnys erottelee lukioita ehkä koko maata selvemmin (ks. luku 8). Päinvastoin kuin edellä mainitun IEA:n TIMSS- ja PIRLS
(Progress in International Reading Literacy Study) -tutkimukset, PISA ei tarjoa
otantamallinsa vuoksi tietoa luokkien välisistä eroista. Suomi ei osallistunut
IEA:n tutkimuksiin vuosien 1999 ja 2011 välillä, joten vertailukelpoista tietoa
luokkien välisistä eroista ennen vuotta 2011 ei siis ole saatavissa myöskään kansainvälisistä vertailuista. Kyseisen vuoden TIMSS-tutkimuksessa Suomen peruskoulun luokkien väliset erot paljastuivat kuitenkin selvästi muita Pohjoismaita
suuremmiksi niin neljännellä kuin kahdeksannellakin luokalla (Yang Hansen ym.,
2014). Kansallisissa oppimistulosten arvioinneissa on myös tukeuduttu vuoteen
2018 saakka PISA-tyyppiseen, vain koulutason huomioivaan otantaan, joten
edellä mainittu äidinkielen arviointi oli ensimmäinen, jossa luokkien väliset erot
nousivat esiin osana oppimistuloksissa ilmenevien erojen tarkastelua.
Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamiin oppimaan
oppimisen arviointeihin ovat sen sijaan osallistuneet jo 1990-luvulta lähtien otantaan osuneen koulun kaikki arvioinnin kohteena olevan luokkatason oppilaat.
Luokan merkityksen myöhäistä huomiointia suomalaisessa koulukeskustelussa
kuvannee kuitenkin se, että myös Arviointikeskuksen raporteissa luokkien väliset
erot ovat nousseet osaksi koulutuksellisen tasa-arvon tarkastelua vasta 2010luvulla (Hautamäki, ym., 2013; Kupiainen, 2016b; Kupiainen & Hotulainen,
2019; Kupiainen ym., 2011, 81–82; Marjanen ym., 2014, 135–138; Vainikainen
ym., 2011, 71–72).
Vuoden 2012 valtakunnallisessa yhdeksänsien luokkien oppimaan oppimisen
arvioinnissa koulu selitti yleisen ajattelutaidon osana mitatussa matemaattisen
ajattelun taidossa ilmenevästä vaihtelusta kaksi prosenttia ja luokka 16 prosenttia.
Saman arvioinnin osana toteutetussa opetussuunnitelman mukaisessa matematiikan kokeessa koulun selitysosuus oli kuitenkin 11 prosenttia ja luokan 25 prosenttia (Hautamäki ym., 2013, 70). Voidaankin arvella, että koulun ja luokan selitysosuus on erityisen vahva silloin, kun mitataan keskittyvää ajattelua vaativaa osaamista kuten matematiikkaa – tai sellaista opetussuunnitelman mukaista osaamista,
jossa tuntikuuntelun ja kotitehtävien teon merkitys on oleellinen. Ensin mainittu
hypoteesi saa tukea muun ohessa myös luokkien välisiin eroihin keskittyneen,
vuoden 2017 valtakunnallisen oppimaan oppimisen arvioinnin tuloksista, jossa
luokkatyypin mukaiset erot olivat erityisen selvät juuri opetussuunnitelman mukaisissa matematiikan tehtävissä (Kupiainen & Hotulainen, 2019). Jälkimmäistä
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taas tukee oppimaan oppimisen teoreettisen mallin lukuisten empiiristen todentamisten tulokset, jotka osoittavat koulumenestyksen syntyvän nimenomaan oppilaiden ajattelutaidon ja oppimisasenteiden yhteisvaikutuksena (esim. Kupiainen,
2016c, 2019b).
Osa koulujen ja luokkien välisistä eroista ja noissa eroissa tapahtuvista muutoksista on seurausta kuntien sisäisestä ja niiden välisestä alueellisesta eriytymisestä, osa taas koulujen ja luokkien erilaisia painotuksia koskevista kunnallisista
koulutuspoliittisista päätöksistä (Bernelius, 2010, 2013; Seppänen ym., 2015; Vilkama, 2011; Vilkama & Bernelius, 2019). Tilanteen seuraaminen on tärkeää, sillä
kuten metropolialueen nuorten osaamisen ja hyvinvoinnin kehitystä seuranneen
tutkimuksen tulokset osoittavat, että se millaisessa luokassa oppilas yläluokkien
aikana opiskelee, vaikuttaa niin hänen osaamisensa ja oppimisasenteidensa kehitykseen kuin oppilaiden välisten erojen kasvuunkin (Kupiainen, 2016b). Kyseinen
pitkittäistutkimus osoitti luokkien välisten erojen kasvun, mutta vasta valtakunnallinen yhdeksänsien luokkien oppimaan oppimisen arviointi luokkien välisten
erojen yhteyden niiden erilaisiin painotuksiin (Kupiainen & Hotulainen, 2019).
Vuoden 2008 Mini-PISA-tutkimukseen osallistui noin 800 kahdeksansien
luokkien oppilasta kahdeksassa koulussa, joista viisi oli helsinkiläiskouluja.
Luokkia oli 47. Koulujen välillä ei ollut eroa oppilaiden suoriutumisessa. Luokka
sen sijaan selitti kymmenen prosenttia osaamisessa esiintyvästä vaihtelusta (Hautamäki, 2010). Tutkimuksessa oppimaan oppimisen osana mitatun ajattelutaidon
vaihtelusta koulu selitti 4 ja luokka 15 prosenttia eli luokan rooli oli siinä vähän
PISA-tehtävissä ilmennyttä suurempi – seikka, joka voi olla hyvä pitää mielessä
Suomen aiempia ja myöhempiä PISA-tuloksia pohdittaessa. Edellä mainitussa
metropolialueen tutkimuksessa koulu selitti sen sijaan 7 ja luokka 18 prosenttia
oppilaiden oppimaan oppimisen taidossa ilmenevästä vaihtelusta seitsemännen
luokan alussa (Hautamäki ym., 2015). Ero edellä mainittuun saattaa selittyä EUtutkimuksen suppeammasta näytetyyppisestä otoksesta. Kuudennen luokan opetussuunnitelman mukaisissa äidinkielen ja matematiikan tehtävissä koulun selitysosuus oli metropolitutkimuksessa 8 prosenttia ja luokan 16 prosenttia (Hautamäki & Kupiainen, 2015). Myöhemmässä, pelkästään yleisopetuksen luokkiin
kohdistuvassa tarkastelussa, jossa koulun ja luokan osuutta tarkasteltiin toisistaan
erillisinä, koulun selitysosuus oli oppimaan oppimisen päättelytehtävissä seitsemännen luokan alussa 9,2 ja yhdeksännen luokan lopussa 9,1 prosenttia, kun kuudennen luokan matematiikan tehtävissä se kasvoi 9,5 prosentista 10,6 prosenttiin
(Kupiainen, 2016b). Luokan koulusta erotettu selitysosuus taas oli päättelytehtävissä seitsemännen luokan alussa 21,7 prosenttia ja kasvoi yhdeksännen luokan
loppuun mennessä 24,8 prosenttiin (Kupiainen, 2016b). Kummankaan luokkaasteen tuloksissa ei ole eritelty Helsinkiä muista metropolialueen kunnista, ja
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kokonaisten koulujen jääminen pois tutkimuksesta oli huomattavaa etenkin tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa.

7.2 Menetelmät
7.2.1 Helsinkiläisoppilaat PISA-tehtävien tekijöinä
Mini-PISA-tehtävien tuloksia ei tarkastella aiempien lukujen tavoin suhteessa pitkittäisaineiston koko kaareen, ja tarkastelun kohteena ovat kaikki tutkimukseen
keväällä 2016 osallistuneet yhdeksäsluokkalaiset. Oppimaan oppimisen tehtävät
teki 3 887 oppilasta, Mini-PISA-tehtävät hieman harvempi eli 3 226 oppilasta.
Kouluja oli 47 ja luokkia 219. PISA-tehtävät suorittaneiden joukko jäi siis jonkin
verran varsinaiseen arviointiin osallistuneita pienemmäksi (83 %), mutta koska
kato oli satunnaista, tulokset voidaan yleistää kuvaamaan tilannetta koko kaupungissa. Tutkimus tarjoaa siis tältä osin mahdollisuuden tarkastella muutosta oppilaiden PISA-osaamisessa vuosien 2008 ja 2016 välillä sekä ainutlaatuista tietoa
koulujen ja luokkien välisistä eroista areenalla, joka on jo pitkään ollut koulutuspoliittisen keskustelun keskiössä.
7.2.2 Tutkimuksessa käytetyt PISA-tehtävät
Tutkimuksessa käytettiin vuoden 2008 EU-tutkimuksen Suomen osuutta varten
koottua yhdeksän tehtävän Mini-PISA-tehtäväsarjaa, jossa oli viisi matematiikan
ja neljä luonnontieteiden tehtävää ja yhteensä 18 osiota. Tehtävät valittiin
OECD:n yleiseen käyttöön julkaisemista, vuosien 2003 ja 2006 PISA-tutkimuksissa käytetyistä tehtävistä siten, että ne edustivat laajasti tehtävien vaikeustasossa
ilmenevää vaihtelua (431–717 pistettä OECD:n asianomaisen vuoden IRT 1-asteikolla, jonka keskiarvo on 500 ja hajonta 100). Mini-PISAn tehtävät olivat pääosin keskitasoa vaikeampia (keskiarvo 534 pistettä), koska valintaa ohjasi suomalaisoppilaiden selvästi OECD-keskiarvoa parempi suoriutuminen tehtävissä vuosien 2003 ja 2006 PISA-tutkimuksissa (ratkaisuprosenttien keskiarvo: Suomi
66 %, OECD 54 %). Tehtävien nimet ja vaikeustasot sekä oppilaiden keskimääräinen ratkaisuprosentti kussakin tehtävässä sen käyttövuonna (OECD ja Suomi)
on esitetty taulukossa 7.2. Kolmen tehtävän yhdessä osiossa oli käytössä kaksitasoinen arviointi, jolloin alempi pistemäärä liittyy vastaukseen, joka on vain osittain oikein, ja korkeampi kaikki kriteerit täyttävään vastaukseen. Kaikki MiniPISAn tehtävät löytyvät englanninkielisinä julkaisusta Take the test (OECD,

1

Item Response Theory eli osiovasteteoria (ks. esim. Rantanen, ei julkaisuvuotta).
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2009), ja kaikki matematiikan tehtävät sekä yksi luonnontieteiden tehtävä (Happosade) Koulutuksen tutkimuslaitoksen PISAn esimerkkitehtäviä sisältävältä
verkkosivulta (Koulutuksen tutkimuslaitos, 2021).
Taulukko 7.2. PISA-tehtävien nimet, vaikeustaso (IRT-pisteinä) sekä ratkaisuprosentit
OECD-maissa ja Suomessa (matematiikan tehtävät 1–5 vuonna 2003, luonnontieteen tehtävät 6–9 vuonna 2006).
Tehtävä

IRT-pisteet

OECD ka

Suomi

1

Värikkäät karkit

549

50,8 %

59,6 %

2

Kirjahylly

499

61,3 %

73,7 %

3

Biologian kokeet

556

47,4 %

53,0 %

4

Rullalauta

4a

496 / 464

72,2 %

85,2 %

4b

570

46,0 %

56,1 %

4c

554

50,0 %

59,1 %

503

63,4 %

76,2 %

5

Numerokuutiot

6

Maanjäristys

7

Happosade

8

9

557

47,0 %

59,4 %

7a

506

57,7 %

73,2 %

7b

460

66,7 %

78,0 %

7c

717 / 513

35,6 %

38,3 %

8a

588

40,5 %

67,5 %

8b

499

58,3 %

70,6 %

8c

574

43,0 %

50,6 %

8d

629 / 616

27,1 %

40,0 %

Mary Montagu

9a

436

74,9 %

85,3 %

(Rokotus)

9b

431

75,1 %

84,4 %

9c

507

61,7 %

79,2 %

Aurinkovoiteet

Mini-PISA-tehtävien pisteytyksessä noudatettiin niin tässä tutkimuksessa kuin
vuoden 2008 EU-tutkimuksessakin samoja ohjeita kuin vuosien 2003 ja 2006 virallisissa PISA-tutkimuksissa (OECD, 2009). Tulokset on esitetty pääosin käyttäen taulukkoon 7.2 kirjattujen osioiden (18 kpl) mukaisesti. Kolmen tehtävän
kaksiportainen arviointi on kuitenkin huomioitu kuviossa 7.1. jakamalla nämä tehtävät kahdeksi eri osioksi, helpommaksi ja vaikeammaksi, jolloin osioita on 21.
Monitasoanalyyseja varten aineistosta on poistettu oppilaat, joilta puuttuu koulua
tai luokkaa koskeva tieto.

7.3 Tulokset
Mini-PISA-sarjan mittaustarkkuus oli korkea (Cronbachin alfa = 0,87). Edellä
taulukossa 7.2 esitetyt osion vaikeustasoa ilmaiseva IRT-pistemäärä sekä OECD115
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maiden ratkaisuprosenttien keskiarvo ennustavat varsin hyvin myös kevään 2016
helsinkiläisoppilaiden osaamista, joka on kuvattu kuviossa 7.1 (r = -0,87, koska
mitä helpompi tehtävä on, sitä paremmin se on osattu).

Kuvio 7.1. Mini-PISA-tehtävien vaikeustaso (PISA-pisteet) ja helsinkiläisoppilaiden osaaminen (Vaikeustaso: 0–1).

Oppilaiden osaaminen (oikeiden vastausten ratkaisuprosentti) on koottu taulukkoon 7.3 siten, että yksikkönä on täysiksi luvuiksi pyöristetty ratkaisuprosentti.
Tulokset on esitetty erojen havaitsemisen helpottamiseksi myös kuviossa 7.2,
jossa ovat mukana myös taulukosta 7.3 puuttuvat EU-tutkimuksen kahdeksasluokkalaisten tulokset.
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Taulukko 7.3. Mini-PISA-tehtävien ratkaisuprosentit osioittain: Helsingin kevään 2016 yhdeksäsluokkalaiset, OECD-maiden keskiarvo 2003/2006 ja Suomen PISA-tutkimukseen
osallistuneet 15-vuotiaat 2003/2006.

Helsinki 2016

OECD
2003/2006

Suomi
2003/2006

Värikkäät karkit

53 %

51 %

60 %

Kirjahylly

51 %

61 %

74 %

Biologian kokeet

24 %

47 %

53 %

4a

60 %

72 %

85 %

4b

43 %

46 %

56 %

4c

33 %

50 %

59 %

57 %

63 %

76 %

Tehtävä

Rullalauta

Numerokuutiot
Maanjäristys

64 %

47 %

59 %

7a

37 %

58 %

73 %

7b

56 %

67 %

78 %

7c

26 %

36 %

38 %

8a

45 %

41 %

68 %

8b

50 %

58 %

71 %

8c

33 %

43 %

51 %

8d

22 %

27 %

40 %

Mary Montagu

9a

75 %

75 %

85 %

(Rokotus)

9b

69 %

75 %

84 %

9c

50 %

62 %

79 %

47 %

54 %

66 %

Happosade

Aurinkovoiteet

Ka

Kuten voidaan nähdä, Helsingin kevään 2016 yhdeksäsluokkalaisten suoritus jäi
yhtä osiota lukuun ottamatta selkeästi heikommaksi kuin Suomen vuosien 2003
ja 2006 PISA-tutkimuksiin osallistuneiden yhdeksäsluokkalaisten suoritus. Se jäi
useimmissa osioissa myös selvästi OECD:n keskiarvoa heikommaksi. Kuviosta
7.2 voidaan lisäksi nähdä, että kevään 2016 helsinkiläisoppilaiden suoritus jäi monessa tehtävässä jälkeen myös vuoden 2008 EU-tutkimukseen osallistuneiden
metropolialueen kahdeksasluokkalaisten suorituksesta. Jälkimmäisten suoritus
erosi sen sijaan vain vähän vuosien 2003 ja 2006 yhdeksäsluokkalaisista, mikä
asettaa kyseenalaiseksi OECD:n laskeman ”yhden kouluvuoden PISA-etenemän”
soveltuvuuden suomalaisen oppimiskertymän kuvaamiseen. Vuoden 2018 PISAtutkimuksen raportissa kyllä todetaan epävarmuus, joka sisältyy PISA-pisteiden
muuntamiseen kouluvuosiksi: ”there is considerable uncertainty about how PISA
score-point differences translate into a metric such as “years of schooling”, and
the empirical evidence is limited to a few countries and subjects.”, mutta tästä
huolimatta raportissa viitataan jo aiemmissa raporteissa esitettyyn 40 PISA-pisteen vuotuiseen etenemään (OECD, 2019, 44). Vaikka kuvion 7.2 pylväät perustuvat ratkaisuprosentteihin, eivät PISA-pisteisiin, on selvä, että ero Mini-PISAn
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tehneiden suomalaisten kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten välillä ei nouse lähellekään tuota eroa.

Kuvio 7.2. Mini-PISA-tehtävien ratkaisuprosentti osioittain: Helsingin kevään 2016 yhdeksäsluokkalaiset, OECD-maiden keskiarvo 2003/2006, vuoden 2008 EU-tutkimuksen Suomen osuuden kahdeksasluokkalaiset sekä Suomen PISA-tutkimukseen osallistuneet 15vuotiaat 2003/2006.

Kun tehtävät tehneiden helsinkiläisoppilaiden suoritusta verrataan vain Suomen
alkuperäisten PISA-otosten (2003/2006) oppilaisiin, ero nousee esiin erityisen selvänä (Kuvio 7.3). Kevään 2016 oppilaiden osaaminen on yhden tehtävän yhtä
osiota lukuun ottamatta edeltäjiään heikompaa kaikissa tehtävissä ja osioissa.
Vaikka vertailun kohteena ovat edustava valtakunnallinen otos koko ikäluokasta
ja lähes koko ikäluokka pelkästään Helsingin yhdeksäsluokkalaisia, on ilmeistä,
että ero kohdejoukossa ei riitä selittämään osaamistason laskua – etenkään, kun
vuoden 2015 PISA osoitti alueiden välisten erojen kasvaneen Suomessa kaupunkien ja erityisesti pääkaupunkiseudun hyväksi (Vettenranta ym., 2016, 60–61).
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Kuvio 7.3. Mini-PISA-tehtävien ratkaisuprosentti osioittain Helsingissä keväällä 2016 ja
Suomen PISA-tutkimuksessa vuosina 2003 (ensimmäiset viisi tehtävää, matematiikka,
7 osiota) ja 2006 (jälkimmäiset neljä tehtävää, luonnontieteet, 11 osiota).

Tarkastelun tuloksena voidaan todeta, että oppilaiden PISA-tehtävissä osoittaman
osaamisen taso heikkeni ennakko-oletuksemme mukaisesti selvästi vuosien 2003
ja 2006 PISA-tutkimusten ja tämän noin kymmenen vuotta myöhemmin toteutetun tutkimuksen välillä. Osaamistason lasku on Suomen PISA- ja TIMSS-menestystä myötäillen matematiikan tehtävissä hieman suurempi kuin luonnontieteiden
tehtävissä, joskin PISAssa lasku näyttää jatkuneen vuosien 2015 ja 2018 välillä
nimenomaan luonnontieteissä (Leino ym., 2019). Ero aiempaan on 18 ja 20 prosenttiyksikköä (matematiikka/luonnontiede), mikä tarkoittaa lähes kolmanneksen
(31 %) pudotusta matematiikan tehtävissä ja runsaan neljänneksen (28 %) pudotusta luonnontieteen tehtävissä.
7.3.1 Koulujen ja luokkien väliset erot
Koulutuspoliittisina tunnuslukuina oleelliset koulujen ja luokkien väliset erot arvioitiin monitasomallinnuksella (MLwiN23 ja Statistica 13, joiden tuottamat tulokset olivat identtiset). Arvioimme ensin, lisääkö kolmitasotarkastelu (koulu,
luokka ja yksilö) tulosten tarkkuutta, ja odotusten mukaisesti kaikki kolme tasoa
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huomioiva malli osoittautui parhaaksi (IGLS 20 148 vs.19 506, p < 0,001), eli
kullakin tasolla oli oma osuutensa oppilaiden välisten osaamiserojen selittäjänä.
Tulos on esitetty kuviossa 7.4. Koulu selitti osaamisen vaihtelusta 8,7 prosenttia
ja luokka 20,2 prosenttia. Oppilaiden välisen, koulusta ja luokasta riippumattoman
vaihtelun osuus oli odotetusti suurin, 71,1 prosenttia, mutta se, missä koulussa ja
luokassa oppilas opiskelee, selitti siis lähes kolmanneksen oppilaiden PISA-tehtävien suorituksessa ilmenevästä vaihtelusta.
Variable: Pisa2016Hki: pisteet
Relative Variance Components (in Percent)
Method: Maximum Likelihood (ML)

Luokkataso 20,2%

Koulutaso 8,7%

Oppilastaso 71,1%

Factors:
1-koulu
2-luokka

Kuvio 7.4. Oppilaiden Mini-PISA-tehtävissä osoittamassa osaamisessa ilmenevän vaihtelun jakautuminen oppilas-, luokka- ja koulutasolle.

Ennakko-oletuksen mukaisesti niin koulujen kuin luokkienkin välinen vaihtelu on
Helsingissä huomattavaa ja myös suurempaa kuin metropolialueen seitsemäsluokkalaisia koskevassa tutkimuksessa (Kupiainen, 2016b).
Koulujen välinen vaihtelu (8,7 %) on merkittävä mutta ei oleellisesti suurempi
kuin PISA 2015 -tutkimuksessa koko maassa (Vettenranta ym., 2016, 65–67).
Voidaan kuitenkin todeta, että vain pienessä osassa kouluja oppilaiden osaaminen
on keskimääräistä parempaa tai huonompaa pääosan kuuluessa tilastollisessa merkityksessä samaan keskiryhmään. Kuvion 7.5 vasemmanpuoleisessa ruudussa on
esitetty oppilaiden Mini-PISA-tehtävien ratkaisuprosenttien standardoitu koulutason keskiarvo (ka = 0, kh = 1) luottamusväleineen kaikissa tutkimukseen osallistuneissa kouluissa. Olemme merkinneet punaisella kaksi muita kouluja tilastollisesti merkitsevästi parempana erottuvaa koulua ja turkoosilla yhden koulun, jonka
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oppilaiden menestys oli muita heikompi. Koulujen värikoodin siirtäminen luokkatasolle (oikeanpuoleinen ruutu) auttaa näkemään, miten laajalle alueelle noiden
kahden koulun yhdeksän luokkaa sijoittuvat kaikkien tutkimukseen osallistuneiden luokkien joukossa. Luokkien väliset erot koulujen sisällä voivat siis olla suhteellisen riippumattomia koulun keskimääräisestä osaamisen tasosta – ilmiö, joka
näkyy kuviossa 7.4 luokan 20,2 prosentin itsenäisenä selitysosuutena. Heikoimmin menestynyt turkoosi koulu on pieni, ja sen kaksi luokkaa sijoittuvat oppilaiden osaamisessa hyvin lähellä toisiaan, mutta kuitenkin niin, että osa sitä paremmin menestyneiden koulujen luokista on suoriutunut Mini-PISAn tehtävistä turkoosin koulun luokkia heikommin. Kyse saattaa olla siitä, että koska analyysissa
ovat kaikkien koulujen kaikki luokat, niiden joukossa voi olla keskimäärin varsin
hyvinkin menestyneiden koulujen erityis- tai pienluokkia (luokkakoon käytöstä
tuen muotona ks. Kupiainen & Hienonen, 2016; Vainikainen ym., 2017).

Kuvio 7.5. Mini-PISA-tehtävien standardoitu ratkaisuprosentti kouluittain ja luokittain (vasemman- ja oikeanpuoleinen kuvio, ka = 0, kh = 1, 95 %:n luottamusvälit merkitty). Kaksi
tasoltaan hyvää koulua ja niiden luokat on merkitty kuvioissa punaisella ja yksi heikko koulu
luokkineen turkoosilla.
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7.4 Pohdinta
Helsingin yhdeksäsluokkalaisten keväällä 2016 osoittama osaaminen tämän tutkimuksen osaksi valituissa PISA-tehtävissä oli selvästi heikompaa kuin tehtävät
OECD:n PISA-tutkimuksen osana vuosina 2003 ja 2006 tehneiden suomalaisoppilaiden. Tulos käy yksiin jo runsaan kymmenen vuoden ajan niin kansallisissa
kuin kansainvälisissäkin tutkimuksissa esiin nousseen suomalaisoppilaiden heikentyneen osaamisen kanssa. Käytimme kuitenkin luvun aloittaneessa lauseessa
tarkoituksella käsitettä ’osoitettu osaaminen’ korostaaksemme sitä, että oppilaiden todellinen osaamisen taso voi toki olla korkeampi kuin mitä he nyt osoittivat.
Oppilaat eivät ehkä syystä tai toisesta yrittäneet tehtävissä parastaan. Näin on tosin voinut olla jo vuosien 2003 ja 2006 PISA-tutkimuksissakin. Ensimmäisten
PISA-tutkimusten nostattama suomalaisen koulun maine näyttäisi kuitenkin kantaneen oppilaiden motivaatiota ainakin vuoteen 2006, jonka jälkeen suomalaisoppilaiden suoritus alkoi laskea. Samaan aikaan havaittu negatiivinen käänne oppilaiden oppimisasenteissa ja kouluun sitoutumisessa (Kupiainen ym., 2011,
83–86) saattaa sen sijaan viitata siihen, että tuon vuoden 2006 huipun jälkeisen
PISA-tulosten heikkenemisen takana voi hyvinkin olla oppilaiden heikentynyt halukkuus yrittää parastaan tilanteessa, jossa tehtäväsuoritus ei vaikuta arvosanoihin
eikä edes tule opettajan tietoon.
Oppilaan kokema tehtävätilanteen vähäinen tai suuri merkitys eli matala tai
korkea panos (low vs. high stakes) välittyy väistämättä oppilaan kaikkeen tekemiseen koulussa ja jopa sen ulkopuolella. Oppimaan oppimisen teoreettisessa mallissa tämä näkyy uuden oppimisen rakentumisessa ajattelutaidon ja sen käyttöä
ohjaavien asenteiden ja uskomusten yhteispelinä tilannekohtaisen yrittämisen tai
sitä estävien asenteiden (esim. välttämisorientaatio tai luovutusherkkyys) välityksellä (Kupiainen ym., 2014). Jos oppilas kokee tehtävän merkityksen olevan itselleen vähäinen (esimerkiksi arviointi, joka ei vaikuta arvosanaan), hänen oppimista
haittaavien asenteidensa vaikutus välittyy tehtäväsuoritukseen vähäisempänä yrittämisenä kuin tilanteessa, jonka henkilökohtainen merkitys on suurempi (Kupiainen & Hotulainen, 2018; Kupiainen ym., tulossa). Tämä vaikutus on mitattavissa
esimerkiksi John B. Carrollin (1963, 1989) oppimismallia mukaillen tehtävään
käytettynä aikana, joka välittää oppimista haittaavien asenteiden ja uskomusten
vaikutuksen käsillä olevan tehtävän suoritukseen (Kupiainen ym., 2014; Vainikainen & Hautamäki, 2018). Oppilaan kokema merkityksellisyys voi siis vaikuttaa vahvastikin siihen, miten hän suhtautuu koulussa hänelle esitettäviin odotuksiin tai tehtäviin. Tämä heijastuu vuorostaan siihen, kuinka lähelle hänen tehtäväsuorituksensa tulee sitä, mihin hän parhaimmillaan pystyisi.
Oppimaan oppimisen viitekehyksessä puhutaan tehtävään sitoutumisesta. Tulkintamme mukaan viime vuosien osaamisen laskussa on siis ainakin osin kyse
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siitä, että oppilaiden tehtävämotivaation luonne on muuttunut tavalla, joka vaikuttaa nimenomaan heidän valmiuteensa hyväksyä koulun asettamia odotuksia ja
haasteita. Tämä on näkynyt negatiivisena muutoksena oppilaiden asenteissa koulua ja siellä tapahtuvaa oppimista kohtaan (Kupiainen ym., 2011, 75–77). Oppilaan valmiutta ottaa vastaan ja hyväksyä koulun asettamat haasteet ja toimia niiden edessä parhaansa yrittäen voidaan kuitenkin pitää osaamisen tavoin keskeisenä koulun tavoitteena ja oppimistuloksena, ja sen näkeminen vain selityksenä
osoitetun osaamisen laskulle on ristiriidassa koulun arvokasvatuksen tavoitteiden
kanssa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana havaitun muutoksen voi siis nähdä
ilmentävän heikkenemistä koulun tavoitteiden saavuttamisessa riippumatta siitä,
missä suhteessa heikkenemisessä on kyse muutoksesta oppilaiden tiedoissa ja taidoissa, missä määrin heidän koulun odotuksiin ja vaatimuksiin kohdistuvissa
asenteissaan.
Tehtävämotivaation luonteen muuttuminen on kuitenkin mitä ilmeisimmin
laajempi kulttuurinen muutos, joka koskee kaikkia oppilaita, jokaista hieman eri
tavoin. Arviointikeskuksen aiemmissa tutkimuksissa osaamistason lasku koski
yhtä lailla tyttöjä ja poikia, heikommin ja paremmin koulussa menestyviä ja erilaisen kotitaustan omaavia oppilaita (Hautamäki ym., 2013; Kupiainen ym.,
2011). Vuoden 2015 PISA-tutkimuksen tulosten valossa muutos osaamisessa
näyttää kuitenkin muuttuneen alueellisesti eriytyneeksi tavalla, joka on yhteydessä myös oppilaiden kotitaustaan siten, että oppilaiden osaaminen oli parasta
pääkaupunkiseudulla (Vettenranta ym., 2016). Tämän valossa helsinkiläisoppilaiden suorituksen jääminen Mini-PISA-tehtävissä oleellisesti samat tehtävät aiemmin tehneitä suomalaisoppilaita heikommaksi on itse asiassa vielä merkittävämpi
muutos. Koska tässä tarkastelussa ei kuitenkaan ole ollut käytettävänä tietoa vertailuaineiston eli kansallisiin PISA 2003 ja PISA 2006 -tutkimuksiin osallistuneiden oppilaiden sukupuolesta, vanhempien koulutuksesta tai asuinkunnasta, emme
voi tarkentaa analyysia tältä osin PISA 2015 -tutkimuksen tulosten suuntaan.
Jätämme myös tarkemmat analyysit Mini-PISAn tulosten suhteesta Helsingin
pitkittäistutkimuksen tarjoamaan tietoon oppilaiden ajattelutaidon ja oppimisasenteiden peruskoulunaikaisesta kehityksestä tai heidän eriytyvistä koulupoluistaan myöhemmin julkaistaviin jatkoanalyyseihin.
Hieman toisenlaisen jatkotarkastelun mahdollisuuden tarjoavat oppilaiden vastaukset tutkimuksessa käytettyihin PISA-tehtäviin. Siinä missä edellä esitetyissä
analyyseissa vastauksia on tarkasteltu vain oikeiden vastausten ratkaisuprosentteina, oppilaiden vastaukset tarjoavat mahdollisuuden tarkastella heidän osaamistaan myös toisesta näkökulmasta eli siitä, millaisia virheitä oppilaat tekevät heille
esitetyissä matematiikan ja luonnontieteiden tehtävissä. Aineiston koko sallii erittelyjä, joihin yksittäisellä opettajalla ei ole mahdollisuutta, ja jotka voivat tuottaa
opetuksen näkökulmasta merkittävää tietoa siitä, missä oppilaiden osaamisen
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kipupisteet tai heikkoudet ovat. Kysymys on erityisen tärkeä juuri matematiikassa
ja luonnontieteissä, joiden opiskelussa eteneminen rakentuu vielä monia muita
oppiaineita vahvemmin aiemmin opitun pohjalle.
Osaamistason laskun ohessa haluamme palata tässä lopputarkastelussa vielä
lyhyesti myös koulujen ja luokkien välisiin eroihin. On vaikea sanoa, kuinka suuret erot ovat ’luonnollisia’ tai hyväksyttäviä, mutta on ilmeistä, että niin koulujen
kuin luokkienkin väliset erot ovat Helsingissä merkittävät, ja niin PISA-tutkimuksen kuin kansallisten arviointitutkimustenkin valossa koulujen väliset erot ovat
Suomessa kasvussa. Kaikki metropolialueen kunnat kattaneessa tutkimuksessa
(Hotulainen ym., 2016; Vainikainen & Rimpelä, 2015) koulujen ja luokkien väliset erot olivat yläluokilla Helsingissä ja Espoossa yhtä suuret mutta muissa metropolialueen kunnissa merkittävästi pienemmät (Kupiainen, 2016a, 48). Kyse on
osin eroista asukkaiden varallisuudessa ja koulutustasossa ja niitä myötäilevässä
alueellisessa eriytymisessä mutta myös oppilaaksiottoalueita, kouluvalintaa ja
luokanmuodostusta koskevien päätösten seurauksista. Ilmiö ei selvästi myöskään
rajoitu vain pääkaupunkiseutuun, vaan ainakin painotettujen luokkien vaikutuksesta on tullut myös koko maata koskeva ilmiö (Kupiainen & Hotulainen, 2019).
Oppilaiden väliset kognitiiviset erot ovat nähtävissä jo heidän aloittaessaan
koulunsa (ks. luku 2; oppiainekohtaisen osaamisen osalta Ukkola & Metsämuuronen, 2019), ja ne kasvavat oppilaiden koulu-uran myötä (ks. luvut 5 ja 6).
Oppilaiden välisten erojen alueellinen eriytyminen lienee väistämätöntä jo sen
vuoksi, että Helsingin asuinalueet eroavat toisistaan monin eri tavoin ja erot kasvavat vanhempien tietoisen kouluun kohdistuvan valinnan seurauksena (Bernelius, 2013; Vilkama, 2011; Vilkama & Bernelius, 2019). Luokkiin syntyy opettajan ja oppilaiden yhteisvaikutuksen sekä oppilaiden välisten suhteiden seurauksena eri lailla oppimiseen kannustava tai lannistava henki (Koivuhovi ym., 2020)
Myös luokkien välisistä eroista on kuitenkaan vaikea sanoa, mikä määrä vaihtelua
on ’normaalia’ ja milloin erot alkavat olla niin suuria, että ne uhkaavat oppilaiden
tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppimiseen ja opinnoissa etenemiseen (ks. Kupiainen, 2016b; Kupiainen & Hotulainen, 2019). Yhtä kaikki on ilmeistä, että koulujen ja luokkien väliset erot sekä niissä tapahtuvien muutosten seuranta ovat keskeisiä koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen indikaattoreita.
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8
8 Peruskoulun päättäminen ja toisen asteen
opintojen aloittaminen
Sirkku Kupiainen ja Risto Hotulainen
Viedäksemme kirjan kohteena olevien helsinkiläisoppilaiden peruskoulu-uran
päätökseen tarkastelemme tässä luvussa ensin heidän arviointitehtävissä osoittamansa osaamisen ja oppimisasenteidensa yhteyttä heidän päättöarvosanoihinsa ja
toisen asteen valintaansa. Tämän jälkeen tarkastelemme lyhyesti heidän ensimmäistä opiskeluvuotta koskevia arvioitaan opinnoistaan valitsemassaan toisen asteen oppilaitoksessa.
Kuten jo aiemmissa luvuissa on käynyt ilmi, nyt toteutettuun kaikkiaan yksitoista vuotta kestäneeseen seurantatutkimukseen on osallistunut sen eri vaiheissa
varsin vaihteleva määrä oppilaita. Jos tilannetta tarkastellaan tehtäväpakettiin
kaikkein useimmin sisältyneen visuospatiaalisen muistin tehtävän näkökulmasta
(1., 4., 7. ja 9. luokka), oppilaiden osaamisen ja oppimisasenteiden kehitys voidaan yhdistää heidän perusopetuksen päättöarvosanoihinsa 480 oppilaan osalta.
Heistä taas vain 80 osallistui myös tutkimuksen viimeiseen vaiheeseen toisen asteen opintojen toisena vuonna. Koska nämä 480 oppilasta edustavat vain hieman
runsasta kymmentä prosenttia niistä Helsingin 4 031 yhdeksäsluokkalaisesta, joiden tiedot löytyvät kevään 2016 yhteishakurekisteristä, olemme valinneet tämän
luvun perusjoukoksi ne 1 957 oppilasta, jotka ottivat osaa tutkimukseen seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla ja joiden perusopetuksen päättötodistustiedot
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löytyivät kevään 2016 yhteishakurekisteristä. Tutkimuksen viimeinen, 21 helsinkiläisessä toisen asteen oppilaitoksessa ja kahden peruskoulun kymppiluokalla toteutettu osuus tavoitti kuitenkin heistä vain 424 osana kyseiseen tutkimusvaiheeseen osallistunutta 1983 nuorta.
Tarkastelumme kohdejoukko eroaa siis osin siitä, jonka pohjalta Marjanen ja
Vainikainen ovat luvussa 4 rakentaneet mallinsa arvioinneissa mitatun osaamisen
ja oppimisasenteiden kehityksestä niiden 680 oppilaan avulla, jotka osallistuivat
tutkimukseen ensimmäisellä, kuudennella ja yhdeksännellä luokalla. Heidän tutkimusjoukkonsa sisältyy omaamme, ja analyysimme pohjaavat osin samoihin
osaamistehtäviin ja asennekyselyihin kuin heidänkin, mutta tutkimusintressimme
on toinen. Tässä luvussa kysymyksen kohteena on kyseisten osaamis- ja asennetekijöiden rooli koulumenestyksen eli tässä tapauksessa oppilaiden perusopetuksen päättöarvosanojen selittäjänä.

8.1 Johdanto
Kognitiivisen kyvykkyyden yhteyttä oppimiseen on tutkittu erilaisista pedagogisista ja kehityksellisistä näkökulmista (Deary ym., 2007; Demetriou ym., 2011).
Koulun piirissä toteutetuissa empiirisissä tutkimuksissa ennustuksen kohde on
useimmiten ollut koulumenestys, tietyn koulutustason loppukoe tai koulutusasteelta toiselle siirtyminen (Demetriou, Makris ym., 2019; Hotulainen ym.,
2020). Yleinen löydös on, että nämä ovat vahvasti yhteydessä keskenään, ja kaikkien on osoitettu ennustavan myös myöhempää menestystä vastaavanlaisissa
testi- tai koetilanteissa ja -ympäristöissä (Hotulainen ym. 2020; Sternberg, 1999;
Zebec ym., 2015). Pitkittäistutkimukset ovat osoittaneet lasten ja nuorten ajattelun
taitojen paranevan iän myötä ja olevan yhteydessä korkeatasoisempiin ja tehokkaampiin päättelyprosesseihin, itseohjautuvuuden vahvistumiseen ja työmuistikapasiteetin tehokkaampaan käyttöön (Demetriou, Kazi ym., 2019; Demetriou
ym., 2011). Toisaalta koulutuksen ymmärretään olevan samalla päätekijä esimerkiksi opiskelijoiden päättelykyvyn, kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun kehittämisessä (Csapó & Funke, 2017; Gustafsson, 2001; Hotulainen ym., 2014;
Vainikainen ym., 2015). Formaalin koulutuksen tulisi siis sisältöjen oppimisen
rinnalla kehittää oppilaan yleistä ajattelutaitoa (esim. induktiivinen ja deduktiivinen päättely). Myös päättelytaitoa vaativien tilanteiden tunnistamista ja niiden ratkaisemisen edellyttämää strategista osaamista – metakognitiota – tulisi harjoittaa
koulussa oppiainespesifien tietojen ja taitojen rinnalla joko suoraan tai epäsuorasti
(ks. esim. Adey & Shayer, 1994; Klauer, 1996; Hotulainen ym., 2016; Molnár,
2011). Ajattelun taitojen on osoitettu kehittyvän opetuksen tai tarkemmin sanottuna (aktiivisen) opiskelun myötä, ja ne ovat vahvasti yhteydessä ajatukseen elin-
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ikäisestä oppimisesta (Vainikainen ym., 2015). Nykyisin ajattelun taitojen edistäminen onkin upotettu moniin kansallisiin opetussuunnitelmiin kuten vuoden 2014
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, 2014; Halinen ym.,
2016).
Oppimista motivoivien asenteiden ja uskomusten tutkimus on toisaalta osoittanut, että vaikka kognitiolla ja aikaisemmilla koulusuorituksilla onkin keskeinen
rooli esimerkiksi myöhempää koulusuoriutumista ja koulupolkua ennustettaessa,
on oppilaiden asenteilla ja uskomuksilla oma osuutensa selittäjänä molemmat osatekijät yhdistävissä kausaalimalleissa (Hotulainen, ym. 2020; Kupiainen ym.,
2014; Vainikainen ym., 2015). Tutkimukset, jotka kohdistuvat samanaikaisesti
kognitiivisten kykyjen ja motivationaalisten uskomusten kilpaileviin tai toisiaan
tukeviin vaikutuksiin, osoittavat yksiselitteisesti, että kognitiivinen kyvykkyys on
näistä kahdesta voimakkaampi (Demetriou, Kazi ym., 2019; Kupiainen ym.,
2014; Lu ym., 2011; Marcoulides ym., 2008). Lisäksi joukko aiempia tutkimuksia
osoittaa, että mikään yksittäinen kognitiivinen kyky tai motivationaalinen uskomus ei itsessään riitä selittämään koulumenestystä. Tämä osoittaa, että oppiminen
ei perustu vain yksilökohtaisiin kykyihin ja uskomuksiin vaan myös niiden vuorovaikutukseen opetuksen kanssa. Tämä on lähtökohta, jolle suomalainen oppimaan oppimisen (learning to learn) LTL-malli ja -testi on rakennettu (Hautamäki
ym., 2002; Hautamäki & Kupiainen, 2014).
Suomalaisessa LTL-viitekehyksessä akateemista (koulu)oppimista selittävät
motivationaaliset osa-alueet keskittyvät oppijan oppimiselleen asettamiin tavoitteisiin (Niemivirta, 2002; ks. myös Elliott & Dweck, 1988), näkemykseen oppimisen keinoista (Chapman ym., 1990) ja motivaation hallintaan (ks. Little ym.,
2001; Skinner, 1996). Näiden lisäksi LTL-testin asennekyselyosa kattaa oppijan
omaa kyvykkyyttään koskevia uskomuksia, mukaan lukien hänen akateeminen
minäkäsityksensä eri oppiaineissa (ks. Harter, 1999; Marsh, 2007). Testiin sisältyvät asenne- ja uskomusulottuvuudet ovat aikaisemmissa tutkimuksissa osoittaneet niiden merkityksen oppimiselle vaikuttamalla oppijan aktiivisuuteen, sitoutuneisuuteen, tavoitteenasetteluun, sinnikkyyteen sekä avun tarpeen tunnistamiseen ja valmiuteen sen pyytämiseen (ks. myös Wolters, 2004).
Nyt raportoitava tutkimus tarkastelee aluksi oppilaiden kognitiivista kompetenssia ja motivationaalisia uskomuksia sekä niiden ja koulumenestyksen välistä
yhteyttä peruskoulun yläluokkien aikana. Lähtökohtana on oppilaiden koulumenestys kuudennen luokan lopussa heidän siirtyessään yläluokille, ja pyrkimyksenä
on selvittää sen sekä oppilaiden seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla arvioidun ajattelutaidon ja oppimiseen liittyvien uskomusten keskinäisiä rooleja perusopetuksen päättöarvosanojen selittäjinä. Tutkimuksen voi siis nähdä kokoavan yhteen kuvaan aiemmissa luvuissa eri näkökulmista tarkasteltu helsinkiläislasten ja
-nuorten oppimisen ja oppimisasenteiden kehitys.
131

Oppimaan oppiminen Helsingissä
Nuorten koulutuspolku ei kuitenkaan pääty peruskoulun päättymiseen, vaan jo ennen vuoden 2020 lopulla hyväksyttyä oppivelvollisuuden laajentamista valtaosa
oppilaista siirtyi peruskoulusta suoraan tai viiveellä (Kantasalmi ym., 2021) toisen
asteen opintoihin. Peruskoulun päättävän ja toiselle asteelle siirtyvän nuoren odotetaan olevan valmis rakentamaan peruskoulun aikana saamansa palautteen, kannustuksen, tuen ja koulumenestyksen perusteella itsestään ja omasta osaamisestaan jäsentynyt kuva, jonka perusteella hän osaa tehdä pitkälle tulevaisuuteensa
vaikuttavia koulutusvalintoja. Kuvitteellisesti hänellä on mahdollisuus valita
opintojensa kohteeksi mikä hyvänsä tarjolla olevista maamme oppilaitoksista ja
niiden tarjoamista lähes viidestäsadasta koulutusohjelmasta. Nuoren odotetaan
pystyvän tunnistamaan ja arvioimaan vahvuuksiaan ja heikkouksiaan eri alueilla
ja vertailemaan pätevyyttään suhteessa tarjolla oleviin koulutusohjelmiin ja niiden
kautta rakentuvaan jatkokoulutukseen ja/tai ammattiin. Useimpien nuorten ensisijainen valinta tapahtuu kuitenkin oman kuntansa lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä, ja tässä valinnassa päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on
keskeisessä roolissa (Kupiainen, 2016a, 2016b, 2019a, 2019b).
Päättöarvosanojen toisen asteen oppilasvalintaa ohjaava rooli on kuitenkin
osoittautunut oppilaiden yhdenvertaisten mahdollisuuksien näkökulmasta ongelmalliseksi. Opettajien eri oppiaineissa myöntämissä arvosanoissa on osoitettu
toistuvasti ilmenevän oppilaiden osaamisen tasosta riippumatonta koulujen ja
myös oppiaineiden välistä vaihtelua (Kupiainen, 2016a; Kuusela, 2006; Metsämuuronen, 2017; Ouakrim-Soivio, 2013; Rautopuro, 2013). Arvosanojen luotettavuus osaamisen indikaattorina on asetettu päättöarvioinnin kriteerien tulkinnallisuuden ohessa kyseenalaiseksi myös siksi, että niihin sisältyy sekä ennalta määrittelemätön osuus työskentelyn ja käyttäytymisen arviointia että arvosanan antavan opettajan henkilökohtaisten odotusten, mielipiteiden ja asenteiden suhde arvioitavaan oppilaan temperamenttiin ja muihin persoonallisuuspiirteisiin (Alatupa, 2007; Keltikangas-Järvinen, 2007).
Myös Opetushallituksen toimeenpanema opetussuunnitelmauudistuksen seuranta (2015–2018) osoitti arvioinnin periaatteissa ja käytänteissä edellä kuvatun
mukaista kuntatasoista vaihtelua. Vuonna 2018 Opetushallitus ryhtyikin toimenpiteisiin oppilaiden päättöarvioinnin yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden, opettajien ja sidosryhmien kanssa. Vaiheittainen työ on johtanut Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) luvun 6 arviointilinjausten tarkistamiseen sekä uusien päättöarvioinnin kriteerien
julkaisemiseen tammikuussa 2021. Uudistetut kriteerit otettiin käyttöön kouluissa
1.8.2021, ja niiden mukaiset päättöarvosanat annetaan ensimmäisen kerran kaikissa oppiaineissa koko ikäluokalle keväällä 2022 (Opetushallitus, 2021). Tämän
luvun kohteena olevat oppilaat ovat kuitenkin opiskelleet vielä vuoden 2004 opetussuunnitelman mukaisesti, ja heidän osaamistaan on arvioitu siihen sisältyvän,
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vain arvosanan 8 (hyvä) sisältäneen kriteeristön perusteella. Analyyseissa käytetyissä arvosanoissa voi siis olla enemmän huojuntaa kuin niissä tulee olemaan uusien kriteerien käyttöönoton jälkeen, mutta uskomme tutkimuksen tulosten siitä
huolimatta ennustavan riittävän hyvin oppilaiden ajattelutaidon ja oppimisasenteiden suhteellista roolia heidän koulumenestyksensä ennustajana.

8.2 Tutkimuskysymykset
Pyrimme vastaamaan tässä luvussa kolmeen nuorten koulupolun kannalta keskeiseen, toisen asteen nivelvaiheeseen kytkeytyvään kysymykseen:
1) Mikä on oppilaiden yläkoulun aikaisen ajattelutaidon ja oppimiseen kohdistuvien asenteiden ja uskomusten rooli heidän peruskoulun päättöarvosanojensa selittäjinä?
2) Miten erilaisen valinnan tehneet oppilaat eroavat toisistaan ja kuinka hyvin he onnistuvat tavoittelemansa opiskelupaikan saamisessa?
3) Miten oppilaat näkevät aloittamansa toisen asteen opintonsa ja millaiseksi
he arvioivat tässä vaiheessa koulutuspolkunsa tulevan suunnan?

8.3 Aineisto ja menetelmät
8.3.1 Osallistujat
Peruskoulumenestystä koskevan analyysimme aineiston muodostavat toisaalta ne
Helsingin suomenkielisten peruskoulujen 4 031 yhdeksäsluokkalaista (2 023 poikaa, 2 051 tyttöä), joiden perusopetuksen päättöarvosanoja ja toisen asteen hakua
koskevat tiedot olivat kevään 2016 yhteishakurekisterissä, toisaalta ne 1 957 tuohon hakuun osallistunutta oppilasta (941 poikaa, 1 016 tyttöä), jotka osallistuivat
tämän tutkimuksen kohteena olevaan oppimaan oppimisen arviointiin seitsemännen luokan alussa syksyllä 2012 ja/tai yhdeksännen luokan lopussa keväällä 2016.
Toisen asteen opintoja koskeva osuus sen sijaan kattaa kaikki kyseiseen tutkimusvaiheeseen osallistuneet 1 983 opiskelijaa, joista valtaosa on ikäryhmään kuuluvia helsinkiläisnuoria riippumatta siitä, ovatko he osallistuneet tähän tutkimukseen jossain sen aiemmassa vaiheessa vai eivät. Osa helsinkiläislukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista on kuitenkin muista kunnista tulleita, joiden aiemmasta osaamisesta, oppimisasenteista tai koulumenestyksestä meillä ei
ole tietoa.

133

Oppimaan oppiminen Helsingissä
8.3.2 Mittarit
Osaaminen

Käytämme ennustemallissamme tutkimuksessa käytetyistä ja luvussa 1 kuvatuista
osaamistehtävistä niitä kolmea, jotka sisältyivät samanlaisina seitsemännen ja yhdeksännen luokan arviointitutkimuksiin eli matemaattisen ajattelun Aritmeettiset
operaatiot -tehtävää (Demetriou ym., 1996; Demetriou ym., 1991), luetun ymmärtämisen Makroprosessointi-tehtävää (Kintsch & van Dijk, 1978; Lehto ym., 2001;
Lyytinen & Lehto, 1998) ja sanallisen päättelyn Puuttuvan tiedon tehtävää (Ross
& Ross, 1979).
Oppimisasenteet

Oppimaan oppimisen kyselyosuuden kattamasta laajasta oppimisasenteiden tai uskomusten valikoimasta olemme valinneet ennustemalliin kolme sellaista aiemmassa tutkimuksessa keskeisiksi koulumenestyksen selittäjiksi osoittautunutta oppimista tukevaa ja kolme oppimista haittaavaa asennetta, joihin ei sisälly oppilaan
arviota tai kokemusta omasta osaamisestaan tai siitä saamastaan palautteesta: yrittäminen, saavutusorientaatio ja koulun koettu tärkeys sekä luovutusherkkyys,
välttämisorientaatio ja sattumausko, joista viimeksi mainittu ei viittaa vain sattumaan vaan laajemmin mihin hyvänsä oman toiminnan ulkopuoliseen tekijään menestyksen tai sen puutteen selittäjänä. Eri koulutusvalinnan tehneiden ryhmien
vertailussa käytämme lisäksi kolmea oppilaan omaan osaamisensa kohdistuvaa
uskomusta eli hänen arviotaan omasta kyvykkyydestään sekä matematiikka- ja
ajatteluminäkuvaansa.
Koulumenestys

Koulumenestyksen indikaattorina käytämme yhteishakurekisteriin kirjattujen lukuaineiden arvosanojen keskiarvoa, jotka huomioidaan kaikissa hakukohteissa.
Olemme kuitenkin huomioineet keskiarvossa vieraista kielistä vain A1- ja A2oppimäärät. Muiden oppimäärien (A12-, A22-, B2- ja B22-kieli) vähäiset oppilasmäärät (n = 13–118) sekä pakollista A1-kieltä ja valinnaista A2-kieltä korkeammat arvosanat (ka 8,69–9,38 vs. A1- ja A2-kielten 8,34–8,47) korostaisivat tämän tarkastelun näkökulmasta tarpeettomasti tiettyjen valikoitujen oppilasryhmien välistä menestyseroa.
Oppilaiden aiemman osaamisen ja oppimisasenteiden indikaattorina käytämme heidän seitsemännen luokan alun arvioinnissa ilmoittamiaan kuudennen
luokan kevättodistuksen arvosanoja viidessä lukuaineessa (äidinkieli, matematiikka, A1-kieli, historia ja kemia). Kyse ei siis ole puhtaasti osaamisen indikaattorista, sillä arvosanoihin sisältyy väistämättä niin oppilaan yleisen ajattelutaidon
ja motivaation vaikutus kuin opettajan arviokin hänen työskentelytaidoistaan. Rakennettavan ennustemallin näkökulmasta tilanne voidaan nähdä tässä suhteessa
symmetrisenä, sillä mallin taustalla on aiempien tutkimusten perusteella (esim.
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Kupiainen 2016a, 2016c, 2019a) muodostettu oletus, että myös päättöarvosanoissa kiteytyy opettajan arvioiman oppiainekohtaisen osaamisen rinnalla oppilaan yleinen ajattelutaito sekä oppimista ja koulunkäyntiä ohjaavat asenteet. Ensimmäisen tutkimuskysymyksemme vastauksen voidaan siis tulkita vahvistavan
tai kiistävän myös tämän lähtöoletuksen.
Sukupuoli ja vanhempien koulutus

Edellisten lisäksi käytämme ennustemallissa oppilaan ilmoittamaa tietoa hänen
sukupuolestaan sekä kuudennella luokalla vanhemmilta sekä seitsemännellä ja
yhdeksännellä luokalla oppilailta kerättyä tietoa vanhempien koulutuksesta. Jälkimmäisen osalta käytämme puuttuvien tietojen minimoimiseksi vanhempien
koulutustiedoista laskettua, kolmiportaisella asteikolla ilmaistua keskiarvoa.
8.3.3 Menetelmät
Tutkimuskysymykseen 1 etsimme vastausta polkumallilla, jossa päättötodistuksen lukuaineiden arvosanojen keskiarvona ilmaistua peruskoulukoulumenestystä
ennustetaan polkumalliin valituilla seitsemännen ja yhdeksännen luokan arviointituloksista poimitulla osaamisella sekä kahdella kolmesta uskomuskokonaisuudesta (à 3 osiota) koostuvalla asenneulottuvuudella. Näiden lisäksi polkumallissa
huomioidaan oppilaiden sukupuoli sekä vanhempien koulutus. Tutkimuskysymysten 1 ja 3 osalta tulokset perustuvat ensi sijassa ryhmätason vertailuihin, joissa
ryhmien välisen mahdollisen eron merkitsevyyttä tulkitaan varianssianalyysin
(ANOVA) avulla.

8.4 Tulokset
8.4.1 Ajattelutaito ja oppimisasenteet seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla
Ennen varsinaisiin tutkimuskysymyksiin vastaamista esitämme taulukoissa 8.1–
8.3 tutkimuskysymyksissä 1 ja 2 käyttämiemme muuttujien perustunnusluvut.
Niiden avulla tuomme esiin myös tutkimuskysymyksissä ääneen sanomattoman,
mutta ensimmäisen tutkimuskysymyksen mallinnuksessa huomioitavan sukupuolieron, jonka keskeisyys koulumenestyksessä on etenkin perusopetuksen päättövaiheessa hyvin tunnettu ja raportoitu (esim. Kaitila ym. 2020; Kupiainen 2106a,
2019a).

135

Oppimaan oppiminen Helsingissä
Arvioinnissa osoitettu osaaminen

Kuten taulukosta 8.1 voidaan havaita ja jo kirjan aiemmissa luvuissa on todettu,
tytöt menestyivät oppimaan oppimisen osaamistehtävissä poikia paremmin, joskin sukupuoli selitti suurimmillaankin alle kaksi prosenttia tehtävämenestyksessä
ilmenevästä erosta. Huolestuttavampaa on, että oppilaat suoriutuivat matemaattista ajattelua mittaavassa Aritmeettisten operaatioiden tehtävässä yhdeksännellä
luokalla keskimäärin heikommin kuin seitsemännellä luokalla. Taulukon seitsemännen ja yhdeksännen luokan tuloksia ei kuitenkaan voi suoraan verrata keskenään, sillä kuten taulukon otsikosta voidaan nähdä, arviointi tavoitti yhdeksännellä luokalla selvästi suuremman osuuden Helsingin yhdeksäsluokkalaisista kuin
se oli tavoittanut yläkoulun alussa. Kolmen osaamistehtävän keskiarvona tarkasteltuna ero molempiin arviointeihin osallistuneiden ja kaikkien seitsemännen tai
yhdeksännen luokan arviointiin osallistuneiden välillä oli seitsemännellä luokalla
42,3 vs. 41,9 prosenttia ja yhdeksännellä luokalla 48,9 vs. 46,9 prosenttia.
Taulukko 8.1. Oppilaiden suoriutuminen oppimaan oppimisen osaamistehtävissä 7.
luokan alussa ja 9. luokan lopussa sukupuolen mukaan (n = tehtäväkohtaisesti vaihdellen
7./9. luokan tytöt noin 1190/1570, pojat noin 1110/1500).
7. luokka

Matemaattinen
ajattelu
Luetun ymmärtäminen
Sanallinen
päättely

Tytöt

Ero

Yhteensä

Ka

Kh

Ka

Kh

p

ƞ²

Ka

Kh

38 %

19,75

36 %

21,25

< 0,01

0,003

37,1

20,52

45 %

21,45

40 %

19,36

< 0,001

0,012

42,4

20,59

48 %

22,04

44 %

21,21

< 0,001

0,010

46,2

21,74

9. luokka

Matemaattinen
ajattelu
Luetun ymmärtäminen
Sanallinen
päättely

Pojat

Tytöt

Pojat

Ero

Yhteensä

Ka

Kh

Ka

Kh

p

ƞ²

Ka

Kh

39 %

19,25

34 %

21,39

< 0,001

0,011

36,6

20,44

50 %

21,81

45 %

19,36

< 0,001

0,016

47,1

20,77

57 %

24,08

52 %

25,24

< 0,001

0,010

54,8

24,78

Koska molempiin ja vain yhdeksännen luokan arviointiin osallistuneiden välinen
ero kokonaisosaamisessa ei riitä selittämään laskua, jaoimme seitsemännen luokan oppilaat suorituksensa perusteella viiteen persentiiliryhmään (à 20 %) ja tarkastelimme muutosta pelkästään heidän osaltaan (Taulukko 8.2). Kahden heikoimmin menestyneen viidenneksen oppilaat paransivat selvästi matemaattisen
ajattelun tehtäväsuoritustaan seitsemännen ja yhdeksännen luokan välillä (ka 8 %
ja 25 % → 25 % ja 32 %), kun taas kahden seitsemännellä luokalla tehtävistä
parhaiten suoriutuneen viidenneksen suoritus oli yhdeksännellä luokalla heikompi
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kuin seitsemännellä (ka 50 % ja 67 % → 45 % ja 50 %). Tuloksen heikkeneminen
oli erityisen suuri tehtävistä alun perin parhaiten selviytyneillä. Koska ero oli noin
ilmeinen, päätimme tarkistaa, koskeeko samanlainen kehitys myös kahta muuta
osaamisaluetta.
Taulukko 8.2. Oppilaiden osoittama osaaminen kolmessa oppimaan oppimisen osaamistehtävissä heidän seitsemännen luokan suorituksensa mukaisessa persentiiliryhmässä
(à 20 %). Huomio: persentiiliryhmät on laskettu erikseen kullekin osaamistehtävälle eli
oppilaat ryhmissä eivät välttämättä ole samat.

Persentiilit

Matemaattinen ajattelu
7. lk
9. lk

Luetun ymmärtäminen
7. lk
9. lk

Sanallinen päättely
7. lk
9. lk

1. (20 %)

8%

25 %

15 %

41 %

19 %

43 %

2. (20 %)

25 %

32 %

28 %

41 %

38 %

52 %

3. (20 %)

38 %

39 %

40 %

43 %

50 %

56 %

4. (20 %)

50 %

45 %

53 %

51 %

63 %

65 %

5. (20 %)

67 %

50 %

74 %

66 %

82 %

80 %

Ka

37 %

38 %

42 %

48 %

46 %

57 %

Kuten taulukosta 8.2 voidaan nähdä, parhaiten menestyneen viidenneksen heikentynyt suoritus yhdeksännellä luokalla ei rajoittunut matemaattisen ajattelun tehtävään, mutta pudotus suorituksessa oli muissa tehtävissä selvästi vähäisempi.
Ylimpään viidennekseen kuuluneiden oppilaiden suorituksen lasku oli luetun ymmärtämisen tehtävässä pojilla selvästi tyttöjä suurempi (72 % → 61 % vs. 74 %
→ 68 %), mutta muuten muutoksessa ei ollut oleellista sukupuolieroa. Jääkin pohdittavaksi, onko paremmalla perusosaamisella yläkouluun siirtyneiden oppilaiden
osaaminen erityisesti perusaritmetiikassa todellakin heikentynyt yläluokkien aikana, vai onko kyse oppilaiden haluttomuudesta tehdä koulun heille osoittamia
arviointitehtäviä yhdeksännen vuoden keväällä toteutetussa arvioinnissa. Se, että
sekä tekijöiden määrä että osaamisen tason pysyvyys on suurin tehtäväkokonaisuuden alussa olleessa sanallisen päättelyn tehtävässä, näyttäisi viittaavan jälkimmäiseen. Toisaalta niin kansalliset kuin kansainväliset arviointituloksetkin ovat
viitanneet jo pitkään suomalaisoppilaiden osaamisen tason laskuun yleisestikin
mutta erityisesti matematiikassa (Leino ym., 2019; Metsämuuronen, 2013; Vettenranta ym., 2020).
Oppimisasenteet

Taulukoissa 8.3a ja 8.3b on esitetty luvussa käytettyjen, oppilaiden kyselyvastauksissaan ilmaisemien oppimiseen liittyvien asenteiden ja uskomusten keskiarvot sekä niistä muodostettujen kokoomamuuttujien reliabiliteetit sukupuolen
mukaan. Näistä ensimmäistä ja viimeistä (oppimista tukevat ja oppimista haittaa-
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vat uskomukset) käytetään kokoomamuuttujina polkumallissa, jolla vastataan tutkimuskysymykseen 1, ja niitä sekä oppilaiden arviota omasta kyvykkyydestään
verrattaessa eri valinnan tehneitä oppilaita vastattaessa tutkimuskysymykseen 2.
Tyttöjen ja poikien väliset erot oppimista ohjaavissa asenteissa olivat osin hieman suuremmat kuin osaamisessa, mutta myös niissä sukupuolen selitysosuus oli
suhteellisen vähäinen, suurimmillaankin vain hieman yli kolme prosenttia. Erot
seurasivat aiempien tutkimusten tuloksia tyttöjen koulutyötä tukevien asenteiden
ollessa hieman poikien asenteita vahvempia ja poikien uskon omaan, erityisesti
matemaattiseen, kyvykkyyteensä ollessa tyttöjä vahvempi. Ero oli erityisen selvä
yläkoulun alussa mutta pieneni yhdeksänteen luokkaan mennessä poikien matematiikkauskon heiketessä tyttöjä voimakkaammin (5,20→4,81 vs. 4,45→4,22).
Myös oppimisen ja koulunkäynnin kannalta haitallisissa uskomuksissa on nähtävissä aiemmasta tutkimuksesta tuttu sukupuolittuneisuus luovutusherkkyyden ollessa vahvempi tai tyypillisempi tytöillä, kun taas välttämisorientaatio ja sattumausko olivat pojille ominaisempia tai heillä vahvempia.
Taulukko 8.3a. Oppilaiden oppimiseen liittyvät asenteet ja uskomukset 7. luokan alussa
sukupuolen mukaan (n = kuten taulukossa 8.1, Likert-asteikko 1–7, jossa 1 = ei lainkaan,
7 = juuri näin).
7. luokka

Tytöt
Ka

Pojat
Kh

Ka

Kh

Ero

Yhteensä

p

ƞ²

Ka

Kh

Oppimista tukevat asenteet ja uskomukset (Cronbachin α = 0,900)
Oma yrittäminen

5,29

1,14

5,25

1,15

–

–

5,272

1,14

Saavutusorientaatio

5,79

1,13

5,58

1,23

< 0,001

0,007

5,688

1,18

Koulun koettu
tärkeys

5,25

1,20

5,29

1,25

–

–

5,266

1,22

Arvio omasta kyvykkyydestä (Cronbachin α = 0,852)
Oma kyvykkyys

5,47

1,18

5,70

1,07

< 0,001

0,010

5,58

1,12

Matematiikkaminäkuva

4,45

1,63

5,20

1,40

< 0,001

0,056

4,814

1,57

Ajatteluminäkuva

4,90

1,22

5,35

1,15

< 0,001

0,035

5,120

1,21

Oppimista haittaavat asenteet ja uskomukset (Cronbachin α = 0,817)
Luovutusherkkyys

3,96

1,33

3,74

1,38

< 0,001

0,007

3,854

1,36

Välttämisorientaatio

3,91

1,44

4,37

1,39

< 0,001

0,025

4,133

1,43

Kausaaliuskomus:
Sattuma

2,42

1,34

2,86

1,60

< 0,001

0,021

2,633

1,49
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Taulukko 8.3b. Oppilaiden oppimiseen liittyvät asenteet ja uskomukset 9. luokan lopussa
sukupuolen mukaan (n = kuten taulukossa 8.1, Likert-asteikko 1–7, jossa 1 = ei lainkaan,
7 = juuri näin).
9. luokka

Tytöt
Ka

Pojat
Kh

Ka

Ero
Kh

Yhteensä

p

ƞ²

Ka

Kh

Oppimista tukevat asenteet ja uskomukset (Cronbachin α = 0,894)
Oma yrittäminen

4,85

1,37

4,68

1,39

< 0,001

0,004

4,77

1,38

Saavutusorientaatio

5,52

1,33

5,09

1,48

< 0,001

0,023

5,31

1,42

Koulun koettu tärkeys

4,82

1,25

4,74

1,34

–

–

4,78

1,30

Arvio omasta kyvykkyydestä (Cronbachin α = 0,856)
Oma kyvykkyys

5,42

1,28

5,54

1,26

< 0,05

0,002

5,48

1,27

Matematiikkaminäkuva

4,22

1,75

4,81

1,59

< 0,001

0,030

4,51

1,70

Ajatteluminäkuva

4,86

1,23

5,21

1,25

< 0,001

0,019

5,03

1,25

Oppimista haittaavat asenteet ja uskomukset (Cronbachin α = 0,822)
Luovutusherkkyys

4,23

1,37

3,92

1,41

< 0,001

0,012

4,08

1,40

Välttämisorientaatio

4,01

1,34

4,45

1,43

< 0,001

0,026

4,23

1,41

Kausaaliuskomus:
Sattuma

2,42

1,29

2,95

1,62

< 0,001

0,032

2,68

1,48

Kuten edellä osaamisen kohdalla taulukoissa 8.3a ja 8.3b esitettyjä oppilaiden oppimisasenteita seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla ei voi suoraan verrata toisiinsa, sillä vaikka käytetty mittari on sama, luvuissa on huomioitu molemmilla
kerroilla kaikki kyseiseen arviointiin osallistuneet oppilaat. Kuten edellä jo totesimme, arviointiin molemmilla kerroilla osallistuneiden osaaminen oli keskimäärin jonkin verran koko oppilasjoukkoa parempaa. Vertailujoukon valikoituneisuus
näkyy myös oppimisasenteiden kehityksessä oppimista tukevien uskomusten
heikkenemisen ja sitä haittaavien voimistumisen ollessa hieman taulukoissa 8.3a
ja 8.3b näkyvää vähäisempää, kun sitä tarkastellaan vain molempiin arviointeihin
osallistuneiden oppilaiden avulla. Ero on kuitenkin osaamiseron tapaan vähäinen.
Taulukossa 8.3b ilmenevää tilannetta yhdeksännellä luokalla voinee siis pitää jo
ryhmän suuremman koon perusteella paremmin todellisuutta kuvaavana. Molemmat erot (osaaminen ja oppimisasenteet) ovat osin seurausta tyttöjen hieman suuremmasta osuudesta niiden oppilaiden joukossa, jotka osallistuivat arviointiin molemmilla kerroilla, mutta kyse on myös kaikille pitkittäisseurannoille tyypillisestä
jakauman heikoimman pään aliedustuksesta seurannan jatkuessa.
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8.4.2 Perusopetuksen päättöarvosanat
Taulukossa 8.4 on esitetty edellisten tapaan sukupuolittain oppilaiden perusopetuksen päättöarvosanat. Vaikka ensimmäinen tutkimuskysymys osaamisen ja oppimisasenteiden suhteellisesta roolista koulumenestyksen selittäjänä kohdistuu
vain niihin oppilaisiin, jotka ottivat osaa oppimaan oppimisen arviointiin, esitämme taulukossa tiedot kaikista niistä hieman yli 4 000 Helsingin suomenkielisten koulujen yhdeksäsluokkalaisesta, jotka osallistuivat kevään 2016 yhteishakuun. Edellä raportoidun osaamisen ja oppimisasenteiden tapaan esitämme kuitenkin myös lyhyen vertailun koko rekisteriaineiston ja noihin arviointeihin osallistuneiden oppilaiden välillä.
Taulukko 8.4. Oppilaiden lukuaineiden arvosanat perusopetuksen päättötodistuksessa
keväällä 2016 sukupuolen mukaan (n = 4 074).
Tytöt

Pojat

Ero

Kaikki

Ka

Kh

Ka

Kh

p

ƞ²

Ka

Kh

Äidinkieli

8,48

1,13

7,67

1,15

< 0,001

0,112

8,08

1,21

Matematiikka

8,08

1,41

7,73

1,47

< 0,001

0,015

7,91

1,45

A1-kieli

8,49

1,24

8,19

1,27

< 0,001

0,014

8,34

1,26

A2-kieli

8,70

1,20

8,15

1,32

< 0,001

0,045

8,47

1,28

B1-kieli

8,06

1,45

7,24

1,42

< 0,001

0,077

7,64

1,49

Biologia

8,37

1,25

7,74

1,32

< 0,001

0,057

8,06

1,33

Maantiede

8,32

1,30

7,83

1,34

< 0,001

0,034

8,08

1,34

Fysiikka

8,14

1,33

7,84

1,38

< 0,001

0,013

7,99

1,36

Kemia

8,25

1,33

7,77

1,40

< 0,001

0,030

8,01

1,39

Historia

8,19

1,29

7,90

1,31

< 0,001

0,012

8,04

1,30

Yhteiskuntaoppi

8,33

1,27

7,86

1,36

< 0,001

0,032

8,10

1,34

Uskonto / ET

8,59

1,19

7,92

1,27

< 0,001

0,071

8,26

1,28

Terveystieto

8,67

1,10

7,86

1,17

< 0,001

0,114

8,27

1,21

Ka

8,33

1,06

7,82

1,08

< 0,001

0,055

8,08

1,10

Kuten taulukosta 8.4 voidaan nähdä, tyttöjen arvosanat ovat keskimäärin poikien
arvosanoja paremmat kaikissa oppiaineissa eron ollessa suurin äidinkielessä ja
terveystiedossa ja pienin matematiikassa, A1-kielessä, fysiikassa ja historiassa.
Kokonaisuudessaan tulokset ovat varsin samalaiset kuin vuonna 2014 toteutetussa
metropolialueen kaikki 14 kuntaa kattaneessa tutkimuksessa sekä keväällä 2017
toteutetussa valtakunnallisessa oppimaan oppimisen arvioinnissa (Kupiainen,
2016a, 2019a). Noiden tutkimusten tavoin sukupuoliero oli osassa taito- ja taideaineita suurempi kuin taulukossa näkyvissä lukuaineissa (kuvataide 8,77 vs. 7,90,
ƞ² = 0,208, kotitalous 8,57 vs. 7,79, ƞ² = 0,158).
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Ennustemallimme kohteena olevien molempiin arviointeihin ja yhteishakuun
osallistuneiden oppilaiden (n = 1 982) arvosanat olivat selvästi kaikkia yhteishakuun osallistuneita korkeammat (lukuaineiden keskiarvo 8,21 vs. 8,08) eron ollessa pojilla hieman suurempi kuin tytöillä (7,96 vs. 7,82 ja 8,44 vs. 8,33). Kyse
saattaa olla osin siitä, että kevään 2016 yhteishakuun on osallistunut myös joitain
edellisen vuoden heikommin menestyneitä yhdeksäsluokkalaisia, osin kaikille pitkittäistutkimuksille ominaisesta heikoimmin menestyvien oppilaiden suhteellisesta aliedustuksesta. Tästä huolimatta mallin voi arvioida kuvaavan kohteenaan
olevaa ilmiötä eli osaamisen, oppimisasenteen, sukupuolen ja oppilaiden kotitaustan roolia koulumenestyksen selittäjinä riittävän hyvin. Tilanne saattaisi tasapainottua hieman, jos ottaisimme malliin mukaan myös edellä raportoidun perushaun
jälkeiset lisähaut. Olemme kuitenkin jättäneet ne tarkastelumme ulkopuolelle välttääksemme lisähauissa todennäköisesti korostuvien erityisen tuen oppilaiden yksilöllisten HOJKS-tavoitteiden saavuttamiseen perustuvien arvosanojen (ns. tähtiarvosanat) ongelman. Toisaalta yhteishakurekisterissä olevien, peruskoulunsa jo
ennen kevättä 2016 päättäneiden sisällyttämisen käytössä olevaan rekisteritietoon
voinee arvioida kompensoivan ainakin osaa tästä. Palaamme lopun Pohdintaluvussa toisen asteen valintaa leimaavaan arvosanojen vertailtavuuden ongelmaan, joka aiheutuu koulujen välisistä eroista arvosananannossa jo ilman tuota
”tähtiarvosanojen” aiheuttamaa lisää (esim. Ouakrim-Soivio ym., 2017).
Vaikka arvioinneissa mitattu osaaminen ei ole luonteeltaan suoraan opetussuunnitelmaan sidottua, oppilaiden arvioinnissa osoittaman osaamisen ja heidän
päättötodistuksensa keskiarvon välinen yhteys oli varsin korkea, oppilastasolla
r = 0,578 vaihdellen yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kouluittain välillä
r = 0,348–0,677 (ka = 0,550). Useimpien muiden yhteyksien tavoin yhteys oli yli
koulujen tarkasteltuna selvästi yksilötasoa vahvempi (r = 0,798), mikä saattaa selittyä koulujen välisillä eroilla arvosananannossa tai heijastaa Helsingin koulujen
jo pitkään jatkunutta eriytymiskehitystä (esim. Bernelius, 2013; Vilkama & Bernelius, 2019).
Edellä kuvatun yläluokilla kerätyn aineiston lisäksi käytämme mallissa lähtötasona oppilaiden seitsemännen luokan arvioinnin yhteydessä ilmoittamia kuudennen luokan kevättodistuksen arvosanoja viidessä lukuaineessa (Taulukko 8.5).
Koska luokanopettajilla on aineenopettajia vähemmän oppilaita, joiden osaamista
seurata, eikä heillä ole käytettävissään edes sitä tukea, mitä opetussuunnitelmaan
kirjatut arvosanan 8 kriteerit tarjoavat päättöarvioinnille (ks. kuitenkin OuakrimSoivio ym., 2017), kuudennen luokan arvosanojen vertailtavuus on mitä todennäköisimmin heikompi kuin päättöarvosanojen. Tästä huolimatta niiden voi arvioida
tarjoavan riittävän hyvän kiteytyksen oppilaiden aiemmasta osaamisesta ja oppimisasenteista. Näiden merkitys koulumenestykselle on osoitettu myös aiemmassa
tutkimuksessa (esim. Kupiainen, 2016b, 2019a) ja tulee osoitetuksi myös tämän
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tutkimuksen tutkimuskysymyksen 1 mallinnuksessa oppilaiden siirtymässä alaluokilta yläluokille.
Taulukko 8.5. Oppilaiden seitsemännen luokan alussa ilmoittamat kuudennen luokan
kevättodistuksen arvosanat viidessä oppiaineessa sukupuolen mukaan.
Tytöt

Pojat

Ero

Yhteensä

Ka

Kh

Ka

Kh

p

ƞ²

Ka

Kh

Äidinkieli

8,55

0,97

8,00

1,00

< 0,001

0,072

8,28

1,02

Matematiikka

8,18

1,15

8,20

1,18

–

–

8,19

1,17

A1-kieli

8,54

1,11

8,37

1,10

< 0,001

0,006

8,46

1,11

Historia

8,35

1,09

8,19

1,07

< 0,001

0,006

8,27

1,07

Kemia

8,34

1,07

8,21

1,02

< 0,01

0,004

8,28

1,05

Ka

8,37

0,90

8,17

0,88

< 0,001

0,012

8,27

0,89

Kuten taulukosta 8.5 voidaan nähdä, erot tyttöjen ja poikien arvosanoissa olivat
kuudennen luokan lopussa selvästi pienemmät kuin ne olivat edellä perusopetuksen päättyessä. Vaikka ero oli kysytyistä oppiaineista tilastollisesti merkittävä kaikissa muissa paitsi matematiikassa, sukupuolen selitysosuutta voidaan pitää aidosti merkityksellisenä lähinnä vain äidinkielessä, jossa sukupuoli selitti hieman
yli 7 prosenttia arvosanoissa ilmenevästä vaihtelusta. Edellä raportoitu ero koko
vastaajajoukon ja seurantaryhmän välillä on nähtävissä myös näissä kuudennen
luokan arvosanoissa (ka = 8,32 vs. 8,27).
8.4.3 Päättöarvosanojen ennustaminen
Taulukoissa 8.3a ja 8.3b esitettyjen asennekokonaisuuksien korkeista reliabiliteeteista huolimatta aineiston istuvuus niiden pohjalta rakennettuun konfirmatoriseen
rakenneyhtälömalliin osoittautui heikoksi (CFI = 0,883, TLI = 0,852, RMSEA =
0,048). Päätimme etsiä vastausta ensimmäiseen tutkimuskysymykseemme yksinkertaisemmalla polkumallilla, jossa kaikkia mitattuja ominaisuuksia (koulumenestys, osaaminen, oppimisasenteet) edustaa niiden pohjana olevien yksittäisten osioiden sijaan niiden keskiarvo (Kuvio 8.1). Näin rakennettunakin aineiston
istuvuus malliin jäi toivottua heikommaksi (CFI = 0,970, TLI = 0,920, RMSEA =
0,045), mutta sitä voidaan pitää riittävän hyvänä. Se että malli ei täytä oletusta p
> 0,05 (χ2 = 235,335, df = 120), oli tutkimusjoukon koko huomioiden etukäteen
odotettavissa. Malli selittää hieman yli kaksi kolmasosaa (70 %) oppilaan peruskoulumenestyksestä.
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Kuvio 8.1. Koulumenestyksen (LUK KA 9) ennustaminen perusopetuksen päättövaiheessa. Ennustajina oppilaan seitsemännen luokan alussa ilmoittamat kuudennen luokan
arvosanat (viisi oppiainetta, LUK KA 7), sukupuoli (SP), vanhempien koulutus (ka, VK) sekä
oppilaan seitsemännen luokan alussa ja yhdeksännen luokan lopussa toteutetuissa arvioinneissa osoittama päättelytaito (PÄÄT 7/9) sekä oppimista tukevat (OPP TUK 7/9) ja
sitä haittaavat (OP HAIT 7/9) oppimisasenteet. Kuviosta on poistettu tilastollisesti ei-merkitsevät (p > 0,01) painokertoimet. VK→PÄÄT 7, SP→PÄÄT 9 ja OP HAIT 7→LUK KA 9:
p < 0,01, muut p < 0,001.

Edellä taulukossa 8.2 esitetystä Aritmeettisten operaatioiden tehtävän suorituksessa ilmenneestä epälineaarisuudesta huolimatta (tehtävissä 7. luokalla heikosti
suoriutuneiden tulos parani, mutta paremmin menestyneiden heikkeni) oppilaiden
yläluokkien alussa osoittama osaaminen ennusti heidän osaamistaan yhdeksännellä luokalla (β = 0,39). Seitsemännen luokan alun oppimisasenteet ennustivat
samalla tavoin vastaavia yhdeksännen luokan kevään asenteita (β = 0,39 ja β =
0,33). Näistä kolmesta seitsemännellä luokalla mitatusta oppimaan oppimisen
osatekijästä päättelytaidolla ja oppimista haittaavilla asenteilla oli itsenäinen rooli
yhdeksännen luokan koulumenestyksen selittäjänä, joskin jälkimmäinen oli vain
heikosti tilastollisesti merkitsevä (β = -0,01, p < 0,01). Molemmilla asennekomponenteilla oli kuitenkin roolinsa päättöarvosanojen selittäjänä yhdeksännen luokan asenteiden kautta, oppimista tukevilla selvästi vahvemmin kuin sitä haittaavilla asenteilla. Ehkä hieman yllättäen oppilaiden yläkoulun alun asenteet eivät
selittäneet heidän osoittamaansa osaamista yhdeksännen luokan arvioinnissa, joskin oppimista tukeville asenteille löytyy välittävä yhteys yhdeksännen luokan vastaavan asenteen kautta. Oppilaiden kuudennen luokan arvosanat sen sijaan selittivät sekä seitsemännen luokan että oppimista tukevien asenteiden osalta myös
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yhdeksännen luokan oppimisasenteita. Vahvin vaikutus niillä oli kuitenkin päättöarvosanoihin (β = 0,51), joiden ensisijainen selittäjä oppilaan aiempi koulumenestys siis oli.
Yhdeksännen luokan oppimista tukevien asenteiden rooli koulumenestyksen
selittäjänä oli sen sijaan selvästi vahvempi kuin samaan aikaan mitatun päättelytaidon (β = 0,20 vs. β = 0,12), kun taas haitallisten asenteiden selitysosuus jäi niitä
selvästi heikommaksi (β = -0,07). On kuitenkin muistettava, että myös mallin lähtömuuttujana olevaan oppilaan aiempaan koulumenestykseen sisältyy oppiainekohtaisen osaamisen lisäksi niin yleistä ajattelu- tai päättelytaitoa kuin oppimista
ohjaavia asenteitakin – mahdollisesti hyvinkin samanlaisessa suhteessa kuin tässä
mallissa. Edellä muuttujakohtaisissa tarkasteluissa näkyneet sukupuolierot ovat
nähtävissä ja tilastollisesti merkitseviä myös tilanteessa, jossa yhteyksiä tarkastellaan samanaikaisesti. Polkukertoimista voidaan kuitenkin nähdä, että sukupuolen
rooli koulumenestyksen selittäjänä jää malliin muita muuttujia heikommaksi (yhteys yhdeksännen luokan haitallisiin asenteisiin p < 0,01, muut p < 0,001). Vanhempien koulutuksella oli itsenäinen rooli päättöarvojen selittämisessä (β = 0,12),
mutta sen vaikutusta voimistaa välillinen yhteys kuudennen luokan arvosanojen
(β = 0,33) kautta sekä, selvästi heikompana, kuudennen ja yhdeksännen luokan
päättelytaidon kautta (β = 0,12 ja β = 0,14).
Täydensimme kuvion 8.1. ennustemallia oppilaan ensimmäisen luokan opettajan koulun alkaessa esittämällä arviolla oppilaan kouluvalmiuksista (lukeminen,
kirjoittaminen, laskeminen). Lisäyksen vaikutus mallin tunnuslukuihin oli vähäinen mutta positiivinen (CFI = 0,972, TLI = 0,925, RMSEA = 0,041). Se ei kasvattanut mallin selitysosuutta mutta syvensi kuvaa mallin muuttujien välisistä suhteista. Oppilaan lähtövalmiudet olivat odotetusti yhteydessä vanhempien koulutukseen (β = 0,27) osan vanhempien koulutuksen yhteydestä oppilaan kuudennen
luokan arvosanoihin kulkiessa varhaisten oppimisvalmiuksien kautta (β = 0,43
vanhempien koulutuksen ja koulumenestyksen välisen yhteyden heiketessä β =
0,32 → β = 0,21). Oppilaan varhaisilla kouluvalmiuksilla ei ollut suoraa yhteyttä
seitsemännen luokan päättelytaitoon (yhteys kulkee mitä ilmeisimmin kuudennen
luokan arvosanojen kautta), mutta niillä oli sen sijaan ehkä yllättävä negatiivinen
yhteys seitsemännen luokan alun oppimista tukeviin asenteisiin (β = -0,25). Yhdeksännellä luokalla varhainen osaaminen oli sen sijaan heikommassa mutta samoin negatiivisessa yhteydessä oppimista haittaaviin asenteisiin (β = -0,12).
8.4.4 Siirtyminen toiselle asteelle
Helsinkiläisnuorten enemmistö haluaa jatkaa peruskoulun jälkeen opintojaan
lukiossa. Tämän tutkimuksen kohteena olevista kevään 2016 yhteishakuun osallistuneista suomenkielisten koulujen oppilaista peräti 73 prosenttia oli asettanut
144

Oppimaan oppiminen Helsingissä
ensimmäiseksi hakukohteekseen joko yleislukion tai jonkun erikoislukion tai -linjan. Lukion osuus hakukohteena kasvoi myös jonkin verran hakukohteesta toiseen
hakijoiden määrän vähentyessä ensimmäisen kohteen 4 056 hakijasta viidennen
2 709 hakijaan. Tulos on ehkä odotusten vastainen mutta selittynee pääosin sillä,
että haluamansa paikan löytämistä varmana pitävät oppilaat eivät käytä kaikkia
viittä hakuvaihtoehtoa.
Hakijoista 63 prosenttia tuli hyväksytyksi ensimmäiseen hakukohteeseensa.
Onnistunut haku oli todennäköisempää silloin, kun hakukohde oli ammatillinen
opintoala (78,6 %, kun huomioon otetaan myös varasijalta hyväksytyt). Lukioiden
yleislinjan ja erikoislukioiden tai -linjojen välinen ero ensimmäisen hakutoiveen
toteutumisessa oli sen sijaan vähäinen (58,8 % vs. 56,5 %) varasijalta hyväksytyksi tulemisen todennäköisyyden ollessa yleislukioissa hieman korkeampi (edellisiin lukuihin jo sisältyvä 2,8 % vs. 2,0 %). Valitsematta jääminen oli sen sijaan
tyypillisempää erikoislukioissa tai -linjoilla kuin yleislukioissa (35,2 % vs. 29,7
%, välimatkan edelliseen koostuessa perutuista ja hylätyistä hakemuksista). Ensimmäiseen hakukohteeseensa hyväksymättä jääneistä tuli hyväksytyksi toisena
hakukohteena olevaan ammatilliseen koulutukseen 10,1 prosenttia, yleislukioon
hakeneista 18,3 prosenttia ja erikoislukioon tai -linjalle hakeneista 15,3 prosenttia.
Ammatilliseen koulutukseen hakeneiden perusopetuksen päättöarvosanat olivat aiemman tutkimuksen ennakoimalla tavalla (esim. Kupiainen, 2016b, 2019b)
keskimäärin selvästi heikommat kuin lukioon hakeneiden. Lukuaineiden keskiarvo oli ensimmäisen hakukohteen hakijoilla ammatillisessa koulutuksessa
6,93, yleislukioissa 8,47 ja erikoislukioissa tai -linjoilla 8,60. Myös ammatilliseen
koulutukseen hakeneiden joukkoon mahtui kuitenkin koulussa hyvin menestyneitä nuoria. Kaiken kaikkiaan ammatillisten koulutusalojen hakijoiden lukuaineiden keskiarvot vaihtelivat alakohtaisesti 6,40 ja 7,31 välillä, poikkeuksena klassisen baletin koulutusohjelma, jonka harvojen hakijoiden koulumenestys oli samaa
luokkaa useiden erikoislukioiden tai -linjojen hakijoiden kanssa. Ensimmäiseksi
hakuvaihtoehdokseen yleislukion laittaneet edustivat varsin keskitasoista lukiohakijaa (8,47) monen nuoren pyrkiessä saavuttamaan opiskelupaikan erikoislukiossa
tai -linjalla selvästi heikommalla koulumenestyksellä (lukuaineiden keskiarvojen
alakohtainen vaihtelu 7,74–9,12). On kuitenkin muistettava, että näissä luvuissa
on kuitenkin kyse hakijoiden ensisijaisesta hakukohteesta, ei kohteeseen hyväksytyksi tulleista hakijoista.
Todennäköisyys tulla suoraan tai varasijan kautta hyväksytyksi ensimmäiseen
hakukohteeseen oli selvästi suurempi ammatillisessa koulutuksessa kuin lukiossa
(78,6 % vs. yleislukioiden 58,8 % ja erikoislukioiden ja -linjojen 56,5 %), mutta
ero alkoi tasoittua jonkin verran jo toisen hakukohteen kohdalla (10,1 % vs. 18,3
% ja 15,3 %). Hyväksytyksi tulemisen yhteys hakijoiden koulumenestykseen
(lukuaineiden keskiarvo) on esitetty taulukossa 8.6.
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Taulukko 8.6. Hakijoiden lukuaineiden keskiarvo koulutusalan (ammatillinen koulutus,
lukion yleislinja, erikoislukio tai -linja hakukohteen [1–5]) mukaan. Valituksi tulematta jääneet on esitetty teknisistä syistä johtuen vain ensimmäisen hakukohteen osalta.
Ammatillinen koulutus

Lukion yleislinja

Erikoislukio tai -linja

Ka

Kh

N

Ka

Kh

N

Ka

Kh

N

Hyväksytty

7,06

0,81

822

8,85

0,72

1 003

8,83

0,70

637

Hyväksytty
varasijalta

6,31

0,48

38

8,00

0,59

50

8,29

0,56

23

Ei tullut valituksi

6,33

0,50

98

8,22

0,66

532

8,45

0,68

411

Hyväksytty

6,57

0,69

88

8,54

0,61

356

8,68

0,66

112

Hyväksytty
varasijalta

6,30

0,44

17

7,87

0,44

47

8,02

0,66

6

Hyväksytty

6,65

0,68

41

8,39

0,60

206

8,07

0,63

27

Hyväksytty
varasijalta

6,71

0,57

9

7,93

0,48

28

8,17

0,47

2

Hyväksytty

6,63

0,56

26

8,34

0,44

97

8,17

0,66

15

Hyväksytty
varasijalta

6,82

0,13

2

7,85

0,45

12

7,96

0,06

2

Hyväksytty

7,06

0,47

22

8,05

0,53

53

8,07

0,52

8

Hyväksytty
varasijalta

–

–

–

7,35

0,29

6

–

–

–

1. hakukohde

2. hakukohde

3. hakukohde

4. hakukohde

5. hakukohde

Kuten taulukosta 8.6 voidaan nähdä, ensimmäiseen hakukohteeseensa hyväksyttyjen koulumenestys oli lukioissa selvästi muuta hakijajoukkoa parempi. Ero oli
erityisen selvä erikoislukioissa ja -linjoilla, joilla hakijoiden mahdollisuus arvioida valituksi tulemisensa todennäköisyyttä on yleislukioita heikompi; julkistetaanhan jälkimmäisten lukuarvokynnys vuosittain mediassa, kun taas erikoislukioiden
valintaprosessi piiloutuu erillisnäytön taakse. Kuten taulukon luvuista voidaan
kuitenkin nähdä, kahden ensimmäisen hakukohteen osalta näihin hyväksyttyjen
keskimääräinen koulumenestys on ollut yleislukioihin hyväksyttyjä korkeampi.
On kuitenkin muistettava, että yleislukioiden joukkoon kuuluu niin 9,50 keskiarvokynnyksen ylittäviä kuin lähelle 7,00 kynnystä asettuviakin lukioita. Eri valinnan tehneet opiskelijat erosivat toisistaan myös oppimiseen liittyvien asenteidensa
suhteen (Taulukko 8.7 sivulla 178).
Kuten taulukosta 8.7 voidaan nähdä, eri valinnan tehneet oppilaat erosivat toisistaan oppimisasenteiltaan jo seitsemännellä luokalla. Ero oli selvin ammatillisen
ja lukiovalinnan tehneiden oppilaiden välillä. Myös lukion yleislinjalle ja erikoislukioon tai -linjalle hakeneiden välillä oli vähäinen ero jo tuolloin. Ero oppimista
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tukevissa sekä oppilaiden omaa kyvykkyyttään koskevissa uskomuksissa kasvoi
selvästi yläluokkien aikana. Muutos oli suurin koulumenestyksen tavoittelussa
(saavutusorientaatio) ja koulun koetussa tärkeydessä sekä oppilaiden omaa kyvykkyyttään ja matematiikkaminäkuvaansa koskevissa uskomuksissa. Sekä ero
itsessään että sen kasvu olivat vähäisimmät oppimista haittaavissa uskomuksissa.
Näiden uskomusten joukossa oppilaiden usko siihen, että menestys tai sen puute
koulussa selittyy ennen kaikkea ulkopuolisilla tekijöillä, erotteli kuitenkin yhdeksännen luokan keväällä tehdyn toisen asteen valinnan mukaisia ryhmiä erityisen
selvästi jo seitsemännen luokan alussa.
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Taulukko 8.7. Hakijoiden seitsemännen ja yhdeksännen luokan oppimisasenteet ensimmäisen hakukohteen koulutusalan (ammatillinen koulutus, lukion yleislinja, erikoislukio tai
-linja) mukaan (asteikkona Likert 1–7, jossa 1 = ei lainkaan, 7 = juuri näin). Keskihajonnat
(kh) on jätetty pois tilanpuutteen vuoksi.
7. luokka

Ammatillinen

Lukio
yleislinja

Erikoislukio tai
-linja
Ka

Ero
p

ƞ²

5,45

< 0,001

0,050

5,85

5,91

< 0,001

0,071

5,36

5,42

< 0,001

0,028

4,96

5,71

5,78

< 0,001

0,085

Matematiikkaminäkuva

4,28

5,01

4,98

< 0,001

0,039

Ajatteluminäkuva

4,77

5,21

5,28

< 0,001

0,030

Luovutusherkkyys

4,20

3,76

3,72

< 0,001

0,022

Välttämisorientaatio

4,42

4,09

3,97

< 0,001

0,015

Kausaaliuskomus: Sattuma

3,25

2,49

2,35

< 0,001

0,059

9. luokka

Ammatillinen

Ka

Ka

Oma yrittäminen

4,83

5,40

Saavutusorientaatio

5,15

Koulun koettu tärkeys

4,92

Oma kyvykkyys

Oppimista tukevat uskomukset

Arvio omasta kyvykkyydestä

Oppimista haittaavat uskomukset

Lukio
yleislinja

Erikoislukio tai
-linja

Ero

Ka

Ka

Ka

p

ƞ²

Oma yrittäminen

4,17

4,99

4,98

< 0,001

0,066

Saavutusorientaatio

4,49

5,56

5,66

< 0,001

0,119

Koulun koettu tärkeys

4,20

4,92

5,07

< 0,001

0,071

Oma kyvykkyys

4,63

5,64

5,75

< 0,001

0,128

Matematiikkaminäkuva

3,68

4,78

4,85

< 0,001

0,083

Ajatteluminäkuva

4,53

5,14

5,32

< 0,001

0,06

Luovutusherkkyys

4,26

4,07

3,93

< 0,001

0,008

Välttämisorientaatio

4,33

4,21

4,14

< 0,05

0,003

Kausaaliuskomus: Sattuma

3,07

2,61

2,43

< 0,001

0,027

Oppimista tukevat uskomukset

Arvio omasta kyvykkyydestä

Oppimista haittaavat uskomukset

Ammatillisten alojen suurten lukumäärän ja useimpien alojen pienen alakohtaisen
hakijamäärän vuoksi rajoitumme hyväksytyksi tulemisen ja koulumenestyksen
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välisen suhteen tarkemmassa tarkastelussa lukioihin, asettihan lähes kolme neljästä hakijasta yleis- tai erikoislukion tai -linjan ensimmäiseksi hakukohteekseen.
Koska myös erikoislukioissa ja -linjoissa oli sellaisia, joiden hakijamäärä oli hyvin vähäinen, olemme yhdistäneet joitain sisällöllisesti läheisiä linjoja keskenään
muodostaaksemme vähintään kymmenen niihin ensimmäisenä hakukohteena hyväksytyn hakijan ryhmiä (Taulukko 8.8).
Taulukko 8.8. Eri lukiovaihtoehtoihin hyväksyttyjen ja hyväksymättä jääneiden oppilaiden
lukuaineiden keskiarvo ensimmäisen hakukohteen mukaan (hylätty = puutteellinen hakemus tai näyttö).
Hyväksytty

Ei hyväksytty

Hylätty

Ka

N

Ka

N

Ka

N

IB-linjat

9,48

29

8,86

26

8,75

12

Ilmaisutaitolinja

9,25

52

8,42

68

7,21

2

Luonnontiedelinja

9,22

32

8,58

30

–

–

Yhteiskunta- ja talouslinjat

9,03

44

8,65

35

8,07

21

Kielilinjat

9,02

166

8,27

60

7,18

14

Musiikkilinjat

8,91

52

8,28

27

7,40

5

Yleislinja

8,85

1 004

8,22

531

7,20

133

Matematiikkalinja

8,83

12

8,27

4

7,89

11

Urheilulinjat

8,54

109

8,46

149

7,01

8

Tanssilinja

8,51

13

8,08

4

7,63

3

Kuvataidelinja

8,51

74

7,96

4

7,36

7

Medialinja

8,26

24

7,56

3

6,83

1

Taito- ja taidelinja

7,91

24

–

–

6,61

3

Kuten taulukosta 8.8 voidaan nähdä, paikka erikoislukiossa tai -linjalla voi aueta
hakijalle myös arvosanoilla, jotka jäävät selvästi alle yleislukioihin keskimäärin
vaadittavan. Taulukossa näkyvän yleislukioiden hakijoiden arvosanakeskiarvon
taakse piiloutuu kuitenkin ammatillisen koulutuksen tavoin huomattavaa koulukohtaista vaihtelua korkeimman lukiokohtaisen keskiarvon ollessa 9,61 ja heikoimman 7,02.
Kiinnostava lisäpiirre helsinkiläisnuorten toiselle asteelle hakeutumisessa on
se, että kun kymmenen prosenttia oppilaista valitsi ensimmäiseksi hakukohteekseen jossain toisessa kunnassa sijaitsevan oppilaitoksen, tämän tutkimuksen toisella asteella suoritettuun osuuteen osallistujista vain 69 prosenttia ilmoitti asuinkunnakseen Helsingin. Kyse lienee pitkälti siitä, että etenkin Helsingin erikoislukiot ja -linjat mutta myös korkean kynnyksen yleislukiot houkuttavat hakijoita
myös muista kunnista.
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8.4.5 Opiskelu toisella asteella
Metropolialueen kunnissa vuonna 2011–2018 toteutetun tutkimuksen tavoin (Hotulainen ym., 2016) myös tässä raportoitavaan tutkimukseen sisältyi toisella asteella toteutettu kysely, jonka tavoitteena oli verrata eri valinnan tehneiden oppilaiden kokemuksia toiselle asteelle siirtymisestä ja opiskelusta valitsemassaan
oppilaitoksessa. On huomioitava, että kysely toteutettiin vain osassa Helsingissä
sijaitsevista toisen asteen oppilaitoksista. Kyselyyn vastasi 458 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa ja 1 424 lukiolaista, joista 955 opiskeli yleislinjalla ja 464
erikoislinjalla tai -lukiossa viiden jättäessä vastaamatta asiaa koskevaan kysymykseen. Kyselyyn vastaajista alle puolet (ammatillisessa koulutuksessa 38 %,
lukioissa 49 %) oli osallistunut kevään 2016 yhteishakuun ja vain 428 seitsemännen ja yhdeksännen luokan arviointeihin. Olemme koonneet taulukkoon 8.9 ne
kysymykset, jotka olivat samat molemmilla koulutuslinjoilla. Niistä piirtyvää kuvaa ei siis voi suoraan verrata edellä raportoituihin yläluokilla toteutettujen arviointien tuloksiin, mutta vastaajajoukon koko antaa syyn uskoa niiden edustavan
suhteellisen hyvin Helsingissä toisen asteen opintojaan suorittavien nuorten toisen
asteen valintaansa ja opintoihinsa kohdistuvista näkemyksistä.
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Taulukko 8.9. Toisen asteen opiskelijoiden näkemyksiä toiselle asteelle siirtymisestä ja
siellä opiskelusta (Likert 1–7, saatua tukea koskevissa kysymyksissä kuitenkin kaksiportainen Ei/Kyllä). Keskihajonnat (kh) on jätetty pois tilanpuutteen vuoksi.
Ammatillinen
n = 458
Ka
Oletko saanut säännöllistä tukea oppimiseesi peruskoulussa?
Oletko tarvinnut tukea opintoihisi lukiossa / ammatillisessa koulutuksessa?
Oletko saanut säännöllistä oppimiseen liittyvää tukea
lukiossa / ammatillisessa koulutuksessa?
Valitsin lukion / ammatillisen, koska tiesin mihin
tähtään.
Olen tyytyväinen tekemääni valintaan.
Peruskouluajan kavereistani valtaosa valitsi lukion /
ammatillisen koulutuksen.
Vanhempani kannustivat minua valitsemaan lukion /
ammatillisen koulutuksen.
Peruskoulun opinto-ohjaus ohjasi minua valitsemaan
lukion / ammatillisen koulutuksen.
Olen todennut opiskelun lukiossa / ammatillisessa
koulutuksessa selvästi yläkoulua vaativammaksi.
Koen tämänhetkiset opintoni liian teoria- / tietopainotteiseksi.
Opiskelu lukiossa / ammatillisessa koulutuksessa
tuntuu paljon mielekkäämmältä kuin peruskoulussa.
Olen saanut koulussani riittävästi tukea opiskelulleni,
jos/kun olen sitä tarvinnut.
Olen saanut koulussani riittävästi opinto-ohjausta
lukio-opintoihin liittyvissä asioissa.
Minulla on selvät suunnitelmat lukion / valmistumisen
jälkeiselle ajalle.
Lukion / valmistumisen jälkeen aion jatkaa opintojani
AMK:ssa.
Lukion / valmistumisen jälkeen aion jatkaa opintojani
yliopistossa.

Lukio
n = 1 424
Ka

Ero
p

ƞ²

1,54

1,68

< 0,001 0,016

1,70

1,81

< 0,001 0,013

1,76

1,91

< 0,001 0,039

4,58

5,67

< 0,001 0,065

5,61

4,56

< 0,001 0,053

3,67

5,56

< 0,001 0,185

4,21

5,94

< 0,001 0,184

3,80

4,89

< 0,001 0,057

4,13

5,29

< 0,001 0,083

3,31

3,96

< 0,001 0,029

5,32

4,99

< 0,001 0,009

5,04

4,91

4,66

4,92

< 0,001 0,005

4,71

3,65

< 0,001 0,052

4,01

2,87

< 0,001 0,083

3,07

5,10

< 0,001 0,210

–

–

Kuten taulukosta 8.9 voidaan nähdä, eri valinnan tehneiden opiskelijoiden näkemykset erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi lukuun ottamatta vastaajien
varsin myönteistä näkemystä siitä, että he saavat oppilaitoksessaan tukea opintoihinsa sitä kaivatessaan. Tämä ei tietenkään tarkoita, että tukea olisi saatu yhtä
paljon tai että se olisi ollut samanlaista, kysymyshän on muotoiltu nimenomaan
painottaen mahdollisesti saadun tuen koettua riittävyyttä. Ehkä hieman yllättäen
lukiolaisista ammatillisia opiskelijoita useampi on ilmoittanut saaneensa opintoihinsa tukea niin peruskoulussa kuin nykyisissä opinnoissaankin. Ero ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja lukiolaisten välillä on odotetusti selvin opiskelijoiden jatko-opintosuunnitelmien kohdalla, mutta huomio kiinnittyy myös siihen, miten ammatillinen koulutus näyttäytyy aineiston valossa ratkaisuna, joka
erosi selvästi lukiota useammin sekä vastaajan ystäväpiirin että vanhempien ja
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jopa opinto-ohjaajan näkemyksistä tai suosituksista. Kyselyyn osallistuneiden lukioiden 954 yleislinjan opiskelijan ja 464 erikoislukion tai -linjan opiskelijan näkemyksissä ei ollut muuta merkittävää (p < 0,001) eroa kuin heidän arvionsa
opinto-ohjauksesta, jonka erikoislukioiden tai -linjojen opiskelijat kokivat olevan
yleislinjalaisia useammin tarpeisiinsa nähden riittävää.
Sekä ammatillisen koulutuksen että lukion valinneet olivat keskimäärin varsin
tyytyväisiä valintaansa. Ammatillisen koulutuksen valinneet kokivat opiskelun
jossain määrin lukiolaisia mielekkäämmäksi, kun taas moni lukiolainen koki
lukio-opiskelun olevan selvästi peruskoulua vaativampaa. Kyselyyn vastanneiden
tulevaisuudensuunnitelmia on kiinnostavaa verrata toteutuviin kolmannen asteen
opiskelijatietoihin, joiden mukaan ammattikorkeakoulujen opiskelijoista vain
noin 40 prosentilla on pohjana ammatillinen koulutus. Näyttääkin siltä, että moni
ylioppilas päätyy AMK-opiskelijaksi vasta toisena vaihtoehtona opiskelupaikan
yliopistossa jäädessä saavuttamatta. Lienee syytä mainita, että vain ammatillisen
koulutuksen kyselyssä olleen vaihtoehdon ”Aion mennä valmistuttuani suoraan
töihin” keskiarvo oli samalla 1–7 asteikolla 4,85 eli vain jonkin verran korkeampi
kuin AMK-halukkuuden.

8.5 Yhteenveto ja pohdinta
Lähdimme tässä tutkimuksessa etsimään vastausta kolmeen erilliseen tutkimuskysymykseen: 1) miten oppilaiden kehittyvä ajattelutaito ja heidän oppimiseen ja
koulunkäyntiin liittyvät asenteensa ja uskomuksensa ennustavat heidän koulumenestystään toisen asteen valinnan kynnyksellä, 2) miten erilaisen valinnan tehneet
oppilaat eroavat toisistaan ja kuinka hyvin he onnistuvat tavoittelemansa opiskelupaikan saamisessa ja 3) miten erilaisen valinnan tehneet opiskelijat näkevät tekemänsä valinnan ja uuden opiskeluympäristönsä toisen asteen opintojen alettua.
Tutkimuksen ensisijaisena aineistona oli kirjan kohteena olevilta helsinkiläiskoululaisilta yläluokkien aikana (n = 1 957) sekä toisen asteen ensimmäisenä
vuonna kerätty aineisto (n = 1 882). Päättöarvosanojen ja toisen asteen valinnan
osalta analyyseissa on kuitenkin hyödynnetty kaikkien kevään 2016 yhteisvalintaan osallistuneiden suomenkielisten helsinkiläiskoulujen rekisteriaineistoa
(n = 4 031).
Tutkimuksen taustalla on koko tutkimushanketta leimannut oppimaan oppimisen teoreettinen malli (Hautamäki ym., 2002; Hautamäki & Kupiainen, 2014),
jossa mallin elinikäisen oppimisen katsotaan voitavan tulla tulkituksi koulumenestyksen avulla. Tässä luvussa rakennettu ennustemallimme voidaan siis nähdä
oppimaan oppimisen teoreettisen mallin empiirisenä todentamisena yläkouluikäisillä oppilailla asetelmassa, jossa lähtökohtana on aiempi koulumenestys ja
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ennustetekijöinä yläluokkien alussa ja lopussa mitattu päättelytaito ja oppimisasenteet. Kuten luvussa raportoiduista tuloksista voidaan nähdä, aineisto tuki vahvasti tuota teoreettista mallia siihen valittujen tekijöiden selittäessä 70 prosenttia
oppilaiden päättöarvosanoissa esiintyvästä vaihtelusta. Päinvastoin kuin monissa
koulumenestystä ennustamaan pyrkivissä tutkimuksissa, olemme jättäneet mallistamme pois oppilaan omaa osaamista koskevat uskomukset ja tyytyneet sellaisiin,
joiden väitteiden sanamuoto ei sisällä ennakko-oletusta osaamisesta, vaan kohdistuvat vain oppimiseen ja koulunkäyntiin kohdistuviin tavoitteisiin ja toimintamalleihin. Olemme kuitenkin käyttäneet oppilaan omaa osaamistaan koskevia uskomuksia tarkastellessamme, miten eri valinnan tehneet oppilaat eroavat toisistaan.
Tämän ’osaajaminäkuvan’ yhteys arvosanoihin on niin vahva, että siihen todennäköisesti sisältyy koenumeroiden ja opettajan kommenttien muodossa läpi
koulu-uran jatkunut myönteinen palaute tuosta osaamisesta. Vaikka näillä uskomuksilla ei siis ehkä olekaan itsenäistä, osaamisesta riippumatonta selitysosuutta
koulumenestyksessä, ne mitä todennäköisimmin vaikuttavat opiskelijoiden kuvaan itsestään oppijoina erityisesti lukiossa, jota voitaneen verrata kouluarvosanoihin perustuvan opiskelijavalinnan johdosta painotettuihin luokkiin.
Samanlaisella asetelmalla ja pitkälti samoilla tekijöillä toteutettujen tutkimusten tapaan (esim. Kupiainen, 2016c, 2019a) oppilaiden aiempi koulumenestys oli
selvästi vahvin perusopetuksen päättöarvosanoja ennustaja. Sen rinnalla kuitenkin
oppilaiden sekä seitsemännen että yhdeksännen luokan arvioinnissa osoittamalla
osaamisella samoin kuin yhdeksännen luokan oppimista tukevilla ja molempien
luokka-asteiden oppimista haittaavilla asenteilla oli koulumenestyksen selittäjänä
omat itsenäiset roolinsa. Myös oppilaan sukupuolella ja hänen vanhempiensa koulutuksella oli omat itsenäiset roolinsa, joiden voimakkuus oli samaa luokkaa kuin
seitsemännen ja yhdeksännen luokan päättelytaidolla. Tämän lisäksi malli vahvisti näkemyksen niin päättelytaidon kuin oppimista tukevien ja sitä haittaavien
uskomustenkin suhteellisesta pysyvyydestä oppilaiden koulupolun edetessä. Mallin valossa voi myös arvioida sen lähtökohtana olevissa kuudennen luokan arvosanoissa kiteytyvän valmiiksi sekoitus oppilaiden aiempaa ajattelutaitoa ja oppimisasenteita.
Varsinaisiin tutkimuskysymyksiin vastaamisen ohessa koulumenestykseen
kohdistuvan mallimme analyysit tuottivat joitain yllättäviä sivulöydöksiä. Tarkastellessamme mallissa käyttämiämme osaamismuuttujia havaitsimme ne seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla tehneiden tuloksissa etenkin matemaattisen
ajattelun Aritmeettiset operaatiot -tehtävässä yllättävän piirteen: siinä, missä yläluokkien alussa tehtävässä heikommin menestyneiden oppilaiden suoritus parani
yläluokkien aikana, muutos oli siinä keskimääräistä paremmin menestyneillä
päinvastainen ratkaisuprosentin jäädessä heillä yhdeksännellä luokalla yli neljänneksen seitsemättä luokkaa heikommaksi. Oma tulkintamme on, että kyse on jo
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aiemmin metropolialueella toteutetun arvioinnin tuloksissa löytyneestä ”heikon
panoksen” (low stakes) tehtävien aiheuttamasta haluttomuudesta yrittää parastaan
(Kupiainen ym., 2014). Ilmiön näkyminen tässä vain helsinkiläisillä peruskoululaisilla näin vahvana on kuitenkin yllättävä ja herättää huolen oppilaiden kouluun
sitoutumisesta.
Toinen lisälöytö liittyy malliin jälkikäteen liittämästämme opettajan arviosta
oppilaidensa osaamisesta aivan koulupolkunsa alussa. Kolme kysymystä, joissa
ensimmäisen luokan opettaja arvioi kunkin oppilaan luku-, lasku- ja kirjoitustaitoa
seitsenportaisella asteikolla (selvästi vaikeaa / ikätasoista parempi), heikensi odotetusti vanhempien koulutuksen merkitystä oppilaan kuudennen luokan koulumenestyksen sekä seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla osoittaman päättelytaidon ennustajana. Odottamatonta sen sijaan oli, että oppilaan varhaisten akateemisten valmiuksien yhteys seitsemännen luokan oppimista tukeviin asenteisiin –
joihin ei siis mallissa sisälly omaan osaamiseen kohdistuvia uskomuksia – oli suhteellisen vahva mutta negatiivinen. Tulos herättää kysymään, eikö peruskoulu ole
akateemiset perusvalmiudet muita aiemmin saavuttaneille oppilaille kyllin haasteellinen?
Oppilaiden päättöarvosanojen tasossa ilmeni muutamaa vuotta aiemmassa
metropolialueen kaikki kunnat kattavassa tutkimuksessa näkynyt arvosanojen
”Helsinki-lisä” (Kupiainen, 2016a) niiden ollessa nyt kaikissa oppiaineissa jopa
tuossa tutkimuksessa todettua korkeammat. On vaikea arvioida, onko tällä mahdollisesti yhteyttä siihen, että perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa lukioon hakevien 73 prosentin osuus on kansallisesti huomattavan korkea. Kevään 2014 metropolialueen hakijoiden joukossa, joihin sisältyivät tästä tutkimuksesta poiketen
myös ruotsinkieliset koulut, lukiovalinta oli Helsinkiä suositumpi vain Kauniaisissa ja Espoossa (89 % ja 77 % vs. Helsingin 74 %) osuuden jäädessä muissa
metropolialueen kunnissa keskimäärin 59 prosenttiin. Espoosta ja Kauniaisista
poiketen helsinkiläiskoululaisten tuossa arvioinnissa osoittama osaaminen ei kuitenkaan näyttänyt vastaavan heidän suhteellisen korkeita arvosanojaan ja lukiohalukkuuttaan. Kuten aiemmissa arvioinneissa (Kupiainen, 2016a, 2019a; OuakrimSoivio ym., 2017), tyttöjen arvosanat olivat keskimäärin poikia korkeammat kaikissa lukuaineissa eron ollessa suurin terveystiedossa ja äidinkielessä ja pienin
matematiikassa ja fysiikassa. On huomionarvoista, että sukupuoliero oli oppilaiden itse ilmoittamissa kuudennen luokan arvosanoissa selvästi pienempi, joskin
ero oli jo silloin äidinkielessä korostuneen suuri verrattuna neljän muun kysytyn
oppiaineen arvosanoihin.
Hakijoista 63 prosenttia tuli hyväksytyksi ensimmäiseen hakukohteeseensa tämän ollessa huomattavasti yleisempää ammatillisen koulutuksen kuin lukion kohdalla (78,6 % vs. 58,8 % ja 56,5 % lukion yleis- ja erikoislinjoilla). Valitsematta
jääminen oli odotetusti selvästi yleisintä erikoislukioissa ja -linjoilla; puuttuuhan
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niille hakevilta selvä tieto edellisenä vuonna hyväksyttyjen hakijoiden arvosanoista. Ammatilliseen koulutukseen hakeneiden aiempi koulumenestys oli aiemman tutkimuksen ennakoimalla tavalla keskimäärin selvästi heikompi kuin lukioon hakeneiden (lukuaineiden keskiarvo 6,93 vs. 8,47/8,60) alakohtaisen vaihtelun ollessa kuitenkin huomattavan suurta kaikissa vaihtoehdoissa. Eri valinnan
tehneet opiskelijat erosivat toisistaan myös oppimiseen liittyvien asenteidensa
suhteen erojen kasvaessa yläluokkien aikana ja ollessa suurimmat oppilaiden oppimista tukevissa ja omaa kyvykkyyttään koskevissa uskomuksissa.
Kuten metropolialueen tutkimuksessa (Kupiainen ym., 2017), jossa käytimme
samaa kysymyssarjaa kuin tässä raportoitavassa tutkimuksessa, eri valinnan tehneiden opiskelijoiden näkemykset tekemästään toisen asteen valinnasta ja sitä seuranneista opinnoistaan erosivat toisistaan. Erot olivat kuitenkin suhteellisen vähäiset useimpien ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden ja lukiolaisten ollessa
valintaansa tyytyväisiä sekä kokiessa opiskelunsa peruskoulua mielekkäämmäksi
ja saamansa tuen pääosin riittäväksi. Lukiolaiset ilmaisivat tehneensä valintansa
ammatillisen koulutuksen opiskelijoita useammin tietäen, mihin valinnallaan tähtäsivät, mutta kokivat odotetusti opiskelun jälkimmäisiä useammin peruskoulua
vaativammaksi. Kiinnostavana yksityiskohtana näyttäytyy se, miten harva lukiolainen ajattelee lukion alussa suuntautuvansa AMK-opintoihin yliopiston sijaan
(ka = 2,87 vs. 5,10 asteikolla 1–7). Ammattikorkeakoulujen 60 prosentin ylioppilastaustaisista opiskelijoista valtaosa on siis ilmeisesti päätynyt valintaan joko
vasta myöhemmin lukio-opintojensa aikana tai epäonnistuttuaan opiskelupaikan
saamisessa yliopistossa.
Kaiken kaikkiaan voimme todeta, että tässä luvussa hyödynnetty, Helsingin
peruskouluissa syksyllä 2007 alkunsa saanut pitkittäistutkimus vahvistaa oppimaan oppimisen teoreettisen mallin ja siihen tukeutuvan aiemman metropolialueella toteutetun tutkimuksen tulokset. Olemme rajoittaneet tässä luvussa analyysimme oppimaan oppimisen teoriakehikon mukaisiin muuttujiin, mutta aineisto tarjoaa jatkossa mahdollisuuden ottaa ennustemalliin mukaan myös alaluokilla mitattua oppiainekohtaista osaamista. Toiveemme on myös, että voisimme metropolitutkimuksen tavoin seurata tavoittamamme oppilasjoukon opintoja läpi (heidän jo ohittamien) toisen asteen opintojen nähdäksemme, päteekö
tässä luvussa piirtyvä kuva koulumenestyksen ennustamisesta myös lukion päättävään ylioppilastutkintoon ja ammatillisen koulutuksen päättötutkintoihin.
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9
9 Painotetun opetuksen monet muodot
Helsingin perusopetuksessa
Sirkku Kupiainen, Ninja Hienonen, Satu Koivuhovi ja Risto Hotulainen
Helsingin koulujen ja luokkien väliset erot puhuttivat kesän 2021 kunnallisvaalien
alla niin kunnallisia päätöksentekijöitä kuin laajaa yleisöäkin (esim. Helsingin Sanomat, 2021a, 2021b). Koska olemme kysyneet tämän tutkimuksen eri vaiheissa
myös luokkien muodostuksesta, aineisto tarjoaa ainutlaatuisen näköalan sekä siihen, millaisia luokkia Helsingin kouluissa on, että siihen, millaisia oppilaita erilaisissa luokissa opiskelee. Koivuhovi on tarkastellut edellä luvussa 6 oppilaiden
osaamisen ja oppimisasenteiden kehitystä alaluokkien viimeisinä vuosina ja yläluokkien aikana verraten keskenään painotetun opetuksen ja yleisopetuksen luokkia. Tässä luvussa kohdistamme katseemme tarkemmin siihen, millaisia nuo yläluokkien painotetun opetuksen luokat ovat. Sen lisäksi palaamme Kupiaisen ja
Hotulaisen luvussa 8 tarkastelemaan toiselle asteelle siirtymiseen, tällä kertaa erilaisissa luokissa opiskelleiden oppilaiden valintojen näkökulmasta.

9.1 Johdanto
Suomalainen peruskoulu on niittänyt OECD:n (Organisation for Economic Cooperation and Development) PISA-tutkimuksen (Programme for International
Student Assessment) myötä kansainvälistä mainetta oppilaiden osaamisen ohella
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koulutuksen tasa-arvoisuuden takeeksi tulkituilla vähäisillä koulujen välisillä
eroillaan, joiden on tosin todettu viime vuosina olevan kasvusuunnassa. Vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana julkiseen keskusteluun on hiipinyt tieto, että
nuo pienet koulujen väliset erot piilottavat taakseen huomattavasti suuremmat
luokkien väliset erot. Tiedon pysymistä pääosin koulujen sisäisenä hiljaisena tietona on edesauttanut se, että niin PISA kuin kansalliset oppimistulosarvioinnitkin
ovat perustuneet otantaan, joka on sivuuttanut luokkatason. Suomen osallistuminen vuoden 2011 TIMSS-tutkimukseen (Trends in International Mathematics and
Science Study), jonka otanta kattaa kussakin koulussa kaksi luokkaa, nosti viimein
Suomen muita Pohjoismaita suuremmat luokkien väliset erot kansainväliseen julkisuuteen (Yang Hansen ym., 2014). Kouluvalinta oli tosin noussut keskustelun
kohteeksi jo huomattavasti aiemmin osana koulutuksen alueelle laajentunutta uusliberalismikritiikkiä (esim. Seppänen, 2003). Varsin pian kysymys koulujen välisistä eroista ja kouluvalinnasta laajeni osaksi kaupunkimaantieteen tutkimuskenttää etenkin pääkaupunkiseudulla (esim. Bernelius, 2013), ja myöhemmin luokkien
väliset erot on nostettu esiin niin kouluissa kerättyyn oppilaiden osaamis- ja kyselyaineistoon perustuvissa (esim. Kupiainen ym., 2011; Kupiainen, 2016a; Kupiainen & Hotulainen, 2019; Thuneberg ym., 2015) kuin haastattelu- ja rekisteriaineistopohjaisissa tutkimuksissakin (esim. Berisha & Seppänen, 2017; Kosunen,
2016).
Vuosina 2011–2018 toteutettua metropolialueen 14 kuntaa kattanutta tutkimusta suunniteltaessa (Hotulainen ym., 2016) luokkien välisten erojen syyt eivät
vielä olleet keskiössä, joten tutkimukseen ei sisältynyt luokanmuodostukseen liittyviä kysymyksiä. Eräs sen keskeinen löydös oli kuitenkin luokkien väliset erot,
jotka kasvoivat yläluokkien aikana (Kupiainen, 2016a). Luokanmuodostusta koskevan kysymyksen puuttumista voidaan pitää oppimistulosten alueellista eriytymistä, kouluvalintaa ja painotetun opetuksen luokkia koskevan keskustelun näkökulmasta valitettavana, etenkin kun näyttää siltä, että koulujen ja luokkien väliset
erot ovat kasvaneet viime vuosien aikana nimenomaan osassa pääkaupunkiseudun
kuntia selvästi koko maata voimakkaammin. Metropolialueen tutkimuksen jälkeen toteutetussa valtakunnallisessa oppimaan oppimisen arviointitutkimuksessa
puute korjattiin rehtoreille osoitetulla kyselyllä, jossa tiedusteltiin sekä koulussa
noudatettuja yleisiä luokanmuodostusperusteita että kunkin tutkimukseen osallistuneen luokan muodostamisen perusteita (Kupiainen & Hotulainen, 2019). Tuon
tutkimuksen heikkous oli kuitenkin sen poikkileikkausluonne, joka ei tarjonnut
mahdollisuutta selvittää luokanmuodostuksen mahdollista yhteyttä oppilaiden
osaamisen tai asenteiden kehitykseen. Tutkimuksen tulokset vahvistivat kuitenkin sen, että metropolialueella havaitut luokkien väliset erot eivät rajoitu pääkaupunkiseudulle, vaan niin oppilaiden osaamisessa kuin heidän oppimisasenteissaankin ilmenee selkeitä ja ainakin osin luokanmuodostukseen perustuvia eroja
162

Oppimaan oppiminen Helsingissä
myös valtakunnan tasolla. Eroja oli myös koulujen välillä, mutta ne olivat selvästi
luokkien välisiä eroja pienemmät – seikka, jonka Yang Hansen, Gustafsson ja
Rosén (2014) olivat havainneet jo vuoden 2011 TIMSS-aineistoon perustuvassa
Pohjoismaiden välisessä vertailussaan.
Tässä tutkimuksessa meillä on vihdoin mahdollisuus yhdistää kahden edellä
mainitun arviointitutkimuksen vahvuudet. Vaikka helsinkiläiskoulut muodostivat
metropolialueen tutkimuksen suurimman ryhmän, vertaamme siitä puuttuneen
luokanmuodostusta koskevan tiedon vuoksi tämän pelkästään helsinkiläiskouluihin kohdistuneen tutkimuksen tuloksia ensisijaisesti vuoden 2017 valtakunnallisen tutkimuksen tuloksiin.

9.2 Oppilaiden jakaminen kouluihin ja luokkiin
Asuinpaikka on Suomessa ensisijainen perusta sille, missä koulussa lapsi aloittaa
opinpolkunsa. Koulujen välisten erojen pohjalla ovat siis asuinalueiden väliset
sosioekonomiset ja koulutukselliset erot, jotka lähikouluperiaatteen mukaisesti
määrittävät koulujen oppilaspohjan – ilmiö, jonka oikaisemiseen Helsingin kaupunki on jo pitkään pyrkinyt niin kutsutun positiivisen diskriminaation (PD) eli
myönteisen erityiskohtelun avulla (esim. Bernelius, 2009; Harjunen, 2016). Lähikouluperiaate ei siis itsessään suojaa peruskoulua koulujen välisiltä eroilta vaan
kouluvalinta saattaisi parhaimmillaan jopa vaimentaa sitä. Käytännössä näin ei
kuitenkaan useimmiten ole, ja kouluvalinnan pelätään heikentävän entisestään
nimenomaan niiden koulujen tilannetta, joiden oppilaaksiottoaluetta leimaavat ne
PD-indeksiin kirjatut tekijät, joiden tiedetään tutkimuksen valossa olevan yhteydessä keskimääräistä heikompaan opintomenestykseen.
Oppilaiden jakaminen kouluihin ja luokkiin osaamisen tason mukaan on kansainvälisesti laajasti sovellettu käytäntö (esim. OECD, 2016, 155–181). Siinä miten tämä jakaminen tapahtuu, on kuitenkin selviä maiden välisiä eroja sekä oppilaiden kouluihin ja luokkiin valikoitumisessa että siinä, milloin oppilaiden koulupolkujen eriytyminen tapahtuu. Joissain maissa oppilaat jaetaan eri opetussuunnitelmia noudattaviin kouluihin tai linjoihin jo varhain (esim. Alankomaat, Belgia,
Itävalta, Saksa ja Unkari), kun taas toisissa (esim. Japani, Pohjoismaat, Puola ja
Ranska) kaikki oppilaat seuraavat ainakin pääosin samaa opetussuunnitelmaa vähintään toisen asteen kynnykselle (Eurydice, 2020; OECD, 2012). Ensin mainittu
malli edustaa Suomen peruskoulua edeltäneen rinnakkaiskoulujärjestelmän tavoin
avointa osaamiseen perustuvaa valikointia ja ryhmittelyä. Myös jälkimmäiseen
malliin voi kuitenkin sisältyä ja kaikille yhteisestä opetussuunnitelmasta huolimatta usein sisältyykin osaamiseen tai muuhun oppilaskohtaiseen tekijään perustuvaa valikointia. Erottelu tapahtuu tällöin jakamalla oppilaita eri kouluihin tai eri
linjoihin ja luokkiin koulujen sisällä sekä jopa toistuvalla luokalle jättämisellä.
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Esimerkiksi PISA 2009 -tutkimukseen osallistuneista espanjalais- ja ranskalaisoppilaista useampi kuin joka kolmas oli ennen 15 vuoden ikää jäänyt luokalle vähintään kerran, moni useammankin (OECD, 2010, 180; Pedraja-Chaparro ym.,
2015). Koulun sisällä tapahtuva osaamisperustainen ryhmittely saattaa tarkoittaa
kaikkien oppiaineiden tunnit kattavaa pysyvää ryhmittelyä (esim. suomalaiset musiikkiluokat) tai vain tietyn oppiaineen tunteihin liittyvää ryhmittelyä, jonka tunnetuin esimerkki lienee Yhdysvalloissa ilmeisen suosittu osaamisen tasoon perustuva AP (advanced placement) -järjestelmä (ks. Chmielewski, 2014; Loveless,
2009). Taylor ja kollegat (2020) esittävät artikkelissaan varsin kattavan kuvan
oppilaiden osaamisperustaisesta ryhmittelystä englantilaisissa yläasteen kouluissa, mutta luokittelu on heikosti sovellettavissa Suomeen, jossa ryhmittelyn
pohjana ei ole käytettävissä vertailukelpoista tietoa oppilaiden osaamisesta.
Suomessa avoin osaamisperustainen ryhmittely ei lakannut kokonaisuudessaan vielä peruskouluun siirryttäessä, vaan siitä luovuttiin (erityisopetusta lukuun
ottamatta) 1980-luvulla, jolloin joissain lukuaineissa vuosiluokilla 7–9 vielä käytössä olleet tasokurssit jäivät historiaan. Tämän hetken keskustelun ytimessä olevista painotetuista luokista poiketen tasokursseissa oli kuitenkin kyse vain oppiainekohtaisesta ryhmittelystä, ei pysyvien luokkien muodostamisesta. Toisaalta
ne erosivat painotetun opetuksen luokista myös siinä, että alimman tason oppisisällöt olivat opetussuunnitelman vaatimuksia suppeammat, mikä esti kyseisen
tasokurssin valinneen oppilaan siirtymisen lukioon. Peruskoulun alkuaikojen tasokurssit erosivat siis ratkaisevalla tavalla monessa koulussa 1990-luvulta lähtien
käyttöön otetuista matematiikan erikoisryhmistä, joiden tavoitteena on auttaa sitä
haluavia oppilaita valmentautumaan lukion pitkän matematiikan vaatimuksiin.
Myös painotetun opetuksen luokissa kyse on opetussuunnitelmaa laajemmasta
oppimäärästä, mutta niiden kohdalla kyse on myös yhdestä tai kahdesta ylimääräisestä vuosiviikkotunnista. Ratkaisevampi ero on kuitenkin se, että vaikka ylimääräinen opetus koskee vain painotuksen kohteena olevaa oppiainetta, poikkeava ryhmitys kattaa kaikkien oppiaineiden opiskelun. Eroa voi lisätunteja (ja
siis resursseja) lukuun ottamatta verrata eroon siinä, muodostetaanko koulussa
muuta A-kieltä kuin englantia lukeville oppilaille oma luokka vai jakautuvatko he
vain omaksi ryhmäkseen vieraan kielen opetuksen ajaksi. Se järjestetäänkö painotettu opetus erillisessä luokassa vai jakamalla oppilaat painotetun opetuksen
ajaksi eri ryhmiin (tai lisätunteina muun opetuksen jälkeen), jää useimmiten koulun päätettäväksi (Seppänen, 2006). Yleisin tyyppi näyttää kuitenkin olevan luokkamuotoinen järjestely (Simola ym., 2015) ja myös opas Helsingin kaupungin painotettuun opetukseen luo mielikuvan erillisistä luokista (Helsingin kaupunki,
2020). Edellä A-kielen yhteydessä mainittu järjestely lienee yleisin ei-luokkamuotoinen ratkaisu ja mahdollistaa muiden A-kielten kuin englannin opetuksen järjes-
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tämisen myös kouluissa, joissa ryhmän koko ei riitä luokanmuodostuksen pohjaksi. Kuriositeettina on kuitenkin aiheellista muistuttaa, että painotetun opetuksen luokkien ’prototyyppi’, musiikkiluokka, syntyi peruskoulun sisään jo 1970luvulla (Törmälä, 2013).
Vaikka Suomen painotetun opetuksen luokkia voidaan perustellusti kutsua selektiivisiksi eli valikointiin perustuviksi, iso osa niistä tuntuu vastaavan huonosti
kansainvälisessä kirjallisuudessa käytettyä osaamiseen perustuvan (ability based)
luokan määrettä. Kuten Kupiainen ja Hotulainen (2019) ovat tuoneet esiin, vain
puolessa tuon valtakunnallisesti edustavan tutkimuksen painotetun opetuksen luokissa painotuksen kohde oli akateeminen oppiaine (nk. lukuaine), johon osaamisperusteisuudella kirjallisuudessa useimmiten viitataan – jos ei muuten, niin taitoja taideaineista usein puuttuvien standardoitujen osaamismittareiden vuoksi.
Myös se, miten oppilaat painotetuille luokille Suomessa valitaan, vaihtelee niin
kouluittain ja kunnittain kuin oppiaineittainkin ollen yleensä yhdistelmä osaamista tai aiempaa (koulu)menestystä kyseisessä oppiaineessa ja halua tai motivaatiota sen opetussuunnitelman mukaista oppimäärää laajempaan opiskeluun. Viime
vuosien keskustelussa painotettuun opetukseen tai muulle selektiiviselle luokalle
hakeutumisen syynä on lisäksi noussut vahvasti esiin päätyminen opetusryhmään,
joko kokoaa yhteen keskenään suhteellisesti samanlaisempia (tai samanlaisemmista kodeista tulevia) oppilaita. Tämän päivän valinta näyttäytyykin – tai sen
toivotaan näyttäytyvän – perheille ja oppilaille itselleen ennen kaikkea mahdollisuutena oppilaan omia toiveita ja kiinnostuksen kohteita paremmin tukevaan koulunkäyntiin.
Ei-akateemiseen oppiaineeseen perustuvien luokkien suuri osuus Suomen painotetun opetuksen luokkien joukossa tarkoittaa, että kansainvälisessä kirjallisuudessa osaamisperusteista luokanmuodostusta vastaan tai sen puolesta esitetyt argumentit sopivat monilta osin varsin huonosti oman peruskoulumme painotetun
opetuksen luokkien arviointiin. Keskeinen osaamisperustaista ryhmittelyä puoltava argumentti painottaa sitä, että homogeeninen luokka tarjoaa paremmin juuri
kyseisille oppilaille kohdistetun opetuksen, mikä johtaa kaikkien oppilaiden parempaan oppimiseen (Duflo ym., 2011; Loveless, 2009; Timmermans & RubieDavies, 2018; ks. myös Vygotsky, 1980). Painotetun opetuksen valintaan ylipäätään liittyvää mahdollista kotitaustan homogenisoitumista lukuun ottamatta on
epäselvää, missä määrin esimerkiksi urheilupainotteisen luokan oppilaiden osaaminen tai oppiminen eri lukuaineissa eroaa niin kutsutusta tavallisesta luokasta.
Osaamisperustaisen ryhmittelyn vastustajat taas kantavat huolta siitä, että heikommin menestyvien oppilaiden kohtaloksi tulee tyytyminen vähemmän päteviin
opettajiin, vähemmän vaativiin oppisisältöihin ja heikompaan kaverivaikutukseen
(peer effect) (Collins & Gan, 2013; Duru-Bellat & Mingat, 1998; Entwisle & Alexander, 1992). Huoli on opettajien pätevyyden osalta Suomessa vailla perusteita,
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opettavathan samat yläkoulun opettajat niin painotettuja kuin ei-painotettujakin
luokkia. Myös oppisisältöjen osalta ero painotetun opetuksen ja yleisopetuksen
luokkien välillä koskee ensisijaisesti vain painotuksen kohteena olevaa oppiainetta, joskin valikoituminen voi vaikuttaa oppilaskokoonpanon kautta myös siihen, kuinka hyvin muiden oppiaineiden opettajat onnistuvat kattamaan opetussuunnitelman tavoitteet opetuksessaan. Luokan oppilaskokoonpanon vaikutus
opetuksen toteutumiseen eri oppiaineissa olisikin mitä ajankohtaisin tutkimuskohde, myös huomioiden viime vuosien kiihtynyt keskustelu inkluusion vaikutuksesta erilaisten oppilaiden oppimiseen (ks. esim. Hienonen, 2020). Ilman tällaista tutkimusta sen arvioiminen, missä määrin luokkien välisissä eroissa on kyse
opetuksesta, missä määrin oppilaiden välisistä eroista, jää arvoitukseksi. Osaamisperustaisen ryhmittelyn ei myöskään ole aina todettu tuottavan edellä mainittuja
kielteisiä vaikutuksia (esim. Figlio & Page, 2002; Lefgren, 2004; Zimmer, 2003).
Eräs selitys ilmiölle lienee se, että osaamisperustaisen ryhmittelyn mahdollistama
oppilaiden osaamisen tasoon tarkemmin kohdistuva opetus kompensoi paremmin
osaavien oppilaiden mahdollisesti tuoman edun puuttumisen heikommin osaavien
oppilaiden ryhmissä (ks. myös Slavin ym., 1996). Suomessa samaan vaikutukseen
pyrkii ehkä oppimiseensa tukea tarvitsevien oppilaiden luokkien pitäminen muita
pienempinä ja sen mukaisesti osaamisen tasoltaan yhtenäisempinä (Kupiainen &
Hienonen, 2016).
Kouluvalinnan ja painotetun opetuksen luokkien nouseminen kriittisen tarkastelun kohteeksi seurasi hieman viiveellä peruskouluun 1990-luvulla kohdistuneita
muutoksia. Kosunen, Bernelius, Seppänen ja Porkka ilmaisivat asian vuonna 2020
ilmestyneessä kouluvalinnan urbaania segregaatiota lisäävää vaikutusta koskevassa artikkelissaan seuraavasti:
In Finland, the school choice as a policy was introduced in legislation in the late
1990s as a part of larger educational reforms promoting freedom, decentralization,
and choice in education, and was reasoned by an individualistic discourse
(Seppänen, 2006). - - According to van Zanten (2009) in the context of educational
choice, the essential question concerns how school choice as a process leads to the
academic and social grouping of pupils. (Kosunen ym., 2020,1465–1466.)

Kouluvalinta nousi Suomen PISA-menestyksen herättämän tasa-arvomaineen
haastajaksi Seppäsen väitöskirjan myötä vuonna 2006 (ks. myös Seppänen jo
2003). Keskustelu on jatkunut hieman vaihtuvin painotuksin, joiden keskeinen
näkökulma on kuitenkin ollut useimmiten koulutuksellisen segregaation uhka ja
empiirisenä tukena rekisteriaineisto tai vanhempien haastattelut (esim. Berisha &
Seppänen, 2017; Bernelius, 2013; Kosunen, 2016; Seppänen ym., 2015). Kuvaa
ovat täydentäneet Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamat oppimaan oppimisen arvioinnit, joissa luokkien välisiä eroja on tarkasteltu
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oppilastasolla (Kupiainen ym., 2011; Kupiainen, 2016a; Kupiainen & Hotulainen,
2019).

9.3 Suomen koulujen ja luokkien väliset erot kansainvälisen
tutkimuksen valossa
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.)

On kuitenkin kysyttävä, pitäisikö PISAn yhtenäiskoulua puoltava tulos paikkansa,
jos PISAn otanta mahdollistaisi luokkien välisten osaamiserojen huomioinnin
koulujen sisällä. Kuva peruskoulumme tasalaatuisuudesta joutui uuteen valoon
ruotsalaistutkijoiden julkaistua vuonna 2014 edellä jo mainitut TIMSS 2011 -tutkimukseen perustuvat tuloksensa Suomen huomattavasti muita Pohjoismaita suuremmista luokkien välisistä eroista (Yang Hansen ym., 2014). Suomi erottui Tanskan rinnalla myös vuoden 2012 PISA-tutkimuksen rehtorikyselyssä muista Pohjoismaista niiden koulujen osuudessa, joissa rehtori ilmoitti käytettävän akateemista menestystä oppilasvalinnassa vähintään luokkatasolla (Suomi 18 %, Tanska
24 %, Ruotsi 5 %, Norja 7 % ja Islanti 8 %). Ruotsissa luokkien välisten erojen
pienuutta selittää tosin erojen siirtyminen lisääntyneen kouluvalinnan myötä koulujen välisiksi (Yang Hansen ym., 2014). Luokkien väliset erot ovat väistämättä
pienemmät silloin, kun oppilaat on eroteltu jo valmiiksi koulutasolla keskenään
suhteellisen homogeenisiin ryhmiin. Oppilaiden ryhmittelyn kokonaisuus tulee
siis esiin vasta, kun koulun ja luokan roolia tarkastellaan samanaikaisesti.

9.4 Painotetut luokat Helsingin perusopetuksessa
Kouluvalintaa koskevan keskustelun keskiöön on useimmiten nostettu valintaa
pohtiva vanhempi (esim. Kosunen, 2016). Painotetun luokan valinnan lähtökohta
ei kuitenkaan ole valinnan tekevä vanhempi tai oppilas vaan koulutuksen järjestäjä, joka päättää kunnan koulutustarjonnasta. Tuodaksemme asian lähemmäksi
tämän päivän keskustelua esittelemme tilanteen tässä luvussa sellaisena kuin vanhemmat ja oppilaat kohtaavat sen nyt, vaikka oma tutkimusaineistomme on kerätty jo viime vuosikymmenen puolivälissä. Lukuvuoden 2020–2021 Helsingin
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peruskoulut -oppaan mukaan (Helsingin kaupunki, 2020) kaupungissa on 45 sellaista koulua, joissa on tämän tutkimuksen kohteena olevat vuosiluokat 7–9.
Näistä 29 on luokka-asteet 1–9 sisältäviä yhtenäiskouluja ja 16 vain luokka-asteet
7–9 sisältäviä kouluja, joista moni on niin kutsuttu sopimuskoulu ja tarjoaa myös
lukiokoulutusta. Jotkut sellaiset yksityiset sopimuskoulut tai valtion koulut, joiden
oppilaat ovat ottaneet osaa nyt raportoitavaan tutkimukseen on listattu kaupungin
esitteessä ryhmään ’muut koulut’ ilman tarkempaa tietoja mahdollisista painotetun opetuksen luokista. Näiden koulujen kaikki luokat on ryhmitelty koko koulun
kattavan oppilasvalinnan ja vieraskielisen opetuksen mukaan kielipainotteisiksi.
Oppaan 45 yläluokkien koulusta kaikissa oli tarjolla useampi kuin yksi A-kieli,
62 prosentissa A1-kielenä ja lopuissa A2-kielenä. Oppaasta ei kuitenkaan selviä,
toteutuuko kielitarjonta joka koulussa tai toimiiko muu A-kieli kuin englanti koulussa luokanmuodostuksen perustana vai ei. Kolmasosassa kouluista oli myös tarjolla vähintään yksi kielipainotteinen luokka (kielikylpy tai vieras- tai kaksikielinen opetus) ja kahdessa koulussa kolmesta vähintään yksi muu painotetun opetuksen luokka. Kun tilannetta tarkastellaan koulutasolla, painotetun opetuksen
luokkia (mukaan lukien kielipainotus) oli suhteellisesti eniten Itäisellä sekä Läntisellä ja pohjoisella alueella ja vähiten Koillisella alueella. Painotettuja luokkia
koskevassa keskustelussa paljon esillä olleita, jo alaluokilla alkavia musiikkiluokkia oli kullakin alueella vähintään yhdessä koulussa. Koska oppaasta ei käy ilmi
luokkien kokonaismäärä kouluissa, tilanne voi kuitenkin poiketa edellä sanotusta
suuntaan tai toiseen suhteutettaessa valinnan mahdollisuuksia koulujen oppilasmäärin. Oppaassa ilmoitetut painotukset vastaavat pitkälti tässä tutkimuksessa
esiin nousseita, joten emme esittele tarkemmin näitä vuoden 2020–2021 painotuksia, vaan käytämme analyyseissamme kevään 2017 yhdeksäsluokkalaisten
ilmaisemia painotuksia.

9.5 Tutkimuskysymykset
Lähdimme selvittämään koulujen ja luokkien välisiä eroja helsinkiläisissä yläluokkien (7–9) opetusta tarjoavissa kouluissa kohderyhmänämme seitsemännelle
luokalle syksyllä 2012 siirtyneet oppilaat, jotka päättivät peruskoulunsa keväällä
2015. Tarkastelumme painopiste on siinä, millaisia erilaisia luokkia helsinkiläiskouluissa oli tuona aikana, sekä siinä, miten niiden oppilaat erosivat toisistaan
seitsemännen luokan alussa, yhdeksännen luokan lopussa ja toisen asteen valinnassaan.
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Tutkimustamme ohjasi neljä tarkempaa tutkimuskysymystä:
1) Millaisissa luokissa seitsemännelle luokalle syksyllä 2012 siirtyneet helsinkiläisoppilaat opiskelivat yläkouluvuosiensa ajan?
2) Miten vuosiluokilla 7–9 erilaisissa luokissa opiskelleet oppilaat erosivat
toisistaan arvioinnissa osoittamassaan osaamisessa, oppimisasenteissaan
ja koulumenestyksessään?
3) Mikä osuus oppilaiden koulumenestyksessä ilmenevistä eroista selittyi
luokalla, luokkatyypillä tai koululla ja mikä oppilaan sukupuolella tai hänen vanhempiensa koulutuksella?
4) Miten erilaisissa luokissa opiskelleiden oppilaiden toisen asteen valinta
erosi toisistaan?

9.6 Tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät
Koska tarkastelumme kohdistuu kahteen mittausajankohtaan, eli seitsemännen
luokan alussa ja yhdeksännen luokan lopussa toteutettuihin arviointeihin, joudumme vastaamaan tutkimuskysymyksiimme aineistoilla, jotka eivät kaikilta osin
vastaa toisiaan. Kattavuudeltaan laajin aineisto on kevään 2015 yhteishakurekisterin tiedot helsinkiläisten peruskoulunsa keväällä 2015 päättäneiden oppilaiden
päättöarvosanoista ja toisen asteen valinnasta (N = 4 075), joiden pohjalta vastaamme kolmeen viimeiseen tutkimuskysymykseen. Toisen tutkimuskysymyksen
vastauksessa yhteishakurekisteristä saatujen päättöarvosanojen rinnalle nousevat
oppilaiden seitsemännen luokan alun ja yhdeksännen luokan lopun oppimaan oppimisen arvioinneissa ilmaisema osaaminen ja oppimisasenteet. Ensimmäiseen
tutkimuskysymykseen vastaamme laajentamalla arviointiin jommallakummalla
kerralla osallistuneiden oppilaiden ilmoittaman tiedon mahdollisesta painotetun
opetuksen luokastaan koskemaan myös heidän luokkatovereitaan. Edellä mainittujen lisäksi tukeudumme arviointeihin osallistuneiden oppilaiden arviointien yhteydessä ilmoittamiin kuudennen luokan arvosanoihin ja tietoon vanhempiensa
koulutuksesta sekä tutkimukseen jo sen alussa osallistuneiden oppilaiden ensimmäisen luokan opettajan arvioon oppilaan luku- ja laskutaidosta. Tästä aineiston
monilähteisyydestä seuraa, että toisen ja kolmannen tutkimuskysymyksen analyysit ja tulokset perustuvat eri ulottuvuuksiltaan ja kattavuudeltaan varsin erilaisiin
aineistoihin, mikä on pidettävä mielessä tulosten tulkinnassa. Koska tavoitteemme
on ennen kaikkea kuvata tutkimuksen kohteena oleva ilmiö niin tarkasti kuin se
aineistomme avulla on mahdollista, emme luo kausaalimallia painotetun opetuksen mahdollisesta vaikutuksesta, emmekä siis rajaa kohdejoukkoamme luvun 6
tapaan niihin oppilaisiin, joilta on saatavissa kaikki analyyseissa käytetty tieto.
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9.6.1 Käytetyt mittarit
Tutkimuksemme näkökulmasta keskeisin muuttuja on oppilailta kysytty tieto
siitä, millaisessa luokassa he opiskelevat eli luokan mahdollinen painotus tai sen
muuten koulun muista luokista erottava piirre. Tieto on siirretty myös niille kyseisen luokan oppilaille, jotka eivät syystä tai toisesta osallistuneet arviointiin. Tämän lisäksi olemme luoneet uuden kategorian ’Erityis- tai pienluokka’, johon
olemme keränneet ne luokat, joissa on vähemmän kuin viisitoista oppilasta. Päätökseen liittyy tietty virheluokituksen riski, mutta kuten Kupiainen ja Hienonen
(2016) sekä Kupiainen ja Hotulainen (2019) eri aineistoihin perustuvissa tutkimuksissaan ovat osoittaneet, perusopetukseen näyttää syntyneen 2010-luvulla
uudenlainen ’pienluokan’ tyyppi, jonka oppilaista keskimääräistä useampi saa tehostettua tai erityistä tukea. Osa näistä (alle 11 oppilaan luokat) ovat useimmiten
erityisluokkia.
Osaaminen

Käytämme analyyseissamme oppilaiden seitsemännen luokan syksyllä ja yhdeksännen luokan keväällä toteutetuissa arvioinneissa osoittamaa osaamista. Koska
seitsemännen luokan arviointi oli kattavuudeltaan muita arviointikertoja suppeampi, tämän luvun analyysien osaamiskomponentti sisältää vain kolme tehtävää: matemaattisen ajattelun Aritmeettiset operaatiot -tehtävän (Demetriou ym.,
1991; Demetriou ym., 1996), luetun ymmärtämisen Makroprosessointi-tehtävän
(Kintsch & van Dijk, 1978; Lehto ym., 2001; Lyytinen & Lehto, 1998) sekä sanallisen päättelyn Puuttuvan tiedon tehtävän (Ross & Ross, 1979). Näiden lisäksi
käytämme luvun 7 tarkastelun kohteena ollutta valikoimaa matematiikan ja luonnontieteiden vapautettuja PISA-tehtäviä.
Oppimisasenteet

Oppilaan oppimiseen ja kouluun liittyvistä asenteista olemme valinneet kolme kokonaisuutta, jotka koostuvat kukin kolmesta itsenäisestä, osin eri teoriataustaan
tukeutuvasta mutta toisiaan tukevasta ulottuvuudesta. Kokonaisuuksista kaksi,
oppimista tukevat ja oppimista haittaavat asenteet, koostuu aiemmassa tutkimuksessa keskeisiksi koulumenestyksen selittäjiksi osoittautuneista asenteista tai uskomuksista, jotka ovat siis yhteydessä koulumenestykseen, mutta joihin ei sisälly
oppilaan arviota tai kokemusta omasta osaamisestaan tai siitä saamastaan palautteesta. Ensin mainittuun sisältyvät yrittäminen, saavutusorientaatio ja koulun koettu tärkeys ja jälkimmäiseen luovutusherkkyys, välttämisorientaatio ja sattumausko, joka ei viittaa vain sattumaan vaan laajemmin mihin hyvänsä oman toiminnan ulkopuoliseen tekijään menestyksen tai sen puutteen selittäjänä. Näiden
motivationaalisiksi miellettävien (vaikuttavat tehtävään ryhtymiseen ja sen suorittamiseen eli put into motion) uskomusten tai asenteiden lisäksi halusimme
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tarkastella luokkien välisiä eroja myös oppilaiden osaamistaan koskevien uskomusten näkökulmasta. Tässä käytimme samoin jo luvussa 8 käyttämäämme kolmen uskomuksen kokonaisuutta eli oppilaan arviota omasta kyvykkyydestään
sekä hänen matematiikka- ja ajatteluminäkuvaansa.
Koulumenestys

Koulumenestyksen indikaattorina käytimme yhteishakurekisteriin kirjattujen lukuaineiden arvosanojen keskiarvoa sillä rajauksella, että huomioimme keskiarvossa vieraista kielistä vain A1- ja A2-oppimäärät. Muiden oppimäärien A1- ja
A2-kieltä korkeampien arvosanojen huomiointi korostaisi ehkä perustellusti tutkimuksen kohteena olevaa painotettujen luokkien eroa suhteessa muihin luokkiin,
mutta olemme pitäneet vertailun sisäistä samanlaisuutta tässä vaiheessa tärkeämpänä. On kuitenkin selvä, että niiden arvosanojen tuoma pieni lisä keskiarvoon
edesauttaa ainakin tiettyjen painotetun opetuksen luokkien oppilaiden mahdollisuuksia toisen asteen valinnassa, mihin palamme kolmannen tutkimuskysymyksen tuloksia raportoidessamme.
Oppilaiden aiemman osaamisen ja oppimisasenteiden indikaattorina käytämme heidän seitsemännen luokan alun arvioinnissa ilmoittamiaan kuudennen
luokan kevättodistuksen arvosanoja viidessä lukuaineessa (äidinkieli, matematiikka, A1-kieli, historia ja kemia). Olemme ottaneet kuriositeettina mukaan myös
oppilaiden ensimmäisen luokan opettajan arvion tämän luku- ja laskutaidosta,
vaikka tässä arviossa esiintyy muita muuttujia enemmän puuttuvia tietoja pitkittäistutkimuksen tutkimuksen etenemisen myötä kasvaneen kohderyhmän vuoksi.
Muut käytetyt indikaattorit

Edellisten lisäksi käytämme analyyseissa oppilaan ilmoittamaa tietoa hänen sukupuolestaan sekä kuudennella luokalla vanhemmilta sekä seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla oppilailta kerättyä tietoa vanhempien koulutuksesta. Jälkimmäisen osalta käytämme puuttuvien tietojen minimoimiseksi vanhempien koulutustiedoista laskettua, kolmiportaisella asteikolla ilmaistua keskiarvoa.
9.6.2 Tutkimusmenetelmät
Päinvastoin kuin painotetun opetuksen luokkia jo edellä tarkastelleessa luvussa 6,
tässä luvussa raportoitavat tulokset rajoittuvat aineiston sisältöperusteiseen
luokitteluun ja ryhmävertailuihin soveltuviin perusanalyyseihin. Tarkastelemme
ryhmien välisiä eroja käyttäen IBM:n SPSS 24 -tilasto-ohjelmaan sisältyvää
varianssianalyysia (ANOVA) ja ilmaisten ryhmien välisten erojen merkittävyyttä
eta²-kertoimen (η²) avulla. Maher kollegoineen (2013) esitti sen nollan ja yhden
välille asettuvien arvojen vertautuvan efektikoon mittarina myös usein käytettyihin Cohenin d -arvoihin seuraavasti: heikko η² = 0,001–0,039), keskisuuri
171

Oppimaan oppiminen Helsingissä
(η² = 0,060–0,110) ja suuri (η² = 0,140–0,200). Arkisesti η²-luvun voidaan lukea
ilmaisevan, kuinka suuren osan tarkastelun kohteena olevassa muuttujassa ilmenevästä vaihtelusta luokittelun pohjana ollut tekijä selittää (esim. η² = 0,29 tarkoittaa, että kyseinen tekijä selittää vaihtelusta 29 %).

9.7 Tulokset
Lähdimme vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseemme (eli millaisissa
luokissa syksyllä 2012 yläkoulunsa aloittaneet helsinkiläisoppilaat opiskelivat
luokkien 7–9 ajan), tarkastelemalla ensin oppilaiden alkuperäisiä vastauksia kyselylomakkeen painotusta koskevaan kysymykseen. Näin syntyneestä 12 ryhmästä moni jäi kovin pieneksi, joten yhdistimme ryhmiä painotuksen sisällön mukaisesti suurempiin kokonaisuuksiin päätyen taulukon 9.1 ryhmiin, joita käytämme jatkossa vastatessamme myöhempiin tutkimuskysymyksiin. Matematiikka-, luonnontiede- ja teknologiapainotteiset luokat on koottu tilan säästämiseksi yhteisen LUMA-nimikkeen alle.
Taulukko 9.1. Helsinkiläisten yhdeksäsluokkalaisten jakautuminen erilaisiin luokkiin keväällä 2014. Vanhempien koulutusta koskeva tieto on kysytty oppilailta viisiportaisella asteikolla, joka on muunnettu jälkikäteen kolmiportaiseksi (1 = perusaste tai ammatillinen toisen asteen koulutus, 2 = ylioppilas, 3 = alempi tai ylempi korkeakoulututkinto)*.
N

Osuus
oppilaista

Tyttöjä

Poikia

Vanhempien
koulutus

Kieli

397

11,0 %

55 %

45 %

1,31

LUMA

253

7,0 %

42 %

59 %

1,25

Yhteensä / Ka

650

18,0 %

50 %

50 %

1,29

Musiikki

178

4,9 %

70 %

30 %

1,33

Urheilu ja liikunta

239

6,5 %

43 %

57 %

1,12

Muu taito- tai taideaine

235

6,6 %

72 %

28 %

1,08

Yhteensä / Ka

652

18,0 %

61 %

39 %

1,17

2 138

59,3 %

49 %

52 %

0,90

168

4,7 %

33 %

67 %

0,28

2 306

64,0 %
52 %

48 %

1,16

50 %

50 %

1,05

AKATEEMINEN PAINOTUS

EI-AKATEEMINEN PAINOTUS

YLEISOPETUS
Yleisopetuksen luokka
Erityis- tai pienluokka
Yhteensä
Ei tietoa luokasta
Yhteensä / Ka

470
4 078

100

p

< 0,001

ƞ²

0,152

* Vain 52 prosenttia oppilaista vastasi vanhempiensa koulutusta koskevaan kysymykseen, ja kerätyn
tiedon kattavuus vaihtelee luokkatyypin mukaan, joten tuloksiin on syytä suhtautua tältä osin huomattavalla varauksella.
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Kuten taulukosta 9.1 voidaan nähdä, niistä 2 306 oppilaasta, joiden luokanmuodostuksen perustaa koskeva tieto oli käytettävissä, vain hieman alle 60 prosenttia
opiskeli ’tavalliseksi’ mielletyssä yleisopetuksen luokassa. Painotetun opetuksen
luokissa opiskeli useampi kuin joka kolmas oppilas (36 %), mikä on yli kaksi kertaa niin suuri osuus kuin Kupiaisen ja Hotulaisen (2019) valtakunnallisesti edustavaan otokseen perustuvassa tutkimuksessaan raportoima (15 %). Sen sijaan
pien- tai erityisluokassa opiskelevien osuus on jopa hieman pienempi kuin tuossa
valtakunnalliseen aineiston perustuvassa tutkimuksessa, mutta ero saattaa johtua
siitä, että olemme joutuneet muodostamaan ryhmän tässä tutkimuksessa pelkästään luokkakoon perusteella.
Vertailukohtana toimivan valtakunnallisen tutkimuksen tavoin, ja jopa vielä
tarkemmin, Helsingin painotetun opetuksen luokat jakautuivat tasan akateemisten
ja ei-akateemisten oppiaineiden painotusten kesken. Ensin mainittujen luokkien
joukossa suurimmat alaryhmät olivat matematiikka (N = 147), englanninkielinen
opetus tai painotus (N = 143), muu kielipainotus (N = 114) ja kielikylpy (N = 75),
ja ei-akateemisten painotusten joukossa urheilu ja liikunta (N = 239), musiikki (N
= 178) ja kuvataide (N = 124). Liikuntapainotuksen osuus oli siis koko painotuspaletissa ehdottoman hallitseva, vaikka olemme luokitelleet sinänsä melko pienen
tanssipainotuksen (N = 40) oppilaskoostumuksensa perusteella kuvataiteen ja ilmaisutaidon tapaan ryhmään ”muu taito- ja taideaine”.
Koulun sukupuolittuneita valintoja koskevia ennakkomielikuvia ehkä paremmin vastaten mutta Kupiaisen ja Hotulaisen (2019) valtakunnallisista tuloksista
poiketen kielipainotus näyttäytyy Helsingissä tyttöjen valintana, vaikka ero on
pienempi kuin päinvastainen ero poikien ’hyväksi’ matemaattis-luonnontieteellisen painotuksen luokissa. Urheilu- ja liikuntapainotuksen selvästä poikavoittoisuudesta huolimatta ei-akateemisen painotuksen luokat olivat kokonaisuudessaan
’tyttöjen valinta’, niin suuri tyttöjen yliedustus oli musiikkiluokissa ja muissa
taito- ja taidepainotteisen opetuksen luokissa. Sekä Kupiaisen ja Hotulaisen
(2019) että aiemman erityisopetustutkimuksen tapaan (esim. Lintuvuori 2019,
112–113) erityis- ja pienluokkien oppilaista kaksi kolmasosaa oli poikia.
Taulukosta 9.1 voidaan myös nähdä, miten oppilaan kotitausta on selvästi
yhteydessä painotetun opetuksen valintaan. Yleensä jo varhain tehdyn musiikkitai kielivalinnan mukaisten luokkien oppilaiden vanhemmat olivat keskimäärin
muita koulutetumpia, kun taas usein vasta seitsemännellä luokalla alkavien urheilua tai liikuntaa tai muuta taito- tai taideainetta kuin musiikkia painottavien luokkien oppilaiden vanhemmat erosivat yleisopetuksen luokkien oppilaiden vanhemmista selvästi vähemmän. Selvästi heikoimman koulutuksen olivat saaneet erityisja pienluokkien oppilaiden vanhemmat, joskin on huomattava, että puuttuvien
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vastausten osuus oli tässä ryhmässä erityisen suuri (71 % vs. ei-akateemisen painotuksen luokkien alle 30 %). Joten vaikka tulos vastaa aiempien tutkimusten
tuloksia, siihen tulee suhtautua tietyllä varauksella.
Edellä raportoidun valossa voimme siis muotoilla toisen tutkimuskysymyksemme nyt tarkemmin. Etsimme siis vastausta siihen, miten erityyppisten, akateemisen tai ei-akateemisen oppiaineen painotukseen perustuvien luokkien oppilaat
eroavat yleisopetuksen luokissa opiskelevista seitsemännellä ja yhdeksännellä
luokilla toteutetuissa arvioinneissa osoittamansa osaamisen ja oppimisasenteidensa sekä koulumenestyksensä suhteen. Taulukossa 9.2 on esitetty oppilaiden
arvioinneissa osoittama osaaminen ja koulumenestys ja taulukossa 9.3 oppilaiden
oppimisasenteet seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla.
Taulukko 9.2. Oppilaiden osoittama osaaminen 7. ja 9. luokalla sekä opettajien arvio heidän osaamisestaan. Ensimmäisen luokan alun opettajan arvio on kysytty Likert-tyyppisellä
asteikolla 1–7, 6. luokan lukuaineiden keskiarvo on laskettu oppilaan ilmoittaman viiden
lukuaineen (äidinkieli, matematiikka, englanti, historia ja kemia) keskiarvona ja 9. luokan
lukuaineiden keskiarvo on päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo tiettyjen, edellä kuvatuin kielten oppimääriä koskevin rajoituksin.
Luku- ja
laskutaito
1. lk *

Ajattelutaito
7. lk

Ajattelutaito
9. lk

MINIPISA
9. lk

Luk Ka
6. lk

Luk Ka
9. lk

Kieli

5,42

51 %

57 %

62 %

8,85

8,71

LUMA

5,83

50 %

57 %

63 %

8,89

8,64

Ka

5,57

51 %

57 %

63 %

8,86

8,68

Musiikki

5,23

49 %

57 %

59 %

8,63

8,53

Liikunta

5,09

40 %

44 %

50 %

8,28

8,16

Muu taito- tai taideaine

5,20

40 %

49 %

51 %

8,27

8,19

Ka

5,17

43 %

50 %

53 %

8,38

8,27

Yleisopetuksen luokka

4,78

39 %

44 %

47 %

8,13

7,98

Erityis- tai pienluokka

3,72

31 %

32 %

23 %

7,38

6,94

KAIKKI Ka

4,93

42 %

47 %

50 %

8,31

8,11

p

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

ƞ²

0,081

0,110

0,113

0,104

0,159

0,120

AKATEEMINEN

EI-AKATEEMINEN

YLEISOPETUS

*

Tieto ensimmäisen luokan opettajan arviosta on vain 413 oppilaalta, mutta olemme sisällyttäneet
sen taulukkoon sen ilmeisen ennustusarvon vuoksi.
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Taulukko 9.3. Oppilaiden oppimista tukevat ja sitä haittaavat asenteet ja uskomukset sekä
arvio omasta kyvykkyydestä ja osaamisesta 7. ja 9. luokalla (ka, Likert 1–7).
Opp.
tukeva
7. lk

Opp.
tukeva
9. lk

Opp.
haittaava
7. lk

Opp.
haittaava
9. lk

Kyvykkyys
7. lk

Kyvykkyys
9. lk

AKATEEMINEN PAINOTUS
Kieli

5,68

5,21

3,36

3,64

5,48

5,32

LUMA

5,80

5,25

3,10

3,45

5,75

5,44

Ka

5,72

5,23

3,38

3,56

5,58

5,37

EI-AKATEEMINEN PAINOTUS
Musiikki

5,54

5,02

3,20

3,49

5,33

5,08

Liikunta

5,39

4,97

3,57

3,77

5,18

5,00

Muu taito- tai taideaine

5,34

4,89

3,53

3,74

4,83

4,71

Ka

5,42

4,59

3,45

3,68

5,10

4,92

Yleisopetuksen luokka

5,32

4,88

3,63

3,69

5,08

4,92

Erityis- tai pienluokka

5,15

4,40

3,85

3,79

4,90

4,50

KAIKKI Ka

5,42

4,93

3,52

3,67

5,18

4,98

p

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,01

< 0,001

< 0,001

ƞ²

0,028

0,022

0,027

0,006

0,042

0,029

YLEISOPETUS

Kuten taulukoista 9.2 ja 9.3 voidaan nähdä, painotetun opetuksen luokkien oppilaat erosivat yleisopetuksen luokkien oppilaista sekä osaamiseltaan ja koulumenestykseltään että oppimisasenteiltaan. Erot olivat selvästi suuremmat osaamisessa kuin asenteissa tai uskomuksissa ja kaikkein pienimmät oppimista haittaavissa uskomuksissa, jotka näyttävät muiden tutkimusten tavoin (esim. Kupiainen
& Hotulainen, 2019) ’demokratisoituvan’ oppilaiden koulupolun edetessä läpi peruskoulun yläluokkien. Painotetun opetuksen luokat eivät kuitenkaan olleet keskenään yhtenäisiä, vaan myös niiden kesken on selviä, osin oppilaiden kotitaustaan ja sukupuoleen kytkeytyviä eroja.
Luokkien väliset erot näyttäytyvät kuitenkin hyvin erilaisilta, jos tilannetta tarkastellaan luokkatasolla. Taulukoissa 9.4 ja 9.5 on esitetty edellä taulukoissa 9.2
ja 9.3 oppilastasolla esitetyt tunnusluvut. Arvioinnissa mitatun osaamisen osalta
kyse on edellisten taulukoiden oppilaiden aggregoidusta tuloksesta, arvosanojen
kohdalla keskiarvoon sisältyvät myös kyseisten luokkien ne oppilaat, jotka eivät
ottaneet osaa arviointiin. Lukumääräeron merkitys on kuitenkin suhteellisen vähäinen, joten olemme päätyneet käyttämään analyyseissa kaikkea käytettävissä
olevaa tietoa.
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Taulukko 9.4. Opettajien arvio (Likert 1–7) oppilaiden luku- ja laskutaidosta ensimmäisen
luokan alussa sekä oppilaiden osoittama osaaminen (ratkaisuprosenttien keskiarvo)
arviointitehtävissä 7. ja 9. luokalla tarkasteltuna luokkatasolla (vrt. oppilastason taulukko
9.2). Huomio: eri tutkimuskertojen luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia johtuen tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden poikkeavista määristä.
Luku- ja
laskutaito
1. lk
AKATEEMINEN PAINOTUS

Ajattelutaito
7. lk

Ajattelutaito
9. lk

MiniIPISA
9. lk

Luk Ka
6. lk

Luk Ka
9. lk

Kieli

5,76

51 %

57 %

62 %

8,85

8,71

LUMA

5,46

47 %

57 %

63 %

8,81

8,64

Ka

5,56

50 %

57 %

62 %

8,84

8,68

EI-AKATEEMINEN PAINOTUS
Musiikki

5,31

49 %

57 %

59 %

8,64

8,53

Liikunta

5,13

41 %

44 %

50 %

8,33

8,16

Muu taito- tai taideaine

5,32

40 %

49 %

51 %

8,28

8,19

Ka

5,26

43 %

49 %

53 %

8,40

8,27

Yleisopetuksen luokka

4,80

39 %

44 %

47 %

8,10

7,98

Erityis- tai pienluokka

3,45

31 %

31 %

22 %

7,39

6,98

KAIKKI Ka

5,06

41 %

47 %

50 %

8,27

8,12

p

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,001

ƞ²

0,193

0,276

0,434

0,315

0,391

0,397

YLEISOPETUS

Sekä osaamisessa että oppimisasenteissa huomio kiinnittyy ennen kaikkea luokkaryhmien välisten erojen efektikoon voimistumiseen, kun tarkastelu siirretään
oppilastasolta luokkatasolle. Luokkatyypin selitysosuus nousi arvioinnissa mitatussa osaamisessa (7. ja 9. luokan ajattelutaito ja Mini-PISA- tehtävät) 32 prosenttiyksikköä ja koulumenestyksessä (6. ja 9. luokka) 35 prosenttiyksikköä. Vastaava
ero oli oppimista tukevissa uskomuksissa 23 prosenttiyksikköä, oppimista haittaavissa uskomuksissa 25 prosenttiyksikköä ja oppilaiden arviossa omasta kyvykkyydestään ja osaamisestaan 23 prosenttiyksikköä. Luokkatason tarkastelun
tuoma ero oli erityisen selvä oppilaiden 9. luokan arvioinnissa osoittamassa osaamisessa (ƞ² = 0,113 → ƞ² = 0,434) ja päättötodistuksen keskiarvossa (ƞ² = 0,120
→ ƞ² = 0,397) sekä asenteiden osalta oppilaiden yhdeksännen luokan uskossa
omaan osaamiseensa (ƞ² = 0,029 → ƞ² = 0,204) sekä oppimista tukevissa uskomuksissa (ƞ² = 0,022 → ƞ² = 0,137). Luokkatason keskiarvolla tarkasteltuna luokkatyyppi selitti siis peräti 43 prosenttia oppilaiden (luokkatyyppien oppilaiden)
arvioinnissa osoittamasta osaamisesta ja 27 prosenttia heidän päättöarvosanoissaan ilmenevistä eroista.
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Taulukko 9.5. Oppilaiden oppimista tukevat ja sitä haittaavat asenteet ja uskomukset sekä
oppilaiden arvio omasta kyvykkyydestään ja osaamisestaan 7. ja 9. luokalla (ka, Likert 1–
7) tarkasteltuna luokkatasolla (vrt. oppilastason taulukko 9.3).
Opp.
tukeva
7. lk

Opp.
tukeva
9. lk

Opp.
haittaava
7. lk

Opp.
haittaava
9. lk

Kyvykkyys
7. lk

Kyvykkyys
9. lk

AKATEEMINEN PAINOTUS
Kieli

5,68

5,21

3,37

3,63

5,48

5,32

LUMA

5,70

5,25

3,21

3,44

5,59

5,43

Ka

5,69

5,23

3,31

3,56

5,52

5,36

EI-AKATEEMINEN PAINOTUS
Musiikki

5,53

5,02

3,21

3,48

5,35

5,08

Liikunta

5,41

4,95

3,52

3,81

5,21

5,00

Muu taito- tai taideaine

5,34

4,89

3,50

3,74

4,84

4,72

Ka

5,42

4,95

3,43

3,69

5,12

4,92

Yleisopetuksen luokka

5,34

4,88

3,62

3,68

5,06

4,92

Erityis- tai pienluokka

5,17

4,45

3,90

3,79

4,91

4,47

KAIKKI Ka

5,41

4,94

3,53

3,67

5,15

4,98

p

< 0,001

< 0,001

< 0,001

< 0,01

< 0,001

< 0,001

ƞ²

0,076

0,137

0,076

0,058

0,106

0,204

YLEISOPETUS

Edellä esitetty tarkastelu vastaa jo osin kolmanteen tutkimuskysymykseemme,
jonka kohteena oli se, mikä osuus oppilaiden koulumenestyksessä ilmenevistä
eroista selittyy luokalla, luokkatyypillä tai koululla ja mikä oppilaan sukupuolella
tai hänen vanhempiensa koulutuksella. Koska painotetun opetuksen luokkien jakautuminen kouluihin on osin koulutuksen järjestäjän, osin ehkä yksittäisen koulun tavoitteista lähtevää, ja koulujen välisiin eroihin vaikuttavat myös monet koulutuspolitiikan ulkopuoliset tekijät, tarkastelemme taulukossa 9.6 kutakin tekijää
erikseen eli esittäen selitysosuuden silloin, kun muut tekijät eivät ole mukana analyysissa.
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Taulukko 9.6. Koulun, luokan, luokkatyypin, sukupuolen ja vanhempien koulutuksen selitysosuus (ƞ²) oppilaiden osaamisessa, oppimisasenteissa ja koulumenestyksessä ilmenevässä vaihtelussa* Eron merkitsevyys on ilmaistu usein käytettyjen asteriksien avulla siten,
että * = p < 0,05, ** = p < 0,01 ja *** = p < 0,001.
Koulutaso
p

ƞ²

Luku- ja laskutaito 1. lk

*

Ajattelutaito 7. lk

***

Ajattelutaito 9. lk

Luokkataso

Luokkatyyppi

Sukupuoli

Vanhempien
koulutus

ƞ²

p

ƞ²

p

ƞ²

p

ƞ²

0,120 ***

0,372

***

0,081

–

0,000

*

0,051

0,139 ***

0,274

***

0,110

***

0,013

*** 0,103

***

0,104 ***

0,260

***

0,113

***

0,019

*** 0,137

Mini-PISA 9. lk

***

0,136 ***

0,325

***

0,104

** 0,003

*** 0,066

Lukuaineiden Ka 6. lk

***

0,123 ***

0,291

***

0,159

***

0,013

*** 0,115

Lukuaineiden Ka 9. lk

***

0,132 ***

0,290

***

0,120

***

0,058

*** 0,143

0,126

0,302

0,018

0,103

p

OSAAMINEN

Ka

0,115

OPPIMISASENTEET
Oppimista tukevat 7.lk

***

0,052 ***

0,148

***

0,028

–

0,002

–

0,013

Oppimista tukevat 9. lk

***

0,046 ***

0,147

***

0,022

***

0,007

*

0,023

Oppimista haittaavat 7.lk

***

0,051 ***

0,166

***

0,027

***

0,014

*** 0,047

Oppimista haittaavat 9. lk

**

0,025 **

0,096

**

0,006

***

0,009

–

0,019

Minäkuva: Kyvykkyys 7. lk

***

0,049 ***

0,157

***

0,042

***

0,039

**

0,040

Minäkuva: Kyvykkyys 9. lk

***

0,040 ***

0,138

***

0,029

***

0,019

*** 0,055

0,044

0,142

0,015

0,037

Ka

0,026

*Puuttuvien tietojen vuoksi muuttujakohtainen N vaihtelee osin huomattavasti, joten taulukon lukuja ei
voi suoraan verrata toisiinsa. Puuttuvia tietoja on erityisen paljon 1. luokan luku- ja laskutaitoa koskevassa opettajan arviossa sekä vanhempien koulutusta koskevassa tiedossa. Arviointeihin osallistuneiden 7. ja 9. luokkalaisten välinen lukumääräero estää suoran vertailun selitysosuuksien välillä.

Edellä oppilas- ja luokkatasolla tehdyn vertailun tavoin myös nyt tehdyssä yksittäisten tekijöiden analyysissa luokka osoittautuu selvästi muita vahvemmaksi selittäjäksi oppilaiden välisille eroille niin seitsemännellä kuin yhdeksännelläkin
luokalla. Taulukosta 9.6 voidaan myös nähdä, että koulu nousee näin tarkasteltuna
hieman luokkatyyppiä (akateeminen/ei-akateeminen painotus, yleisopetus, pientai erityisluokka) vahvemmaksi selittäjäksi oppilaiden välisille eroille. On kuitenkin pidettävä mielessä, että taulukon riisuttu analyysi ei ota huomioon sitä, että
koulu, luokka ja luokkatyyppi sekoittuvat todellisuudessa keskenään tavalla, joka
heikentää yksittäisen tekijän taulukossa näkyvää selitysosuutta. Huomio kiinnittyy myös siihen, miten vähäiseksi sukupuolen selitysosuus jää, kun sitä verrataan
taulukon muihin muuttujiin. Sukupuoli sekoittuu kuitenkin luokkien välisiin eroihin, joten sen taulukossa pieneltä näyttävä rooli ei poista huolta, jota poikien alisuoriutuminen peruskoulussa on viime aikoina herättänyt (esim. Kaitila ym.,
2020; Pöysä & Kupiainen, 2018). Sen lisäksi on syytä huomata, että sukupuoli on
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ainoa tarkasteltu tekijä, jonka kohdalla ero oppilaiden yhdeksännen luokan oppimista haittaavissa uskomuksissa on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0,001),
vaikka eron efektikoko on pieni sukupuolen selittäessä vain yhden prosentin uskomuksissa ilmenevästä vaihtelusta. Kokonaiskuvan muodostaminen taulukkoon
valittujen tekijöiden välillä vaatii monitasomallinnusta, mihin meillä ei ole tämän
luvun puitteissa ollut mahdollisuutta. Kuten tämän teoksen luvussa 7 on todettu,
Mini-PISA-tehtävässä, jossa luokkatason selitysosuus (ƞ² = 0,325) on taulukossa
9.6 näkyvistä suurin, koulu selitti osaamisen vaihtelusta 8,7 prosenttia ja luokka
20,2 prosenttia silloin, kun näitä kahta tasoa tarkasteltiin samanaikaisesti.
Neljäs tutkimuskysymyksemme liittää painotetun opetuksen luokat edellä luvussa 8 käsiteltyyn toisen asteen valintaan (ks. myös Kupiainen, 2016b, 2019).
Edellä taulukossa 9.2 on jo käynyt ilmi, että toisen asteen valintaa pitkälti ohjaava
oppilaiden aiempi koulumenestys ei jakaudu tasaisesti erityyppisissä luokissa
opiskelevien oppilaiden kesken. Käyttäen pohjana kahteen alaryhmään jaettuja
akateemisen painotuksen luokkia (N = 45), kolmeen alaryhmään jaettuja ei-akateemisen painotetun opetuksen luokkia (N = 38), yleisopetuksen luokkia (N =
135) sekä pien- ja erityisluokkia (N = 35), luokkatyyppi selitti 16 prosenttia oppilaiden raportoimien kuudennen luokan arvosanoissa ja 12 prosenttia heidän päättöarvosanoissaan ilmenevästä vaihtelusta.
Taulukossa 9.7 on esitetty erityyppisissä luokissa opiskelevien oppilaiden ensimmäinen hakukohde sekä hakijoiden päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo.
Taulukko 9.7. Oppilaiden ensimmäinen hakukohde toisen asteen yhteisvalinnassa luokkatyypin mukaan; osuus ryhmän oppilaista ja päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo
Keskihajonnat jätettiin pois tilanpuutteen vuoksi.
Osuus
oppilaista

Luk
Ka

Osuus
oppilaista

Luk
Ka

Osuus
oppilaista

Luk
Ka

Kieli

8%

7,32

37 %

8,71

55 %

8,90

LUMA

10 %

7,25

57 %

8,83

32 %

8,74

Musiikki

11 %

7,18

38 %

8,61

51 %

8,78

Liikunta

17 %

7,01

40 %

8,51

42 %

8,29

Muu taito- tai taideaine

21 %

7,05

47 %

8,58

32 %

8,37

Yleisopetuksen luokka

30 %

6,93

48 %

8,41

22 %

8,54

Erityis- tai pienluokka

80 %

6,78

16 %

7,76

3%

7,83

Ka

26 %

6,95

45 %

8,49

29 %

8,61

Kuten jo luvussa 8 todettiin, ammatillinen koulutus on selvästi keskimääräistä heikommin peruskoulussa menestyneiden valinta (ka = 6,95), kun taas yleislukion
hakijoiden koulumenestys (ka = 8,49) ei eroa kovin paljon niiden oppilaiden menestyksestä, joiden ensimmäinen valinta oli joku erikoislukio tai -linja (8,61).
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Erikoislukio tai -linja on selvästi muita yleisempi valinta kieli- ja musiikkipainotteisten luokkien oppilaille, joista peräti puolet asetti jonkun erikoislukion tai linjan
ensimmäiseksi hakukohteekseen. On selvä, että kyse ei ole vain painotetusta opetuksesta, vaan kuten taulukosta 10.1 jo kävi ilmi, nämä ovat ne kaksi oppilasryhmää, joiden vanhemmat ovat keskimäärin muita koulutetuimpia. Ehkä yllättäen
erikoislukioihin ja -linjoille hakeneiden osuus jäi selvästi pienemmäksi kuin Kupiaisen ja Hotulaisen (2019) valtakunnalliseen aineistoon perustuvassa tutkimuksessa (55 %), jossa tosin myös painotettujen oppilaiden kokonaisosuus oli, kuten
olemme jo edellä todenneet, selvästi nyt todettua pienempi (15 % vs. 36 %).
Taulukossa 9.8 on esitetty oppilaiden toisen asteen valinta valintakohteen näkökulmasta eli kuinka suuri osuus ammatillisen koulutuksen, lukion yleislinjan tai
erikoislukion tai -linjan ensimmäiseksi vaihtoehdokseen asettaneista oppilaista oli
opiskellut yläkouluvuotensa minkäkinlaisessa luokassa.
Taulukko 9.8. Oppilaiden ensimmäinen hakukohde valintakohteen mukaan.
Ammatillinen
koulutus

Lukion yleislinja

Erikoislukio
tai -linja

Osuus
hakijoista

Kielipainotus

3%

9%

21 %

11 %

LUMA-painotus

3%

9%

8%

7%

Yhteensä

6%

18 %

29 %

18 %

Musiikkipainotus

2%

4%

9%

5%

Liikuntapainotus

4%

6%

10 %

7%

AKATEEMINEN PAINOTUS

EI-AKATEEMINEN PAINOTUS

Muu taito- tai taideainepainotus

5%

7%

7%

7%

Yhteensä

12 %

17 %

26 %

18 %

Yleisopetuksen luokka

70 %

63 %

45 %

60 %

Erityis- tai pienluokka

13 %

2%

1%

4%

929

1 614

1 033

3 576

YLEISOPETUS

N

Näin tarkasteltuna painotetun opetuksen luokan oppilaiden huomattava yliedustus
nimenomaan erikoislukioiden ja -linjojen oppilaiden joukossa nousee entistä selvemmin esiin. Kun akateemisen ja ei-akateemisen painotetun opetuksen luokissa
opiskeli kummassakin 18 prosenttia tutkimuksen tavoittamista oppilaista, heidän
osuutensa ensimmäisenä vaihtoehtonaan erikoislukioon tai -linjalle hakeneiden
joukossa oli lähes 10 prosenttiyksikköä korkeampi. Heidän osuutensa oli vielä
hieman suurempi, kun tilannetta tarkastellaan ensimmäiseen hakukohteeseensa
hyväksyttyjen näkökulmasta (Taulukko 9.9).

180

Oppimaan oppiminen Helsingissä
Taulukko 9.9. Ensimmäiseen hakukohteeseensa hyväksyminen valintakohteen mukaan.
Ammatillinen
koulutus

Lukion yleislinja

Erikoislukio
tai -linja

Osuus
hakijoista

Akateeminen painotus

7%

19 %

32 %

18 %

Ei-akateeminen painotus

12 %

18 %

28 %

18 %

Yleisopetuksen luokka

70 %

62 %

40 %

59 %

Erityis- tai pienluokka

11 %

1%

0%

4%

N

753

969

584

2 306

Kuten voidaan nähdä, painotetun opetuksen luokkien oppilaiden osuus erikoislukioihin ja yleislukioiden erikoislinjoille hyväksyttyjen joukossa ylittää selvästi
heidän osuutensa koko oppilasjoukosta (60 % vs. 36 %). On toki muistettava, että
moni painotetun opetuksen luokan oppilas edustaa osaamiseltaan, oppimisasenteiltaan, sukupuoleltaan ja kotitaustaltaan sitä oppilasryhmää, joka todennäköisimmin tulee valituksi haluamaansa hakukohteeseen myös yleisopetuksen luokalta. Kaiken kaikkiaan näyttää kuitenkin siltä, että painotetun opetuksen luokista
on tullut jonkinlainen ponnahduslauta niin Helsingin kuin myös muun maan erikoislukioihin ja -linjoille. Myös tältä osin tämän tutkimuksen tulokset siis tukevat
Kupiaisen ja Hotulaisen (2019, 160–161) tuloksia valtakunnallisesti havaitusta
ilmiöstä.

9.8 Yhteenveto
Lähdimme tutkimuksessamme selvittämään, millaisia viime vuosina niin tutkijoita kuin mediaakin paljon puhuttaneet painotetun opetuksen luokat Helsingissä
ovat, eli millaisia painotuksia kouluissa on tarjolla, millaisia oppilaita niille hakeutuu ja mitä niiden oppilaille tapahtuu perusopetuksen päättyessä. Painotetun
opetuksen luokat on jo pitkään nähty uhkana peruskoulun tasa-arvolle ja ovat olleet vuosituhannen vaihteessa kiihtyneen kansainvälisen kouluvalintaa koskevan
keskustelun ja kritiikin suomalaisen ilmentymän ytimessä (esim. Berisha & Seppänen, 2017; Kosunen, 2016; Kosunen ym., 2020; Seppänen, 2003; Seppänen
ym., 2015). Valtaosa tutkimuksesta on kuitenkin kohdistunut painotetun opetuksen luokkiin näennäisen yhtenäisenä ilmiönä, ja kyse on ollut ensisijaisesti koulutuspoliittisesti painottuneesta, vanhempien haastatteluihin tai rekisteriaineistoon
perustuvasta tutkimuksesta. Luokkien väliset erot ja luokanmuodostus ovat sen
sijaan olleet Kupiaisen, Hotulaisen ja Koivuhovin ensisijaisina mielenkiinnon
kohteina (Kupiainen, 2016a; Kupiainen & Hotulainen, 2019; Koivuhovi, 2021).
Näistä Kupiaisen ja Hotulaisen (2019) sekä Koivuhovin (2021) tutkimuksissa
kohteena on ollut nimenomaan painotetun opetuksen luokkien rooli oppilaiden
osaamisessa ja oppimisasenteissa ilmenevän vaihtelun selittäjänä. Luokkakoon
merkitystä on lisäksi tarkasteltu Kupiaisen ja Hienosen (2016) tutkimuksessa.
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Kupiainen ja Hotulainen (2019) selvittivät luokkien välisiä eroja rehtoreille osoitetulla, luokanmuodostusta koskevalla kyselyllä osana valtakunnallista oppimaan
oppimisen arviointia. Tässä vasta tutkimusaineiston keruun jälkeen kysymyksenasettelultaan täsmentyneessä tutkimuksessamme lähdimme liikkeelle Helsingin
kaupungin julkaiseman peruskouluoppaan (Helsingin kaupunki, 2020) kuvaaman
kaupungin perusopetuksen koulujen vieraiden kielten sekä painotetun opetuksen
luokkien tarjonnasta. Oppaan 45 yläluokkien koulusta kaikissa oli tarjolla useampi kuin yksi A-kieli, kouluista kahdessa kolmasosassa A1-kielenä ja lopuissa A2kielenä. Oppaasta ei kuitenkaan selviä, kuinka monessa koulussa kielitarjonta
vuosittain toteutuu tai toimiiko koulussa tarjottava nk. harvinainen A-kieli tai Aruotsi luokanmuodostuksen perustana, vai jakautuvatko oppilaat sen mukaisiin
ryhmiin vain kielten opetustuntien ajaksi. Joka kolmannessa koulussa oli myös
tarjolla vähintään yksi kielipainotteinen luokka (kielikylpy, vieras- tai kaksikielinen opetus) ja kahdessa koulussa kolmesta vähintään yksi muu painotetun opetuksen luokka. Painotetun opetuksen tarjonta on siis melko runsasta, ja sitä on
tarjolla kaikilla alueilla.
Luvussa 6 esitellystä tutkimuksesta poiketen olemme rajanneet tutkimuksemme yksinomaan yläluokille. Pohjana on oppilailta kysytty luokan painotus,
joka on laajennettu koskemaan myös niitä luokan oppilaita, jotka eivät syystä tai
toisesta ottaneet osaa kumpaankaan seitsemännellä ja yhdeksännellä luokalla toteutetuista arvioinneista, mutta joiden toisen asteen yhteishakutiedot voitiin yhdistää kyseiseen luokkaan. Olemme näin voineet laajentaa tutkimusjoukkoa 2 306
oppilaaseen niistä 4 078 oppilaasta, joiden toisen asteen valintatiedot sisältyivät
käytettävissämme olevaan rekisteritietoon.
Asetimme tutkimuksellemme neljä toisiaan täydentävää tutkimuskysymystä,
joilla etsimme ensiksi vastausta siihen, millaisissa luokissa yläkoulunsa syksyllä
2012 aloittaneet helsinkiläisoppilaat opiskelivat yläkouluvuosiensa ajan. Halusimme myös tietää, miten vuosiluokilla 7–9 erilaisissa luokissa opiskelleet oppilaat erosivat toisistaan arvioinnissa osoittamansa osaamisen, oppimisasenteidensa
ja koulumenestyksensä suhteen, ja mikä osuus oppilaiden koulumenestyksessä ilmenevistä eroista selittyi luokalla, luokkatyypillä tai koululla ja mikä osuus oppilaan sukupuolella tai hänen vanhempiensa koulutuksella. Lisäksi meitä kiinnosti,
miten erilaisissa luokissa opiskelleiden oppilaiden toisen asteen valinnat erosivat
toisistaan.
Kuten Kupiaisen ja Hotulaisen (2019) valtakunnalliseen aineistoon perustuvassa tutkimuksessa huomiomme kiinnittyi myös tässä tutkimuksessa heti alussa
siihen, että vain osa painotetun opetuksen luokista tukee niitä koskevan keskustelun helposti herättämää kuvaa osaamiseltaan ja kotitaustaltaan vahvasti muista
eroavasta ryhmittymästä perusopetuksen sisällä. Painotetun opetuksen luokissa
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opiskelevien oppilaiden osuus koko ikäryhmästä oli Helsingissä selvästi valtakunnallista suurempi (36 % vs. 15 %), mutta kuten tuossa Kupiaisen ja Hotulaisen
tutkimuksessa se jakaantui hämmästyttävän tasan johonkin akateemiseen vs. eiakateemiseen oppiaineeseen perustuvien luokkien kesken (18 % vs. 18 %). Oppilailta kysytty tieto ei kattanut sitä, miten luokkaan valikoituminen oli tapahtunut,
mutta summittainen katsaus painotetun opetuksen luokkia tarjoavien koulujen sivuille osoittaa, että valikoinnin keinot ovat monet. Kaikki painotetun opetuksen
luokat eivät siis ehkä oikeuta sen paremmin painotetun oppiaineen kuin oppilasvalinnan menetelmien osalta muissa suhteissa niiden kaltaisista oppilasvalintaan
perustuvista luokista kansainvälisessä keskustelussa usein käytettyä osaamisperustaisen (ability based) luokan määritettä (esim. Taylor ym., 2020).
Edellä todettu ei kuitenkaan tarkoita, että painotetun opetuksen luokassa opiskelu ei erottelisi oppilaita osaamisen, oppimisasenteiden, koulumenestyksen, sukupuolen ja vanhempien koulutuksen suhteen. Kotitaustan merkitys oli odotetusti
suurin niissä valinnoissa, jotka tehdään jo alaluokilla tai kielikylvyn tapauksessa
jo ennen sitä eli kieli- ja musiikkiluokkavalinnoissa, minkä lisäksi matemaattisluonnontieteellisiin oppiaineisiin painotetut luokat keräävät vielä yläluokillakin
keskimääräistä paremmin koulutetuista perheistä tulevia oppilaita. Akateemisesti
painotettujen luokkien oppilaissa ei kokonaisuutena ilmennyt sukupuolieroa,
mutta poikien yliedustus matematiikka-, luonnontiede- ja teknologiainotteisissa
luokissa oli ilmeinen (59 %) ja tyttöjen yliedustus kielipainotuksen luokissa hieman pienempi (55 %). Ei-akateemisen painotuksen luokat jakautuivat huomattavasti selvemmin sukupuolen mukaan poikien yliedustuksen ollessa urheilu- ja
liikuntapainotetun opetuksen luokissa (57 %), kun taas tyttöjen yliedustus musiikkiluokissa ja muissa ei-akateemisen painotuksen luokissa (kuvataide, tanssi,
ilmaisutaito) oli 70 prosenttia tai yli.
Musiikkiluokkia lukuun ottamatta akateeminen ja ei-akateeminen painotus
erottelivat oppilaita selvästi myös oppilaiden seitsemännen ja yhdeksännen luokan arvioinneissa osoittaman osaamisen ja koulumenestyksen suhteen. Ero oli selvin kuudennen luokan arvosanoissa, mikä saattaa osoittaa niiden keskeisyyden
painotetun opetuksen valinnalle. Luokkatyypin selitysosuus oppilastason vaihtelusta oli kuitenkin yli 10 prosenttia myös perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvossa sekä seitsemännen ja yhdeksännen luokan arvioinneissa
mitatussa ajattelutaidossa ja Mini-PISA-tehtävissä. Kun tiedot aggregoidaan luokkatasolle, luokkatyypin selitysosuus kasvoi kolminkertaiseksi. Se oli suurin yhdeksännen luokan arviointitehtävissä mutta selitti lähes 40 prosenttia myös sekä
kuudennen että yhdeksännen luokan arvosanoissa ilmenevästä vaihtelusta. Kuten
oppilasarviointia koskeva tutkimus on osoittanut, päättöarvosanoissa ilmenee
huomattavaa osaamisen tasosta riippumatonta koulujen välistä vaihtelua (esim.
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Ouakrim-Soivio, 2013; Ouakrim-Soivio ym., 2017), mutta sen suunta on pääsääntöisesti ollut vastakkainen nyt löydetyille eroille, jotka vastaavat Kupiaisen vuoden 2016 metropolialueen tutkimuksessaan havaitsemia (Kupiainen, 2016c).
Myös luokkatyypin mukaiset erot oppilaiden oppimiseen ja kouluun kohdistuvissa asenteissa ja uskomuksissa voimistuivat selvästi siirryttäessä oppilastason
tarkastelusta luokan tai luokkatyypin tasolle, vaikka ne olivat aiemman tutkimuksen tavoin selvästi osaamiseroja pienemmät.
Verrattaessa koulun, luokan ja luokkatyypin sekä oppilaan sukupuolen ja vanhempien koulutuksen roolia osaamisessa, koulumenestyksessä ja oppimisasenteissa ilmenevän vaihtelun selittäjänä kävi ilmeiseksi, että ehdottomasti vahvin
erojen selittäjä oli luokka – ei siis luokkatyyppi. Kun tekijöitä tarkasteltiin toisistaan erillään, luokan selitysosuus oli suurin eli 32,5 prosenttia yhdeksännen luokan keväällä tehdyissä Mini-PISA-tehtävissä. Kuten Kupiainen ja Hautamäki
osoittivat edellä luvussa 7, luokan selitysosuus heikkenee 20,2 prosenttiin, kun
koulu ja luokka huomioidaan samanaikaisesti, koulun selitysosuuden ollessa 8,7
prosenttia. Luokan merkitys ylitti kuitenkin selvästi niin koulun kuin sukupuolenkin tai vanhempien koulutuksen merkityksen. Luokan selitysvoiman oleellisin
elementti ei siis kuitenkaan ole painotettu opetus vaan siihen sekoittuvat niin muut
luokanmuodostukseen liittyvät tekijät kuin asuinalueiden väliset sosioekonomiset
erotkin. Jälkimmäisten seurauksena yksittäisten koulujen luokat ovat ehkä pienja erityisluokkia lukuun ottamatta suhteellisesti samanlaisempia kuin selvästi erilaisella alueella sijaitsevan koulun luokat, vaikka luokat olisi muodostettu molemmissa samojen periaatteiden mukaan.
Kuten painotetun opetuksen ja yleisopetuksen luokkien välisten erojen perusteella oli odotettavissa, niiden oppilaat erosivat toisistaan myös toisen asteen valinnassaan. Myös tässä lienee kuitenkin vain osin kyse painotetun opetuksen vaikutuksesta osan selittyessä erilaisille luokille valikoituvien oppilaiden kotitaustaan ja sukupuoleen kytkeytyvistä eroista. Kuten Kupiainen ja Hotulainen totesivat jo tämän kirjan luvussa 8, ammatillinen koulutus on selvästi keskimääräistä
heikommin peruskoulussa menestyneiden valinta (päättötodistuksen lukuaineiden
ka = 6,95), kun taas yleislukion hakijoiden koulumenestys (ka = 8,49) ei eronnut
kovin paljon niiden oppilaiden menestyksestä, joiden ensimmäinen valinta oli
joku erikoislukio tai -linja (8,61). Erikoislukion tai -linjan valinta oli kuitenkin
erityisen ominaista painotetun opetuksen luokkien oppilaille, joista selvästi osuuttaan suurempi osuus asetti sellaisen ensisijaiseksi hakutoiveekseen. Valinta oli
erityisen suosittu kieli- ja musiikkipainotteisten luokkien oppilaiden keskuudessa
(55 % ja 51 %) mutta selvästi yleisopetuksen luokkia (22 %) yleisempi myös muiden painotetun opetuksen luokkien oppilaille (liikuntapainotus 42 %, muiden
taito- ja taideaineiden sekä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden painotus 32
%). On kuitenkin selvä, että eroissa ei ole kyse vain painotetun opetuksen luokalla
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opiskelusta vaan myös eroista oppilaiden kotitaustassa, joka on myös yleisopetuksen luokkien oppilailla yhteydessä erikoislukion tai -linjan valintaan. Myös sillä,
millaisia oppiainepainotuksia erikoislukiot ja -linjat tarjoavat, on toki merkitystä.
Lienee selvä, että erityisesti niissä hakukohteissa, joille hakemisessa painaa näyttö
tietyssä oppiaineessa tehdystä työstä tai harrastuneisuudesta, hakija saa erityistä
hyötyä niistä painotetun opetuksen lisäoppitunneista, joista hän on saanut oppiaineen parissa koulussa nauttia.
Painotetulla luokalla opiskelun merkitys korostuu entisestään, kun tilannetta
tarkastellaan ensimmäiseen hakukohteeseensa joko suoraan tai varapaikan kautta
hyväksyttyjä. Kun akateemisten ja ei-akateemisten painotetun opetuksen luokilla
opiskeli molemmilla 18 prosenttia tutkimusjoukkomme oppilaista, heidän osuutensa oli erikoislukioihin ja yleislukioiden erikoislinjoille hyväksytyistä oppilaista
32 ja 28 prosenttia vain 40 prosentin paikoista jäädessä yleisopetuksen luokkien
oppilaille. Näyttää siis siltä, että painotetun opetuksen luokista on tullut helsinkiläisoppilaiden ehkä hyvinkin tuntema ponnahduslauta niin Helsingin kuin muunkin maan erikoislukioihin ja -linjoille.

9.9 Pohdinta
Suomen PISA-menestyksen keskeisimpänä tekijänä on nähty peruskoulu ja sen
osana heikoimpien oppilaiden tukemisen keskeisyys suomalaisessa koulutuksellisen tasa-arvon tulkinnassa (esim. OECD, 2011; Sabel ym., 2011; Vainikainen
ym., 2017). Tutkimuksemme lähtökohta poikkeaa kuitenkin niin uusliberalismin
kritiikkiin nojautuvasta kouluvalintaa ja painotetun opetuksen luokkia koskevasta
tutkimuksesta (esim. Kosunen, 2016; Seppänen, 2003; Seppänen ym., 2015) kuin
Vainikaisen ja kollegojen (2017; ks. myös Willms, 2010) koulun ja luokan vaikutuksen pohdintaan tukeutuvasta tulkinnastakin. Molemmissa osaamiserot nähdään
ikään kuin lähtökohtaisesti peruskoulun tasa-arvotavoitteen vastaisina (ks. myös
Kalenius, 2020). Tämän voi kiistatta nähdä olevan ristiriidassa peruskoulun tasaarvotavoitteiden kanssa. Olemme kuitenkin halunneet olla avoimia tulkinnalle,
että painotetun opetuksen luokkien taustalla voi olla oikeutettu pyrkimys toteuttaa
tuota tasa-arvotavoitetta (equality of opportunity) niin, että se huomioi samalla
tasavertaisesti (equity) oppilaiden oikeuden uuden oppimiseen riippumatta siitä,
sijoittuvatko he osaamisessa väistämättä ilmenevän vaihtelun ala-, keski- vai yläpäähän. Kuten Vainikainen ja kollegat (2017, 244) toteavat, kaikkien Pohjoismaiden peruskouluja on ohjannut pyrkimys ”to provide equal possibilities for
learning for every child regardless of their socio-economical background or residential area [- -]”. Suomalaisessa peruskoulussa tavoitteen on kuitenkin tulkittu,
ehkä Willmsin (2010) hengessä, tarkoittavan erityisesti osaamisjakauman alapäätä.
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Jos edellä siteerattua tavoitetta lähestytään Vygotskyn (1980) oppimisen teorian
keskiössä olevan lähikehityksen vyöhykkeen (Zone of Proximal Development eli
ZPD) näkökulmasta, on kuitenkin selvä, että kaikkien oppilaiden yhtäläinen mahdollisuus uuden oppimiseen ei toteudu silloin, kun kaikki saavat samaa opetusta
(ks. myös Slavin & Madden, 2001). Oppimiseroihin on vastattu Suomessa jo pitkään tukemalla heikompien oppilaiden oppimista erilaisilla koulutasolla järjestetyillä tukitoimilla, mutta muiden oppilaiden osalta mahdollinen opetuksen eriyttäminen oppilaan aiemman osaamisen mukaan on useimmiten jätetty yksittäisten
opettajien toiminnan varaan. Siinä, missä peruskoulun alun tasoryhmien tavoitteena oli (positiivisesti tulkittuna) jakaa oppilaat ryhmiin, joiden opetus kohdistuisi mahdollisimman hyvin heidän aiemman osaamisensa mukaiselle lähikehityksen vyöhykkeelle, painotetun opetuksen luokkien voi ajatella tavoittelevan samaa osaamisjakauman toisessa päässä mutta ilman noihin varhaisiin tasoryhmiin
liittyneitä vuosiluokan mukaisen oppimäärän saavuttamista ja oppilaiden myöhempien koulutusvalintojen mahdollisuuksia koskevia rajoitteita. Rinnastuksen
voi karkeudestaan huolimatta ajatella toimivan silloin, kun painotuksen kohde on
jokin akateeminen oppiaine, mutta se on ilmeisen perusteeton painotetun opetuksen kohdistuessa ei-akateemiseen oppiaineeseen – koskivathan aiemmat tasoryhmät yksinomaan keskeisiä lukuaineita. On myös syytä korostaa, että painotetun
opetuksen luokat poikkeavat peruskoulun alkuvuosien tasoryhmistä myös siinä,
että ne eivät koske vain sitä oppiainetta, jossa osaamiseroja ilmenee, vaan niiden
mukainen luokanmuodostus kattaa kaikki oppiaineet. Luokanmuodostuksen ratkaisee kuitenkin vain painotuksen kohteena olevaan oppiaineeseen kohdistuvassa
osaamisessa tai kiinnostuksessa ilmenevät oppilaiden väliset erot. Keskeiseksi tekijäksi näyttääkin muodostuvan oppilaiden (tai etenkin varhaisissa valinnoissa
heidän vanhempiensa) tieto tai odotus, että painotetun opetuksen luokan valitessaan oppilas pääsee todennäköisesti opiskelemaan luokkaan, jonka muut oppilaat
jakavat ainakin osin heidän kiinnostuksen kohteensa. Etenkin vanhemmilla painava syy saattaa myös olla, että kyseisten luokkien oppilaat ovat aiemman tutkimuksen valossa (esim. Kupiainen & Hotulainen, 2019) keskimääräistä vahvemmin koulutyöhön sitoutuneita ja motivoituneita sekä ja tulevat suhteellisesti samanlaisemmista kodeista kuin heidän oma lapsensa.
Jo ennen peruskoulua alkunsa saaneet musiikkiluokat muodostavat painotetun
opetuksen luokkien joukossa edelleen oman, muista poikkeavan kokonaisuutensa.
Osin ero syntyy siitä, että kyse on taiteenalasta, joka on muita laajemmin ja näkyvämmin tuettu myös koulun ulkopuolella niin taiteen perusopetuksen kuin muunkin musiikkikasvatuksen toimesta. Koulun ulkopuolella tarjottavan maksullisen
opetuksen, musiikkiluokkien normitetun valintamenettelyn sekä instrumenttihankinnan kustannusten myötä musiikkipainotus on painotusvalinnoista myös sel-
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vimmin yhteydessä vanhempien koulutukseen ja haluun tukea lapsensa harrastuneisuutta (Kosunen, 2016). Musiikkiluokilla on myös useimmista muista painotetun opetuksen luokista poiketen kouluissa usein erityinen rooli yhteisöllisyyden ja
osallisuuden edistämisessä koulun erilaisten juhlien ja kokoontumisten vakioesiintyjien takaajana. Musiikin lailla jo alaluokilla tehtävänä valintana tapahtuvan
kielipainotuksen takana saattaa usein olla vanhempien oma kielitaito ja -harrastuneisuus tai vain ymmärrys siitä edusta, mitä varhainen ja monipuolinen vieraiden
kielten oppiminen voi lapselle tuoda.
Myös tämän tutkimuksen tulosten valossa on ilmeistä, että painotettuihin luokkiin liittyy monia oppilaiden välistä tasa-arvoa rapauttavia piirteitä. Näihin kuuluu
myös se kouluvalinnan yhteydessä vähemmän esillä ollut seikka (ks. kuitenkin
Yle, 2020), että painotetun opetuksen luokalla opiskelevat saavat pien- ja erityisopetuksen luokkien oppilaiden tavoin käyttöönsä opetusresursseja, jotka ylittävät
muiden oppilaiden tuntikehyksen mukaiset oppitunnit. Tämä koskee tosin kahden
A-kielen lukijoita riippumatta siitä, onko heidät erotettu omaksi opetusryhmäkseen vai ei. Oleellisempi kysymys lienee kuitenkin se, miksi oppilaan halu käyttää
hyödyksi mahdollisuutta painottaa opiskelussaan jotain yksittäistä oppiainetta
’palkitaan’ sillä, että hän saa opiskella myös kaikkia muita oppiaineita samojen,
yhteen oppiaineeseen kohdistuvien kriteerien avulla valittujen oppilaiden kanssa.
Edellä jo mainitun metropolialueen kaikki kunnat kattaneen tutkimuksen eräs tulos oli, että kaikki oppilaat näyttivät hyötyvän luokkatovereista, joiden osaamisen
taso oli heitä parempi (Kupiainen, 2016b, 80–82). Itseä heikommin menestyvien
luokkatovereiden kielteinen vaikutus oli se sijaan erityisen selvä keskimääräistä
paremmin osaavilla oppilailla.
Myös tämän tutkimuksen tulosten valossa huoli painotetun opetuksen luokkien
perusopetuksen tasa-arvoa rapauttavasta luonteesta näyttää olevan monilta osin
perusteltu. Jo pohdintamme alussa totesimme kuitenkin, että tarkasteluamme ohjasi aiemmasta kouluvalintaa koskevasta tutkimuksesta poikkeava näkökulma painotetun opetuksen luokille päätyvien, usein keskimääräistä paremmin menestyvien, oppilaiden oikeudesta samanlaiseen etenemiseen uuden oppimisessa, minkä
yleisopetuksen luokka tarjoaa keskitason oppilaalle ja pien- tai erityisopetuksen
luokka oppimiseensa tukea tarvitsevalle. Vain oppimiseensa enemmän tukea tarvitsevien oppilaiden erityistarpeiden huomioiminen ei nähdäksemme täytä perusopetuksen tavoitetta kaikkien oppilaiden yhtäläisestä oikeudesta oppimiseen.
Viime aikoina on tosin alkanut kuulua soraääniä myös koskien tukea tarvitsevien
oppilaiden vanhempien tai oppilaan itsensä oikeutta valita – painotetun opetuksen
tavoin – tuon tuen toteutumisen paikka. Voidaan silti kysyä, kuinka hyvin painotetun opetuksen luokat soveltuvat täydentämään kaikkien oppilaiden oikeutta rakentaa osaamistaan jo hankitun pohjalle. On vaikea nähdä, miksi jalkapallosta,
kuvataiteesta, vieraista kielistä tai matematiikasta kiinnostuneet ja niissä hyvin
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menestyvät oppilaat tulisi koota opiskelemaan yhdessä myös kaikki muut oppiaineet.
Eikö kaikkien oppilaiden oikeutta taitotasonsa mukaiseen uuden oppimisen
haasteeseen palvelisi paremmin se, että opetuksen eriyttäminen koskisi aina vain
kyseistä oppiainetta? Näin valtaosa oppilaista opiskelisi inkluusioperiaatteen mukaisesti useimpia oppiaineita yhdessä muiden kanssa, ja jopa silloin, kun yksittäinen oppilas opiskelisi useampaa oppiainetta painotetun opetuksen ryhmässä,
nämä kokoaisivat aina yhteen hieman erilaisen joukon eri oppiaineista kiinnostuneita oppilaita. Viime kädessä kyse lienee siitä, onko peruskoulu kypsä pohtimaan, onko kaikenlaisten oppijoiden taipumusten ja vahvuuksien huomioiminen
mahdollista niin, että yhden eteneminen ei ole pois toisen oppimisen mahdollisuuksista. Olisiko niin, että 1980-luvun tasoryhmien kielteinen varjo on ollut liian
hallitseva? Teoreettisesti tarkasteltuna ehdotuksessamme olisi ehkä lähinnä kyse
Vygotskyn lähikehityksen periaatetta seuraavan Slavinin Success for All -mallin
soveltamisesta nykyisen opetussuunnitelman mukaisina tai sen tavoitteet ylittävinä oppiainekohtaisina polkuina osana yhtenäistä peruskoulua.
Lienee selvä, että malli ei tulisi poistamaan ylöspäin eriytettyjen ja muiden
ryhmien välistä eroa oppilaiden kotitaustassa, mutta jos ja kun ryhmät vaihtuisivat
oppiaineittain, vinouman voi arvioida jäävän vähäisemmäksi kuin nyt painotetun
opetuksen luokalla, ja useimmat oppilaat opiskelisivat useimpia oppiaineita luokassa, jonka oppilasjoukko edustaisi kotitaustansa suhteen alueen lapsia ja nuoria.
Tämän luvun alkupuolella siteerattu Lovelessin (2009) tutkimus advanced placement -luokkien lopettamisen kielteisestä vaikutuksesta alemmista sosiaaliryhmistä tulleisiin oppilaisiin, jotka olivat löytäneet niiden avulla uutta haastetta ja
motivaatiota opiskeluunsa, antaa syyn toivoa, että oppiainekohtainen ylöspäin
eriyttäminen voisi johtaa samaan myös Suomessa.
On myös selvää, että tutkimuksemme ei ole viimeinen sana perusopetuksen
osaksi pikkuhiljaa kasvaneista painotetun opetuksen luokista. Monta kysymystä –
ennen kaikkea painotetussa luokassa opiskelun kokemus ja sen vaikutus yksittäisen oppilaan oppimiseen, motivaatioon ja kuvaan itsestään oppijana – jää tässä
tutkimuksessa kokonaan tai osin ilman vastausta. Keräämämme tutkimusaineisto
tarjoaa kuitenkin mahdollisuuksia myös tätä luotaavien kysymysten tarkasteluun.
Luvussa 6 raportoidussa tutkimuksessa ja osin tässä tutkimuksessa hyödynnettyyn
aineistoon perustuvassa väitöskirjassaan (2021) Koivuhovi on pyrkinyt vastaamaan kysymykseen painotettujen luokkien vaikutuksesta etenkin oppilaiden
minäkuvaan oppijana ja osaajana. Olemme kuitenkin tyytyneet tarkastelemaan
tässä luvussa tilannetta yläluokkien alussa ja lopussa ilman yritystä rakentaa kausaalisuutta niiden välille. Osin kyse on siitä, että koska arviointiin ei yläluokilla
sisältynyt opetussuunnitelman mukaista osaamista mittaavaa koetta, oppiaine-
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kohtaisen oppimisen merkitys nyt mitatulle yleisemmälle ajattelutaidolle jäisi pakostakin arvailujen varaan. Yläluokkien oppilaskyselyyn ei myöskään sisältynyt
kysymyksiä, jotka olisivat kohdistuneet suoraan oppilaiden kokemukseen opiskelustaan painotetun opetuksen tai yleisopetuksen luokassa. Katsomme näin ollen
painotettujen luokkien varsinaista vaikutusta koskevien kysymysten ajan olevan
myöhemmin.
Mielenkiintoista olisi myös selvittää kunnan koulutuspolitiikasta päättävien tahojen sekä yksittäisten koulujen näkemyksiä siitä, mitkä seikat ovat johtaneet painotetun opetuksen luokkien perustamiseen kouluissa. Onko syynä ollut halu tarjota parasta mahdollista opetusta kiinnostuneille ja lahjakkaille oppilaille, homogeenisemmat opetusryhmät, opettajien vahvuuksien hyödyntäminen vai kouluun liitettävien mielikuvien (’brändäyksen’) rakentaminen – vai kenties kaikki
yhdessä? Olisi tärkeää myös selvittää, missä määrin painotetun opetuksen luokkia
koskeva tutkimus tavoittaa koulut ja koulutuspoliittiset päättäjät. Onko niiden
mahdollisista myönteisistä tai kielteisistä vaikutuksista yksittäisille oppilaille,
opetukselle tai koululle käyty keskustelua ja jos on, niin minkälaista ja onko se
johtanut muutoksiin koulujen tarjonnassa.
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10
10 Pitkittäistutkimuksen yhteenveto ja
päätelmät
Jarkko Hautamäki ja Irene Rämä
Olemme koonneet tähän lukuun seurantatutkimuksen keskeisimpiä tuloksia. Lähtökohdat ja tulokset esitellään yksityiskohtaisemmin luvuissa 2–9 lähtien liikkeelle ensimmäisen luokan oppimisvalmiuksien arvioinnista ja edeten kohti peruskoulun päättövaihetta ja siirtymistä toisen asteen opintoihin.

10.1 Yhteenvetoa luvuista
Teoksen ensimmäisessä luvussa esitellään lyhyesti suomalaisen oppimaan oppimisen tutkimuksen teoreettinen ja historiallinen tausta vuodesta 1996 eteenpäin
sekä tarkemmin se, miten vuonna 2007 alkanut Helsingin pitkittäistutkimus laajentui vuoteen 2015 mennessä kattamaan kaikki Helsingin peruskoulujen yhdeksäsluokkalaiset. Luvussa esitellään myös arvioinnissa käytetyt osaamistehtävät ja
asennekyselyt sekä tutkimuksen eri vaiheet. Tutkimukseen valittiin syksyllä 2007
mukaan 16 helsinkiläiskoulua niin, että mukaan tulivat näiden koulujen kaikki ensimmäiset luokat ja niiden oppilaat. Tämä 744 oppilaan joukko muodostaa pitkittäistutkimuksen ytimen. Oppilaiden osaamisen ja oppimisasenteiden etenemistä
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seurattiin siten, että tutkimuksessa alusta asti mukana olleiden koulujen ja luokkien lisäksi siihen liitettiin mukaan koulua vaihtaneiden oppilaiden uudet luokkatoverit. Näin jatkettiin kaikissa koulusiirtymissä. Alkuperäisestä 744 oppilaasta
valtaosa siirtyi tutkimuksen aikana uuteen kouluun (osa toki vain lähimpään yläluokkien kouluun); tutkimuksen edettyä 9. luokalle mukaan päätettiin ottaa kaikki
Helsingin peruskoulut eli 52 koulua, joissa oli yhteensä 3 887 oppilasta. Näin tulokset voidaan yleistää koskemaan kaikkia Helsingin peruskoululaisia. Tieto oppilaiden toisen asteen valinnasta saatiin yhteisvalintarekisteristä.
Toisessa luvussa tarkastellaan oppilaiden taitojen kehittymistä neljän ensimmäisen kouluvuoden aikana. Lähtökohtana on ensimmäisen luokan alussa toteutettu oppimisvalmiuksien arviointi. Sitä seurasivat toisen luokan keväällä oppilaiden kielellisten ja matemaattisten taitojen arviointi ALLU- ja MAKEKO-testeillä,
ja neljännen luokan syksyllä varsinainen oppimaan oppimisen arviointi. Toisella
luokalla kerättiin myös tietoa oppilaiden kaverisuhteista. Luvussa hyödynnetään
kaikkea koottua tietoa ja näkökulmana on se, millainen merkitys ympäristöllä ja
vertaisryhmällä on oppimistulosten kehitykseen. Tulokset osoittivat, että oppilaan
sukupuoli ja kotitausta selittivät suurimman osan heidän osaamisessaan ilmenevästä vaihtelusta koulun alkaessa ja että nämä erot säilyivät peruskoulun loppuun.
Koulujen ja luokkien väliset erot olivat sen sijaan ensimmäisellä luokalla pienemmät kuin neljännellä luokalla. Tyttöjen kaverisuhteet olivat yhteydessä heidän
osaamisensa kehitykseen, kun taas pojilla kaverivaikutukset kouluarvosanoihin ja
oppimaan oppimiseen olivat tässä vaiheessa vähäisiä. Tyttöjen ja poikien oppimisvalmiuksissa ei ollut eroa koulun alkaessa, mutta myöhemmillä luokka-asteilla
havaittavat sukupuolierot lähtivät kehittymään jo alkuopetuksen aikana.
Kolmannessa luvussa selvitetään, miten oppilaiden oppimaan oppimisen arvioinneissa osoittaman osaamisen ja kyselyissä ilmaistujen asenteiden kehitys alkavat kytkeytyä toisiinsa oppilaiden edetessä neljänneltä kuudennelle luokalle.
Tulokset osoittivat, että oppimisvalmiuksissa ensimmäisellä luokalla havaitut erot
selittivät vielä kuudennella luokalla lähes puolet oppilaiden osaamisen vaihtelusta. Ensimmäisen luokan alun oppimisvalmiudet ennustivat myös oppilaiden
suoriutumista interaktiivisissa ongelmanratkaisutehtävissä kuudennen luokan lopussa. Oppimaan oppimisen osaamistehtävissä havaittiin koulumenestykseen
sekä tehostetun tai erityisen tuen saamiseen liittyviä ryhmäeroja. Erot kasvoivat
seurannan aikana. Oppilaiden oppimiseen kohdistuvien asenteiden kehitys noudatti aiemman tutkimuksen mukaisia odotuksia: neljännellä luokalla oppilaiden
itsearviointi oli korrelaatioina tarkasteltuna vielä epätarkkaa, ja heidän koulunkäyntiin kohdistuvat asenteensa olivat oppilaan osaamisen tasosta riippumatta
myönteisiä. Itsearvioinnin tarkkuus (korrelaatioina tarkastellen) kasvoi seurannan
aikana, ja kuudennella luokalla oli jo havaittavissa sen eri ulottuvuuksien kehit-
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tyvä yhteys osaamiseen. Oppimista tukevat asenteet heikkenivät ja oppimista haittaavat asenteet vahvistuivat useimmilla oppilailla, mutta muutos ei ollut suoraan
yhteydessä osaamisen muutokseen.
Neljännessä luvussa tarkastellaan oppilaiden arvioinneissa osoittaman osaamisen ja oppimiseen liittyvien asenteiden kehitystä kuudennelta yhdeksännelle luokalle. Vaikka alaluokkien aikana oli näkynyt lieviä viitteitä sukupuolierojen muotoutumisesta, kuudennen luokan arvioinnissa osaamisessa ei havaittu tilastollisesti
merkitsevää sukupuolieroa. Sen sijaan poikien asenteet olivat kielteisemmät kuin
tyttöjen. Sukupuoliero kasvoi kuitenkin yläluokkien aikana osaamisessa niin, että
yhdeksännen luokan lopussa se vastasi aiemmissa tutkimuksissa havaittua eroa.
Ero syntyi ennen kaikkea siitä, että pojat eivät keskimäärin juuri parantaneet osaamistaan kuudennen luokan jälkeen, kun taas tytöillä osaamisen kehitys jatkui
myös yläluokkien aikana. Kun poikien asenteiden kehitys oli samaan aikaan kielteisempää kuin tyttöjen, lienee perusteltua uskoa, että pojat eivät yksinkertaisesti
yrittäneet yhdeksännen luokan arvioinnissa parastaan. Äidin koulutuksen mukaiset erot oppilaiden osaamisessa olivat havaittavissa jo ensimmäisen luokan alussa
eivätkä ne muuttuneet merkittävästi koko yhdeksän vuoden seurannan aikana.
Vastaavat erot olivat nähtävissä kuudennen ja yhdeksännen luokan arvioinneissa
myös oppilaiden oppimiseen liittyvissä asenteissa.
Viidennessä luvussa jatketaan luokkatovereiden roolin tarkastelemista syventymällä luokkaympäristön merkitykseen matematiikan osaamiselle ja minäkuvalle sekä niissä tapahtuville muutoksille oppilaiden edetessä kuudennelta yhdeksännelle luokalle. Kuudesluokkalaiset kokivat luokkaympäristönsä pääsääntöisesti oppimista tukevaksi ja arvioivat luokkahengen yleensä melko hyväksi. Oppilaiden siirryttyä yläluokille alakoulun aikaiset ryhmät muuttuivat ja luokanopettaja vaihtui aineenopettajiin, mikä on ehkä vaikuttanut siihen, että erityisesti tytöt
kokivat tilanteen yhdeksännen luokan lopussa alaluokkien loppua kielteisemmäksi. Muutos oli suurin kysyttäessä, miten luokassa suhtaudutaan hyvin menestyviin oppilaisiin. Kokemus ei kuitenkaan ollut suoraan yhteydessä oppilaiden
matematiikan arvosanaan. Sen sijaan matematiikan arvosanalla oli positiivinen
yhteys oppilaiden matematiikkaminäkuvaan, luokan yhteishenkeen ja kokemukseen työskentelylle otollisesta ilmapiiristä. Luvussa käsitellään erästä kouluelämän peruskysymystä: miten saada kehitettyä luokkaan yhteisen yrittämisen henki,
kun koe- ja todistusarvosanojen erot näkyvät sekä julkisina vertailun kohteina että
oppilaan opiksi otettavana palautteena omasta osaamisestaan. Luokan merkitykseen oppimisympäristönä liittyy myös kysymys luokanmuodostusperusteista.
Kuudennessa luvussa luodaan katsaus painotetun opetuksen luokkiin Helsingissä ja analysoidaan oppilaiden motivaation ja osaamisen kehitystä painotetun ja
yleisopetuksen luokilla. Alaluokkien aikana painotetun opetuksen luokilla opiskelevien oppilaiden oppimista tukevat asenteet heikkenivät vähemmän kuin
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muilla oppilailla. Havaitut erot olivat kuitenkin pieniä ja muutokset vaihtelivat
painotuksen mukaan. Myös koulutyön näkökulmasta haitallisten asenteiden havaittiin voimistuvan joillain painotetun opetuksen luokilla. Tulosten perusteella
pohditaan painotetun opetuksen valikoituneen vertaisryhmän mukanaan tuomia
etuja ja haittoja.
Seitsemännessä luvussa laajennetaan kuvaa yhdeksäsluokkalaisten osaamisesta hyödyntämällä oppilailla teetettyjä vuosien 2003 ja 2006 PISA-tutkimusten
tehtäviä. Helsingin yhdeksäsluokkalaisten osoittama osaaminen PISA-tehtävissä
oli selvästi heikompaa kuin noiden vuosien valtakunnallisiin PISA-otoksiin osuneiden suomalaisoppilaiden. Tulkintamme mukaan heikentyneessä tuloksessa on
osin kysymys siitä, että oppilaiden oppimismotivaation luonne on muuttunut tavalla, joka vaikuttaa oppilaiden valmiuteen kohdata koulun asettamia odotuksia
ja haasteita. Osaamisen heikkenemisen ohessa tuloksissa voitiin havaita selviä
koulujen ja luokkien välisiä eroja. Niiden tulkintaan liittyy se ongelma, että ei ole
olemassa tutkimustietoon pohjaavaa perustetta sen arvioimiselle, kuinka suuret
erot ovat ’luonnollisia’ tai koulutuspoliittisesti hyväksyttäviä. Kuitenkin on ilmeistä, että niin koulujen kuin luokkienkin väliset erot olivat Helsingissä merkittävät. PISA-tutkimuksissa ja kansallisissa arviointitutkimuksissa koulujen välisten erojen on todettu olevan Suomessa kasvussa, mutta systemaattista tietoa luokkien välisistä eroista on ollut vain vähän. Tähän pitkittäistutkimuksemme antaa
erään vastauksen. Koulujen ja luokkien välisten erojen taustalla vaikuttavien tekijöiden kartoittaminen (esim. erot asuinalueiden demografisessa koostumuksessa,
koulun opetuskieli, luokanmuodostuksen periaatteet sekä oppilaiden sukupuoli ja
kotitausta) sekä erojen mahdollisten seurausten selvittäminen olisikin yksi käytettävissä oleva keino arvioida koulun ja koulutuksellisen tasa-arvon tilaa niin yksittäisen kunnan kuin koko maan tasolla tietoon perustuvien kehitystoimenpiteiden
suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi.
Kahdeksannessa luvussa selvitetään, miten oppilaiden kehittyvä ajattelutaito
ja heidän oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät asenteensa ja uskomuksensa ennustavat koulumenestystä toisen asteen valinnan kynnyksellä, miten erilaisen valinnan tehneet oppilaat eroavat toisistaan ja miten he onnistuvat tavoittelemansa
opiskelupaikan saamisessa sekä miten erilaisen valinnan tehneet opiskelijat arvioivat tekemäänsä valintaa ja uutta opiskeluympäristöään toisen asteen opintojen
alettua. Koulumenestyksen ennustamiseksi rakennettu malli selitti 70 prosenttia
oppilaiden päättöarvosanoissa esiintyvästä vaihtelusta. Perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa lukioon hakevien osuus on Helsingissä selvästi koko maata
korkeampi 73 prosentin oppilaista asettaessa ensimmäiseksi hakukohteekseen lukion 27 prosentin valitessa ammatillisen koulutuksen. Lukiohakijoista 40 prosenttia haki paikkaa erikoislukiossa tai yleislukion erikoislinjalla. Hakijoista 63 pro-
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senttia tuli hyväksytyksi ensimmäiseen hakukohteeseensa erikoislukioon tai -linjalle hakeneiden jäädessä muita useammin ilman ensisijaisesti hakemaansa paikkaa. Ammatilliseen koulutukseen hakeneiden aiempi koulumenestys oli keskimäärin selvästi heikompi kuin lukioon hakeneiden, joskin alakohtainen vaihtelu
oli molemmissa ryhmissä varsin suurta.
Erilaisen valinnan tehneet opiskelijat erosivat toisistaan myös oppimiseen liittyvien asenteidensa suhteen. Erot olivat suurimmat oppilaiden oppimista tukevissa ja omaa kyvykkyyttään koskevissa uskomuksissa ja erot kasvoivat yläluokkien aikana. Koulutyötä haittaavat asenteet olivat puolestaan alun alkaenkin pienemmät ja tasaantuivat lisää yläluokkien aikana. Niin ammatillisten oppilaitosten
opiskelijat kuin lukiolaisetkin olivat toiselle asteelle siirryttyään pääosin tyytyväisiä valintaansa. He kokivat opiskelun valitsemassaan oppilaitoksessa peruskoulua
mielekkäämmäksi ja siellä saamansa oppimisen tuen pääosin riittäväksi.
Yhdeksännessä luvussa tarkastellaan luvun 6 tavoin painotetun opetuksen
luokkia, nyt kuitenkin hieman tarkennetulla seulalla ja yksinomaan yläluokkien
osalta. Painotetun opetuksen luokat voi nähdä osana oppilasvirtojen ohjausta eli
sitä, missä kouluissa ja eritoten millaisissa luokissa oppilaat opiskelevat. Ratkaisun taustalla on ilmeinen koulutuspoliittinen halu tarjota niin akateemisia kuin eiakateemisiakin vaihtoehtoja oppilaiden ja vanhempien valittaviksi. Painotetun
opetuksen luokkiin kohdistunut tutkimus on valtaosaltaan painottunut niiden peruskoulun tasa-arvotavoitteiden näkökulmasta ongelmalliseen luonteeseen.
Tulosten valossa onkin ilmeistä, että painotetun opetuksen luokat kokoavat
pääosin yhteen keskimääräistä paremmin menestyviä ja muita koulumyönteisempiä oppilaita, vaikka näennäisesti kyse on vain siitä, että näiden luokkien oppilaille
tarjotaan muutama viikoittainen lisätunti yhdessä oppiaineessa. Luvussa pohditaan kuitenkin myös sitä, tulisiko painotetun opetuksen luokat nähdä ja tulisiko
niitä arvioida yrityksenä laajentaa oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta:
tulisiko jo edetä heikoimmin menestyvien oppilaiden tukemisesta kohti kaikkien
oppilaiden oppimismahdollisuuksien tasavertaista edistämistä.
Jatkossa tulisikin pohtia entistä tietoisemmin erilaisten luokanmuodostusperusteiden tai opetuksen oppiainekohtaisen eriyttämisen vaikutuksia paitsi oppilaiden osaamiseen myös oppimiselle mahdollisimman suotuisan asenneilmapiirin
kehittymiseen. Kuten jo luvussa 8 totesimme, luokkien ja koulujen väliset erot
olivat nähtävissä myös oppilaiden yhdeksännellä luokalla tekemissä PISA-tehtävissä. Olisi erityisen tärkeää, että oppilaat saisivat peruskoulun loppuun ajoittuvan
nuoruusiän moninaisista koulun ulkopuolisista haasteista huolimatta koko osaamispotentiaalinsa käyttöön ennen tulevaisuudelleen keskeistä toisen asteen valintaa. Luokan- tai ryhmänmuodostuksen ohessa tämän siirtymän kannalta oleellista
on seurata huolellisesti oppilasarvostelun kehitystä, kun uudistetut arvosteluperusteet alkavat lähivuosina toteutua.
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10.2 Päätelmiä
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014) oppimaan
oppimisen ja ajattelun taidot on nostettu ensimmäiseksi seitsemästä laaja-alaisen
osaamisen painoalueesta, jotka läpäisevät kaikki oppiaineet ja luokka-asteet.
Oppimaan oppimisella tarkoitetaan tiivistetysti taitoa ja halua tarttua uusiin oppimishaasteisiin eli niitä taitoja, tietoa, valmiuksia, asenteita, uskomuksia ja tehtävätilanteisiin suhtautumista, jotka kehittyvät vuorovaikutuksessa oppilaan eri kehitysympäristöjen kanssa monenlaisten vaikutusmekanismien alaisuudessa.
Helsinkiläisoppilaiden koulupolkuja kartoittaneen pitkittäistutkimuksemme
aloittanut oppimisvalmiuksien arviointi ensimmäisen luokan alussa osoitti Karvin
matematiikkaan ja äidinkieleen kohdentuneen Alkumittauksen (Ukkola & Metsämuuronen, 2019) tavoin, että oppilaiden välillä on osin kotitaustaan, osin oppilaan
ikään (alku- ja loppuvuonna syntyneet) liittyviä kognitiivisia eroja jo peruskoulun
alkaessa. Ensimmäisen luokan alussa osoitettu osaaminen ennustaa kuitenkin
myöhempää osaamista, minkä vuoksi on olennaisen tärkeää kohdentaa huomio
tulevaisuuden kannalta tärkeisiin alkuopetuksen vuosiin. Alkuopetuksen aikana
on rakennettava vahva pohja myöhemmälle osaamiselle, ja tähän vaiheeseen on
myös varmistettava riittävät tukitoimet oppilaiden välisten osaamiserojen kaventamiseksi tai vähintään näiden erojen kasvun ehkäisemiseksi. Oppilaiden oppimaan oppimisen taitojen välisten erojen ei pidä antaa kasvaa kuiluksi: erojen seuraukset ilmenevät oppilaiden tulevaisuuden suunnitelmissa heidän koulu-uransa
aikana saamien arvosanojen kautta ja heidän rohkeudessaan tehdä omien kiinnostustensa mukaisia valintoja. Alkuopetuksessa tulee siis kiinnittää alusta alkaen
systemaattista huomiota lasten yksilöllisiin ja kehityksellisiin eroihin, jotta kaikki
oppilaat saavat hyvän pohjan tulevalle koulutielleen – tavoite, johon myös syksyllä 2021 aloitettu kokeilu kahteen vuoteen laajennetusta esiopetuksesta tähtää
(Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta, 1046/2020; Larpa, 2020).
Alaluokkien oppilaiden asenteet ja kiinnostus koulunkäyntiä kohtaan olivat
tutkimuksemme mukaan myönteisiä. Asenteiden muutos oppilaiden koulupolun
etenemisen myötä oli aiemman tutkimuksen mukaisesti kaksijakoista: koulunkäyntiä tukevat asenteet heikkenivät, mutta koulutyöhön sitoutumista vastustavat
haitalliset asenteet voimistuivat. Veturina prosessissa on osaamisen kehitys, joka
lisää asenteiden eriytymistä siten, että heikommin koulussa menestyneiden usko
omaan oppimiseensa heikkenee ja ehkä sitä myötä myös kouluun sitoutuminen
heikkenee muita oppilaita voimakkaammin. Tästä seuraa tämänkin teoksen tuloksissa näkyvä koulumenestyksen sekä koulutyötä tukevien asenteiden välisen yhteyden voimistuminen kouluvuosien aikana. Koulutyötä väheksyvien asenteiden
haitallisuus (negatiivinen yhteys koulumenestykseen) ei juuri muutu, mutta oppilasryhmien väliset erot niiden voimakkuudessa tasoittuvat oppilaiden koulupolun
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edetessä etenkin pojilla, osin osaamisen tasosta riippumatta. Keskeiseksi koulumenestystä ohjaavaksi tekijäksi nouseekin yläluokilla oppimista tukevien asenteiden voimistuminen tai ainakin niiden keskimääräistä vähäisempi heikkeneminen.
Oppimista tukevien ja haittaavien asenteiden välinen yhteys on heikko eikä se
juuri muutu peruskoulun aikana. Lopputuloksena on oppilaiden välisten erojen
kasvu sekä osaamisessa että oppimisasenteissa.
Oppilaiden osaamisen ja oppimisasenteiden kehityksen ja siinä ilmenevän yksilötason vaihtelun ohessa useammassakin tämän teoksen luvuissa nousevat esiin
luokkien väliset erot eli se, miten kunta- ja koulutason päätökset voivat vaikuttaa
yksilötason vaihtelun muuntumiseen luokkien väliseksi vaihteluksi. Kielitarjonta
ja painotetun opetuksen luokat ovat tässä keskeisimmät toimintamekanismit, ja
kouluissa tulisikin tiedostaa aiempaa selvemmin sekä luokanmuodostuksen että
pienimuotoisemman eriyttämisen rooli oppilaiden osaamisen ja asenteiden kehityksessä. Myönteiseen, koulunkäyntiä tukevaan sosiaaliseen ilmapiiriin tulee siis
kiinnittää huomiota heti peruskoulun alkuvuosista lähtien ja tämän myötä pyrkiä
ennaltaehkäisemään koulunkäynnin kannalta haitallisten asenteiden ja ryhmäilmiöiden syntymistä.
Kaupungin koulutuspolitiikan kannalta oleellista on, miten kouluvalintaa ja
luokanmuodostusta käsitellään. Suomalaisen kouluvalintatutkimuksen ja -keskustelun keskiössä oli pitkään painotetun opetuksen luokkiin kohdistuvat valinnat,
mikä osin piilotti koulujen välisten erojen merkittävimmän lähteen eli alueellisen
segregaation (ks. kuitenkin mm. Bernelius, 2013; Vilkama & Bernelius, 2019).
Helsingin koulutuspolitiikkaa ohjaakin tällä saralla kaksi erillistä tendenssiä: positiivisen diskriminaation periaate, jonka tavoitteena on tasoittaa asuinalueiden
demografisten erojen vaikutusta, ja painotetun opetuksen tarjoamisen periaate.
Kumpaankin liittyy inkluusion ja ’kaikkien koulu’ -periaatteen erilaisia seurauksia, jotka ilmenevät esimerkiksi oppilaiden välisten erojen pienenemisenä tai lisääntymisenä. Painotetun opetuksen luokkien oppilaat osoittivat myös tässä tutkimuksessa muiden luokkien oppilaita parempaa osaamista ja heidän kouluun kohdistuvat asenteensa olivat muiden luokkien oppilaita myönteisemmät. Painotettujen luokkien oppilaiden koulu-ura oli lukiohakuinen, ja he olivat yliedustettuja
erikoislukioihin hakeneiden joukossa. Niin painotetun opetuksen kuin erikoislukion valitseminen oli yhteydessä oppilaan kotitaustaan. Sukupuoli sen sijaan vaikutti lähinnä valittuun painotukseen.
Koulutuksen sekä sen tuottaman osaamisen ja sivistyksen historian näkökulmasta kyse on purjehtimisesta peruskoulun tasa-arvon (equality) ja oppimisen/sivistyksen oikeuden (equity) salmesta turvallisesti kansakuntaa ja yksilöä hyödyttäen. Painotun opetuksen luokat ja erikoislukiot eivät ole itsessään oleellinen uhka
tasa-arvon tavoitteelle, koska taitojen ja intressien mukainen vaihtelu kannattaa
ottaa huomioon koulutuksen ratkaisuissa. Oleellista on, että valinta on yhtäläisesti
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avoin kaikille lapsille ja nuorille kotitaustasta riippumatta. Valitun ratkaisumallin
seurauksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia tulee kuitenkin tarkastella laajasti sille
asetettujen tavoitteiden näkökulmasta – myös miettien voidaanko oppilaan taipumusten ja intressien huomiointi toteuttaa tavalla, joka vähentää ryhmittelyn eiaiottuja seurauksia. Etenkin A-kielen valintaan tai yhden oppiaineen laajennettuun
tarjontaan perustuvan ryhmittämisen ulottamista tuon oppiaineen tunteja laajemmalle tulisi tarkastella kriittisesti. Yhteiskuntapoliittisten vaikutusten keskiössä on
kysymys koulutuksen todellisesta tehosta tasoittaa tai kompensoida niitä sukupolvisia perheiden koulutusperinteisiin kytkeytyviä osaamisen ja valintatietoisuuden
eroja, jotka on tiedetty ja joiden vaikutusta on pyritty minimoimaan läpi koko peruskoulun historian – ja jo ennen sitäkin oppikoulujen vapaaoppilaspaikkojen
avulla. Keskeinen tulkintamme tämän poikkeuksellisen laajan ja kattavan pitkittäistutkimuksen tuloksista on, että koulupolun alun erot oppilaiden osaamisessa
eivät oleellisella tavalla muutu peruskoulun yhdeksän vuoden aikana, ja painotetun opetuksen luokat paremminkin tukevat kuin ehkäisevät niiden kasvua. Samalla käy ilmi, että oppilaiden asenteet muuttuvat ja voivat nousta oleelliseksi
esteeksi osaamisen kehittämisessä ja käytössä opetussuunnitelman mukaisessa
päivittäisessä koulutyössä. Kun koulu onnistuu voimistamaan myönteisiä oppimisasenteita pitäen samalla kurissa koulunkäynnin kannalta haitallisten, tehtäviin
sitoutumista lamauttavien ja koulun asettamista odotuksista pois karkottavien
asenteiden kasvu, voidaan voimistaa oppilaiden luottamusta koulun tarjoaman
osaamisen ja sivistyksen merkitykseen heidän omalle elämänkululleen.
Englantilainen koulutuksen tutkija Stephen Gorard (2010) päätyy artikkelissaan Education can compensate for society – a bit kahteen päätelmään: Ensinnäkään ei ole olemassa vakuuttavaa näyttöä siitä, että kaikille tarkoitettu peruskoulu
voittaisi lasta jo koulu-uran alussa määrittävät perheeseen ja yksilöön (tai kouluun) liittyvät ja tässäkin tutkimuksessa havaitut erot. Toisaalta on kuitenkin selvää näyttöä siitä, että koulun järjestämisen tavat ja nuorten koulussa saamat kokemukset voivat tasoittaa koulutuksen tuloksia enemmän kuin on ehkä arveltu. Näin
on erityisesti silloin, kun niiden avulla saadaan tuettua oppilaiden luottamusta
kouluun. Nuo koulun järjestämisen tavat voivat myös nostaa koulutuksen tavoitteita ja sen myötä vaikuttaa oppilaiden hakeutumiseen jatko- opintoihin. Gorard
päätyy toteamaan, että kunnioittamalla oppilaita ja heidän oikeuttaan oppia, kehittyä ja muuttua voidaan estää ainakin se, että oppilaat näkevät koulun merkityksen itselleen vähäiseksi.
Vaikka olemme raportoineet tutkimuksessamme niin osaamisen kuin oppimisasenteidenkin ajoittaisesta heikkenemisestä, varsinaista Godardin osin ennakoimaa koulun merkityksen haihtumista emme ole tässä tutkimuksessa havainneet.
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