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1 Johdanto 
 

Becoming is better than being. (Carol Dweck, 2006) 
 

Piaget ja Inhelder ovat jo vuonna 1966 todenneet, että ympäristön vaikutus tu-

lee lapsen syntymän jälkeen sekä fyysisesti että henkisesti koko ajan suurem-

maksi, ja lapsen kehityksessä on huomioitava harjoittelusta, kokemuksista sekä 

sosiaalisista suhteista riippuvia tekijöitä (Piaget & Inhelder, 1977, s. 9). Nykyi-

sellään lasten yhä aikaisemmin alkava ja loppupäästä pidentyvä matka lapsuu-

dessa sijoittuu ajallisesti suurelta osin kolmeen instituutioon: perheeseen, päi-

väkotiin ja kouluun. Metso (2004, s. 17) puhuu tästä yhteiskunnan kehityssuun-

nasta lapsuuden famialisoitumisena ja institutionalisoitumisena. Perhe on sosi-

aalinen konstruktio, jossa vastuista käydään jatkuvaa neuvottelua (Böök & Pe-

rälä-Littunen, 2015, s. 617). Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

(352/2019, 3 §) määrittää lapsen huoltajiksi hänen vanhempansa tai henkilöt, 

joille lapsen huolto on uskottu. Tässä tutkimuksessa käytetään laajempaa 

termiä huoltajat, koska siihen sisältyvät myös vanhemmat, sitä käytetään kou-

lukeskustelussa (ks. POPS, 2014) ja huoltajista puhutaan myös tutkimuksen 

kyselylomakkeissa. 

 

1970-luvun uudistuksistaan alkaen suomalaisen peruskoulujärjestelmän tun-

nuspiirteitä ovat olleet maksuttomuus, lähikouluperiaate sekä viime vuosikym-

meninä vain voimistunut yhdenvertaisuuden eetos (Ouakrim-Soivio ym., 2018, 

s. 66). Myös PISA-tutkimusten valossa koulutusjärjestelmämme vahvuus on ol-

lut siinä, että opetus on tavoittanut kaikki oppilaat hyvin ja alueelliset erot ovat 

pysyneet melko pieninä (Leino ym., 2019, s. 62). Viime vuosikymmenten koulu-

tuksen ohjausjärjestelmän muutosten seurauksena kuntien vastuu perusope-

tuksen järjestämisestä on lisääntynyt (Kosunen ym., 2020, s. 1467), ja Varjo ja 

Kalalahti (2022, s. 54–55) viittaavat kuntiin eriytyneinä paikallisina universalis-

meina, joihin vaikuttavat herkästi väestölliset ja taloudelliset reunaehdot. 

 

Tämän tutkimuksen taustalla on huoli yhteiskuntaa ja koulutusjärjestelmää kos-

kevasta oppimismahdollisuuksien tasa-arvosta. Tutkimuksen lähtökohtia ovat 

huomiot asuinalueiden sosioekonomisten erojen kasvusta (ks. Eerola & Saari-
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maa, 2019; Kortteinen & Vaattovaara, 2015; Tammaru ym., 2020) ja alueellista 

eriarvoistumista ruokkivasta hyvä- ja huono-osaisuuden kasautumisesta (ks. 

Bernelius & Huilla, 2021), ja siten myös koulujen ja oppilaiden eriarvoistumises-

ta (ks. Boterman ym., 2019; Kosunen ym., 2016; Dhalmann ym., 2014) sekä 

oppilaiden sosioekonomisen taustan yhteydestä koulumenestykseen (ks. Hattie, 

2009; Kuusela, 2010; Vainikainen ym., 2016). On jopa nähty, että Suomi ei ja-

kaudu vaan sitä jaetaan (Räty, 2018, s. 15), ja alueellista eriytymistä koskevas-

sa huolipuheessa myös yhteiskuntaluokan käsite on palannut takaisin keskuste-

luun (Riitaoja, 2013, s. 21). Kivirauma ym. (2019, s. 11) näkevät, että yhteis-

kunnan moninaisuutta hallinnoidaan pitkälti enemmistön ehdoilla, vähemmistö-

jen kanssa käytävän avoimen dialogin sijaan. Kaiken kaikkiaan huoli koulutuk-

sellisesta tasa-arvosta on ollut viime vuosina suomalaisessa koulukeskustelus-

sa yhä todellisempi (ks. Kosunen ym., 2020; Metsämuuronen & Nousiainen, 

2021; Ouakrim-Soivio ym., 2018; Seppänen ym., 2018), ja myös tutkimusten 

valossa on kysymysmerkkejä ilmassa, että voidaanko enää edes puhua kaikille 

yhdenvertaisesta peruskoulusta Suomessa (ks. Bernelius & Huilla, 2021; Kosu-

nen ym., 2020). 

 

Koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta oppilaisiin ja perhetaustaan liittyviä 

eroja tuotetaan sosioekonomisessa, -poliittisessa sekä -kulttuurisessa konteks-

tissa. Ensimmäinen viittaa resurssien ja mahdollisuuksien eroihin, toinen sosio-

ekonomisista eroista syntyviin valta- ja statusasemiin, ja kulttuuriset erot näky-

vät esimerkiksi opetussuunnitelmissa, arvioinneissa tai kodin ja koulun sosiaali-

sissa suhteissa. (Lodge & Lynch, 2002, s. 1, 7–11.) Perheen sosioekonomiseen 

asemaan liittyen koulutuksen ja kouluttautumishalukkuuden periytyvyyttä pide-

tään usein kumulatiivisena. Tähän liittyy kotona huoltajien hallitsema tieto, kou-

luttautumisodotukset sekä kodin kulttuurinen pääoma, joiden avulla koulumyön-

teisyys tai -kielteisyys siirtyvät eteenpäin. (Andres ym., 2007, s. 136–138, 154–

157.) Mikäli siis kotona ei arvosteta koulutusta eikä nähdä oppimiseen vaaditta-

vaa työntekoa merkityksellisenä, tämä asenne voi heijastua lapsiin. 

 

Perhetaustan vaikutuksia oppilaiden koulusuoriutumiseen ja -asenteisiin sekä 

hyvinvointiin on havaittu useissa kotimaisissa tutkimuksissa (ks. Bernelius & 

Huilla, 2021; Kalalahti, 2012; Karvonen ym., 2015; Ouakrim-Soivio ym., 2018; 
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Vainikainen ym., 2016), ja perhetaustan osatekijöistä erityisesti perheen sosio-

ekonominen asema, huoltajien koulutustaso sekä sosiaalinen kyvykkyys ovat 

nousseet esiin. Perheen sosiaalisesta statuksesta riippumatta huoltajien osalli-

suudella lastensa oppimiseen näyttää olevan merkittävä rooli lasten kou-

lusuoriutumisessa, oppimisessa sekä koulun merkityksellisyyden kokemisessa 

(Epstein, 2019, s. 19–21; Hoover-Dempsey ym., 2005, s. 105–106; Jeynes, 

2011, s. 53; Ma ym., 2016, s. 790). Huoltajien osallisuuden kautta syntyvällä yh-

teenkuuluvuuden tunteella ja kodin vuorovaikutussuhteilla on olennainen vaiku-

tus myös lapsen oppimismotivaatioon (Pomerantz ym., 2019, s. 348). 

 

Koulutuspolitiikassa on jo pidempään rakennettu siltaa kodin ja koulun välille ja 

kiinnitetty huomiota huoltajien osallistamisen lisäämiseen (Pomerantz ym., 

2007, s. 373). Perusopetuslaki (628/1998, 3 §) velvoittaa kouluja toimimaan yh-

teistyössä kotien kanssa ja tarkemmat periaatteet kuvataan eri kouluasteiden 

opetussuunnitelman perusteissa. Vuonna 2016 voimaan tulleet Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet (jatkossa POPS, 2014) ovat nostaneet kodin ja 

koulun välisen yhteistyön olennaiseksi osaksi oppilaan oppimisen ja hyvinvoin-

nin edistämisessä ja kutsuneet huoltajat mukaan koulun arkeen (POPS, 2014, 

s. 35–36). Suomalaisessa koulukeskustelussa perinteisen yhteistyö-termin (ks. 

Metso, 2004, s. 27) ohella lapsen kehittymiseen ja jaettuun vastuuseen lapsen 

oppimisesta tähtäävästä kodin ja koulun dialogisesta vuorovaikutuksesta puhu-

taan myös kasvatuskumppanuutena (ks. Epstein, 2019; Goodall & Montgomery, 

2014; Levinthal & Kuusisto, 2019). 

 

Kasvatustieteen perussanastoon kuuluva oppiminen voidaan laajasti määritellä 

prosessiksi, jossa keskeistä ovat muutokset oppijan tiedoissa, taidoissa, ajatte-

lutavoissa tai toiminnassa (Siljander, 2014, s. 46–48). Oppiminen on luonteel-

taan tavoitteista toimintaa, jossa usko omaan kyvykkyyteen on keskeistä (Ban-

dura, 1997, s. 3; Wigfield & Eccles, 2002, s. 108–109), ja ulkoisten tekijöiden 

ohella myös huoltajien omat pystyvyysuskomukset vaikuttavat siihen, miten he 

kokevat pystyvänsä tukemaan lapsen koulunkäyntiä (Hoover-Dempsey ym., 

2005, s. 105; Jones & Prinz, 2005, s. 343). Kodin akateemisen sosialisaation ja 

kasvuympäristön asenteiden, odotusten, arvostusten sekä toimintamallien li-

säksi oppijan näkemyksellä itsestä koululaisena, omilla kiinnostuksen kohteilla 
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ja ajattelutavoilla on keskeinen merkitys oppimismotivaation kehittymisessä 

(Aunola, 2018, s. 211; ks. myös Hill & Tyson, 2009). Motivationaaliset tekijät ja 

uskomukset omasta kyvykkyydestä ovat oppimisen perusta (Dweck & Reppuc-

ci, 1973, s. 113–116; Dweck, 1999, s. 7–13; Zimmerman, 2000, s. 82), ja yksi-

lön implisiittiset uskomukset ovat sisäistä käsitystä kyvykkyyden luonteesta 

(Dweck & Leggett, 1988, s. 262). Oppilaan koulusuoriutumisen kannalta sekä 

rakenteellisilla tekijöillä, kuten sosioekonomisella taustalla että psykologisilla te-

kijöillä, kuten uskomuksilla omasta kyvykkyydestä, näyttää olevan keskeinen 

merkitys (Claro ym., 2016, s. 8664; Hattie, 2009, s. 39). 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Carol Dweckin (1999, 

2006) esittelemä teoria ajattelutavoista (mindset theory). Ajattelutavat tarjoavat 

selityksen siihen, miksi samassa tilanteessa olevilla yhtä kyvykkäillä oppilailla 

on erilaiset tavoitteet ja käytösmallit oppimistilanteissa ja heidän oppimispro-

sesseissaan (Dweck & Leggett, 1988, s. 256–257; ks. myös Rissanen ym., 

2019, s. 204). Nämä kaksi ihmisen toimintaa ja motivaatiota eri lailla selittävää 

ja ohjaavaa ajattelutapaa ovat nimeltään kasvun ajattelutapa (growth mindset) 

ja muuttumaton ajattelutapa (fixed mindset), ja ne liittyvät implisiittisiin usko-

muksiin ihmisen perustavanlaatuisten ominaisuuksien, kuten älykkyyden ja lah-

jakkuuden, muovautuvuudesta (Dweck, 1999, s. 20–23). Ajattelutapoja ymmär-

täessä huomaa, kuinka yksi asia johtaa toiseen; uskomukset synnyttävät aja-

tuksia, ajatukset siirtyvät teoiksi ja teot voivat aikaansaada kehittymistä (Dweck, 

2006, s. 10). 

 

Ajattelutavat näyttäytyvät eri tavalla muun muassa ponnisteluissa, sinnikkyy-

dessä, tavoitteissa, haasteiden ja epäonnistumisten kohtaamisessa sekä pa-

lautteen vastaanottamisessa (Blackwell ym., 2007, s. 247; Chiu ym., 1997a, s. 

20; Dweck, 2006, s. 6–10). Kun muuttumaton ajattelutapa on passiivista uskoa 

synnynnäisten kykyjen merkitykseen oppimisessa, kasvun ajattelutavan ytimes-

sä on uskominen muutokseen (Dweck, 1999, s. 82; Dweck, 2006, s. 213). Elin-

ikäisen oppimisen mantraa korostava kasvun ajattelutapa on ajattelua, jossa 

uskotaan ihmisen kykyyn oppia uutta, kehittää älykkyyttään ja lahjakkuuttaan 

sekä oppia virheistään arvostamalla työntekoa ja ahkeruutta, kasvatuksen avul-

la (Dweck, 2006, s. 7–10; Tirri ym., 2018, s. 65–66). Ajattelutavat kasvattavat 
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tahdonvoimaa (Dweck, 2012, s. 620) ja eräänlainen kulttuurinen voimavaramme 

sisu on toiminnan tahtotila (Lahti, 2019, s. 65–67). Jos oppimisorientoituneelle 

henkilölle matka on määränpää (Nicholls, 1984, s. 331), niin kasvun ajattelutapa 

on uskomus yksilön intellektuaalisen kyvykkyyden mahdollisuudesta kehittyä ja 

kiinnittää huomion nimenomaan oppimisprosessiin (Yeager & Dweck, 2020, s. 

1269). Prosessiin liittyvät kovan työnteon ohella erilaisten oppimisstrategioiden 

ja saadun palautteen hyödyntäminen. Dweckille (2012, s. 614) ihmisluonnon 

merkki ei ole sisäänrakennettu, vaan yksilön kyky muuttua, kasvaa ja sopeutua. 

 

Dweckin tunnetuksi tekemien oppimiseen liittyvien ajattelutapojen vaikutuksia 

on havaittu useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa tutkimuksissa. Valtaosa 

tutkimuksista on keskittynyt opettajien (ks. Laine ym., 2016; Rissanen ym., 

2018; Schmidt ym., 2015; Zhang ym., 2020a) tai oppilaiden (ks. Aronson ym., 

2002; Blackwell ym., 2007; Claro ym., 2016; Paunesku ym., 2015; Yeager ym., 

2011) ajattelutapoihin, mutta myös huoltajien ajattelutavoista on tutkimustietoa 

(ks. Gniewosz ym., 2015; Haimovitz & Dweck, 2016; Levinthal ym., 2021; Po-

merantz ym., 2007). Aina kuitenkaan tutkimuksissa ei ole pystytty vaikuttamaan 

ajattelutapoihin tai ei ole löydetty yksiselitteistä näyttöä ajattelutapojen vaikutuk-

sista oppimiseen (ks. Brez ym., 2020; Donohoe ym., 2012; Dupeyrat & Marine, 

2005; Li & Bates, 2019). 

 

Palaute on keskeinen oppimista tukeva tekijä (Bloom, 1978, s. 570), ja sekä 

oppimisen että ajattelutapojen pidempikestoisen kehittymisen kannalta on olen-

naista, millaista palautetta oppija saa kasvuympäristössään (Dweck, 2006, s. 

180–182; Tirri ym., 2018, s. 73). Palautteen ja kehujen kohdistamisella voi olla 

vaikutusta oppijan motivaatioon, ajattelutapoihin ja siten myös oppimiseen (ks. 

Brummelman ym., 2017; Cimpian ym., 2007; Glerum ym., 2020; Hattie, 2009; 

Kamins & Dweck, 1999; Mueller & Dweck, 1998). Palautteen tulisi kohdistua 

oppimisprosessiin eli oppijan toimintaan, ponnisteluihin ja oppimisstrategioiden 

valintaan (Gunderson ym., 2013, s. 1526; Tirri ym., 2018, s. 72), ja oppimista 

edistävän palautteen on tarkoitus tehdä oppimisprosessia näkyväksi (POPS, 

2014, s. 51). Persoona- ja prosessipalaute heijastavat vahvasti muuttumatonta 

ja kasvun ajattelutapaa (Mueller & Dweck, 1998, s. 50; Pomerantz & Kempner, 

2013, s. 2040; Tirri & Kuusisto, 2019, s. 38). Kehujen avulla lapset voivat tulla 
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tietoisiksi myös heidän huoltajiensa uskomuksista (Gunderson ym., 2013, s. 

1526). Kasvun ajattelutavan mukainen oppimisen elinikäisyys omia ajattelutapo-

ja tarkastelemalla ja palautteen vaikutus oppimisprosessiin painottuvat myös 

opetussuunnitelmateksteissä (POPS, 2014, s. 15–17, 20; ks. myös Aus ym., 

2020, s. 136). 

 

Tässä kvantitatiivisessa tapaustutkimuksessa tarkastellaan oppimiseen liittyvien 

ajattelutapojen (ks. Dweck, 1999, 2006) ilmenemistä oppilaiden huoltajien kas-

vatusajattelussa kahdella erilaisella asuinalueella Helsingissä ja miten perhe- ja 

koulutustaustaan liittyvät tekijät vaikuttavat heidän uskomuksiinsa. Liittyen ajat-

telutapojen tukemiseen palautteella, tutkimuskohteena ovat lisäksi huoltajien 

kehuvat palautteenantotyylit ja heidän ajattelutapojensa mahdolliset yhteydet 

palautteenantotapoihin. Aineisto on kerätty kyselylomakkeilla osana Coperni-

cus-tutkimushanketta ja sitä analysoidaan tilastollisin menetelmin. Ottaen huo-

mioon kuinka olennaisena osana huoltajat nähdään kasvatuskumppanuusajat-

telussa (POPS, 2014, s. 35–36) ja kuinka merkittävä vaikutus huoltajien usko-

muksilla kyvykkyydestä voi olla heidän lastensa näkemyksiin itsestä oppijana 

(Gniewosz ym., 2015, s. 468–470; Pomerantz ym., 2007, s. 387), huoltajien nä-

kemykset älykkyyden luonteesta ovat verrattain vähän tutkittu aihe. Tutkimustie-

toa on huoltajien ajattelutavoista liittyen lastensa potentiaaliin ja kehittymiseen 

(ks. Kärkkäinen & Räty, 2010; Kärkkäinen ym., 2010; Rautiainen ym., 2016), 

mutta vähemmän huoltajien omista ajattelutavoista (ks. Gunderson ym., 2013; 

Kuusisto & Tirri, 2013; Tirri & Kuusisto, 2019). 

 

Lasten ja nuorten ajattelutapojen kehittymisessä opettajilla ja huoltajilla kasvat-

tajina on aivan keskeinen rooli, niin omalla esimerkillään kuin myös palautteella, 

jolla he pyrkivät vahvistamaan oppilaan omaa käsitystä oppimisestaan, kehitty-

misestään ja vahvuuksistaan (Tirri ym., 2018, s. 75). Mikäli kodin ajattelutavat 

voivat ankkuroitua lapsen ajatteluun ja sitä kautta hänen toimintaansa, on huol-

tajien implisiittisillä uskomuksilla älykkyyden luonteesta ja myönteisellä asennoi-

tumisella lapsen oppimiseen olennainen merkitys lapsen kehittymisen kannalta. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin näitä huoltajien oppimiseen liitty-

viä ajattelutapoja, jotka parhaimmillaan voivat toimia edellä mainittuja rakenteel-

lisen eriarvoistumisen ajureita vastaan (ks. Claro ym., 2016).  
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2 Samalla vai eri viivalla – koti ja koulu oppimista tu-
kemassa 

 

2.1 Suomalaisen yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän eriar-
voistuminen 

 

Sosiaalista eriytymistä koskeviin kysymyksiin on vaikea olla törmäämättä seura-

tessa yhteiskuntaa ja koulutusjärjestelmää koskevaa keskustelua, valtakunnal-

lista päätöksentekoa tai perehtyessä tutkimuksiin. Eriarvoistuminen ei ole luon-

nonlaki, joka tapahtuu itsestään, vaan se on seurausta yhteiskunnan ja sen ih-

misten ajattelusta, päätöksistä ja toiminnasta (Räty, 2018, s. 22). Asuinalueiden 

segregaatio tarkoittaa alueiden eriytymistä asukkaiden sosioekonomisen tai 

ammatillisen taustan suhteen (Tammaru ym., 2020, s. 450), ja sitä pidetään 

suomalaisessakin asuntopoliittisessa keskustelussa haitallisena ilmiönä, ei-

toivottuna eriytymisenä (Eerola & Saarimaa, 2019, s. 238). 

 

Eurooppalaisessa segregaatiokehityksessä huono-osaisuus ei ole välttämättä 

merkittävästi lisääntynyt, vaan enemmänkin kasautunut tietyille alueille (Berne-

lius, 2013, s. 13). Suomen suurimpien kaupunkien kehitys on viime vuosina 

seurannut monien muiden Euroopan kaupunkien alueellista eriytymiskehitystä, 

eli hyvä- ja huono-osaisuus näyttävät hieman voimistuneen mutta ennen kaik-

kea kasautuneen (ks. Kosunen ym., 2016; Saikkonen ym., 2018). Saikkosen 

ym. (2018) selvityksestä käy ilmi, että suomalais- ja ulkomaalaistaustaisten las-

ten välinen alueellinen eriytyminen on voimistunut, mikä saattaa osaltaan johtaa 

kouluympäristöjen eriytymiseen (Saikkonen ym., 2018, s. 51, 137). Tällainen 

kehitys herättää huolen mahdollisuuksien tasa-arvosta. Riitaoja (2013, s. 24) 

muistuttaa eriytymiskeskustelun usein problemaattisista oletuksista, varsinkin 

kun vertailukohtana pidetään valkoista keskiluokkaista normatiivia. Räty (2018, 

s. 23) näkee, että yhteiskunnan jakautumisessa voi olla myös omat hyvät puo-

lensa, jos sitä kautta voidaan antaa enemmän tilaa erilaisuudelle ja uudelle ta-

valliselle. 

 

Eriytyminen nähdään pitkälti rakenteellisesti tuotettuna (Kortteinen & Vaattovaa-

ra, 2015, s. 570), ja alueelliseen segregaatioon liittyen Kosunen ym. (2016, s. 
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231) muistuttavat, että segregaation ydin on usein siellä, missä huono-osaisuus 

on näkymättömintä. Eriytymisen syynä on etenkin resursseiltaan parempiosais-

ten ja koulutettujen perheiden muuttoliike, eivät vähäosaisempien valinnat (ks. 

myös Dhalmann ym., 2014, s. 11). Myös koulutusjärjestelmän rakenteelliset ja 

institutionaaliset järjestelyt ovat eriarvoistumisen ajureita (Boterman ym., 2019, 

s. 3056). Vaikka perusopetuksen yhteiskunnallisiksi tehtäviksi on määritelty ta-

sa-arvon edistäminen, eriarvoistumisen ehkäiseminen sekä kulttuurisen moni-

naisuuden ymmärtäminen (POPS, 2014, s. 18), koulujen omat organisatoriset 

järjestykset ja käytännöt saattavat myös eriarvoistaa sekä oppilaita että koulun 

henkilökuntaa (Riitaoja, 2013, s. 345). 

 

Alueellisen ja sosiaalisen eriytymisen lisäksi siis myös koulujen välisten erojen 

on havaittu kasvaneen (ks. Boterman ym., 2019; Kosunen ym., 2016; Riitaoja, 

2013). Kun koulutuksen tasa-arvolla tarkoitetaan kaikille oppilaille yhdenvertais-

ta pääsyä koulutukseen taustoista riippumatta (Ouakrim-Soivio ym., 2018, s. 

69), koulusegregaatio tarkoittaa koulujen välillä kasvavia oppilaspohjan eroja 

esimerkiksi sosioekonomisen tai etnisen taustan eriytymisen suhteen (Boter-

man ym., 2019, s. 3056). Koulujen eriytyminen näyttäytyy ennen kaikkea kau-

punkien ilmiönä (Kosunen ym., 2016, s. 232). Boterman ym. (2019, s. 3057) 

näkevät, että koulusegregaatio ei vain heijasta vallitsevaa yhteiskunnallista epä-

tasa-arvoa, vaan myös lisää ja ylläpitää sitä. Koulujen eriytymiskeskusteluun liit-

tyen on mielenkiintoista pohtia, vaikuttavatko koulujen erot myös opettajien ha-

lukkuuteen hakeutua tiettyjen alueiden kouluihin ja ovatko he siten vahvista-

massa koulutusjärjestelmän eriarvoistumista. 

 

Kansainvälisessä vertailussa suomalaiskaupunkien alueellinen eriytyneisyys on 

melko maltillisella tasolla (Kosunen ym., 2016, s. 233; Saikkonen ym., 2018, s. 

4; Tammaru ym., 2020, s. 452). Kansainvälisessä vertailussa alueellisten erojen 

lisäksi myös koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen verrattain pieniä (Bo-

terman ym., 2019, s. 3063–3064). Suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuus 

on eri jäsenmaiden koulutuksen tilaa selvittävien PISA-tutkimusten perusteella 

ollut se, että opetus tavoittaa kaikki oppilaat hyvin (Karvonen ym., 2015, s. 67). 

Peruskoulujen sisäinen varianssi eli oppilaiden väliset erot näyttävät kuitenkin 

viime vuosina kasvaneen, ja Pisa 2018 -tutkimuksessa oppilaiden välinen vaih-
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telu koulujen sisällä on itse asiassa suurempaa kuin koskaan aiemmin (Leino 

ym., 2019, s. 57–59, 62, 124). 

 

Pohjoismaisen peruskoulumallin ajatus on ollut, että perheen sosioekonominen 

asema, kodin sijainti, etnisyys tai sukupuoli eivät vaikuta siihen, millaista ope-

tusta hyvin monenlaisista taustoista tulevat lapset ja nuoret voivat koulussa 

saada (Kosunen ym., 2016, s. 231). Kansainvälisten kehityskulkujen mukaan, 

kun koulutuksesta tehtiin tietoyhteiskunnan symboli ja poliittisessa keskustelus-

sa kansallisen kilpailukyvyn ja talouskasvun merkittävä edistäjä, myös Pohjois-

maissa koulutusjärjestelmiä on uudelleen järjestelty viime vuosikymmeninä. Kun 

naapurimaassamme Ruotsissa koulumarkkinat ovat nykyään hyvinkin avoimet 

ja yksityiskoulut yleistyneet, Suomessa vannotaan edelleen julkisen peruskou-

lun nimeen. (Dovemark ym., 2018, s. 123–124, 127–129.) Kuntien autonomia 

on kuitenkin lisääntynyt, kun päätäntävaltaa on siirretty kunnille ja koulutuksen 

järjestäjille, ja paikalliset opetussuunnitelmat ovat merkittävä osa ohjausjärjes-

telmää (ks. POPS, 2014, s. 9–13). Fokus on kuitenkin edelleen testaamisen si-

jaan oppimisessa (Salmela-Aro & Chmielewski, 2019, s. 156). 

 

Suomessa ihanne kaikille yhteisestä ja ennen kaikkea yhdenvertaisesta perus-

koulusta on kuitenkin kyseenalaistettu jo 1990-luvulla esitellyn kouluvalintapoli-

tiikan ja viime vuosina voimistuneen vapautta ja desentralisaatiota korostavan 

individualistisen diskurssin myötä (Kosunen ym., 2020, s. 1465; Varjo & Kala-

lahti, 2022, s. 47; ks. myös Seppänen ym., 2018). Metso (2004, s. 47) näkee, 

että 90-luvun koulutuspolitiikan muutoksessa hallinnon hajauttamisen ja koulu-

kohtaisiin opetussuunnitelmiin siirtymisen myötä huoltajista ja oppilaista tehtiin 

ikään kuin asiakkaita, kun kotien näkökulmasta muutokset lisäsivät valinnanva-

raa eri lailla profiloituneiden koulujen suhteen. Bernelius (2013, s. 81) kysyykin, 

että missä määrin Suomessa vakuuteltu koulutuksellisen tasa-arvon eetos pe-

rustuu yhteiskunnallisten erojen kansalliseen maltillisuuteen eikä instituutioiden 

laadulliseen erilaisuuteen. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kahden erilaisen helsinkiläisen asuinalueen 

huoltajien ajattelutapoja, joten on syytä katsoa myös pääkaupunkimme isompaa 

kuvaa. Helsingissä tunnistetaan ja tunnustetaan alueellisen eriytymisen ole-
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massaolo ja kasvu erityisesti sosioekonomisena ja etnisenä eriytymisenä, jotka 

heijastuvat myös koulujen oppilasrakenteisiin. Osassa asuinalueista vieraskie-

listen lasten osuus ylittää 50 %. (Helsingin kaupunki, 2019, s. 24–27.) Bernelius 

(2013, s. 135) puhuu tästä eriytymiskehityksestä, jonka yhteyden koulujen op-

pimistuloksiin hän on tutkimuksissaan havainnut, käyttäen termiä osoitteenmu-

kaiset oppimistulokset. Kortteinen ja Vaattovaara (2015, s. 569; ks. myös Ber-

nelius, 2013, s. 16) toteavat pidemmällä tarkastelujaksolla tekemissään tutki-

muksissa, että pääkaupunkiseudulla on eletty segregaation aikaa jo 1990-

luvulta lähtien. Helsingissä on pyritty jo pidempään alueelliseen sosiaaliseen 

sekoittamiseen perustuvalla kaavoituksella synnyttämään kaupunkiseudultaan 

melko heterogeenisiä asuinalueita, jotka kuitenkin peittävät alleen rakenteen si-

sällä tapahtuvan eriytymisen (Eerola & Saarimaa, 2019, s. 238; Kortteinen & 

Vaattovaara, 2015, s. 563; ks. myös Saikkonen ym., 2018, s. 121). 

 

Helsingin koulujen välillä on havaittu olevan selviä ja melko pysyviäkin eroja se-

kä oppimistuloksissa että hyvinvoinnissa, ja oppilaiden perhetaustalla on nähty 

olevan yhteys näihin eroihin. Kouluerot heijastavat ennen kaikkea huonoimmin 

voivien ja huonoimmin koulussa pärjäävien välisiä eroja. (Karvonen ym., 2015, 

s. 66–67; Kuusela, 2010, s. 46.) Koska yksilöiden välistä eriarvoisuutta voidaan 

ehkäistä muun muassa aktiivisemmalla koulutus- ja työllisyyspolitiikalla heikom-

piosaiset paremmin huomioiden (Saikkonen ym., 2018, s. 117), koulujen voima-

varoja vahvistavissa toimissa olisi syytä kiinnittää erityishuomiota niihin koului-

hin, joissa oppilaiden hyvinvointi näyttää olevan uhanalaisin. Koulun oppilas-

pohjan yleiset piirteet ja esimerkiksi oppilaiden huoltajien koulutustaso näyttävät 

olevan yhteydessä oppilaan kouluosaamisen lisäksi myös kouluasenteisiin 

(Bernelius, 2013, s. 64–66, 70). Bernelius ja Huilla (2021, s. 82–85) ovat lisäksi 

nostaneet esiin huolenaiheen kaupunginosien kumuloituvaa eriytymiskehitystä 

ruokkivaa kouluvalintaa kohtaan, jossa vältellään niitä asuinalueita, joissa vie-

raskielisen väestön osuus on korkea ja aikuisten koulutustaso heikoin. Tuoreen 

raportin perusteella kouluvalinnan yhteys oppimistuloksiin on voimistunut erityi-

sesti pääkaupunkiseudulla (Metsämuuronen & Nousiainen, 2021, s. 76–78). 

Kouluvalintapolitiikan on nähty olevan yksi keskeisimmistä koulutuspolitiikan 

muutoksista viime vuosikymmeninä (Tikkanen, 2019, s. 166; Salmela-Aro & 

Chmielewski, 2019, s. 165–166). 



 

 11 

 

Kaupunkikoulujen kouluvalintaa voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta, 

koulujen tai perheiden valintojen kautta (Kosunen ym., 2020, s. 1464). Suomes-

sa kouluvalinnoissa erona moniin maihin on se, että vaihtoehdot ovat yksityisten 

koulujen sijaan julkisten koulujen välillä, kun osa julkisista kouluista tarjoaa pai-

notettua opetusta eri oppiaineissa tai kielitarjonnan suhteen (Dovemark ym., 

2018, s. 130). Kosunen ym. (2016, s. 237–242) ovat havainneet kouluvalintojen 

mahdollistavan sekä koulujen välisen että koulujen sisäisen segregaation kas-

vun. Sosioekonominen tausta näyttää siis vaikuttavan kouluvalintoihin ja eriyty-

mistä tapahtuu myös saman koulun eri luokkien välillä. Tutkimusten valossa 

perheen luokkataustalla näyttää olevan merkitystä lapsen tai nuoren koulutien 

valintaprosessien kaikissa vaiheissa ja julkisen koululaitoksen valintaprosessit 

toimivat vähäosaisempia ryhmiä ulossulkevina erilaisin piilossa olevin tavoin 

(Seppänen ym., 2018, s. 78). Kalalahti (2012, s. 375) puhuu tästä vapaammas-

ta kouluvalintapolitiikasta termillä koulusaavutusten sosiaaliluokkasidonnaisuus. 

 

Vaikka eriytymiskehityksessä perheiden koulua koskevat pohdinnat ovat nous-

seet merkittävämpään asemaan asuinpaikan valinnassa, Dhalmannin ym. 

(2014) tutkimuksessa koulujen rooli eriytymiskehityksen ikään kuin katalysaatto-

reina ei saa tukea. Yksittäisen koulun laadun sijaan pääkaupunkiseudulla en-

nemminkin koko kouluympäristö on osa huoltajien tavoittelemaa hyvää kasvu-

ympäristöä, kun perhe valitsee asuinaluettaan. (Dhalmann ym., 2014, s. 20–21, 

26.) Myöskään Vainikaisen ym. (2016) tutkimuksessa koulun vaikutuksesta op-

pimistulosten systemaattiseen eriytymiseen ei saatu yksiselitteistä näyttöä, ku-

ten ei myöskään koulun oppilaspohjan vaikutuksesta osaamisen kehitykseen. 

Sen sijaan oppilaiden perhetaustan merkitys kouluosaamisen kehityksessä 

näyttäytyi merkityksellisenä ja taustalla näyttää olevan yhteys esimerkiksi vali-

koitumiseen osaamistasolta erilaisiin kouluihin yläkouluun siirryttäessä. (Vaini-

kainen ym., 2016, s. 224–226.) Suomen peruskoulujärjestelmä tarjoaa nykyisin 

yksilöllisempiä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja oppilaille ja heidän perheilleen, 

ja vaikuttaa siltä, että tulkinnat koulutuksellisesta tasa-arvosta ovat yhä moni-

muotoisempia (Ouakrim-Soivio ym., 2018, s. 83). 
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2.2 Perhetaustan vaikutus koulunkäyntiin 
 

Perhetaustan vaikutuksia oppilaiden koulusuoriutumiseen ja -asenteisiin on ha-

vaittu kotimaisissa tutkimuksissa jo useita vuosia sitten (ks. Kalalahti, 2012; 

Kuusela, 2010; Räty & Snellman, 1998), mutta yhä enenevässä määrin myös 

viime vuosina (ks. Harju-Luukkainen, 2018; Ouakrim-Soivio ym., 2018; Vaini-

kainen ym., 2016). Perhetaustan osatekijöistä erityisesti perheen sosioekono-

minen asema, huoltajien koulutustaso sekä sosiaalinen kyvykkyys ovat nous-

seet tutkimuksissa esiin. Lasten ja nuorten kotitaustalla on huomattu olevan yh-

teys varhaiseenkin valikoitumiseen koulutuspolulla erityisesti kaupunkien perus-

koulujen välillä ja sisällä, mutta kuten Seppänen ym. (2018, s. 84) toteavat, yk-

silökeskeisyyttä ja kulttuurisia piirteitä painottava puhetapa estää tekemästä 

koulutuspolitiikan rakenteellista epätasa-arvoa näkyvämmäksi. 

 

Suomi on pitkään näyttäytynyt kansainvälisissä vertailuissa koulutuksellisen ta-

sa-arvon mallimaana, ja esimerkiksi vuoden 2006 PISA-tutkimuksen maista 

Suomessa koulujen eriarvoistuminen oli kaikista vähäisintä oppilaiden sosio-

ekonomisen taustan ja arviointitulosten suhteen (Vainikainen ym., 2016, s. 215; 

ks. myös Kosunen ym., 2020, s. 1467). Sosioekonomisen tasa-arvon näkökul-

masta Suomen PISA-tulokset olivat vuoteen 2009 asti OECD-maiden keskita-

soa parempia, mutta vuodesta 2012 lähtien eriarvoistuminen on lisääntynyt ja 

nykyään Suomi on maiden vertailussa keskitasoa. Sosioekonomisen taustan 

yhteys osaamistasoon on voimakkainta heikoimpien osaajien kohdalla, mikä he-

rättää huolen yhdenvertaisista mahdollisuuksista oppia. PISA 2018 -

tutkimuksessa perheen sosioekonomisen taustan ja oppilaan minäpystyvyyden 

välillä havaittiin myös yhteys. (Leino ym., 2019, s. 49–51, 110, 125.) 

 

Sosioekonomisella asemalla tarkoitetaan yksilön tai perheen sosiaalista ja ta-

loudellista asemaa yhteiskunnassa, mikä yleensä koostuu hyvinvoinnin aineelli-

sista voimavaroista sekä niiden hankkimiseen tarvittavista edellytyksistä (Tam-

maru ym., 2020, s. 450). Sosioekonomisen taustan yhteys oppimistuloksiin se-

littyy tutkimuksissa usein vanhempien koulumyönteisyydellä, perheen taloudelli-

silla ja sosiaalisilla resursseilla sekä koulun ja kodin yhteisen kielen vastaavuu-

della (Vainikainen ym., 2016, s. 216). Perheen sosioekonominen asema ei tie-
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tenkään ole lapsen koulusuoriutumisen suora indikaattori. Kalalahti (2012, s. 

379, 385) näkeekin olennaisena perheen vuorovaikutuksen, asenteiden ja odo-

tusten yhdistelmän, joka välittyy lapsen omiin asenteisiin ja toimintaan koulussa. 

Kodin toimintamallit ja kulttuurinen pääoma muokkaavat vuorovaikutuksessa 

koululaisidentiteettiä (Andres ym., 2007, s. 154). Räty ja Snellman (1998, s. 

370–371) ovat huomanneet, että perheen sosiaalisella asemalla näyttää olevan 

yhteys myös oppilaan koulusuhteeseen, ja erilaisista taustoista tulevat perheet 

voivat ajatella älykkyydestä hyvin eri tavoin. 

 

Kuusela (2010) on kattavassa Helsingin metropolialuetta käsitelleessä MetrOP-

tutkimuksessa havainnut, että oppilaiden huoltajien koulutustaso ennakoi lasten 

koulumenestystä ja jopa 80 % helsinkiläiskoulujen välisestä oppimistulosten 

vaihtelusta voidaan selittää huoltajien keskimääräisellä koulutustasolla. Oppilai-

den myönteisellä koulusuhtautumisella ja hyvillä koulusuorituksilla näyttää ole-

van yhteys huoltajien korkeaan koulutukseen, hyvään tulotasoon sekä matalaan 

työttömyyteen. (Kuusela, 2010, s. 44–48.) Vainikainen ym. (2016, s. 225; ks. 

Kuusela, 2010) ovat tutkimuksessaan havainneet äidin koulutustason yhteyden 

oppilaan koulumenestykseen ja perhetaustan mukaiset erot näyttävät kasvavan 

yläkoulun edetessä. Huoltajien koulutustaustan yhteys oppilaiden oppimistulok-

siin oli ilmeinen myös Ouakrim-Soivion ym. (2018) tutkimuksessa ja koulutus-

tausta oli voimakkaampi ennustaja koulujen väliselle vaihtelulle kuin koulujen 

sisäiselle. Tutkimus vahvistaa omalta osaltaan huolta asuinalueiden ja koulujen 

eriytymisestä, kun korkeammin koulutetut perheet näyttävät kasautuvan tietyille 

alueille ja tiettyihin kouluihin. (Ouakrim-Soivio ym., 2018, s. 75–79, 83.) 

 

Kalalahti (2012) on perhetaustan vaikutuksiin liittyvässä tutkimuksessaan ha-

vainnut, että koulumenestykseen vaikuttavat varsinkin huoltajien koulutustaso ja 

tyttöjen kohdalla myös huoltajien työllisyystilanne ja kotona saatava tuki. Kou-

lumyönteisyyttä tukivat erityisesti kotona saatava tuki ja huoltajien koulutustaso, 

kun taas perhemuodolla tai työllisyystilanteella ei ollut vaikutusta. Koulumyön-

teistä asennetta ennustavat tekijät liittyivät vahvasti perhetaustan ja koulun tu-

keviin tekijöihin. Tutkimus korosti osaltaan kodin kulttuurisen pääoman merki-

tystä lapsen kouluttautumiseen liittyvissä tekijöissä ja asenteissa. (Kalalahti, 

2012, s. 381–384.) Huoltajien koulutustaustan ja sosioekonomisen aseman on 
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havaittu ennakoivan oppilaan koulusuoriutumisen lisäksi myös huoltajien osal-

listumista kodin ja koulun kasvatuskumppanuuteen (Levinthal & Kuusisto, 2019, 

s. 6–7; ks. myös Bandura, 2006, s. 8, 13). Huoltajien korkeammalla koulutus- ja 

sosioekonomisella taustalla on nähty olevan positiivinen yhteys huoltajien tyyty-

väisyyteen kodin ja koulun yhteistyössä (Tikkanen, 2019, s. 171–172). 

 

Koska perheen sosiaalinen kyvykkyys voi siirtyä lasten sosiaaliseen käyttäyty-

miseen, perheen antama tuki voi sisältää useita tärkeitä sosiaalisen siirron väli-

neitä, jotka voivat vaikuttaa lapsen vuorovaikutustaitoihin, tunteiden hallintaan 

sekä asenteisiin, esimerkiksi koulumyönteisyyteen (Kalalahti, 2012, s. 377). 

Harju-Luukkainen ym. (2018, s. 143) ovat tutkineet nuorten kokemuksia kotoa 

saatavasta tuesta ja huolestuttava tutkimustulos on se, että joka neljäs nuori 

koki saavansa vain vähän tukea kotona. Pisa 2015 -tutkimuksen perusteella 

suuri osa oppilaista koki saavansa tukea ja kannustusta kotona, mutta perheen 

sosioekonomisen ja kulttuurisen taustan merkitys huoltajien kiinnostukselle 

oman lapsen oppimista ja oppimisen tukemista kohtaan on Suomessa OECD-

maiden keskiarvoa voimakkaampaa (Välijärvi, 2017, s. 28–29). Opetussuunni-

telmateksteissä (POPS, 2014, s. 35–36) kodin ja koulun yhteistyön merkitystä 

on nostettu selvästi esiin, ja olisikin tärkeää vahvistaa huoltajien käsityksiä 

omasta roolistaan lastensa koulutyön tukijoina. 

 

Tasa-arvopyrkimyksistä huolimatta oppilaan perhetausta on keskeisimpiä kou-

lussa pärjäämisen ja koulutukseen valikoitumisen ennustajia (Metso, 2004, s. 

147). Kodin sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen pääoman nähdään vaikut-

tavan lasten ja nuorten oppimistuloksiin (Harju-Luukkainen ym., 2018, s. 123). 

Koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta on luonnollisesti huolestuttavaa, jos 

oppilaiden taustatekijät korreloivat heidän koulumenestykseensä hyvin voimak-

kaasti. Näin ajateltuna perhetaustalla voi olla vaikutuksia myös oppilaiden asen-

teisiin ja yrittämiseen. Kuten edellä on mainittu, kotoa saatavalla tuella on mer-

kittävä rooli koulumyönteisyyden vahvistamisessa. Yksi julkilausuttu keino yh-

denvertaisemman koulutaipaleen mahdollistamiseksi ja oppilaan kasvun sekä 

hyvinvoinnin tukemiseksi on huoltajien osallisuuden vahvistaminen kodin ja kou-

lun välisessä vuorovaikutussuhteessa (ks. POPS, 2014, s. 35–36). 
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2.3 Huoltajien osallisuuden monet muodot 
 

Koulun ohella myös kodilla on aivan keskeinen rooli lapsen kehityksen ja oppi-

misen tukemisessa. Kuten Bandura (1997, s. 245) on todennut, huoltajat ovat 

lapsen ensimmäiset opettajat ja koti on lapsen ensimmäinen koulu. Liittyen ikui-

seen keskusteluun kasvatusvastuusta, huoltajat mieltävät usein opettajalla ole-

van pedagogisen vastuun koulussa ja heillä päävastuun lapsen kehityksen tu-

kemisesta kotona (Böök & Perälä-Littunen, 2015, s. 616–618). Huoltajien kas-

vatusvastuu on ohittamaton myös lastensuojelulain (417/2007, 2 §) nojalla, jos-

sa määritellään kaikkien alle 18-vuotiaiden lasten oikeus huolenpitoon, turvalli-

seen elinympäristöön ja tasapainoiseen kasvuun. Lastensuojelulaki yhdessä 

lain lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) kanssa velvoittavat 

huoltajat sekä perheiden kanssa työskentelevät viranomaiset työskentelemään 

yhdessä lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. 

 

Huoltajien osallisuus (parental involvement) voidaan määritellä käytänteiksi, mi-

ten huoltajat osallistuvat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen 

sekä kotona että vuorovaikutuksessa koulun kanssa (Pomerantz ym., 2007, s. 

374). Se on ajankäyttöä, ponnisteluja ja lämpöä, proaktiivista sitoutumista lap-

sen parhaaseen (Ma ym., 2016, s. 773; Pomerantz ym., 2019, s. 341). Wei ym. 

(2019, s. 262) muistuttavat osallisuuden vaihtelevan, muuttavan muotoaan ja 

vähentyvän luonnollisella tavalla lähestyttäessä nuoruutta, kun itsenäistymiselle 

annetaan tilaa. Tutkimusten valossa (ks. Epstein, 2019; Goodall & Montgomery, 

2014; Hoover-Dempsey ym., 2005; Jeynes, 2011) huoltajien osallistuminen voi 

vaikuttaa positiivisesti lapsen koulusuoriutumiseen, oppimiseen sekä koulun 

merkityksen kokemiseen, mutta Levinthal ja Kuusisto (2019, s. 2) muistuttavat, 

että osallistuminen on hyvin moniulotteinen käsite. 

 

Huoltajien osallisuus voidaan karkeasti jakaa koulu- ja kotiperustaiseen, joista 

ensimmäinen tarkoittaa esimerkiksi huoltajien yhteydenpitoa opettajiin ja osallis-

tumista koulun tai luokan toimintaan (Epstein, 2019, s. 19). Huoltajien osallisuus 

kotona on tyypillisesti kotitehtävissä auttamista, tukemista ja kouluun tai koulu-

päivään liittyvistä asioista keskustelemista (Pomerantz ym., 2007, s. 375). Osal-

listuminen muuttaa muotoaan oppilaan iän karttuessa, kun suorasta kotiläksyis-
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sä auttamisesta tai kokeisiin valmistamisesta siirrytään epäsuorempiin käytän-

teisiin, esimerkiksi oppimisstrategioista, koulutuksen merkityksestä tai tulevai-

suudesta keskustelemiseen (Wei ym., 2019, s. 263; Hill & Tyson, 2009, s. 756–

758). 

 

Kuten oppimismotivaation kohdalla puhutaan, ulkoinen kontrolli heikentää si-

säistä motivaatiota (Ryan & Deci, 2000, s. 71). Pomerantz ym. (2007, s. 390) 

korostavat, että huoltajien kontrolloiva osallistuminen voi olla haitallista erityi-

sesti lapsille, jotka jo valmiiksi kokevat kyvykkyytensä tai taitonsa heikoiksi. Jat-

kuva valvominen voi heijastua lapsen käsitykseen itsestä oppijana ja saada lap-

si kokemaan, ettei hän ole kykeneväinen selviytymään tehtävistä ilman apua. 

(Aunola, 2018, s. 216–217.) Liiallisen kontrollin sijaan Pomerantz ym. (2007, s. 

382–384) näkevät lapsen itsenäistä ajattelua ja itseohjautuvuutta tukevalla huol-

tajien osallistumisella olevan vaikutuksia lapsen hyvinvointiin ja oppimismotivaa-

tioon. Lapsen autonomian tukemisella on aivan keskeinen rooli sisäisen moti-

vaation kannalta (Ryan & Deci, 2000, s. 70–71), ja kotona autonomiaa voidaan 

tukea esimerkiksi kannustamalla lasta omiin näkemyksiin, pohdintoihin ja kokei-

luihin (Pomerantz ym., 2019, s. 342). Huoltajien osallistumisessa lapsen au-

tonomian tukemisen lisäksi keskeistä ovat positiiviset uskomukset ja oppimisen 

näkeminen prosessina (Levinthal & Kuusisto, 2019, s. 7). 

 

Epstein (2019) on kehittänyt mallin, joka kuvaa huoltajien erilaisia osallisuuden 

muotoja, ja mallin taustalla on ajatus siitä, että koulu, koti ja yhteiskunta ovat 

yhdessä vastuussa lapsen oppimisesta ja kehittymisestä. Oppilaan näkökul-

masta huoltajien osallisuuden avulla hän voi tulla tietoiseksi omasta kehitykses-

tään ja taidoistaan, kodin arvoista ja uskomuksista, oppimisen merkityksestä 

sekä positiivisesta asenteesta koulunkäyntiä kohtaan. Huoltajille osallisuus lisää 

ymmärrystä lapsensa kehittymisestä, omista vanhemmuuden taidoista, koulun-

käynnistä ja opettajan työstä sekä lapsen kannustamisesta, rohkaisemisesta ja 

auttamisesta. Osallisuuden ja yhteistyön kautta opettajat sen sijaan voivat oppia 

ymmärtämään sekä perheiden taustoja, tarpeita ja erilaisia kiinnostuksen koh-

teita että ylipäänsä erilaisuutta ja erilaisia oppijoita. (Epstein, 2019, s. 19–21, 

64–66.) Kuusimäki ym. (2019a, s. 2) näkevät Epsteinin mallin vahvuutena vuo-

rovaikutuksen monipuolisuuden huomioimisen, koska kodin ja koulun yhteis-
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työssä sopivien yhteydenpitotapojen löytäminen voi olla hyvin tapauskohtaista 

ja on olennaista ottaa huomioon esimerkiksi perheiden kulttuuriset ja kielelliset 

erot. Levinthal ja Kuusisto (2019, s. 3) näkevät, että vaikka malli ottaa huomioon 

oppilaat, opettajat ja huoltajat, se on silti melko koulukeskeinen pyrkien täyttä-

mään koulun tarpeet ja kannustamaan oppilaita akateemiseen menestymiseen.  

 

Kodin akateemisella sosialisaatiolla eli huoltajien ja jälkikasvun välisillä keskus-

teluilla koulutuksen merkityksestä, oppimisstrategioista sekä tulevaisuuden odo-

tuksista näyttää olevan positiivinen vaikutus nuorten koulusuoriutumisen kan-

nalta. Koska nuorilla tavoitteet, uskomukset ja motivaatio tulevat yhä enemmän 

omasta itsestään, vuorovaikutus voi tukea heidän kyvykkyyttään ajattelemaan, 

suunnittelemaan ja ratkaisemaan ongelmia. (Hill & Tyson, 2009, s. 758–760.) 

Huoltajien aidolla kiinnostuksella lastensa tai nuortensa oppimisesta ja vuoro-

vaikutteisella kasvatuksella on huomattu olevan hyvinkin pitkäkestoisia positiivi-

sia vaikutuksia elämässä ylipäänsä (Levinthal & Kuusisto, 2019, s. 7). Aunola 

(2018, s. 220–221) muistuttaa myös kodin oppimiseen liittyvien tekijöiden vas-

tavuoroisesta luonteesta. Kun huoltajien ajattelutavat, toimintamallit sekä palau-

te suuntaavat lapsen oppimisen kehitystä, myös lapsen koulutaidot, toiminta ja 

ominaisuudet, esimerkiksi synnynnäinen temperamentti, voivat vaikuttaa siihen, 

miten lapsen kanssa kannattaa toimia. Dweck (2006, s. 5) näkee, että tempe-

ramentista tai kyvyistä huolimatta lapsen ponnistelut, harjoittelu ja niiden tuke-

minen kotona vaikuttavat merkittävästi kehittymiseen. 

 

Kodin myönteiset odotukset lapsensa oppimisesta ja koulumenestyksestä näyt-

tävät olevan yhteydessä lapsen myönteiseen minäkuvaan itsestä oppijana, ja 

kodin luottamus lapsen kyvykkyyteen pärjätä koulussa ja selvitä haasteista 

näyttää heijastuvan lapsen toimintaan oppimistilanteissa (Aunola, 2018, s. 212–

213). Gniewosz ym. (2015) ovat tutkineet huoltajien antaman palautteen ja hei-

dän näkemysten lastensa kyvykkyydestä vaikutuksia lasten akateemiseen mi-

näkuvaan. Tutkimuksen perusteella lasten oman minäkuvan muotoutumiselle 

koulumenestyksen tai oppimistulosten sijaan merkityksellisempää on huoltajien 

näkemykset lastensa taidoista ja oppimiskyvystä (Gniewosz ym., 2015, s. 468–

470). Tutkimus osoittaa jälleen sen, että huoltajien oppimiseen liittyvillä ajattelu-

tavoilla voi olla merkittävä vaikutus lapsen muodostamiin käsityksiin itsestä op-
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pijana. Huoltajien odotukset, vanhemmuustyyli sekä kotoa kumpuava koulun-

käyntiä arvostava asenneilmapiiri vahvistavat lapsen omaa tavoiteasetantaa 

oppimisen suhteen ja siten tukevat koulusuoriutumista (Jeynes, 2011, s. 54). 

 

Jo vuosikausien ajan Dweck (2006, s. 6) on tutkimuksissaan havainnut, että ih-

misen itsestään omaksuma näkemys vaikuttaa olennaisesti siihen, miten hän 

elää elämäänsä. Huoltajien uskomuksilla lapsensa potentiaalista ja kyvykkyy-

destä on vaikutuksia sekä heidän osallistumiseensa lapsen koulunkäyntiin että 

lapsen näkemyksiin itsestä oppijana (Pomerantz ym., 2007, s. 387). Huoltajien 

päätökseen osallistua lapsensa oppimisen tukemiseen yhdessä koulun kanssa 

voivat vaikuttaa heidän omat rooliodotuksensa, oma pystyvyydentunne, elämän 

muut muuttujat sekä erityisesti koulun suunnalta tuleva kutsu olemaan osa lap-

sen oppimista (Hoover-Dempsey ym., 2005, s. 123). Myös Levinthal ja Kuusisto 

(2019, s. 6, 10) näkevät, että huoltajien osallisuuteen vaikuttaa erityisesti se, mi-

ten he kokevat opettajien ottavan heidät mukaan lapsen oppimiseen, miten he 

kokevat koulussa arvostettavan heidän kontribuutiotaan ja miten ylipäänsä kou-

lu päästää huoltajat yhdenvertaisiksi kumppaneiksi. Interventiot huoltajien osal-

lisuuden lisäämiseksi eivät kuitenkaan ole aina onnistuneet (ks. esim. Pome-

rantz ym., 2007, s. 380–381), vaan osallistumisen tulisi myös lähteä huoltajista 

itsestään ja heidän halustaan olla olennainen osa lastensa koulunkäyntiä. Kou-

lusta riippumattomia haasteita huoltajien osallistumiselle lastensa koulunkäyn-

tiin voivat olla esimerkiksi ajankäyttöön liittyvät pulmat, voimavarat sekä huolta-

jien näkemykset omasta pystyvyydestään tai taidoistaan auttaa lasta kouluteh-

tävissä (Hoover-Dempsey ym., 2005, s. 115–116). 

 

Huoltajien osallisuus voi suuntautua lapsen taitoihin, esimerkiksi kognitiivisiin 

kielellisiin taitoihin tai metakognitiivisiin ajattelun taitoihin, mutta se voi kohdistua 

myös motivationaalisiin tekijöihin, jotka voivat lisätä lapsen sitoutumista ja ar-

vostusta koulutyötä kohtaan (Pomerantz ym., 2007, s. 376). Koulumyönteisyys 

ja kiinnostuksen osoittaminen ovat merkkejä lapselle huoltajien arvostuksesta 

häntä kohtaan oppijana, mikä voi osaltaan myös vahvistaa motivaation kannalta 

olennaista yhteenkuuluvuuden tunnetta (Aunola, 2018, s. 215; ks. myös Ryan & 

Deci, 2000, s. 70). Jos oppimisen kohdalla motivaation määrää tärkeämpää on 

sen lähde ja laatu (Ryan & Deci, 2000, s. 70–72), Pomerantz ym. (2007, s. 374) 
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toteavat myös huoltajien osallistumiseen liittyen, että enemmän ei ole aina pa-

rempi. Määrän sijasta osallistumisen laatu ja lapsen näkökulman huomioiminen 

ovat olennaisia tekijöitä. Myöskin kodin ja koulun eli huoltajien ja opettajan väli-

sessä vuorovaikutuksessa dialogin laadun on huomattu olevan yhteydenpidon 

määrää huomattavasti olennaisempi tekijä (Levinthal & Kuusisto, 2019, s. 6). 

 

Jos Epsteinin (2019) mallissa pääpaino oli huoltajien suhteella kouluun ja las-

tensa koulunkäyntiin, Goodallin ja Montgomeryn (2014) huoltajien osallistami-

sen malli keskittyy enemmän huoltajien ja lasten suhteeseen, huoltajien sitou-

tumiseen lasten oppimiseen koulussa ja koulun ulkopuolella, akateemisin ja ei-

akateemisin tavoin. Mallin oletus on, että lapsen oppimisen kannalta merkittäviä 

ympäristöjä ovat koti ja muut huoltajien välilliset kontekstit. Mallissa kodin ja 

koulun kumppanuus näyttäytyy yhteistoimintana, molemminpuolisena oppimi-

sena, luottamuksena ja jaettuna vastuuna lapsen oppimisesta. (Goodall & 

Montgomery, 2014, s. 402–407.) Tästä puhutaan koulukeskusteluissa kasva-

tuskumppanuutena. 
 

2.4 Kodin ja koulun kasvatuskumppanuus 
 

Kodin ja koulun toimiva suhde on lapsikeskeinen yhteys kotona ja koulussa toi-

mivien yksilöiden välillä, jotka jakavat vastuun lapsen kasvun ja kehittymisen tu-

kemisesta (Clarke ym., 2010, s. 61). Opettajien ja huoltajien välinen luotettava 

ja toisia kunnioittava kumppanuus on tärkeää lapsille, mutta myös sekä koulu-

organisaation että perheen hyvinvoinnille (Kuusimäki ym., 2019b, s. 1). Epstein 

(2019, s. 11) näkee koulujen lapsiin kohdistuvan välittämisen heijastuvan myös 

koulujen perheisiin kohdistuvaan välittämiseen; kun lapset mielletään vain oppi-

laiksi, koulun ja perheen välille tehdään eroa, mutta kun oppilaat mielletään lap-

siksi, perheet otetaan kasvatuskumppanuuteen mukaan. Dialogisuuden, kunni-

oituksen ja luottamuksen periaatteille rakentuva kodin ja koulun kasvatuskump-

panuusajattelu korostaa huoltajien laajempaa osallisuutta ja osallistumista kou-

lun toimintaan (Lämsä, 2013, s. 50). Levinthal ja Kuusisto (2019, s. 9) näkevät 

holistisen lähestymistavan kokonaisvaltaisen ajattelutavan tukevan kump-

panuusajattelua, ja tutkimusten mukaan kasvatuskumppanuus on paras lähes-

tymistapa kodin ja koulun yhteistyölle, jossa keskiössä on lapsi ja osapuolten 
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yhteisenä päämääränä on lapsen oppimisen tukeminen (Epstein, 2019, s. 2, 

15–16). 

 

Valtiollinen normiohjaus eli lainsäädäntö ja sen pohjalta laadittavat opetussuun-

nitelmat ovat yksi kodin ja koulun toimivan yhteistyön ilmentymiä (Epstein, 

2019, s. 11–12). Orell ja Pihlaja (2018) ovat tarkastelleet kodin ja koulun yhteis-

työtä normiohjauksen asiakirjojen teksteissä ja havainneet yhteistyöpuheen ja-

kautuvan neljään alueeseen: oppilaaseen, kouluun, huoltajiin ja yhteistyöpro-

sesseihin. Oppilaspuheessa yhteistyötapana painottuu ongelmiin vastaaminen, 

koulu- ja huoltajapuhe sisältää ajatuksen vastavuoroisuudesta jääden kuitenkin 

toiminnan tasolla lähinnä tiedonvälitykseksi, kun taas yhteistyöprosessit koros-

tavat paikallista suunnittelua antaen siinä ohella ohjeita koulunkäyntiin liittyviä 

haastavia tilanteita varten. (Orell & Pihlaja, 2018, s. 158.) 

 

Vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kodin ja koulun 

välisestä yhteistyöstä on kerrottu lyhyesti opiskelun yleisen tuen yhteydessä ja 

tekstissä vastuu yhteistyöstä siirretään enemmänkin kunnille ja opetuksen jär-

jestäjille (POPS, 2004, s. 10, 20). Orell ja Pihlaja (2018, s. 155) näkevät, että 

asiakirjassa tehdään selväksi huoltajien ensisijaisuus lastensa kasvattajina, ra-

jattujen opetusmarkkinoiden asiakkaina sekä tuen tarvitsijoina. He (2018, s. 

154, 158) näkevät, että kotien osallisuus yhteisötasolla näyttäytyy epämääräi-

senä ja huoltajien osallisuudessa painottuu oman lapsen koulunkäynti. Vuodes-

ta 2016 alkaen voimassa olleet opetussuunnitelman perusteet (POPS, 2014) 

ovat nostaneet kodin ja koulun yhteistyön oppimiseen liittyvien tukien lisäksi 

esille myös osana oppimista ja hyvinvointia edistävää koulutyötä. Yhteistyön yh-

teydessä puhutaan huoltajien osallisuudesta, mukanaolosta koulutyössä ja sen 

kehittämisessä sekä yhteistyön vaikutuksesta kaikkien osapuolten hyvinvointiin. 

Yhteistyön lähtökohtina nähdään muun muassa molemminpuolinen luottamus, 

yhdenvertaisuus, kunnioitus sekä perheiden moninaisuuden huomioiminen. 

(POPS, 2014, s. 35–36.) Vaikka opetussuunnitelmateksteissä painottuvat kodin 

ja koulun yhteistyö sekä huoltajien osallisuuden vahvistaminen, kuitenkin vain 

kolmannes huoltajista kokee osallisuuden lisääntyneen uuden opetussuunni-

telman myötä (Mertaniemi, 2018, s. 49). 
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Vaikka kumppanuusajattelu on vahvasti läsnä, kasvatuskumppanuutta ei käsit-

teenä mainita opetussuunnitelmatekstissä kertaakaan. Metso (2004, s. 27) on 

todennut, että suomalaisessa koulukeskustelussa yhteistyö-termillä on vahvat 

perinteet kodin ja koulun yhteydenpitoon liittyen aina koulutuspolitiikan ja ope-

tussuunnitelman tasoilta arki- ja tutkimuspuheeseen. Yhteistyö voidaan laa-

jemmin määritellä kaikeksi toiminnaksi, jossa koulu ja koti huomioivat toisensa, 

ja yhteistyössä on yleensä sovittu keskinäisestä työnjaosta (Metso, 2004, s. 52–

53), kun taas kumppanuuden käsitteessä painottuvat vastavuoroisuus, tasaver-

tainen kohtaaminen, yhdessä toimiminen yhteisten kasvatustavoitteiden saavut-

tamiseksi sekä jaettu asiantuntijuus (Lämsä, 2013, s. 49–50). Kasvatuskump-

panuus on siis enemmänkin kasvatuksen ammattilaisten ja huoltajien tietoista ja 

tavoitteista sitoutumista yhteistoimintaan lasten ja nuorten kasvun, kehityksen 

sekä oppimisen tukemiseksi. 

 

Käsitteistön kirjavuus näyttäytyy myös kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudes-

sa, kun kodin ja koulun yhteistyöstä tai kasvatuskumppanuudesta puhutaan 

esimerkiksi termeillä partnership (ks. Epstein, 2019), parental involvement (ks. 

Campbell & Verna, 2007; Wei ym., 2019) ja parental engagement (ks. Goodall 

& Montgomery, 2014; Levinthal & Kuusisto, 2019). Näistä jälkimmäinen on pyr-

kinyt siirtämään fokusta koulukeskeisyydestä enemmänkin perheen ja huoltaji-

en aktiivisempaan ja aidompaan osallisuuteen kodin ja koulun kumppanuudes-

sa (Levinthal & Kuusisto, 2019, s. 3; Goodall ja Montgomery, 2014, s. 399–

400). Orell ja Pihlaja (2018, s. 150) näkevät käsitteiden määrittelyä olennaisem-

pana yhteistyön sisällön, jossa toistuvia teemoja ovat jakaminen, kumppanuus 

ja keskinäinen riippuvuus. 

 

Kodin ja koulun vastavuoroisella yhteistyöllä, joka parhaimmillaan tarkoittaa 

kumppanuutta, voidaan parantaa koulun ilmapiiriä, tukea perheitä, yhdistää 

perheitä toisten perheiden ja yhteisöjen kanssa sekä auttaa opettajia ymmärtä-

mään ja arvostamaan erilaisia huoltajia ja perheitä (Epstein, 2019, s. 11). Myös 

lapsen kehityksen kannalta kodin ja koulun välinen suhde on aivan keskeinen ja 

sen on todettu vaikuttavan positiivisesti muun muassa koulumenestykseen, koti-

tehtävien tekemiseen sekä koulutukseen asennoitumiseen (Lämsä, 2013, s. 

53–54). Yhteistyö osoittaa lapselle lisäksi huoltajien kiinnostusta ja arvostusta 
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hänen koulunkäyntiään ja oppimistaan kohtaan (Aunola, 2018, s. 222), ja huol-

tajien osallistumisen koulun toimintaan on havaittu ennakoivan lapsen oppimis-

minäkuvan ja -motivaation kehitystä (Pomerantz ym., 2007, s. 377–378). Clar-

ken ym. (2019) mallissa kodin ja koulun suhde rakentuu uskomuksille, sitoutu-

miselle ja jatkuvuudelle, joiden avulla suhteeseen voi muodostua keskinäistä 

luottamusta ja yhdenvertaisuutta (Clarke ym., 2010, s. 62, 64–73). 

 

Kodin ja koulun dialoginen kumppanuus on kaunis ajatus, mutta todellisuudessa 

haasteina voivat olla esimerkiksi ajalliset ja henkilöstön resurssit, koulun johdon 

tuen puute tai ihan vaan yhteyden jatkuva ylläpitäminen oppilaan iän karttuessa 

(Levinthal & Kuusisto, 2019, s. 8; ks. myös Clarke ym., 2010, s. 74). Kumppa-

nuuden haasteena on myös nähty huoltajien irrallisuus kouluarjesta (Metso, 

2004, s. 115–116). Kodin yhteydenpitoa koulun suuntaan näyttää hoitavan sel-

västi yleisemmin äiti kuin isä (Mertaniemi, 2018, s. 27–28), ja vaikka todellisuu-

dessa näin ei olisikaan, tämä diskurssi elää vahvana kouluissa (Levinthal & 

Kuusisto, 2019, s. 8). Aitoa osallisuutta ja kumppanuusajattelua korostavan ko-

din ja koulun yhteistyön edellytyksenä on osapuolten välinen aktiivinen ja tasa-

arvoinen toimintakulttuuri, joka ei ole ollut kovinkaan perinteistä suomalaisissa 

kouluissa (Orell & Pihlaja, 2018, s. 159). Kasvatusvastuun ja -tehtävän jakau-

tumiseen liittyvä keskustelu on ollut kodin ja koulun yhteistyötä leimaava teema 

(Metso, 2004, s. 52). Kuten Orell ja Pihlaja (2018, s. 159) toteavat, suomalaisen 

koulutusjärjestelmän normeissa on pitkään elänyt instituutio, johon huoltajat on 

pyydetty sopeutumaan eikä mukaan rakentamaan yhteisöä. Kumppanuus on 

enemmänkin edellyttänyt huoltajilta vain passiivista tiedon vastaanottamista ja 

koulun tilaisuuksiin osallistumista (Metso, 2004, s. 30, 117–118). 

 

Kommunikaatio on kumppanuuden perusedellytys, tai kuten Kuusimäki ym. 

(2019b, s. 1) kiteyttävät, sydän. Koska toimiva kasvatuskumppanuus ei synny 

itsestään, Lämsä (2013, s. 52; ks. myös Levinthal & Kuusisto, 2019, s. 5) näkee 

tässä suhteessa koulun luonnolliseksi aloitteentekijäksi, koska se muutenkin 

kokoaa yhteen suuren osan lapsista ja nuorista. Myös opetussuunnitelmassa 

painotetaan koulun henkilöstön aloitteellisuutta (POPS, 2014, s. 35). Kun koulu 

toivottaa huoltajat tervetulleiksi lapsen oppimisen tukemiseen, se voi olla huolta-

jille myös selkeä motivaattori osallistumiseen ja lisätä omaa pystyvyyden tun-
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netta (Hoover-Dempsey ym., 2005, s. 110). Avoimen ja proaktiivisen vuorovai-

kutussuhteen luomisessa ja oikeiden kommunikaatiokanavien käyttämisessä 

opettajan tulee osata huomioida perheiden monimuotoisuus esimerkiksi erilais-

ten kielellisten ja kulttuuristen taustojen suhteen (Kuusimäki ym., 2019b, s. 6). 

Kodin ja koulun yhteistyötä voidaan toteuttaa monin eri muodoin, ja perinteisten 

vanhempainiltojen ja -tapaamisten ja luokkaretkien rinnalla on jo pidemmän ai-

kaa hyödynnetty digitaalista viestintää. (Kuusimäki ym., 2019a, s. 2; ks. myös 

Epstein, 2019; Mertaniemi, 2018). 

 

Toimiva kasvatuskumppanuus vaatii myös opettajan oman toiminnan reflektoin-

tia (Levinthal & Kuusisto, 2019, s.10) ja ettei yhteistyön toteuttaminen jäisi pel-

käksi koulun ilmoitus- ja tiedottamistehtäväksi (ks. Orell & Pihlaja, 2018, s. 154), 

perheiden moninaisuuden huomioiva välittävä ja dialoginen vuorovaikutus on 

kodin ja koulun yhteydenpidon keskiössä. Suomen Vanhempainliiton viimei-

simmästä barometrista (2018) käy ilmi, että suuri osa oppilaiden huoltajista pi-

tää yhdessä oppilaan ja opettajan kanssa käytäviä arviointi- ja kehityskeskuste-

luja tärkeänä osana saada tietoa lapsen edistymisestä ja mahdollisista haas-

teista sekä oppimisen arviointia. Keskusteluihin liittyen enemmistö huoltajista 

kokee, että painopiste on nimenomaan lapsen oppimisen kehittymisessä eikä 

suorituksissa, ja suurin osa huoltajista pitää keskusteluja kannustavina ja lap-

sen vahvuuksia painottavina. (Mertaniemi, 2018, s. 17–19.) Kodin ja koulun yh-

teistyön mahdollisista haasteista (ks. Clarke ym., 2010; Levinthal & Kuusisto, 

2019; Metso, 2004; Orell & Pihjala, 2018) huolimatta, tämän selvityksen perus-

teella näyttää siltä, että osapuolet toimivat velvoitteiden mukaisesti (ks. POPS, 

2014, s. 35–36) ja kumppanuudessa on löydettävissä kasvun ajattelutavan piir-

teitä. 
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3 Oppimiseen liittyvät ajattelutavat 
 

3.1 Uskomukset toimintaa ohjaamassa 
 

Motivaatio on psykologian tutkimusten keskeisiä käsitteitä ja se liittyy esimerkik-

si energiaan, toiminnan suuntaamiseen sekä sinnikkyyteen, mutta arkitodelli-

suudessa sen voima piilee siinä, että motivaatio tuottaa toimintaa (Ryan & Deci, 

2000, s. 69; ks. myös Gagne, 2010, s. 81). Oppiminen on pohjimmiltaan tavoit-

teista toimintaa (ks. Nicholls, 1984; Pintrich, 2000), jossa oppilaan usko omaan 

kyvykkyyteensä on keskeistä (Wigfield & Eccles, 2002, s. 108–109). Oppijan 

toiminnalleen asettamat tavoitteet liittyvät olennaisena osana implisiittisiin teori-

oihin älykkyydestä (Dweck & Leggett, 1988, s. 263), ja tavoitteet yhdessä us-

komusten kanssa luovat merkityssysteemejä (Dweck, 2012, s. 50), joiden yti-

men ajattelutavat muodostavat (Dweck & Yeager, 2019, s. 483–484). 

 

Kyvykkyys liittyy yksilön kokemuksiin tiedon tai taidon hallinnasta, ymmärtämi-

sestä tai tietoisuudesta (Nicholls, 1984, s. 329), kun taas motivaatiotekijät vai-

kuttavat halukkuuteen hankkia ja siirtää käytäntöön tietoja tai taitoja (Dweck, 

1986, s. 1040). Ihmisen motivaatiotekijöihin ja toimintaan vaikuttaa suureelta 

osin uskomukset omasta kyvykkyydestä (Bandura, 1997, s. 2). Myös Dweck 

(2012, s. 43) on ollut erityisen kiinnostunut uskomuksista, joilla on vahva moti-

vationaalinen ominaisuus. Uskomukset omasta kyvykkyydestä on jo useamman 

vuosikymmenen ajan nähty motivaation, hyvinvoinnin sekä toiminnan perustana 

(Bandura, 2006, s. 3), kuten myös olennaisena oppimista ennakoivana tekijänä 

(Zimmerman, 2000, s. 82). Wigfield ja Eccles (2002, s. 96) muistuttavat, että 

kasvattajien on hyvä tiedostaa, että jo alakoulun alkuvaiheessa lasten usko-

mukset omista taidoistaan ja arvostuksistaan saattavat olla hyvin erilaisia. 

 

Dweck ja Reppucci (1973) havaitsivat oppilaille teettämissään ongelmanratkai-

sutehtävissä kaksi hyvin erilaista tapaa suhtautua epäonnistumiseen: oppilaista 

tuli joko avuttomia (helpless) tai hallintasuuntautuneita (mastery-oriented). Avut-

tomat oppilaat eivät nähneet heidän omalla toiminnallansa olleen vaikutusta 

suorituksiinsa ja yhdistivät epäonnistumiset kyvyttömyyteen. Epäonnistumisten 

jälkeen he välttelivät haasteita ja heidän suoritustasonsa laski. Hallintasuuntau-
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tuneet oppilaat sen sijaan yrittivät entistä kovemmin kohdattuaan vaikeuksia ja 

pyrkivät ottamaan tilanteen hallintaansa. Vaikka oppilaat olivat lähtökohtaisesti 

yhtä taitavia, he erosivat selvästi toisistaan kohdatessaan haasteita sekä usko-

muksissaan oman toimintansa merkityksestä ja kehittymisensä hallinnasta. 

(Dweck & Reppucci, 1973, s. 113–116; Dweck, 1999, s. 7–13.) Dweck (1986, s. 

1040) huomasi, että lahjakkuus tai kyvykkyys ei suoraan ole se tekijä, joka vai-

kuttaa lapsen halukkuuteen kohdata tai vältellä haasteita, käsitellä epäonnistu-

misia tai kehittää taitojaan, vaan näihin vaikuttavat enemmänkin motivationaali-

set tekijät ja uskomukset omasta kyvykkyydestä. Kysymys siitä, miksi samassa 

tilanteessa olevat yksilöt suosivat hyvinkin erilaisia päämääriä, johti Dweckin ja 

Leggettin (1988) implisiittisten teorioiden (implicit theories) lähempään tarkaste-

luun. Heidän mallinsa edusti sosiaalis-kognitiivista lähestymistapaa motivaation 

ja persoonallisuuden tarkasteluun, jossa yksilöiden erot tavoitteissa, uskomuk-

sissa ja arvostuksissa heijastuivat eroihin käyttäytymisessä. (Dweck & Leggett, 

1988, s. 256–257.) Chiu ym. (1997a, s. 19) muistuttavat, että Jones ja Thibaut 

(1958) ovat alkujaan esitelleet tämän ajatuksen yksilön implisiittisten teorioiden 

vaikutuksesta sosiaaliseen päättelyyn. 

 

Oppilaan koulusuoriutumiseen näyttää vaikuttavan sekä rakenteelliset tekijät, 

kuten sosioekonominen tausta että psykologiset tekijät, erityisesti oppilaan us-

komukset omasta kyvykkyydestään (Claro ym., 2016, s. 8664; Hattie, 2009, s. 

39, 61). Implisiittinen teoria älykkyydestä (implicit theory of intelligence) kuvaa 

yksilön perimmäisiä uskomuksia älykkyyden, lahjakkuuden tai muiden perusta-

vanlaatuisten kykyjen kehitettävyydestä, joiden avulla hän ohjaa toimintaansa ja 

ymmärtää maailmaa (Dweck, 2012, s. 43). Dweck ym. (1995, s. 268) huomaut-

tavat, että kyseessä ei ole ihmisen toimintaa tiukasti määrittävä teoria, vaan 

toiminnan arviointia edistävä viitekehys. Implisiittiset uskomukset ovat yksilön 

piilevää, sisäistä käsitystä kyvykkyyden luonteesta (Dweck & Leggett, 1988, s. 

262), ja luonteeltaan ne ovat hyvin heterogeenisiä (Makel ym., 2015, s. 208). 

Uskomukset ovat ikään kuin käytännön kokemuksista ja kuvitelmista pohjautu-

via henkilökohtaisia totuuksia, melko vakaata subjektiivista tietoa ja tuntemuk-

sia, joilla yksilö perustelee päättelyänsä ja toimintaansa (Patrikainen, 2012, s. 

22). Dweck ym. (1995, s. 267) muistuttavat, että implisiittisten uskomusten tun-

nistaminen ja niiden vaikutusten arviointi sekä tulkitseminen vaativat systemaat-
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tisuutta. Implisiittisillä teorioilla on suurin vaikutus ja ne tehdään ikään kuin nä-

kyviksi oppijoiden kohdatessa haasteita ja takaiskuja (Dweck, 2012, s. 50). 

 

Ihmiset ajattelevat kyvykkyydestä hyvin eri tavalla, riippuen siitä nähdäänkö se 

mitattavana ominaisuutena suoritustavoitteiden (performance goals) vai kehitty-

vänä oppimistavoitteiden (learning goals) kautta (Bandura, 1997, s. 123; 

Dweck, 2012, s. 47). Dweck on käyttänyt termejä entiteetti- ja inkrementaaliteo-

ria puhuessaan älykkyyden luonteesta. Ensin mainitut teoreetikot mieltävät 

älykkyyden pysyväksi, kun taas jälkimmäiseen älykkyyskäsitykseen liittyy älyk-

kyyden mieltäminen dynaamiseksi, muokattavissa olevaksi. (Dweck & Leggett, 

1988, s. 262–263.) Blackwell ym. (2007) havaitsivat pitkittäistutkimuksessaan, 

että älykkyyden kehitettävissä olevana ominaisuutena mieltäneet oppilaat us-

koivat vahvasti oppimiseen kovan työnteon kautta, heillä oli parempi opiskelu-

motivaatio, epäonnistumiset eivät synnyttäneet kyvyttömyyden tunnetta, ja kah-

den vuoden kuluttua oppimistulokset erosivat selkeästi verrattuna älykkyyden 

muuttumattomuuteen uskoneisiin oppilaisiin (Blackwell ym., 2007, s. 248–253). 

 

Rattan ym. (2012) ovat tutkineet implisiittisten teorioiden ilmentymistä opettajan 

pedagogisissa käytänteissä. He havaitsivat, että kun entiteettiteorian mukaisesti 

älykkyyden pysyväksi mieltävien opettajien antama mukava, lohduttava palaute 

kohdistuu oppilaan kykyihin, sillä voi olla pitkäkestoisiakin negatiivisia vaikutuk-

sia oppilaan motivaation ja suoritustasoon. (Rattan ym., 2012, s. 735–736.) Op-

pilaan kannalta onkin merkittävä ero siinä, näkeekö opettaja hänen huonon suo-

rituksensa älykkyyden vai harjoittelun puutteena. Kuten Dweck (2006, s. 7) to-

teaa, uskomukset ihmisen ominaispiirteiden kehitettävyydestä voivat synnyttää 

intohimon oppimista kohtaan. Opettajan toiminta tekee hänen uskomuksensa ja 

pedagogisen ajattelunsa näkyväksi, ja uskomusten muuttaminen on juuri sitä 

opettajan ammatillista kehittymistä (Patrikainen, 2012, s. 23), ja kasvun autta-

minen myös Comeniuksen valaan (2017) kirjattu opettajan profession päämää-

rä (Tirri & Kuusisto, 2019, s. 27–30, 33). 

 

Opettajan uskomusten lisäksi myös huoltajien positiiviset uskomukset lastensa 

potentiaalista ja oppimiskyvystä hyödyttävät varsinkin oppijoita, joilla on negatii-

visia kokemuksia omasta kyvykkyydestään, ja jotka ovat epävarmoja oppija-
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minäkuvansa kanssa (Pomerantz ym., 2007, s. 392). Dietrich ja Salmela-Aro 

(2013) ovat tutkineet nuorten tavoitemotivaatioita ja -arvioita suhteessa huoltaji-

en osallistumiseen koulusiirtymän aikana. Heidän tutkimuksensa perusteella mi-

tä enemmän huoltajat sitoutumisellaan välittivät tukea ja lämpöä, sitä autonomi-

semmin oppija asetti itselleen tavoitteita, koki vähemmän ulkoisen paineen ai-

heuttamaa stressiä ja motivaatio tuli sisältäpäin. (Dietrich & Salmela-Aro, 2013, 

s. 126–127; ks. myös Pomerantz ym., 2007.) Tutkimusten perusteella huoltajien 

näkemykset lahjakkuudesta saattavat vaihdella sosioekonomiselta statuksel-

taan erilaisten asuinalueiden välillä (Kuusisto & Tirri, 2013, s. 24–25) ja huoltaji-

en uskomukset älykkyydestä näyttävät pitkälti olevan kokemusperäisiä mukau-

tuen tarkoituksenmukaisesti myös lapsen koulunkäyntiin, esimerkiksi oppimista 

tukemalla (Rautiainen ym., 2016, s. 239–241). Jos huoltajien ajattelutavat voivat 

välittyä lapsen ajatteluun ja toimintaan, on huoltajien implisiittisillä uskomuksilla 

älykkyyden luonteesta ja myönteisellä asennoitumisella lapsen oppimiseen 

olennainen merkitys lapsen kehittymisen kannalta. 

 

Tutkittuaan lasten käyttäytymistä haastavissa tilanteissa ja heidän toimintaansa 

epäonnistumisten jälkeen, Dweck ja Leggett (1988) havaitsivat avuttomien oppi-

laiden suosivan suoritustavoitteita ja mieltävän älykkyyden muuttumattomaksi 

ominaisuudeksi, kun vastaavasti hallintasuuntautunutta toimintatapaa suosineet 

lapset hyödynsivät oppimistavoitteita, etsivät haasteita ja esteistä huolimatta 

jatkoivat yrittämistä erilaisten strategioiden avulla. He kokivat älykkyyden kehi-

tettävissä olevana ominaisuutena. Tutkimukset vahvistivat sen, että ihmisten 

implisiittiset teoriat eli uskomukset perustavanlaatuisten ominaisuuksien, kuten 

älykkyyden muovautuvuudesta ja kyvykkyyden luonteesta heijastuvat heidän 

toimintaansa. (Dweck & Leggett, 1988, s. 259–264; ks. myös Zhang ym., 2017, 

s. 1364.) Muutoksen lähtökohta on siis uskomusmaailma, jossa ihmisen erilai-

set ominaisuudet nähdään kehitettävissä olevina piirteinä, ja ilman tätä uskoa 

ponnistelujen merkitys jää vaillinaiseksi. Kuten Dweck (2006, s. 214–215) on 

todennut, uskomukset ovat avain onnellisuuteen, mutta ajattelutavat (mindsets) 

vievät vieläkin pidemmälle ohjaten ihmisen päänsisäisiä tulkintaprosesseja. 
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3.2 Carol Dweckin teoria ajattelutavoista 
 

Älykkyydelle ei ole löydetty yhtä yksiselitteistä määritelmää, mutta siihen liite-

tään yleensä esimerkiksi abstrakti ajattelu, ymmärrys, kommunikaatio, suunnit-

telu, oppiminen sekä ongelmanratkaisukyky (Goldstein, 2015, s. 3). Se ei ole 

vain lukemalla oppimista tai hyviä koetuloksia, vaan Gottfredson (1997, s. 13) 

näkee sen laajempana henkisenä kyvykkyytenä ymmärtää ja oivaltaa ympäröi-

vää maailmaa. Gardner (1983) määritteli moniälykkyysteoriassaan (theory of 

multiple intelligences) älykkyydelle seitsemän eri muotoa, johon myöhemmin 

vielä lisäsi yhden. Koulusuoriutumisessa olennaisten kielellisen ja matemaattis-

loogisen älykkyyden lisäksi hänen mukaansa yksilö voi kehittää taitojaan myös 

musiikillisella, visuaalis-avaruudellisella, kehollis-kinesteettisellä, luontoon koh-

distuvalla, interpersoonallisella sekä intrapersoonallisella alueella. Hän on lisäk-

si havainnut myös älykkyyteen liittyvää henkistä herkkyyttä. (Gardner, 2000, s. 

28–29.) Piaget ja Inhelder (1977, s. 35) ovat nähneet, että älykkyys on seuraus-

ta kokonaistoiminnasta, ja tieto on aktiivisen toiminnan tulosta. Tätä oppilaan 

aktiivista ja tavoitteista kokonaisvaltaista kehitystä korostaa myös opetussuunni-

telman oppimiskäsitys (POPS, 2014, s. 17). 

 

Älykkyyden ohella myöskin lahjakkuuden käsite on hyvin moniulotteinen ja -

muotoinen (Laine ym., 2016, s. 151–152). Siihen liittyy motivationaalisia ja kog-

nitiivisia osatekijöitä, ja lahjakkuuteen on yhdistetty esimerkiksi poikkeukselli-

suutta, tuotteliaisuutta sekä osoitettavuutta (Sternberg, 2004, s. xxiii–xxiv). Lah-

jakkuudella on tarkoitettu jonkun harjaantumattoman, merkittävän kyvyn hallit-

semista ja käyttöä, ja se on oman potentiaalin siirtämistä käytäntöön (Gagne, 

2010, s. 82). Kuten Laine ja Tirri (2021, s. 235, 239; ks. myös Makel ym., 2015) 

muistuttavat, lahjakkuus on riippuvainen kulttuurisesta kontekstista, ja suoma-

laisen tutkimustiedon valossa se mielletään alakohtaisena ja kehittyvänä omi-

naisuutena. Lahjakkuuden kehittämisessä tulee ottaa huomioon sekä yksilön si-

säiset että kasvuympäristön tekijät (Laine, 2010, s. 73). Tässä tutkimuksessa 

älykkyyden tai lahjakkuuden määrittelyä olennaisempaa on se, miten nämä ih-

misen perusominaisuudet nähdään Dweckin ajattelutapojen kautta. Kuten 

Aronson ym. (2002, s. 115) muistuttavat, sillä mitä oppilas ajattelee älykkyydes-

tä tai lahjakkuudesta, näyttää olevan merkitystä koulusuoriutumisen kannalta. 
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Carol Dweck on tutkinut oppimiseen ja motivaatioon liittyviä kysymyksiä mones-

ta sosiaali- ja kehityspsykologian näkökulmasta jo vuosikymmenten ajan: epä-

onnistumisiin suhtautumista (Dweck & Reppucci, 1973), tavoiteorientaatioita ja 

motivaation laatua (Dweck & Leggett, 1988), palautetta ja kehumista (Dweck, 

2007) sekä implisiittisiä uskomuksia (Dweck, 1999). Tultuaan siihen tulokseen, 

että oppilaan puhdas älykkyys ei ennustanut motivaation määrää, Dweck ja 

Leggett (1988, s. 262–263) havaitsivat oppilaiden ajattelevan älykkyydestä kah-

della erilaisella tavalla, jotka vaikuttavat heidän toimintaansa koulussa. Aiempi-

en tutkimustensa ja päätelmiensä kautta Dweckin huomio kiinnittyi oppimisen 

taustalla vaikuttaviin ajattelutapoihin, josta tulikin hänen päätyönsä sosiaalipsy-

kologian kentällä. Implisiittisten uskomusten eli ajattelutapojen avulla Dweck on 

tutkinut paljon ihmisten lahjakkuutta, älykkyyttä ja personaalisuutta sekä yksilöi-

den omia käsityksiä niistä (ks. Dweck, 1999). Hän on ollut kiinnostunut ihmisten 

uskomusten, joko tiedostettujen tai tiedostamattomien, vaikutuksista pyrkimyk-

siin saavuttaa erilaisia asioita elämän osa-alueilla ja siitä, kuinka yksinkertaiset-

kin uskomukset voivat ohjata suurta osaa elämää ja vaikuttaa oman potentiaalin 

toteutumiseen (ks. esim. Dweck, 2006). 

 

Tieteellisesti on voitu todeta, että ihmisten edellytykset elinikäiseen oppimiseen 

ja aivojen kehittymiseen ovat paremmat kuin aiemmin kuviteltiin (Dweck, 2006, 

s. 6). Aivojen koko elämän mittainen muovautuminen ja kehittyminen on osoitet-

tu aivotutkimuksissa, joissa tästä prosessista puhutaan aivojen plastisuutena 

(Kujala & Näätänen, 2010, s. 63–64; Ng, 2018, s. 7). Oppimisella on siis vahva 

biologinen perusta, ja aivojen voidaan mieltää olevan kuin lihakset, jotka kehit-

tyäkseen vaativat harjoitusta, toistoja sekä haasteita (Tirri & Kuusisto, 2019, s. 

36–37). Tälle näkökulmalle pohjautuu myös Dweckin teoria ajattelutavoista, jos-

sa älykkyys ja lahjakkuus nähdään kehitettävissä olevina ominaisuuksina. Kas-

vun ajattelutapa liittyy aivojen prosesseihin ja aivojen prosessit taas motivatio-

naaliseen käyttäytymiseen (Ng, 2018, s. 6). Dweck (2006, s. 221–223) muistut-

taa, että koska aivot pitävät oppimisesta ja koska jokainen oppii omalla taval-

laan, tulee kasvattajien myös osata opettaa eri tavoilla. 

 

Tämän tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostaa Stanfordin yliopiston 

psykologian professorin Carol Dweckin (1999, 2006) teoria ajattelutavoista 
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(mindset theory). Hän aloitti tutkijanuransa eläintutkimusten parissa, mutta pin-

nalla olleen attribuutioteorian kautta kiinnostui siitä, miten ihmiset tulkitsevat 

heille tapahtuvia asioita ja kuinka nämä tulkinnat ohjaavat heidän reaktioitaan 

(Dweck, 2012, s. 44). Dweckin intressi ajattelutapojen tutkimista kohtaan syntyi 

varsin odottamattomalla tavalla hänen havainnoidessaan aloittelevana tutkijana 

oppilaiden palapelitehtävien ratkaisemista. Helpot tehtävät sujuivat lapsilta yhtä 

hyvin, mutta vaikeampien kohdalla heissä alkoi näkyä eroja. Dweck oli mieltä-

nyt, että ihminen joko selviytyy epäonnistumisesta tai sitten ei selviydy, mutta ei 

ollut tullut ajatelleeksi, että joku voisi rakastaa epäonnistumista. Hän oli lisäksi 

pitänyt ihmisen perustavanlaatuisia ominaisuuksia kiveen hakattuina. Palapeli-

tehtävien yhteydessä Dweck oivalsi, että lapset tiesivät inhimillisten ominai-

suuksien, esimerkiksi älykkyyden, olevan kehitettävissä olevia kovan työnteon 

ja ponnistelujen kautta. Lapset eivät lannistuneet epäonnistumisista eivätkä he 

edes ajatelleet epäonnistuneensa, he ajattelivat oppivansa. (Dweck, 2006, s. 3–

4; ks. myös Tirri ym., 2018, s. 66; Zhang ym., 2017, s. 1364.) 

 

Teoria ajattelutavoista (mindsets) liittyy siis yksilön implisiittisiin uskomuksiin 

koskien ihmisen perusominaisuuksien muovautuvuutta, ja näistä yksilön impli-

siittisistä uskomuksista puhutaan tässä tutkielmassa teorian mukaisesti ajattelu-

tapoina. Dweck on tutkimuksissaan havainnut, että ihmiset ajattelevat ominais-

piirteistään kahdella eri tavalla (Dweck, 1999, s. 20–23). Kun toiset mieltävät 

nämä perustavanlaatuiset ominaisuudet syntymässä saaduiksi ja pysyviksi, osa 

taas uskoo niiden voivan kehittyä työnteon seurauksena. Nämä kaksi ihmisen 

toimintaa ja motivaatiota selittävää ja ohjaavaa ajattelutapaa Dweck on nimen-

nyt kasvun ajattelutavaksi (growth mindset, incremental theory) ja muuttumat-

tomaksi ajattelutavaksi (fixed mindset, entity theory). Ajattelutavat näyttäytyvät 

eri lailla esimerkiksi yritteliäisyydessä, sinnikkyydessä, haasteiden kohtaami-

sessa sekä palautteen vastaanottamisessa. (Blackwell ym., 2007, s. 247; 

Dweck, 2006, s. 6–10, 245; Dweck, 2012, s. 615.) Sen lisäksi että opetussuun-

nitelman oppimiskäsityksessä nostetaan esiin ajattelutaidot oppimisprosessin 

osana (POPS, 2014, s. 17), laaja-alaisen osaamisen ensimmäiseksi tavoitteeksi 

on kirjattu ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), jossa korostetaan kehittymisen 

ja oppimisen elinikäisyyttä omia ajattelutapoja tarkastelemalla (POPS, 2014, s. 
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20). Ajattelutapojen kautta voidaan nähdä, että ihmisen merkittäviä vastuita on 

tunnistaa oman ajattelun vaikutuksia sekä itseemme että ympäristöömme. 

 

Muuttumattomassa ajattelutavassa yksilön perusominaisuudet mielletään syn-

nynnäisinä ja pysyvinä, esimerkiksi älykkyyttä on tietty määrä, joko paljon tai 

vähän (Dweck, 1999, s. 2). Pysyvien ominaisuuksien kautta syntyy tarve todis-

taa niiden olemassaoloa itselleen ja muille uudestaan ja uudestaan (Dweck, 

2006, s. 6). Hinnalla millä hyvänsä oppilas haluaa näyttää älykkäältä eikä tyh-

mältä (Dweck & Leggett, 1988, s. 262–263), jolloin mahdollisia epäonnistumisia 

vältellen hän tulee uhranneeksi arvokkaita mahdollisuuksia oppia (Dweck, 2010, 

s. 16). Dweckin ja Reppuccin (1973) mainitsema opittu avuttomuus on esimerk-

ki muuttumattomasta ajattelutavasta. Muuttumattomassa ajattelutavassa ei siis 

uskota ihmisen kykyyn muuttua tai muuttaa ominaisuuksiaan. Koska älykkyys ja 

lahjakkuus nähdään synnynnäisinä, kehitysmahdollisuuksiin ei uskota ja ponnis-

telujen laiminlyönti estää saavuttamasta enempää. Jos on tarpeeksi kyvykkyyt-

tä, asiat tapahtuvat luonnostaan. Muuttumattomalla ajattelutavalla on yhteys 

haasteiden välttelyyn ja turvallisten vaihtoehtojen valitsemiseen, koska epäon-

nistuminen nähdään yksilön kyvyttömyytenä. Työnteko saa tuntemaan olonsa 

tyhmäksi, ja mahdolliset vaikeudet kyseenalaistavat omat taidot ja saavat siten 

lakkaamaan yrittämästä. Ihmisten mahdollisuudet arvotetaan pitkälti aiempien 

suoritusten perusteella. (Blackwell ym., 2007, s. 247; Dweck, 2006, s. 58–59; 

Dweck, 2010, s. 17; Haimovitz & Dweck, 2016, s. 859–860.) Jos yksilön oppi-

miseen liittyvät perusominaisuudet mielletään pysyvinä ja oppilaat jaotellaan jo-

ko hyväksi oppijaksi tai huonoksi oppijaksi, Bloom (1978, s. 564) kysyykin, että 

mitä koulut edes voivat tehdä oppimisen eteen. 

 

Kasvun ajattelutavassa uskotaan ihmisen kykyyn oppia uutta ja kehittää älyk-

kyyttään, lahjakkuuttaan ja kyvykkyyttään läpi elämän. Luonteenpiirteet eivät ole 

pelikortteja, joiden kanssa vain on yritettävä pärjätä. Vaikka alkutilanteessa ih-

misten lahjakkuus, kyvyt, kiinnostukset tai temperamentti voivat erota toisistaan 

hyvinkin paljon, jokaisella on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä ahkeruuden ja ko-

kemusten kautta. (Dweck, 2006, s. 7; Dweck, 2010, s. 16–17.) Kasvun ajattelu-

tapa on uskomusta älykkyyden olevan kehitettävissä oppimisen ja ponnistelujen 

kautta, jossa sisäinen motivaatio on tahtoa sitoutua oppimista edistäviin tehtä-
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viin (Ng, 2018, s. 2). Jos muuttumaton ajattelutapa estää kehittymästä, kasvun 

ajattelutapa sen sijaan on muutoksen lähtökohta. Dweck (2006, s. 50) kuitenkin 

muistuttaa, että se ei suinkaan tarkoita sitä, että kaikkea mitä on mahdollista 

muuttaa, pitäisi muuttaa. Ihmisen on hyvä hyväksyä omat epätäydelliset piir-

teensä ja tehdä omat päätökset, millä alueilla ponnistelu muutoksen eteen on 

merkityksellisintä. 

 

Kasvun ajattelutapa on opiskelua oppimista, ei suorittamista varten (Dweck, 

2006, s. 61). Ihminen voi kehittää perustavanlaatuisia ominaisuuksiaan ennen 

kaikkea harjoittelun, sinnikkyyden ja ahkeruuden avulla, ja vain ponnistelu voi 

sytyttää lahjakkuuden. Ajattelutavassa haasteet nähdään arvokkaina ja moti-

voivina oppimiskokemuksina, epäonnistumiset osana oppimista ja menestys 

harjoittelun tuloksena. Kehittyminen on seurausta työnteon arvostamisesta. 

(Dweck, 1999, s. 3; Dweck, 2006, s. 10; Haimovitz & Dweck, 2016, s. 860.) 

Kasvun ajattelutapa tukee erilaisten oppijoiden, niin oppilaiden kuin myös opet-

tajien kehittymistä ja siinä uskotaan elinikäisen oppimisen tukemiseen kasva-

tuksen avulla (Tirri & Kuusisto, 2019, s. 35). Blackwell ym. (2007, s. 247) muis-

tuttavat, että älykkyyden muovautuvuuteen kasvun ajattelutavan mukaisesti us-

kominen ei tarkoita sitä, että jokainen oppii yhtä paljon tai että jokaisella on sa-

ma potentiaali kaikilla osa-alueilla, mutta jokaisella yksilöllä on mahdollisuus 

kehittää kyvykkyyttään. Zhang ym. (2017, s. 1366–1370) näkevät tutkimusten 

valossa, että oppilaiden ajattelutavat voivat olla heidän akateemisten suoritus-

tensa syy, välittäjä tai seuraus, mutta aina ajattelutapojen ja toiminnan välillä ei 

ole yhteyttä. 

 

Vaikka Dweck (2006) on itsekin todennut, että kasvun ajattelutapa on lopulta 

melko yksinkertainen ja suoraviivainen idea, voidaan sen kautta tarkastella 

useita oppimiseen ja oppimistapahtumaan liittyviä tekijöitä. Kuviossa 1 on esitel-

ty kasvun ja muuttumattoman ajattelutavan tunnuspiirteitä suhteessa oppimi-

seen liittyviin tekijöihin (ks. myös Dweck, 2006, s. 245; Tirri & Kuusisto, 2019, s. 

38). Kuvio osoittaa, että kasvun ajattelutapa ei häviä, vaan se voi näyttää tien 

tulevaisuuteen (Dweck, 2006, s. 246). Älykkyys on enemmänkin hankittua kuin 

myötäsyntyistä, ja ihmisen on tärkeää tiedostaa, mikä itsessä mahdollisesti lau-

kaisee muuttumattomuuden asenteen. Dweck (1999, s. 82; 2006, s. 213, 246) 
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kuitenkin muistuttaa, että kasvun ajattelutapa ei ole mikään automaattinen portti 

onneen tai ratkaise kaikkia ongelmia, mutta se kuitenkin luo uskoa kehittymi-

seen – ja juuri uskominen muutokseen on kasvun ajattelutavan ytimessä. 

 

 
 

Kuvio 1. Ajattelutapojen pääpiirteitä ja olennaisia eroja. 

Ajattelutapojen seurauksena oppija saattaa pysähtyä kehityksessään ja saavuttaa vähemmän 
kuin olisi pystynyt tai kehittyä kohti täyttä potentiaaliaan kasvun ajattelutavan myötä. 

ORIENTAATIO 
Katse tulevaisuudessa, määrätietoinen oppiminen ja 

itsensä kehittäminen Katse aiemmissa suorituksissa 

MORAALI 
Totuudellisuus ja rehellisyys, rehellinen palaute tukee 

oppimista Virheiden peittely ja kaunistelu, valehtelu 

PALAUTE 
Prosessipalaute (ponnistelut, strategia) Persoona- ja kykypalaute (ominaisuudet ja kyvyt) 

MENESTYS 
Itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen Oman fiksuuden osoittaminen ja vahvistaminen itselle, olla 

muita lahjakkaampi 

EPÄONNISTUMISET 
Osa oppimisprosessia, virheistä oppii Merkki kyvyttömyydestä, haasteiden välttely 

HAASTEET 
Ottaa avosylin vastaan, kuuluvat kehittymiseen Välttäminen ja periksiantaminen 

HARJOITTELU 
Osa oppimisprosessia, potentiaalin voi saavuttaa 

ahkeruuden avulla 
Huono asia, merkki kyvyttömyydestä ("lahjattomat 

harjoittelee") 

TAVOITE 
Jatkuva kehittyminen ja elinikäinen oppiminen harjoittelun 

avulla Suorituspainotteinen, näyttää älykkäältä 

ÄLYKKYYS JA LAHJAKKUUS 
Voi kehittyä; oppiminen ja itsensä kehittäminen Joko on tai ei ole, todistelu 

Kasvun ajattelutapa    |    Muuttumaton ajattelutapa 
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Ajattelutapojen ilmeneminen todellisuudessa ei ole näin dikotominen muuttu-

mattoman ja kasvun ajattelutavan välillä (Donohoe ym., 2012, s. 644). Dweck 

(2006) on itsekin havainnut sen olevan melko tyypillistä, että meillä kaikilla on 

piirteitä molemmista ajattelutavoista. Ihmiset saattavat esimerkiksi mieltää älyk-

kyyden kehittyväksi ja lahjakkuuden pysyväksi, ja ihmisillä voi hyvinkin olla eri 

ajattelutapoja elämän eri alueilla (Dweck, 2006, s. 47). Ajattelutavat saattavat 

myös vaihdella tilannekohtaisesti ja sekoittua omassa ajattelussa suhteessa 

toimintaan (Rissanen ym., 2019, s. 207–208; Schmidt ym., 2015, s. 29). Halinen 

ym. (2016, s. 92) muistuttavat, että tilannekohtaisuuden lisäksi uskomusjärjes-

telmän kehittymiseen vaikuttavat myös kasvuympäristö ja kokemukset. Kun 

kumpikaan Dweckin ajattelutavoista ei ilmene oppijan ajattelussa tai toiminnas-

sa johdonmukaisesti eikä hän edusta selkeästi kumpaakaan ajattelutapaa, ja 

ajattelutavat ovat ikään kuin yhdistelmä molempia, Laine ym. (2016, s. 161; ks. 

myös Claro ym., 2016, s. 8665; Glerum ym., 2020, s. 276) puhuvat seka-

ajattelutavasta (mixed mindset) ja Gutshall (2014, s. 793) neutraalista ajattelu-

tavasta (neutral mindset). Ajattelutapojen sekamuoto voi esimerkiksi tarkoittaa 

sitä, että yksilö mieltää lahjakkuuden synnynnäisenä, mutta sitä voi myös kehit-

tää (Tirri & Kuusisto, 2019, s. 90). Tutkimusten perusteella seka-ajattelutapa on 

melko yleinen niin oppilaiden, opettajien kuin myös huoltajienkin kohdalla (ks. 

Glerum ym., 2020, s. 277; Tirri & Kuusisto, 2019, s. 95–96). 
 

3.3 Ajattelutapojen yhteys oppimisprosessiin 
 

Tavoitteet 

Mitä kyvykkäämmäksi oppilas itsensä mieltää, sitä todennäköisemmin hän ha-

luaa haastaa itseään vaikeammilla tehtävillä ja asettaa oppimiselleen haasta-

vampia tavoitteita (Zimmerman, 2000, s. 86–87). Dweck ja Leggett (1988, s. 

256) yhdistivät jo aiemmin oppimistavoitteet kehittymistä edistävään tehtävien 

hallintaan ja suoritustavoitteet muuttumattomuutta painottavaan avuttomuuteen. 

Oppimisen suorituskeskeisessä lähestymistavassa olennaista on säilyttää posi-

tiivinen mielikuva omasta kyvykkyydestä ja välttää haasteita oppimistilanteessa 

näyttäen pätevältä toisten silmissä, kun taas oppimisorientoituneet haluavat op-

pia uusia tietoja ja taitoja (Pintrich, 2000, s. 544). Muuttumattoman ajattelutavan 

omaksuneet valitsevat menestymisen ennen kasvua tai ainakin vähintään 
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omassa ylivoimaisuuden tunteessaan tulisi näyttää erityiseltä ja paremmalta 

kuin toiset (Dweck, 2006, s. 29–30). Perfektionismi voidaan nähdä muuttuma-

tonta ajattelutapaa korostavana vaarallisena pyrkimyksenä, jos siihen liittyvät 

halu näyttää ulospäin menestyvältä, pelko epäonnistumisesta tai älykkyyden 

osoittaminen suoritusten kautta. Kasvun asenteen mieltäneet oppimisorientoitu-

neet ihmiset haluavat tietoa nykyisistä kyvyistään oppiakseen lisää, ja kun 

muuttumaton kyky halutaan osoittaa todeksi, muuttuvaa kykyä voidaan kehittää 

oppimisen avulla (Dweck, 2006, s. 11, 15). Kasvun ajattelutavan mukaisesti 

myös opetussuunnitelmaan on kirjattu, että oppilaiden suorituksia ei tulisi verra-

ta toisiin eikä oppilasta arvioida hänen persoonansa, luonteenpiirteidensä tai 

muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien kautta (POPS, 2014, s. 48). Dweck 

(2006, s. 48) kiteyttää tavoitteisiin liittyen, että muuttumattomassa ajattelutavas-

sa lopputulos on tärkein, mutta kasvun ajattelutapa sallii arvostaa sitä, mitä ra-

kastaa tehdä lopputuloksesta huolimatta. 

 

Harjoittelu 

Kun muuttumattomassa ajattelutavassa ominaisuudet mielletään perinnöllisinä 

ja pysyvinä, kasvun ajattelutavassa tiedostetaan harjoittelun ja kokemusten vai-

kutus kehittymiseen (Blackwell ym., 2007, s. 247; Chiu ym., 1997a, s. 20; 

Dweck, 1999, s. 83). Ajattelutapojen mukaan oppijoiden erot eivät siis johdu 

synnynnäisestä lahjakkuudesta, vaan kovasta työstä ja oppimisesta nauttivien 

yksilöiden ja sitä kautta myös yhteisöjen kehityksestä kohti täyttä potentiaaliaan. 

Dweck (2006, s. 27–28) muistuttaa, että käsitteenä potentiaali on ennalta mää-

rittelemätön tila, jonka kasvun ajattelutavan mieltäneet oppilaat ajattelevat saa-

vansa käyttöönsä vain ajan ja vaivan myötä. Kun muuttumattomassa ajatteluta-

vassa ponnistelu yhdistetään puutteellisiin ihmisiin, kasvun ajattelutavan valos-

sa vaivannäkö on muutoksia aikaansaava voima, joka voi muuttaa sekä ihmistä 

itseään että hänen kykyjään (Chiu ym., 1997a, s. 20; Dweck, 2006, s. 42). Kas-

vun ajattelutavan omaksuneet eivät miellä itseään luonnostaan muita parem-

maksi, vaan he ovat voineet kasvaa paremmaksi ponnistelujen kautta. Muuttu-

mattoman asenteen yhteydessä Dweck (2006, s. 16, 58) puhuu vähäisen vai-

vannäön syndroomasta, jossa vaivaton menestyminen on paras tapa osoittaa 

lahjakkuus. Tämä ilmiö on tunnistettavissa myös koulumaailmassa. Dweck 

(2006, s. 47–48) kuitenkin muistuttaa, ettei ponnisteleminen ole aina tasa-
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arvoista, vaan parempaan lopputulokseen voivat myötävaikuttaa esimerkiksi ta-

loudelliset resurssit, koulutus sekä lähipiirin turvaverkko. 

 

Haasteet 

Kasvun ajattelutavassa haasteita ei pelkästään etsitä vaan ne saavat venymään 

ja loistamaan, kun taas muuttumattomassa asenteessa onnistuminen on sitä, 

että asiat ovat turvallisesti hallinnassa (Dweck, 2006, 22). Kun oppilas ymmär-

tää akateemisen kyvykkyytensä olevan kehitettävissä, hän on jo valmiiksi pa-

remmin asemoitunut kohtaamaan haasteita (Qin ym., 2020, s. 33). Viljaranta 

ym. (2016, s. 370) havaitsivat tutkimuksessaan, että vaikka oppilas koki itsensä 

kyvykkääksi, hän ei välttämättä ollut motivoitunut opiskelusta. Tämä havainto 

nostaa esiin kysymyksen, että onko oppilaille tarjottu tarpeeksi heidän taito-

tasoaan vastaavia haasteita. PISA-tulosten heikkenemisen (ks. Harju-

Luukkainen ym., 2018; Leino ym., 2019) valossa myös Tirri ym. (2018, s. 71) 

miettivät, että kohtaavatko oppilaat koulussa riittävästi heidät mukavuusalueil-

taan poisvieviä haasteita. Kun muuttumattomuuden asenteen omaksuneet oppi-

jat eivät halua paljastaa heikkouksiaan ja pyrkivät suojelemaan itseluottamus-

taan välttämällä haasteita, kasvun ajattelutavalla ajattelevat rinnastavat haasta-

vuuden kiinnostukseen ja oppimisen menestymiseksi (Chiu ym., 1997a, s. 20; 

Dweck, 2006, s. 18, 50–53). Tällöin itseluottamus ei aina ole edes välttämättö-

myys, vaan asioihin paneudutaan siitä syystä, että niissä ei vielä olla kovinkaan 

hyviä. Kasvun ajattelutavassa korostuvat rakkaus oppimista ja haasteita koh-

taan (Dweck, 2006, s. 63), ja sekä haasteet että tehdyt virheet nähdään oppi-

mistilanteina, eivät osaamista uhkaavina tekijöinä (Tirri ym., 2018, s. 71). 

 

Epäonnistumiset 

Dweck huomasi jo kauan sitten (ks. Dweck & Reppucci, 1973; Dweck & Leg-

gett, 1988), että epäonnistuminen ja siihen suhtautuminen on oppijoita erottava 

tekijä. On inhimillistä, että joskus epäonnistuminen pelottaa (Miao, 2021, s. 

137), ja epäonnistuminen voi satuttaa myös kasvun ajattelutavan omaksunutta, 

mutta se ei suuremmin määrittele häntä ihmisenä (Dweck, 2006, s. 33). Kasvun 

ajattelutapaan liittyy epäonnistumisesta oppiminen, entistä määrätietoisempi 

harjoittelu sekä uusien strategioiden yrittäminen (Blackwell ym., 2007, s. 253; 

Dweck, 2010, s. 17). Ihmiset, jotka epäonnistuttuaan ajattelevat epäonnistumi-
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sen johtuneen vähäisestä ponnistelusta eikä omasta kyvyttömyydestä, yrittävät 

seuraavalla kerralla entistä kovemmin (Bandura, 1997, s. 123). Jo inkrementaa-

liteorian yhteydessä epäonnistuminen nähtiin siten, että sen hetkiset strategiat 

tai taidot olivat puutteelliset, joten niitä täytyi harjoitella (Dweck, 1999, s. 27). 

Dweck (2006, s. 44) toivookin, että epäonnistuminen tulisi nähdä mahdollisuu-

tena, ja myös koulumaailmassa epäonnistumiset nähdään osana oppimispro-

sessia (POPS, 2014, s. 24, 47). Tämä ajatusmalli näyttää ainakin osin iskostu-

neen kouluihimme, sillä Pisa 2018 -tutkimuksessa havaittiin, että suomalaiset 

oppilaat eivät pelkää epäonnistumisia, ja usko omiin kykyihin ja suoriutumiseen 

myös haastavissa tilanteissa oli lähellä OECD-maiden keskiarvoa (Leino ym., 

2019, s. 110). Toisin kuin kasvun ajattelutavassa, muuttumattoman asenteen 

omaksuneet kyseenalaistavat älykkyytensä vastoinkäymisen yhteydessä ja 

asettuvat usein puolustuskannalle (Dweck, 2010, s. 17; Yeager ym., 2011, s. 

1091; ks. myös Park & Kim, 2015, s. 737). Epäonnistumisen jälkeen, sen sijaan 

että siitä pyrittäisiin oppimaan, muuttumattomassa ajattelutavassa tyypillistä on 

itsetunnon kohentaminen vertaamalla itseä vielä huonommin jossain tilanteessa 

pärjääviin, toisten syyllistäminen tai selitysten keksiminen (Chiu ym., 1997a, s. 

27; Dweck, 2006, s. 35–36; Dweck & Leggett, 1988, s. 257–258). Kuviossa 2 on 

esitetty kasvun ajattelutavan olennaisia periaatteita oppimisen näkökulmasta 

(ks. Dweck, 2006; Miao, 2021; Tirri & Kuusisto, 2019). 

 
 

Kuvio 2. Kasvun ajattelutavan periaatteita. 

Kasvun 
ajattelutavan 
periaatteita 

Aivoilla on 
elinikäinen 
kyky oppia 

uutta 

Jokainen voi 
oppia ja 
kehittyä 
omassa 

tahdissaan 

Oppiminen 
on hidasta 
muutosta 

Hyödylliset 
haasteet 
tukevat 

oppimista 

Uskomukset 
älykkyyden ja 
lahjakkuuden 

perimmäisestä 
olemuksesta 
suuntaavat 

suhtautumista 
ponnisteluun ja 

virheisiin 
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3.4 Kasvun ajattelutavan interventiot 
 

Vaikka ajattelutavat ovat verrattain pysyviä (Dweck, 2006, s. 46–47; Gutshall, 

2014, s. 797; Rissanen ym., 2019, s. 205), niihin liittyvät interventiotutkimukset 

osoittavat, että ajattelutapoihin voidaan myös vaikuttaa kasvatuksen avulla (ks. 

Aronson ym., 2002; Blackwell ym., 2007; Dweck, 2012; Yeager ym., 2011; 

Yeager & Dweck, 2012; Zhang ym., 2017). Jopa lyhyempien interventioiden on 

havaittu olevan tehokkaita ja vaikutuksiltaan pitkäkestoisia (ks. Rattan ym., 

2012; Tirri & Kujala, 2016), ja interventioiden hyöty on nähty erityisesti heikosti 

suoriutuvien oppilaiden kohdalla (ks. Paunesku ym., 2015; Qin ym., 2020). Kas-

vun ajattelutavan interventioiden ideana on ollut opettaa, että akateemiset ja 

älylliset kyvyt voivat kehittyä esimerkiksi ponnistelun, oppimisstrategioiden 

muuttamisen tai avun pyytämisen kautta (Yeager & Dweck, 2020, s. 1277). 

 

Vaikka teoria ajattelutavoista ei suoranaisesti ole teoria akateemisesta menes-

tyksestä (Yeager & Dweck, 2020, s. 1271), Paunesku ym. (2015, s. 788–789) 

onnistuivat interventiossaan parantamaan mahdollisten koulupudokkaiden op-

piainekohtaisia arvosanoja lukukauden aikana. Aiemmin Aronson ym. (2002, s. 

123) havaitsivat interventiossaan, että opettamalla kasvun ajattelutapaa ja älyk-

kyyden muovautuvuutta, oppilaiden arvosanojen parantumisen lisäksi heidän 

kouluviihtyvyytensä sekä koulutuksen arvostaminen paranivat. Blackwellin ym. 

(2007) tutkimuksessa muuttumatonta ajattelutapaa edustaneet oppilaat hyötyi-

vät eniten kasvun ajattelutavan mukaisesta opiskelusta ja heidän oppimistulok-

sensa ja -intonsa kasvoivat intervention seurauksena. Heidän keskeinen ha-

vaintonsa oli, että ydinuskomuksiin kohdistuva interventio voi merkittävästi vai-

kuttaa oppijan koulusuoriutumiseen, koska oppilaiden ajattelutavat älykkyyden 

suhteen ovat avainasemassa heidän oppimismotivaatioonsa ja sitä kautta opis-

keluun nähden. (Blackwell ym., 2007, s. 257–258.) Myös Schmidtin ym. (2015, 

s. 29–31; ks. myös Kärkkäinen ym., 2010) tutkimuksessa kasvun ajattelutavan 

sisäistäneet opettajat, jotka osasivat siirtää uskomuksensa opetustilanteisiin, 

vaikuttivat oppilaiden ajattelutapoihin ja sitä kautta koulusuoriutumiseen. Ajatte-

lutapojen vaikutuksia on selvitetty myös aivotutkimuksen keinoin. Oppilaan ai-

voihin siirtyvä informaatio työnteon ja potentiaalin merkityksestä yhdistettynä 

tietoisuuteen aivojen plastisuudesta, näyttää vaikuttavan positiivisesti oppilaiden 
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ajattelutapoihin ja sitä kautta oppimiseen sekä suoriutumiseen (Tirri & Kujala, 

2016, s. 1236; ks. myös Blackwell ym., 2007, s. 263). 

 

O’Rourken ym. (2014, s. 3346–3347) interventiossa havaittiin, että myös video-

pelien avulla pystytään parantamaan oppilaiden sinnikkyyttä ja erilaisten strate-

gioiden hyödyntämistä. Koska mobiilipelit ovat lasten ja nuorten keskuudessa 

varsin suosittuja, ja perusopetuksen työtavoissa suositellaan teknologisten so-

vellusten ja pelien hyödyntämistä opetuksessa (POPS, 2014, s. 30–31), tämä 

tutkimus antaa rohkaisevaa tietoa kasvun ajattelutavan tukemisesta lasten kiin-

nostuksen kohteet huomioiden. Kasvun ajattelutavan interventioihin liittyen Qin 

ym. (2020) huomauttavat, että koulutuksen kontekstille tulisi antaa enemmän 

painoarvoa. He näkevät, että edellytyksenä oppilaiden ajattelutapojen kehittä-

miselle on kouluympäristön ja -kulttuurin kehittäminen oppimista tukevaksi ja 

mahdollisten kontekstuaalisten esteiden poistaminen. (Qin ym., 2020, s. 31–

35.) Donohoe ym. (2012, s. 652; ks. myös Paunesku ym., 2015, s. 791) muistut-

tavat, että interventioissa ja tutkimuksissa tulisi myös huomioida eri maiden ja 

kaupunkien sosiokulttuuriset erot. 

 

Ajattelutapojen tutkimukset ovat saaneet kritiikkiä muun muassa ajattelutapojen 

vähäisestä vaikutuksesta koulusuoriutumiseen, interventioiden tehottomuudesta 

ja tutkimusten pienistä efektikoosta (Yeager & Dweck, 2020, s. 1270–1271). Ai-

na kasvun ajattelutavan yhteyttä oppilaan suoriutumiseen ei ole havaittu (Zhang 

ym., 2017, s. 1370), ja Dweck itsekin myöntää, että kaikki tutkimukset eivät ole 

tukeneet hänen teoriaansa eivätkä kaikki interventiot ole onnistuneet (ks. Yea-

ger & Dweck, 2020). Dupeyratin ja Marinen (2005) tutkimus vahvisti hallintata-

voitteiden ja syvällisten strategioiden, vaivannäön ja suoritusten yhteyden, mut-

ta yhteyttä suoritustavoitteiden ja muuttumattoman ajattelutavan välillä ei löyty-

nyt. Oppilaat hyödynsivät hallintatavoitteita, kun he hylkäsivät ajatuksen älyk-

kyyden muuttumattomuudesta, mutta eivät silloin kun ajattelivat älykkyyden ke-

hittyväksi. (Dupeyrat & Marine, 2005, s. 54–57.) Donohoe ym. (2012, s. 644) 

ovat esittäneet kritiikkinä, että valtaosa kasvun ajattelutavan tutkimuksista on 

tehty Yhdysvalloissa ja näistä suuressa osassa Dweck on itse mukana. Heidän 

interventiossaan Dweckin teoria ei saanut myöskään tukea, koska pidemmän 

aikavälin muutoksia oppilaiden ajattelutavoissa, sinnikkyydessä tai tavoitteiden 
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suuntaamisessa ei havaittu (Donohoe ym., 2012, s. 652). Uudemmissa inter-

ventioissa ei myöskään havaittu vaikutusta koulusuoritusten parantumiseen, ei 

alemman tulotason perheestä tulevien opiskelijoiden kohdalla (Brez ym., 2020, 

s. 465) eikä myöskään ajattelutapojen yhteyttä epäonnistumisten kohtaamiseen 

tai virheiden jälkeiseen sinnikkyyteen (Li & Bates, 2019, s. 1652–1653). Yeager 

ja Dweck (2020, s. 1280) ovat esittäneet vastakysymyksenä saamalleen kritiikil-

le, että miksi ajatuksen oppilaan mahdollisuudesta kehittää kykyjään pitäisi olla 

kiistelty, jos usko omiin kykyihin voi inspiroida oppimaan enemmän. 
 

3.5 Ajattelutapojen tukeminen kotona 
 

Ajattelutavat kehittyvät kokemusten kautta lasten kasvuympäristöissä, joista 

koulun ohella olennaisin on koti (Glerum ym., 2020, s. 273; ks. myös Dweck, 

2006, s. 175). Huoltajat saavat runsaasti tietoa lapsensa intrapersoonallisesta 

kehityksestä päivittäisissä vuorovaikutustilanteissa ja vastaavasti interpersoo-

nallisesta kehityksestä varhaiskasvatuksen ja koulun opettajien kautta (Gard-

ner, 2000, s. 28; Kärkkäinen ym., 2010, s. 558). Mitä enemmän huoltajat tarjoa-

vat kokemuksia oman toiminnan hallitsemisesta pienille lapsilleen, sitä var-

memmin kognitiiviset taidot kehittyvät (Bandura, 1997, s. 168). Tutkimusten va-

lossa on nähty, että huoltajien implisiittiset uskomukset voivat heijastua myös 

lapsen uskomuksiin (ks. Aunola, 2018; Gniewosz ym., 2015; Haimovitz & 

Dweck, 2016; Pomerantz ym., 2007). Kuten oppilaiden kohdalla, myöskään 

huoltajien näkemykset älykkyyden luonteesta eivät usein näyttäydy yksiselittei-

sinä (Dweck, 1999; ks. myös Rautiainen ym., 2016, s. 240), joten heitä ei voida 

luokitella suoraan joko muuttumattoman tai kasvun ajattelutavan mukaisesti. 

Haimovitz ja Dweck (2016, s. 862) huomauttavat lisäksi, että huoltajien ajattelu-

tavat eivät välttämättä ole näkyviä. Interventioilla on pystytty vaikuttamaan posi-

tiivisesti sekä huoltajien pystyvyysuskoon (Bandura, 2006, s. 7) että ajatteluta-

poihin (Andersen & Nielsen, 2016, s. 12113). 

 

Haimovitz ja Dweck (2016) eivät tutkimuksessaan löytäneet yhteyttä huoltajien 

ja lasten älykkyyteen liittyvien ajattelutapojen välillä, mutta löysivät yhteyden 

huoltajien epäonnistumiseen ja lapsen älykkyyteen liittyvän ajattelun välillä. Mitä 

enemmän huoltajat kokivat epäonnistumiset heikentävinä ja toivat epäonnistu-
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misen ajattelutapaa perheessä näkyväksi, sitä enemmän heidän lapsensa ajat-

telivat itsestään muuttumattoman ajattelutavan mukaisesti. Kun epäonnistumis-

ten käsitteleminen kiinnittää huoltajien huomiota enemmän lastensa suorituksiin 

ja kyvyttömyyteen eikä oppimisen tukemiseen, se voi vaikuttaa lasten ajattelu-

tapoihin älykkyyden pysyvyydestä. (Haimovitz & Dweck, 2016, s. 862–863, 

867.) Jose ja Bellamy (2012, s. 1012–1014; ks. myös Justice ym., 2020, s. 8–9) 

havaitsivat kulttuurienvälisessä vertailussa, että huoltajien ajattelutavat älykkyy-

destä ja heidän suhtautumisensa epäonnistumisiin vaikuttavat lasten sinnikkyy-

teen, motivaatioon ja suoriutumiseen eri tavoin eri maissa. Justice ym. (2020) 

löysivät tutkimuksessaan yhteyden huoltajien vaivannäköön ja ponnisteluihin liit-

tyvien ajattelutapojen ja lapsen oppimista tukevan toiminnan sekä perheeseen 

sijoitetun ajan välillä. Heidänkin tutkimuksessaan samanlaiset ajattelutavat ero-

sivat kotona oppimista tukevissa toimissa eri kulttuureiden välillä. (Justice ym., 

2020, s. 6–9.) Kasvun ajattelutavan kohdalla on aina syytä huomioida konteks-

tisidonnaisuus (ks. Donohoe ym., 2012; Qin ym., 2020), koska eri kulttuureissa 

esimerkiksi kova työnteko tai saavutukset arvotetaan hyvinkin eri lailla. 

 

Sosioekonomiseen taustaan liittyen Claro ym. (2016) havaitsivat, että perheen 

varallisuudella on yhteys ajattelutapoihin ja alemman tulotason perheen oppilas 

ei todennäköisemmin usko kyvykkyytensä kehittymiseen. Vaikka varallisuus 

näyttää ennustavan parempaa suoriutumista koulussa, sosioekonomisesta 

asemasta riippumatta kasvun ajattelutavalla oli selvä yhteys parempaan koulu-

menestykseen. Merkittävä tutkimustulos on nimenomaan se, että oppilaan ajat-

telutapa voi vähentää rakenteellisen epätasa-arvon vaikutuksia, ja kasvun ajat-

telutapa voi toimia eräänlaisena suojana köyhyydelle, mahdollistaen oppilaan 

kehittää itseään ja älykkyyttään. (Claro ym., 2016, s. 8664–8667.) Myös Räty ja 

Snellman (1998, s. 368–369) ovat suomalaisessa koulukontekstissa havain-

neet, että perheen sosiaalinen status vaikuttaa käsitykseen älykkyyden luon-

teesta. Tulokset ovat kiinnostavia sekä päättäjille että opettajille tasa-

arvoisempien mahdollisuuksien ymmärtämiseksi. Andersenin ja Nielsenin 

(2016) interventiossa huoltajille opetettiin kasvun ajattelutavan mukaisesti lap-

sen kykyjen muovautuvuudesta ja vaivannäön kehumisesta suoritusten sijaan. 

Tutkimuksen seurauksena lasten luku- ja kirjoitustaito parantuivat, erityisesti 

muuttumattomalla ajattelutavalla ajatelleiden huoltajien lasten kohdalla, ja mer-
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kittävää on se, että myös maahanmuuttajaperheiden sekä alhaisen koulutusta-

son perheiden lasten osaaminen kehittyi. (Andersen & Nielsen, 2016, s. 12111–

12113.) Tämän kaltaiset tulokset varmasti rohkaisevat myös huoltajia kiinnittä-

mään huomiotaan omiin ajattelutapoihinsa ja niiden vaikutuksiin lapsen oppimi-

sessa. 

 

Kuusisto ja Tirri (2013) ovat tutkineet opettajien ja huoltajien kasvatusajattelua 

erilaisilla asuin- ja koulualueilla. Opettajat ajattelivat lahjakkuudesta kasvun ajat-

telutavan mukaisesti, mutta huoltajat edustivat muuttumatonta ajattelutapaa. 

Erityisesti matalamman sosioekonomisen statuksen alueilla huoltajat näkivät 

lahjakkuuden syntymässä saatuna ominaisuutena, jota ei voida toiminnan kaut-

ta kehittää. Vanhempien ajattelumaailma voi vahvistaa myös heidän lapsissaan 

samankaltaista ajattelua, joka voi johtaa negatiivisuuden kierteeseen asennoi-

tumisessa koulua ja haasteiden kohtaamista kohtaan. (Kuusisto & Tirri, 2013, s. 

24–25.) Kärkkäisen ja Rädyn (2010, s. 229–231) tutkimuksessa huoltajat näki-

vät lastensa potentiaalin optimistisemmin kuin heidän opettajansa. Kodin tuki 

onkin olennaista lapsen kouluminäkuvan ja uskon omaan kyvykkyyteensä kehit-

tymisessä sekä ajattelutapojen muotoutumisessa. Levinthalin ym. (2021) tutki-

muksessa kasvun ajattelutapaa edustaneet huoltajat olivat enemmänkin sitou-

tuneita lastensa holistiseen kehitykseen pelkän kouluoppimisen sijaan ja tukies-

saan lastensa oppimista, he välittivät tietoa harjoittelun ja vaivannäön merkityk-

sestä. Huoltajien ajattelutavat aktualisoituivat oppimisen tukemisessa eri tavoilla 

riippuen kontekstista. (Levinthal ym., 2021, s. 11–13.) 

 

Rautiaisen ym. (2016, s. 239–240) tutkimuksessa huoltajien uskomukset lasten 

älykkyyden muovautuvuudesta olivat pääosin kasvun ajattelutavan suuntaisia, 

mutta mitä parempaa lapsen koulusuoriutuminen oli, sitä muuttumattomammin 

huoltajat ajattelivat älykkyydestä ja näkivät lahjakkuuden luontaisena ominai-

suutena. Kärkkäinen ym. (2010) ovat havainneet negatiivisen yhteyden lapsen 

ja huoltajien ajattelun välillä suhteessa uskomukseen potentiaalin kehittymises-

tä. He näkevät tilanteen niin, että kun lapsi on saavuttamassa korkean tason 

hyvien koulusuoritusten myötä, huoltajat ajattelevat lapsensa olevan jo lähellä 

maksimitasoa. (Kärkkäinen ym., 2010, s. 568–569.) Näyttää siltä, että lapsen 

hyvät koulusuoritukset saavat vanhemmat ajattelemaan älykkyyden olevan 
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enemmän luontaista lahjakkuutta heidän ollessaan tyytyväisiä nykyiseen ta-

soon. Rautiainen ym. (2016, s. 241) näkevät tässä hyvänä puolena sen, että 

kun heikommin koulussa pärjäävän lapsen huoltajat ajattelevat älykkyyden ole-

van kehitettävissä, sen lisäksi että lasta tuetaan oppimisen esteiden voittami-

sessa, lapsen usko omasta kyvykkyydestä saattaa voimistua, ja hän saattaa si-

säistää huoltajien kasvun ajattelutavan. 

 

Puhumalla oppimisesta ja ajattelusta, niin opettajat koulussa kuin myös huolta-

jat kotona voivat tarjota lapselle kielen ja käsitteet, joiden kautta hänen on hel-

pompi ymmärtää ajatteluaan ja vahvistaa käsitystään itsestä oppijana (Halinen 

ym., 2016, s. 273–274). Kasvun ajattelutavan sisältäessä uskomuksen kykyjen 

kehittämisen mahdollisuudesta ja oppimisesta (Dweck, 2006, s. 50), voidaan 

palautteella tehdä oppimisesta näkyvää (Hattie, 2009, s. 173) 

 

3.6 Ajattelutapojen tukeminen palautteella 
 

Palaute ja yksilöllinen apu ovat olennaisia oppilaan oppimista tukevia tekijöitä 

(Bloom, 1978, s. 570). Koti ja koulu ovat kaksi keskeistä palautekanavaa oppi-

laan kehittäessä mielikuvaa omasta kyvykkyydestään (Gniewosz ym., 2015, s. 

459), joten sekä opettajien että huoltajien sanoilla on suuri merkitys lapsen ke-

hittymisen kannalta. Myös opetussuunnitelmassa tunnistetaan palautteen vaiku-

tus oppilaan asenteisiin, motivaatioon sekä haluun toimia (POPS, 2014, s. 20). 

Tirri ym. (2018, s. 73) muistuttavat, että ajattelutapojen pidempikestoisen kehit-

tymisen kannalta on merkityksellistä, millaista palautetta oppija saa säännölli-

sesti opettajiltaan tai huoltajiltaan jo varhaislapsuudessaan. Hattien (2009, s. 

177) mukaan ihanteellisessa oppimisympäristössä etsitään yhdessä vastauksia 

kolmeen palautetta koskevaan kysymykseen: mihin olen menossa (tavoitteet), 

mitä teen tavoitteen saavuttamisen suhteen ja mitä teen seuraavaksi. Nämä ky-

symykset tukevat oppimista tehtävien, prosessien sekä itsesääntelyn tasoilla. 

Myös Halinen ym. (2016, s. 291) näkevät, että palaute on pitkälti vuorovaikutus-

ta, jossa oppilasta autetaan löytämään vastauksia omia ajattelu- ja oppimispro-

sesseja koskeviin kysymyksiin. 
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Palautteen antaminen on sensitiivinen taitolaji, koska palaute vaikuttaa tuntei-

siin ja tunteet oppimiseen. Epäonnistumiset saattavat herkästi vaikuttaa lapsen 

itsetuntoon, mutta rehellisen ja rakentavan palautteen avulla lapsi voi oppia vir-

heistä ja tiedostaa harjoittelun merkityksen kehittymisessä (Dweck, 2006, s. 

180–182). Myös opetussuunnitelman oppimiskäsityksessä myönteinen ja realis-

tinen palaute nähdään keskeisenä osana oppimista tukevaa vuorovaikutusta 

(POPS, 2014, s. 17). Myönteisellä palautteella on myös suuri merkitys au-

tonomiaa tukevan sosiaalisen ilmapiirin luomisessa (Ryan & Deci, 2000, s. 70). 

Koska kasvun ajattelutapa kannustaa totuudellisuuteen, rehellisen palautteen 

nähdään parhaiten tukevan oppimista myös moraalin näkökulmasta (Tirri & 

Kuusisto, 2019, s. 36). Palautteen, oli se positiivista kehumista tai rakentavaa 

kritiikkiä, tulisi kohdistua oppilaan toimintaan, ponnisteluihin ja oppimisstrategi-

oiden valintaan (Gunderson ym., 2013, s. 1526; Tirri ym., 2018, s. 72). Myös 

Dweck (2006, s. 182) muistuttaa, että rakentavan kritiikin ei tulisi sisältää lapsen 

itsensä arvostelua, vaan tukea hänen oppimistaan. 

 

Kehuminen voidaan nähdä osana myönteistä palautteenantoa (ks. Hattie, 

2009), ja taitojen kehuminen on tyypillinen ja hyvin luonnollinen vastaus hyvälle 

suoritukselle. Tämänkaltainen kehuminen on pitkään ollut yleisesti hyväksytty 

malli yksilön akateemisen suoritusmotivaation ja toiminnan kehittämisessä 

(Kamins & Dweck, 1999, s. 835; Mueller & Dweck, 1998, s. 33). Muuttumatto-

muuden asenteen omaksuneille opettajille on varsin tyypillistä kehua oppilaiden 

ominaisuuksia (Rissanen ym., 2018, s. 73) tai lohduttaa puutteellisista taidoista 

epäonnistumisen hetkellä (Rattan ym., 2012, s. 736). Yksi tärkeä havainto tut-

kimuksissa on, että lapsen kehuminen hänen kykyjensä perusteella hänen nä-

kemänsä vaivan tai käyttämiensä strategioiden sijaan, voi horjuttaa lapsen mo-

tivaatiota (ks. Glerum ym., 2020; Levinthal ym., 2021; Mueller & Dweck, 1998; 

Rattan ym., 2012). Tällöin lapsen energia kuluu tavoitteen saavuttamisen lisäksi 

sen varmistamiseen, että näyttää muiden silmissä viisaalta. Brummelman ym. 

(2017, s. 1799) ovat havainneet, että huoltajien lapsilleen antamista kehuista 

jopa neljäsosa on aivan liioittelevan positiivisia. Hattie (2009, s. 177) muistuttaa, 

että henkilökohtaisen tason kehut harvoin tukevat oppimista, vaan lähinnä saa-

vat oppilaat välttämään riskejä ja vähentämään ponnisteluja. Kehuista pakko-
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mielteen itselleen tehneet muuttumattoman ajattelutavan omaksuneet oppijat 

saattavat jopa lamaantua kohdatessaan ongelman. 

 

Dweck on kollegoidensa kanssa tutkinut palautteen ja kehujen kohdistamista 

onnistuneen suorituksen (ks. Mueller & Dweck, 1998) ja epäonnistumisen jäl-

keen (ks. Kamins & Dweck, 1999). Mueller ja Dweck (1998) havaitsivat, että 

oppilaiden älykkyyteen ja kykyihin kohdistunut palaute sai heidät peilaamaan 

taitojaan suoritustensa kautta muihin ja näkemään älykkyyden pysyvänä omi-

naisuutena, ja haasteiden kohdalla palaute heikensi sekä motivaatiota että suo-

rituskykyä selvästi. Kehut yrittämisestä ja kovasta työstä sen sijaan saivat oppi-

laat arvostamaan oppimismahdollisuuksia ja valitsemaan tehtäviä, joissa näki-

vät mahdollisuuden kehittyä. (Mueller & Dweck, 1998, s. 48–50.) Kamins ja 

Dweck (1999) havaitsivat, että persoonaan kohdistuneet kritiikit ja kehut vaikut-

tivat negatiivisesti oppilaiden oppijaminäkuvaan, mielialaan sekä sinnikkyyteen, 

saaden oppilaat ajattelemaan huonouden johtuneen pysyvistä ominaisuuksista. 

Prosessipalaute päinvastoin tuki motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja auttoi 

selviytymään haasteista. Kun persoonaan kohdistunut palaute, oli se sitten kri-

tiikkiä tai kehuja, johti itsesyytöksiin virheiden hetkellä, prosessipalaute auttoi 

nopeasti palautumaan virheen jälkeen ja sai oppilaat uskomaan mahdollisuu-

teen kehittää kykyjään. (Kamins & Dweck, 1999, s. 841–845.) 

 

Kamins ja Dweck (1999, s. 835–836; ks. myös Cimpian ym., 2007, s. 314) ovat 

jakaneet palautetyypit kahteen ryhmään: (1) persoona- ja kykypalaute sekä (2) 

prosessipalaute. Ensiksi mainitussa huomio kiinnittyy oppilaaseen itseensä, hä-

nen kykyihinsä ja ominaisuuksiinsa, kun taas prosessipalautteessa tarkastel-

laan oppimisprosessia. Näissä palautteenantotavoissa heijastuvat vahvasti siis 

Dweckin esittelemät kaksi ajattelutapaa (ks. myös Kuvio 1). Muuttumatonta ajat-

telutapaa ilmentävä persoona- ja kykypalaute (esim. ”Olet todella lahjakas!”, 

”Olet taitava piirtäjä”) korostaa kykyjen staattisuutta ja menestymisen yhteyttä 

ominaisuuksiin painottaen yksilön lahjakkuutta tai lahjattomuutta. Kasvun ajatte-

lutavan mukaisessa prosessipalautteessa (esim. ”Olet varmasti yrittänyt kovas-

ti”, ”Et ole vielä sisäistänyt tätä asiaa”) huomio on ponnisteluissa ja oppimisstra-

tegioissa sisältäen viestin kehittymisen liittymisestä yrittämiseen. (Pomerantz & 

Kempner, 2013, s. 2040; Tirri & Kuusisto, 2019, s. 38.) Kemppainen ym. (2015, 
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s. 63) nostavat lisäksi esiin suuntaamattoman palautteen (”Hyvä”, ”Hienoa”), jo-

ka on enemmänkin yleinen lausahdus tai kehu eikä kohdistu sen tarkemmin op-

pilaan toimintaan. Tutkimusten valossa se on opettajien eniten käyttämä kehu-

misen muoto, joskin oppimiseen liittyen vaikuttavuudeltaan melko vähäinen 

(Kemppainen ym., 2015, s. 69). 

 

Dweck (2006, s. 71–74) on puhunut ihmisen ylistämisestä hänen kykyjensä pe-

rusteella myönteisen leimaamisen vaarana. Kun lapsi saa kuulla olevansa äly-

käs onnistuneen suorituksen jälkeen, saattaa hän herkästi omaksua pysyvän 

älykkyyden ajattelun (Halinen ym., 2016, s. 92). Dweck (2010, s. 18) myös 

muistuttaa, että vaikka oppilaan kehuminen viisaaksi onnistuneen suorituksen 

jälkeen tuntuu loogiselta, tällaisella kehulla ei ole pidemmän aikavälin hyötyä. 

Kamins ja Dweck (1999, s. 835) näkevät, että oppilaan persoonaan tai kykyihin 

kohdistuva palaute voi tehdä oppilaan haavoittuvaiseksi epäonnistumisen het-

kellä, jolloin syytä aletaan etsiä pysyvistä ominaisuuksista ja kykyjen puutteesta. 

Mueller ja Dweck (1998, s. 33) varoittavat, että kun hyvä suoritus yhdistetään 

korkeaan älykkyyteen, oppilaan tavoitteet ja toiminta kohdistuvat saavuttami-

seen ja hän haluaa jatkossakin todistaa älykkyyttään suoritusten kautta. Tällöin 

kehuminen voidaan nähdä manipulatiivisena. On myös havaittu, että mitä hei-

kommaksi opettaja oppilaan itseluottamuksen arvioi, sitä enemmän hän kohdis-

taa palautteen oppilaan persoonaan tai kykyihin (Kemppainen ym., 2015, s. 64). 

 

Jotta oppiminen olisi näkyvää (ks. Hattie, 2009), oppimista edistävän palautteen 

tarkoitus on tehdä oppimisprosessia näkyväksi (POPS, 2014, s. 51). Palaut-

teessa huomion tulisi kiinnittyä oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan 

osaamiseen eli itsevertailun kautta (POPS, 2014, s. 48). Jos aiemmin koulun 

sanavalinnoissa on puhuttu oppilaan arvostelusta (Halinen ym., 2016, s. 273), 

nykyinen opetussuunnitelman arviointiluvun otsikko Oppimisen arviointi koros-

taa, että arvioinnin kohteena tulisi olla oppiminen, ei oppilaan persoona (POPS, 

2014, s. 47). Vastauksena kritiikkiin tulkinnanvaraisuudesta, Opetushallitus 

täsmensi POPS:n arviointilukua (luku 6) vuonna 2020 pyrkimyksenään lisätä 

arvioinnin yhdenvertaisuutta, ja uudistetussa arviointiluvussa oppimisen arviointi 

(formatiivinen) ja osaamisen arviointi (summatiivinen) ovat selkeästi määritelty 

omiksi kokonaisuuksikseen (POPS, 2020, s. 2–4). 
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Vahvin keino kasvun ajattelutavan tukemisessa on prosessipalaute (Mueller & 

Dweck, 1998, s. 50). Kehujen kohdistuessa lasten ponnisteluihin ja vaivannä-

köön, he voivat nähdä kykyjen olevan muovautuvia ja menestyksen kovan työn 

tuloksena, joka vaatii erilaisten strategioiden kehittämistä ja haasteiden koh-

taamista (Gunderson ym., 2013, s. 1526). Alle kouluikäisiin lapsiin kohdistu-

neessa tutkimuksessaan Cimpian ym. (2007, s. 315) havaitsivat, että jo pienten 

lasten kohdalla prosessipalaute vahvistaa virheiden jälkeistä itsearviointia ja 

sinnikkyyttä. Prosessipalautteen avulla oppilaat voivat keskittyä ja sitoutua 

omaan oppimiseensa (Dweck, 2007, s. 37), ja palautteen kohdistaminen pro-

sessiin myös muistuttaa, että ponnistelut eivät automaattisesti ole tae onnistu-

misesta, vaan kehitys tapahtuu harjoittelun myötä (Halinen ym., 2016, s. 92; 

Mueller & Dweck, 1998, s. 34). Oikein kohdistettu kehuminen voi vahvistaa suo-

ritusmotivaatiota, tehtäväsuuntautunutta toimintaa sekä luokkahuoneilmapiiriä 

(Kemppainen ym., 2015, s. 69–70), ja Tirri ym. (2018, s. 74) näkevät erityisen 

tärkeänä kasvun ajattelutapaa tukevan palautteen johdonmukaisuuden. 

 

Vaikka palautteella olisi hyvät tarkoitusperät ja palaute olisi positiivisesti ilmais-

tu, mutta se kohdistuu lohduttavasti oppijan puutteellisiin kykyihin, se voi alen-

taa oppimismotivaatiota merkittävästi (Rattan ym., 2012, s. 736). Palautteen 

kohdalla olennaista on mihin se kohdistetaan, mutta huomiota tulee myös kiin-

nittää siihen, miten se ilmaistaan. Jokainen aikuisen sana ja teko sisältävät lap-

selle viestin, ja viestit voivat korostaa joko luonteenpiirteiden pysyvyyttä tai ker-

toa kehittymisen mahdollisuudesta (Dweck, 2006, s. 211). Uskomusten muo-

dostumiseen vaikuttaa olennaisesti myös se, miten lapselle tai nuorelle merki-

tykselliset aikuiset puhuvat esimerkiksi tiedon luonteesta, älykkyydestä ja ajatte-

lutapojen kehittymisestä (Halinen ym., 2016, s. 95). Kasvun ajattelutavan mu-

kaisilla viesteillä oppimistilanteessa on havaittu olevan vaikutusta oppilaan kas-

vun ajattelutavan heräämiseen (Ronkainen ym., 2019, s. 151; Schmidt ym., 

2015, s. 28; Zhang ym., 2017, s. 1373). Cimpian ym. (2007, s. 315–316) huo-

masivat, että jopa aivan pienet kielelliset erot aikuisten puheessa voivat vaikut-

taa lasten käsityksiin heidän kyvykkyydestään ja motivaatioon. Dweck (2010, s. 

20) nostaa esiin sanan vielä merkityksen puheessa, koska siihen liittyy idea tai-
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tojen ja motivaation muuttuvasta luonteesta (esim. ”Et vielä osaa ratkaista teh-

tävää”). 

 

Kannustaminen ei ole perusteetonta kehumista, vaan uskoa oppijan kykyihin ja 

haluun ponnistella oppimisen eteen (Halinen ym., 2016, s. 282). Kehujen kautta 

lapset voivat tulla tietoisiksi heidän huoltajiensa uskomuksista ja arvoista (Gun-

derson ym., 2013, s. 1526). Pomerantz ym. (2007, s. 384–385) muistuttavat, et-

tä myös huoltajien osallistumisen tulisi kohdistua lapsen oppimisprosessiin eikä 

oppijan persoonaan. Tutkimusten perusteella huoltajien uskomukset, toiminta ja 

palaute heijastuvat ja voivat vaikuttaa lasten uskomuksiin, motivaatioon ja kiin-

nostuksiin (ks. Aunola, 2018; Gniewosz ym., 2015; Harju-Luukkainen ym., 

2018; Kamins & Dweck, 1999). Huoltajien suhtautuminen lastensa onnistumisiin 

ja epäonnistumisiin voi vaikuttaa lasten ajattelutapoihin liittyen heidän älykkyy-

teensä, ja huoltajien kiinnittämä huomio lapsen ponnisteluihin voi edistää lapsen 

kasvun ajattelutavan kehittymistä (Haimovitz & Dweck, 2016, s. 867). 

 

Ilman kotoa saatavia selkeitä suuntaviivoja, odotuksia tai kehitysprosessiin koh-

distuvaa palautetta oppija saattaa kokea itsensä tehottomaksi pyrkimyksissään 

kohti tavoitteitaan (Dietrich & Salmela-Aro, 2013, s. 122). Ajattelutavat vaikutta-

vat myös siihen, miten lapset kokevat huoltajien välittämät viestit ja miten lapset 

käsittelevät palautetta. Kotona välittyvä muuttumaton asenne pyrkii asettamaan 

lapsen lahjakkaan ideaalin muottiin, jossa virheille eikä myöskään yksilöllisyy-

delle ole tilaa (Dweck, 2006, s. 192). Toisin sanoen, lapsen on hyvin vaikeaa ol-

la oma itsensä omine kiinnostuksineen. Dweck (2006, s. 188) muistuttaa, että 

vaikka kasvun ajattelutavan omaksuneet huoltajat eivät tuomitse lapsiaan, he 

eivät myöskään hemmottele tai silittele heitä. Kasvun ajattelutapaan kuuluu kor-

kea vaatimustaso ja asioista viestitään perustellusti ja kunnioittavasti, kun sa-

malla pyritään kehittämään lapsen ajattelu- ja oppimistaitoja. 

 

Lapsen oppimismotivaation ja minäkuvan kannalta kotoa saatu palaute ja huol-

tajien tapa suhtautua tilanteeseen, kun lapsi on kohdannut vaikeuksia tai epä-

onnistumisia, on usein merkityksellisempää kuin palaute onnistumisista (Hai-

movitz & Dweck, 2016, s. 867). Kasvun ajattelutavan mukaisesti onkin tärkeää, 

että myös kotona haasteet nähdään tärkeinä oppimiskokemuksina. Brummel-
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manin ym. (2017, s. 1804–1806) tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että huoltajien 

liioitellun positiiviset kehut alensivat lasten itsetuntoa ajan kuluessa ja aiheutti-

vat paremman itsetunnon omaavilla lapsilla lisäksi narsismia. Dietrich ja Salme-

la-Aro (2013, s. 126) havaitsivat tutkimuksessaan yhteyden kodin välittävällä tu-

kemisella ja lapsen autonomisella, tavoitteellisella toiminnalla. Aumeboonsuken 

ym. (2017, s. 748) tutkimuksessa kävi ilmi, että minäpystyvyyden kehittymisen 

kannalta huoltajien tuki on myös perheen sosioekonomista asemaa merkityksel-

lisempi tekijä, ja näin on erityisesti heikommassa asemassa olevissa perheissä. 

Gunderson ym. (2013) saivat tutkimuksessaan selville, että kotona annettu pro-

sessipalaute 1–3-vuotiaille lapsille ennusti kasvun ajattelutapaa lasten tullessa 

kouluikään. Lapset olivat oppineet kohtaamaan haasteita, yhdistämään onnis-

tumiset ja epäonnistumiset vaivannäköön sekä osasivat hyödyntää erilaisia 

strategioita. He eivät kuitenkaan löytäneet yhteyttä huoltajien kasvun ajatteluta-

van ja heidän antamansa prosessipalautteen välillä. (Gunderson ym., 2013, s. 

1537–1539.) Myöskään Pomerantz ja Kempner (2013, s. 2043–2045) eivät löy-

täneet prosessipalautteen ja ajattelutapojen välillä yhteyttä, mutta kotona äitien 

antama persoonapalaute lisäsi lasten muuttumatonta ajattelutapaa älykkyydes-

tä ja sai lapset välttelemään haasteita pidemmällä aikavälillä. 

 

Vaikka älykkyyden tai lahjakkuuden kehuminen on helppoa ja houkuttelevaa, 

Tirri ym. (2018, s. 72) muistuttavat, että henkilöön kohdistuva palaute pitää si-

sällään muuttumatonta ajattelutapaa vahvistavan viestin. Kasvun ajattelutavan 

mukainen palaute kohdistuu prosessiin; mitä oppija on saavuttanut harjoittelun, 

sinnikkyyden ja erilaisten strategioiden avulla (Dweck, 2006, s. 177). Tämä op-

pimisprosessiin keskittyvä vaihtoehto on olemassa sekä koulussa että kotona. 

Lasten ja nuorten ajattelutapojen kehittymisessä opettajilla ja huoltajilla kasvat-

tajina on aivan keskeinen rooli, niin omalla esimerkillään kuin myös palautteella, 

jolla he pyrkivät vahvistamaan oppilaan omaa käsitystä oppimisestaan, kehitty-

misestään ja vahvuuksistaan (Tirri ym., 2018, s. 75). Dweckin (2006, s. 176) 

mielestä paras lahja, jonka huoltajat voivat lapsilleen antaa, on opettaa heidät 

rakastamaan haasteita, pitämään virheitä kiehtovina, nauttimaan vaivannäöstä 

ja jatkamaan uuden oppimista. Näin lapset voivat huomata, että he eivät ole ke-

huista riippuvaisia; he ovat oman oppimisensa hallitsijoita elämän mittaisella 

matkalla.  
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4 Tutkimuksen toteuttaminen 
 

4.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, miten Dweckin tunnistamat oppimi-

seen liittyvät ajattelutavat ilmenevät kahden varsin erilaisen asuinalueen ja kou-

lun huoltajien ajattelussa. Koska kodin merkitys lapsen kehittymisen kannalta 

on aivan keskeinen ja huoltajien ajattelu voi heijastua myös heidän lapsiinsa, 

tutkimuksessa halutaan selvittää, näkevätkö huoltajat ihmisen perustavanlaatui-

set ominaisuudet enemmänkin muuttumattoman ajattelutavan mukaisesti syn-

nynnäisinä vai kasvun ajattelutavan mukaisesti kehittyvinä. Tutkimustehtävä ra-

kentuu kolmen toisiaan tukevan tutkimuskysymyksen ympärille. Ensimmäisessä 

tutkimuskysymyksessä tarkastelukohteena ovat juuri nämä huoltajien implisiitti-

set uskomukset älykkyyden ja lahjakkuuden luonteesta, ja toisessa kysymyk-

sessä tutkitaan perhetaustan osatekijöiden yhteyttä ajattelutapoihin. Kolman-

nessa kysymyksessä tarkastellaan huoltajien palautteenantotapoja osana ajat-

telutapojen kehittymistä ja sitä, selittävätkö ajattelutavat heidän lapsilleen anta-

maansa kehuvaa palautetta. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millaisia ajattelutapoja huoltajilla on liittyen älykkyyteen ja lahjakkuuteen? 

2. Mitkä tekijät selittävät huoltajien ajattelutapoja? 

3. Millaista kehuvaa palautetta huoltajat antavat lapsilleen, ja miten oppimi-

seen liittyvät ajattelutavat selittävät palautteenantoa? 

  



 

 51 

4.2 Tutkimuksen lähestymistapa ja tutkimusasetelma 
 

Tämän tutkimuksen lähestymistapa on kvantitatiivinen tapaustutkimus, jossa 

kyselylomakkeilla kerättyä aineistoa analysoidaan tilastollisin menetelmin. 

Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen alkujuuret ovat luonnontieteissä ja 

tässä paradigmassa painottuvat yleispätevät syy-seuraussuhteet. Taustalla vai-

kuttavan realistisen ontologian mukaisesti todellisuuden nähdään rakentuvan 

objektiivisesti todettavista tosiasioista, ja loogisesta positivismista kumpuaa nä-

kemys, että tieto on peräisin joko aistihavainnosta tai loogisesta päättelystä pe-

rustuen näihin havaintoihin. (Hirsjärvi ym., 2012, s. 139.) Jokivuori ja Hietala 

(2007, s. 23) muistuttavat, että koska yhdellä ja samalla ilmiöllä voi olla useita 

syitä, tutkijan on syytä keskittyä tutkittavan ilmiön kannalta olennaisiin syihin ja 

pyrkiä ottamaan huomioon ne tekijät, jotka ovat teoreettisesti aiheellisia. Kvanti-

tatiivisen tutkimuksen ominaispiirteitä ovat muun muassa yhteys aiempiin tutki-

muksiin ja teoriaan, hypoteesien esittäminen, käsitteiden määrittely, havaintoai-

neiston soveltuvuus määrälliseen, numeeriseen mittaamiseen sekä päätelmien 

teko aineiston tilastolliseen analysointiin perustuen (Hirsjärvi ym., 2012, s. 140). 

Aineisto- ja menetelmätuntemuksen ohella yhtä olennaista on tutkimuksen teo-

reettis-käsitteellisen viitekehyksen ja käytössä olevan aineiston vuoropuhelu 

(Jokivuori & Hietala, 2007, s. 207). Hypoteettis-deduktiivisen mallin mukaisesti 

teoria syntyy reaalimaailman havaintojen pohjalta, jotka johtavat uusiin hypo-

teeseihin vieden ne takaisin reaalimaailmaan todennettavaksi (Hirsjärvi ym., 

2012, s. 144). Jokivuori ja Hietala (2007, s. 9) muistuttavat, että tulokset ovat 

aina tutkijan tulkintoja, ja tutkijan on pyrittävä pitämään havaitut tulokset ja niistä 

tehdyt tulkinnat erillään. 

 

Tapaukset ovat aina kiinnostaneet ihmisiä, tarkoitetaan tapauksella sitten ihmis-

tä, ihmisjoukkoa, yhteisöä tai jotain laajempaa ilmiötä (Syrjälä & Numminen, 

1988, s. 5). Tutkimusstrategiana ja -tapana tapaustutkimus (case study) on laa-

jalti käytössä sekä laadullisin että määrällisin menetelmin, ja tapaustutkimusta 

tehdään hyvin monella eri tieteenalalla (Yin, 2018, s. 6–7). Tapaustutkimusta on 

vaikea määritellä myöskään sen johdosta, että sitä tehdään hyvin erilaisin ta-

voin (Syrjälä & Numminen, 1988, s. 6). Tarve tapaustutkimukselle pohjautuu ha-

luun tulkita ja ymmärtää sosiaalisten ilmiöiden kompleksisuutta keskittymällä 
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syvemmin johonkin tiettyyn ilmiöön, tapaukseen (Yin, 2018, s. 5). Tapaustutki-

mus on yleensä yksityiskohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä 

joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia, jossa ollaan kiinnostuneita pro-

sesseista ja tavoitteena on ilmiöiden kuvailu (Hirsjärvi ym., 2012, s. 134–135). 

Tapaustutkimuksessa pyritään miten- ja miksi-kysymysten avulla tutkimaan, ku-

vaamaan ja selittämään näitä tapauksia, joista on kiinnostuttu (Yin, 2018, s. 9–

11). Tapaustutkimus on empiirinen metodi, joka kohdistuu nykyisyyteen ja jolla 

tutkitaan senhetkistä ilmiötä syvällisesti todellisen maailman kontekstissaan 

(Yin, 2018, s. 15), usein osallistujien näkökulmasta (Syrjälä & Numminen, 1988, 

s. 6–7). Empiirisessä tutkimuksessa teoreettisten käsitteiden operationalisointi 

on tärkeää, koska tuloksia pyritään yleistämään sekä otoksesta perusjoukkoon 

että myös teorian suuntaan (Jokivuori & Hietala, 2007, s. 11). 

 

Tässä tapaustutkimuksessa tarkastellaan siis kahden erilaisella asuinalueella 

sijaitsevan koulun oppilaiden huoltajien implisiittisiä uskomuksia ja kehuvaa pa-

lautteenantoa. Tutkimukseen osallistuneista kahdesta helsinkiläisestä perus-

koulusta käytetään jatkossa nimiä koulu A ja koulu B. Tutkimusaineisto on ke-

rätty koulu A:ssa syksyllä 2016 ja vastaavasti koulu B:ssä syksyllä 2017. Koulu 

A:n asuinalueella väestön koulutus- ja tulotaso ovat selvästi koulu B:n kaupun-

ginosaa korkeampia ja lähempänä Helsingin keskiarvoja, ja lisäksi koulu B:n 

asuinalueella työttömyysaste on huomattavan korkea (Helsingin kaupunki, 

2020, s. 130–131, 182–183). Seuraavissa kappaleissa esitellään koulujen tun-

nus- ja erityispiirteitä tutkimushetkellä. 

 

Koulu A:ssa oli tutkimushetkellä yhteensä 940 oppilasta ja 110 opettajaa, ja op-

pilaista 700 oli peruskoululaisia. Koulun oppilaista selvä enemmistö puhuu äi-

dinkielenään suomea (86 %), valtaosa (64 %) oppilaista osallistuu evankelislu-

terilaiseen uskonnonopetukseen ja alakoulun oppilaista 5,5 % on erityisopetuk-

sen piirissä. Tutkimukseen osallistuneista koulu A:n oppilaista 90 % ja huoltajis-

ta 92 % puhuivat äidinkielenään suomea. Koulussa on toiminnassa vanhem-

painyhdistys. (ks. Tirri & Kuusisto, 2019, s. 92–93.) 

 

Koulu B:ssä oli tutkimushetkellä 1100 oppilasta ja 110 opettajaa, ja koulun eri-

tyispiirteenä on vahva monikulttuurisuus. Koulussa tarjotaankin maahanmuutta-
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jille valmistavaa opetusta. Koulun oppilaat puhuvat äidinkielenään yli 39:ää eri 

kieltä ja suomea äidinkielenään käyttää vain reilu puolet oppilaista (55 %). Kou-

lu B:ssä evankelisluterilainen uskonto on niin ikään yleisin (47 %), mutta merkit-

tävä osa (28 %) oppilaista osallistuu islamin uskonnonopetukseen. Oppilaista 

16 % kuuluu erityisopetuksen piiriin. Tutkimukseen osallistuneista oppilaista äi-

dinkielenään suomea puhui 63 % ja huoltajista 69 %. Koulussa on ollut vuodes-

ta 2017 alkaen toiminnassa vanhempainyhdistys ja koulun verkkosivuilla on tar-

kemmin kerrottu vastavuoroisesta kodin ja koulun yhteistyöstä. (ks. Tirri & Kuu-

sisto, 2019, s. 92–93.) 

 

4.3 Tutkimusaineisto 
 

Tässä kvantitatiivisessa tapaustutkimuksessa tarkastellaan huoltajien oppimi-

seen liittyviä ajattelutapoja Dweckin (1999, 2006) teorian mukaisesti. Tutkimus 

liittyy aineiston osalta professori Kirsi Tirrin vetämän tutkimusryhmän laajem-

paan Copernicus-tutkimushankkeeseen. Copernicus-projektin tavoitteena on 

oppilaiden, opettajien sekä huoltajien oppimiseen liittyvien ajattelutapojen tutki-

minen ja muuttaminen, ja projektissa kerätään psykologisia, koulutuksellisia se-

kä neurotieteellisiä todisteita muutosten tueksi. Tutkimushankkeessa aineistoa 

on kerätty kyselylomakkeilla, haastatteluilla, luokkahuoneessa tapahtuneilla ha-

vainnoinneilla, interventioilla sekä aivomittauksin. (Rissanen ym., 2019, s. 207.) 

Copernicus-projektissa kahdessa helsinkiläisessä peruskoulussa tehtyyn tutki-

mukseen osallistui yhteensä 2308 oppilasta, opettajaa, opettajaopiskelijaa sekä 

huoltajaa (Tirri & Kuusisto, 2019, s. 89). 

 

Kyselytutkimuksessa tyypillinen havaintoyksikkö on kyselyyn vastannut yksilö, 

muuttujat yksilöstä mitattuja ominaisuuksia ja arvot muuttujien luokkia (Jokivuori 

& Hietala, 2007, s. 13). Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty strukturoidulla 

kyselyllä (ks. Hirsjärvi ym., 2012, s. 193) ja kyselyt on kerätty Qualtrics-

ohjelmaa hyödyntäen koulu A:ssa vuonna 2016 ja koulu B:ssä vuonna 2017. 

Tähän tutkimukseen liittyen allekirjoitettiin aineistosopimus, jonka myötä tutki-

musryhmän jäsen dosentti Elina Kuusisto lähetti tutkijalle koulu A:n ja koulu B:n 

huoltajien vastaukset kattaneen tutkimusaineiston sekä mahdollisti pääsyn tar-

kastelemaan raaka-aineistoa Qualtrics-ohjelmassa. 
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Kummassakin koulussa huoltajilta on kysytty taustatietojen lisäksi älykkyyteen 

ja lahjakkuuteen liittyvistä ajattelutavoista (Liite 1) sekä lapselle annetusta pa-

lautteesta kokeesta saadun hyvän arvosanan jälkeen (Liite 2). Koulu A:ssa on 

lisäksi tutkittu huoltajien lohduttamista huonon arvosanan jälkeen ja koulu B:ssä 

huoltajien arvioimaa osallistumista lapsen oppimiseen. Kyselylomakkeessa vas-

taajan taustatietoja on kysytty strukturoiduilla monivalintakysymyksillä ja valmii-

ta vastausvaihtoehtoja täydentävillä avoimilla kysymyksillä. Varsinaiset tutki-

muksen aihepiiriin liittyvät kysymykset on esitetty Likertin asteikkoon perustuval-

la kysymystyypillä, joihin vastaajia on pyydetty täydentämään näkemyksiään 

avointen kysymysten kautta (esim. ”Minä määrittelen älykkyyden…”). Tässä tut-

kimuksessa tarkastellaan ainoastaan kyselylomakkeen määrällisiin asteikkoihin 

perustuvia kysymyksiä ja taustatietojen monivalintakysymyksiä. 

 

Eräs tilastollisen päättelyn peruskäsitteitä on populaatio eli perusjoukko, jolla 

tarkoitetaan sitä ihmisryhmää, josta tutkija on kiinnostunut (Nummenmaa, 2008, 

s. 20). Koulu A:ssa ja koulu B:ssä oli tutkimushetkellä yhteensä yli 2000 oppi-

lasta. Koska oppilaalla on tyypillisesti 1–2 huoltajaa, ottaen toki huomioon mah-

dollisesti samaa koulua käyvät sisarukset, kysely on lähetetty karkeasti arvioi-

den 2000–3000 huoltajalle, jotka siis muodostavat tämän tutkimuksen perusjou-

kon. Koulu A:ssa lomakkeen avasi yhteensä 618 huoltajaa ja koulu B:ssä 276 

huoltajaa. Puutteellisten vastausten karsimisen jälkeen tämän tutkimuksen tut-

kimusjoukon muodostaa yhteensä 693 huoltajan vastaukset. Se on tämän tut-

kimuksen kannalta varsin edustava otos (ks. Hirsjärvi ym., 2012, s. 180; Num-

menmaa, 2008, s. 21, 24–25). 

 

Tietojen puuttuminen eli kato on tyypillistä kyselytutkimuksissa, mutta voi aihe-

uttaa tilastollisten menetelmien kannalta ongelmia (Nummenmaa, 2008, s. 148). 

Syinä puuttuviin tietoihin voivat esimerkiksi olla, että osallistuja jättää vahingos-

sa vastaamatta johonkin kysymykseen, hän ei ymmärrä kysymystä tai vaihtoeh-

toja riittävän hyvin tai kysely voi tuntua liian pitkältä. Tämän tutkimuksen tutki-

musaineistossa yksittäiset puuttuvat tiedot koodattiin numerolla 999, jotta ne 

eroavat selkeästi muuttujien saamista todellisista arvoista (ks. Metsämuuronen, 

2011, s. 513). Koska kaikki vastaajat eivät ole vastanneet aivan kaikkiin kysely-



 

 55 

lomakkeen kysymyksiin, muuttujakohtaiset numerukset on kerrottu taulukoiden 

yhteydessä. Puuttuvista tiedoista on kerrottu tarkemmin tutkimuksessa käytetty-

jen mittareiden, aineiston analyysin sekä luotettavuustarkastelun yhteydessä. 

Vastaajien taustatiedot on koottu ristiintaulukoinneilla ja esitetty Taulukossa 1. 
 

Taulukko 1. Tutkimusjoukon taustatiedot. 
 
 Koulu A 

N = 451 (65,1 %) 

Koulu B 

N = 242 (34,9 %) 

Yhteensä 

N = 693 

Sukupuoli 

Nainen 

Mies 

N = 445 

318 (71,5 %) 

127 (28,5 %) 

N = 232 

179 (77,2 %) 

53 (22,8 %) 

N = 677 

497 (73,4 %) 

180 (26,6 %) 

Keski-ikä (N = 674) 
Keskihajonta (SD) 

45,0 vuotta 

7.7 

39,2 vuotta 

9.0 

43,1 vuotta 

8.6 

Äidinkieli  

Suomi 

Venäjä 

Ruotsi 

Englanti 

Kiina 

Joku muu 

N = 452 

421 (93,1 %) 

11 (2,4 %) 

3 (0,7 %) 

2 (0,4 %) 

1 (0,2 %) 

14 (3,1 %) 

N = 234 

166 (71,0 %) 

19 (8,1 %) 

2 (0,9 %) 

2 (0,9 %) 

1 (0,4 %) 

44 (19,0 %) 

N = 686 

587 (85,6 %) 

30 (4,4 %) 

5 (0,7 %) 

4 (0,6 %) 

2 (0,3 %) 

58 (8,5 %) 

Ylin suoritettu tutkinto 

Ylempi korkeakoulututkinto 

Ammatillinen perustutkinto 

Ammattikorkeakoulututkinto 

Ylioppilastutkinto 

Alempi korkeakoulututkinto 

Tohtorin tutkinto 

Peruskoulu 

Lisensiaatin tutkinto 

Joku muu 

N = 436 

167 (38,3 %) 

58 (13,3 %) 

87 (20,0 %) 

26 (6,0 %) 

26 (6,0 %) 

34 (7,8 %) 

5 (1,1 %) 

18 (4,1 %) 

15 (3,4 %) 

N = 225 

28 (12,4 %) 

75 (33,3 %) 

35 (15,6 %) 

28 (12,4 %) 

10 (4,4 %) 

1 (0,4 %) 

27 (12,0 %) 

1 (0,4 %) 

20 (8,9 %) 

N = 661 

195 (29,5 %) 

133 (20,1 %) 

122 (18,5 %) 

54 (8,2 %) 

36 (5,4 %) 

35 (5,3 %) 

32 (4,8 %) 

19 (2,9 %) 

35 (5,3 %) 

Työllisyystilanne 

Palkkatyössä 

Opiskelija 

Yrittäjä 

Työtön tai lomautettu 

Joku muu 

N = 435 

347 (79,8 %) 

15 (3,4 %) 

28 (6,4 %) 

9 (2,1 %) 

36 (8,3 %) 

N = 223 

158 (70,9 %) 

24 (10,8 %) 

8 (3,6 %) 

18 (8,1 %) 

15 (6,7 %) 

N = 658 

505 (76,7 %) 

39 (5,9 %) 

36 (5,5 %) 

27 (4,1 %) 

51 (7,8 %) 
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Äiti on tyypillisesti perheissä se huoltaja, joka hoitaa yhteydenpitoa koulun 

suuntaan (ks. esim. Levinthal & Kuusisto, 2019, s. 8; Mertaniemi, 2018, s. 27–

28), ja tässäkin tutkimuksessa suurin osa sukupuolensa ilmoittaneista identifioi-

vat itsensä naiseksi (N = 497; 73,4 %). Koulu B:n huoltajat olivat keski-iältään 

(M = 39.2) selkeästi koulu A:n huoltajia (M = 45.0) nuorempia, kaikkien vastaa-

jien keskimääräisen iän ollessa reilu 43 vuotta. Kuten taulukosta (Taulukko 1) 

nähdään, koulu A:n ja koulu B:n huoltajien välillä on selkeitä eroja äidinkielen, 

koulutustaustan sekä työllisyystilanteen suhteen. Tutkimusaineiston huoltajista 

koulu A:ssa valtaosa (93 %) ilmoitti puhuvansa äidinkielenään suomea, kun 

koulu B:n kohdalla äidinkieleltään suomenkielisten osuus on ainoastaan 71 %. 

Koulu B:n huoltajien kohdalla suuri osa (19 %) ilmoitti äidinkielekseen jonkun 

muun kielen, joita kyselylomakkeessa oli ehdotettu. Muina kielinä mainittiin 

muun muassa viro, arabia, kurdi sekä vietnam. 

 

Koulu A:ssa yli 80 % ylimmän suoritetun tutkinnon ilmoittaneista huoltajista on 

suorittanut vähintään ylioppilastutkinnon. Merkillepantavia ovat ylemmän kor-

keakoulututkinnon (38,3 %) ja yliopistollisen jatkotutkinnon eli lisensiaatin tut-

kinnon (4,1 %) tai erityisesti tohtorin tutkinnon (7,8 %) suorittaneiden suhteelli-

sesti korkea määrä. Koulutustaustaltaan koulu B:n huoltajissa oli eniten (33,3 

%) ammatillisen tutkinnon suorittaneita, mutta yli 40 % huoltajista on suorittanut 

vähintään ylioppilastutkinnon. Molemmissa kouluissa yli 70 % huoltajista oli tut-

kimushetkellä palkkatyössä. Huoltajien työllisyystilanteeseen liittyen huomio 

kiinnittyy koulu B:n osalta verrattain suureen opiskelijoiden määrään (10,8 %) ja 

myös työttömien tai lomautettujen määrä (8,1 %) on koulu A:ta suurempi.  

 

Tarkastellaan hieman jo aiemmin koulu B:n erityispiirteenä mainittua vahvaa 

monikulttuurisuutta. Tutkimusaineistossa mukana olevista koulu B:n huoltajista 

lähes 24 % ilmoitti olevansa maahanmuuttaja Suomessa ja toisen polven maa-

hanmuuttajuutta oli vähintään toisen vanhemman kautta noin 18 % vastanneis-

ta. Koulu B:ssä huoltajilta kysyttiin lisäksi, missä maassa he ovat syntyneet. 

Vastanneet (N = 217) mainitsivat yhteensä 20 eri syntymämaata ja heistä yli-

voimainen enemmistö kertoi syntyneensä Suomessa (N = 152, 70 %). Muita 

useampia mainintoja saaneita maita olivat esimerkiksi naapurimaamme Viro (N 
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= 15), Venäjä (N = 8) sekä Ruotsi (N = 7). Taulukossa 2 on esitetty huoltajien 

maahanmuuttajataustaisuutta kyselylomakkeiden vastausten perusteella. 
 

Taulukko 2. Koulu B:n huoltajien maahanmuuttajataustaisuus. 
 
 Koulu B 

Oletko maahanmuuttaja nykyisessä asuinmaassa 
Kyllä 

Ei 

N = 222 

53 (23,9 %) 

169 (76,1 %) 

Ovatko vanhempasi maahanmuuttajia nykyisessä asuinmaassasi? 

Molemmat vanhemmat ovat maahanmuuttajia 

Toinen vanhempi on maahanmuuttaja 

Kumpikaan vanhemmista ei ole maahanmuuttaja 

N = 219 

26 (11,9 %) 

13 (5,9 %) 

180 (82,2 %) 

 

 

4.4 Aineiston analyysi 
 

Määrällinen analyysi sisältää tyypillisesti erilaisia laskennallisia ja tilastollisia 

menetelmiä, kun ilmiöiden syy-seuraussuhteita, yhteyksiä tai yleisyyttä pyritään 

selvittämään pääosin numeerisesta aineistosta. Ennen analyysimenetelmien 

valintaa tutkijan on mietittävä, millaiset analyysimenetelmät nimenomainen ai-

neisto mahdollistaa, ja valituilla menetelmillä analyysin tehtävänä on vastata 

tutkimusongelmaan (Jokivuori & Hietala, 2007, s. 12–14). 

 

Aineiston analyysi on hyvä aloittaa kuvailevalla eli deskriptiivisellä analyysillä tu-

tustumalla aineistoon jakautumien ja keskeisten tunnuslukujen valossa, jonka 

jälkeen siirrytään tarkastelemaan muuttujien välisiä yhteyksiä ja edetään selittä-

välle analyysitasolle (Jokivuori & Hietala, 2007, s. 14, 206; Nummenmaa, 2008, 

s. 67). Tilastolliset testit jaetaan parametrisiin ja epäparametrisiin (ei-

parametrinen) testeihin muuttujien jakaumien perusteella, ja varsinkin paramet-

risten testien käyttö edellyttää aineistolta tiettyjä ominaisuuksia, muun muassa 

normaalijakautuneisuutta ja välimatka-asteikollisuutta (Nummenmaa, 2008, s. 

142–143). Muuttujien normaalijakautuneisuuden eli parametrisyyden testaami-

nen on eräänlainen rutiinitoimi aineiston analyysia aloitettaessa ja otoksen ol-

lessa yli 50 (N > 50) normaalijakaumaoletusta testataan Kolmogorov-Smirnovin 
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testillä (Nummenmaa, 2008, s. 68, 143). Metsämuuronen (2011, s. 645) kuiten-

kin muistuttaa, että testeillä on taipumus hylätä normaalijakaumaoletus liian 

herkästi, mikäli havaintoja on paljon, ja suositteleekin silmämääräisiä menetel-

miä normaalisuuden arvioimiseksi. Seuraavaksi esitellään tarkemmin tutkimus-

kysymyskohtaiset mittarit, kuvailevat analyysit sekä analyyseissä käytetyt me-

netelmät. Aineiston tarkastelut ja analyysit on suoritettu IBM SPSS 26 (Statisti-

cal Package for the Social Sciences) -ohjelmalla. 
 

4.4.1 Dweckin	mittari	
 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä (Millaisia ajattelutapoja huoltajilla on liit-

tyen älykkyyteen ja lahjakkuuteen?) hyödynnetään Dweckin (1999, 2006) kehit-

tämää mittaria, jonka avulla pyritään selvittämään, minkälaisia ajattelutapoja 

kahden erilaisen asuinalueen huoltajat edustavat. Alkujaan Dweck on kehittänyt 

mittarin mittaamaan älykkyyteen liittyviä uskomuksia yli 10-vuotiaiden ja sitä 

vanhempien parissa (Dweck, 1999, s. 177–178; Tirri & Kuusisto, 2019, s. 88). 

Tätä ihmisten implisiittisiä uskomuksia mittaavaa mittaria on käytetty lukuisissa 

tutkimuksissa, joissa sekä väittämien määrät että niiden painotukset muuttumat-

toman ja kasvun ajattelutavan välillä ovat hieman vaihdelleet (ks. Blackwell ym., 

2007, s. 249; Chiu ym., 1997b, s. 924; Dupeyrat & Marine, 2005, s. 49; Dweck, 

1999, s. 177; Rautiainen ym., 2016, s. 234). Tässä tutkimuksessa käytetään 

kahdeksan väittämän mittaria, jossa kysymysmuodot on muotoiltu muuttumat-

toman ajattelutavan näkökulmasta (esim. Ihmisellä on tietty määrä älykkyyttä 

eikä sen muuttamiseksi voi tehdä juuri mitään). Kielteisten lausemuotojen on 

havaittu antavan realistisemman kuvan ihmisten ajattelutavoista (ks. Dweck, 

1999; Tirri & Kuusisto, 2019, s. 88). Instrumentti on yhdistelmä alkujaan yli 10-

vuotiaille lapsille ja aikuisille tarkoitetuista väittämistä (Dweck, 1999, s. 177–

178; Kuusisto ym., 2017, s. 3). Tirri ja Kuusisto ovat suomentaneet Dweckin 

väittämät ja käyttäneet niitä Copernicus-tutkimushankkeen kyselylomakkeissa 

(ks. Liite 1) ja tutkimuksissaan (ks. Kuusisto ym., 2017; Tirri & Kuusisto, 2019; 

Zhang ym., 2019, Zhang ym., 2020a). 

 

Ajattelutapoja tarkasteleva instrumentti sisältää neljä väittämää älykkyyteen liit-

tyen (Implicit Theory of Intelligence, ITI1–ITI4) ja neljä väittämää koskien lah-
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jakkuutta (Implicit Theory of Giftedness, ITG1–ITG4). Väittämät on esitetty 

kummankin koulun huoltajille samassa järjestyksessä ja täysin samoilla sana-

muodoilla, vastausvaihtoehtojen ollessa kuusiasteisella Likertin asteikolla 1 

(täysin samaa mieltä) – 6 (täysin eri mieltä). Asteikossa suuremmat arvot viit-

taavat kasvun ajattelutapaan ja pienemmät muuttumattomaan ajattelutapaan. 

Vastauksia on tulkittu niin, että muuttumattomassa ajattelutavassa kokonaispis-

teet ovat 3.0 tai alle ja vastaavasti kasvun ajattelutavassa 4.0 tai yli (Dweck ym., 

1995, s. 269). Osassa tutkimuksista (esim. Zhang ym., 2019; Zhang ym., 

2020a, 2020b) arvot välillä 1–3.5 kuvastavat muuttumatonta ajattelutapaa ja ar-

vot välillä 3.6–6 kasvun ajattelutapaa. Dweck ym. (1995, s. 269) ovat itsekin to-

denneet, että harvoin vastaukset jakautuvat pelkästään näille kahdelle alueelle, 

joten pisteet väliltä 3.1–3.9 on usein tyypitelty seka-ajattelutavaksi (ks. Glerum 

ym., 2020, s. 276; Gutshall 2014, s. 793; Rissanen ym., 2019, s. 207). Yksittäi-

siä puuttuvia tietoja kahdeksan väittämän kohdalla oli välillä 0–9 (ITG4; 9 puut-

tuvaa tietoa, 1,3 %). Muuttujille tehtiin Littlen MCAR -testi, jonka perusteella 

(χ²(30) = 24.085, p = .768) puuttuvat havainnot olivat satunnaisia. 

 

Selittäville eli riippuville muuttujille tehtiin aluksi parametrisyystestit tarkastele-

malla niiden normaalijakautuneisuutta graafisesti histogrammilla, vinous- ja hui-

pukkuuslukujen kautta sekä Kolmogorov-Smirnovin testillä. Jakaumatarkastelun 

perusteella mittarin kaikki yksittäiset muuttujat ovat vasemmalle puolelle vinosti 

jakautuneita (-.670 – -.148). Kahdeksasta muuttujasta ainoastaan kaksi (ITG2, 

ITG4) ovat vinouden puolesta normaalijakautuneita ja yksi (ITI3) huipukkuuden 

puolesta. Kolmogorov-Smirnovin testitulosten perusteella jokainen muuttuja 

eroaa tilastollisesti merkitsevästi (p < .05) normaalijakaumasta. Näin ollen voi-

daan todeta, että muuttujat eivät täytä parametristen testien edellytyksiä. 

 

Samaa ilmiötä mittaavista yksittäisistä mittarin osioista voidaan muodostaa 

summamuuttujia, jotka tiivistävät yhteen muuttujaan useamman samantyylistä 

ominaisuutta mittaavan muuttujan sisältämän informaation (Nummenmaa, 

2008, s. 151). Summamuuttujan luotettavuutta eli reliabiliteettia voidaan tarkas-

tella arvioimalla mittarin sisäistä yhtenäisyyttä, konsistenssia, laskemalla mitta-

rin Cronbachin alfa (α > .60) (Metsämuuronen, 2011, s. 544). Epäparametristen 
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muuttujien kohdalla korrelaatioita tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaa-

tiokertoimella (Nummenmaa, 2008, s. 271). 

 

Dweckin mittarin neljä ensimmäistä väittämää (ITI1–ITI4) käsittelevät siis älyk-

kyyden kehittymistä ja neljä jälkimmäistä väittämää (ITG1–ITG4) lahjakkuuden 

kehittymistä. Ennen summamuuttujien muodostamista on syytä tehdä reliabili-

teettianalyysi eli laskea summamuuttujiin aiotuille muuttujille keskinäinen korre-

laatio. Metsämuuronen (2011, s. 544) muistuttaa, että vaikka tutkijan mielestä 

tietyt mittarin osiot mittaisivat taustalla olevaa latenttia tekijää, muuttujat eivät 

välttämättä mittaa samaa ilmiötä. Älykkyyden kehittymistä kuvaavat muuttujat 

korreloivat keskenään tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p < .001) Spearmanin 

korrelaatiokertoimen saadessa arvoja väliltä rs = .740–.836, ja summamuuttujan 

reliabiliteetti eli Cronbachin alfa sai arvon .940. Myöskin lahjakkuutta tarkastele-

vien muuttujien välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä korrelaatio (p < .001, rs 

= .781–.874) ja summamuuttujan Cronbachin alfa oli .956. Jokivuori ja Hietala 

(2007, s. 37) näkevät, että yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa jo .2–.4 kor-

relaatiot ovat selviä ja melko vahvoja. Reliabiliteettianalyysin perusteella sum-

mamuuttujiin kuuluvat muuttujat mittaavat samaa ilmiötä ja mittari vaikuttaa var-

sin luotettavalta. Yhdenkään älykkyyden tai lahjakkuuden kehittymistä kuvaavan 

osion poisjättäminen ei kasvattaisi alfaa, joten molempiin summamuuttujiin si-

sällytettiin taustateorian mukaiset neljä väittämää. 

 

Summamuuttujille tehdyn jakaumatarkastelun perusteella älykkyys-

summamuuttuja noudattaa huipukkuuden (-.303, keskivirhe .185) osalta nor-

maalijakaumaa, mutta vinoutensa (-.563, keskivirhe .093) puolesta ei. Lahjak-

kuus-summamuuttujaa ei voida pitää parametrisenä vinouden (-.190, keskivirhe 

.093) eikä huipukkuuden (-.749, keskivirhe .186) osalta. Myös Kolmogorov-

Smirnovin testitulokset (p = .00) kummankin summamuuttujan kohdalla poikke-

sivat normaalijakaumaoletuksesta. Dweckin mittarin osalta analyyseissä pää-

dyttiin pitkälti jakaumaoletuksettomiin epäparametrisiin testeihin. Epäparametri-

set testit eivät tee oletuksia muuttujien jakaumista ja perustuvat muuttujien jär-

jestyslukuihin (Nummenmaa, 2008, s. 143). 
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Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyvässä tilastollisessa analysoinnissa 

on hyödynnetty useita SPSS:n menetelmiä. Aluksi aineistoa analysoitiin muo-

dostamalla summamuuttujat sekä tutkimalla ja vertailemalla tunnuslukuja. Wil-

coxonin testillä tarkasteltiin saman ryhmän ja Mann-Whitneyn U-testillä toisis-

taan riippumattomien ryhmien keskiarvojen eroja ajattelutapojen suhteen. Kun 

halutaan vertailla saman ryhmän jäsenten vastauksia eri kysymykseen, Wilco-

xonin merkittyjen järjestyslukujen testi toimii parittaisen t-testin parametrittoma-

na vastineena (Metsämuuronen, 2011, s. 1019; Nummenmaa, 2008, s. 253). 

Parametrisyysehtojen jäädessä toteutumatta, riippumattomien otosten t-testin 

epäparametrisena vastineena voidaan käyttää Mann-Whitneyn U-testiä keskiar-

vojen väliseen vertailuun (Nummenmaa, 2008, s. 250), ja sillä voidaan testata 

ryhmiä, jotka ovat toisistaan riippumattomia eli ryhmän jäsenet kuuluvat kahteen 

eri ryhmään (koulu A ja koulu B). U-testissä ei tarvitse tehdä oletusta muuttujien 

normaalijakaumasta (Metsämuuronen, 2011, s. 581). 

 

Ajattelutapojen vertailun jälkeen klusterianalyysillä pyrittiin luokittelemaan huol-

tajia älykkyyteen ja lahjakkuuteen liittyvien ajattelutapojen ryhmiin ja tarkaste-

lemaan mahdollisia eroja sekä ajattelutapojen että koulujen välillä. Klusteriana-

lyysi mahdollistaa löytää aineistosta ne havainnot, jotka muistuttavat hyvin pal-

jon toisiaan, ja siten tutkittavia on mahdollista luokitella tiettyjen ominaisuuksien 

perusteella eri ryhmiin (Gorsuch, 1997, s. 537; Nummenmaa, 2008, s. 363). 

Ryhmittelyanalyysillä ei ole varsinaisia teoreettisia rajoituksia ja luonteeltaan se 

on aineistoa tutkivaa (Metsämuuronen, 2011, s. 875), eikä siinä sisäänrakenne-

tusti ole menetelmää identifioimaan klustereiden oikeaa määrää (Gorsuch, 

1997, s. 537). Koska klusterianalyysi on kokeellinen menetelmä, tutkijan vas-

tuulla on tulkita tuloksia ja kuvata mitä analyysin tulos tarkoittaa. Tulosten tuke-

na on esitetty useampia taulukoita ja kuvioita (ks. myös Liite 3 ja 4). Klusteri-

analyysin vaihtoehdoista päädyttiin käyttämään K-keskiarvon ryhmittelyanalyy-

siä. Se soveltuu hyvin suurempien aineistojen (N > 100) analysointiin ja sillä 

voidaan ryhmitellä vain aineiston havaintoja (Metsämuuronen, 2011, s. 876), jo-

ten menetelmä soveltui tähän aineistoon hyvin. 

 

Klusterianalyysin, kuten monen muunkin parametrisen monimuuttujamenetel-

män edellytyksenä on normaalijakaumaoletuksen toteutuminen. Vaikka tässä 
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aineistossa oletus ei täysin toteutunut, klusterianalyysin osalta älykkyyden ja 

lahjakkuuden kehittymistä kuvaavia summamuuttujia päädyttiin kohtelemaan 

parametrisinä ja sitä kautta saatiin muodostettua ajattelutapojen ryhmät. Muut-

tujien mittaukset on suoritettu vähintään välimatka-asteikolla, joten sen puolesta 

klusterianalyysin käytön ehto täyttyy. Metsämuuronen (2011, s. 875) muistuttaa, 

että klusterianalyysi on oletusten ja rajoitusten osalta helppo analyysimenetel-

mä, joten sitä voidaan käyttää, vaikka oletukset eivät täyttyisikään. Tuloksiin on 

kuitenkin syytä suhtautua pienellä varauksella, kuten aina kokeellisten mene-

telmien kohdalla on. Klusterianalyysin jälkeen useamman kuin kahden riippu-

mattoman ryhmän välisen eron merkitsevyyttä testattiin Kruskal-Wallis -testillä, 

joka on yksisuuntaisen varianssianalyysin epäparametrinen vastine (Nummen-

maa, 2008, s. 255; Metsämuuronen, 2001, s. 1115). Lopuksi klustereita tarkas-

teltiin ryhmittäisten keskiarvojen vertailun suhteen, mitä kautta saatiin muodos-

tettua koulukohtaiset ajattelutapojen ryhmät. 

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä (Mitkä tekijät selittävät huoltajien ajattelutapo-

ja?) tarkastellaan huoltajien oppimiseen liittyviä ja ensimmäisen tutkimuskysy-

myksen kohdalla ilmenneitä ajattelutapoja heidän taustatietojensa valossa. Ana-

lyyseihin valittiin viisi taustamuuttujaa: sukupuoli, ikä, koulutustausta, työllisyys-

tilanne sekä maahanmuuttajataustaisuus (koulu B). Taustamuuttujien yhteyttä 

ajattelutapoihin analysoitiin U-testillä, Kruskal-Wallis -testillä sekä ristiintaulu-

koinnilla. Ristiintaulukointi soveltuu epäparametriselle aineistolle, ja sillä voi-

daan havainnollistaa kahden tai useamman nominaaliasteikollisen muuttujan 

välistä yhteyttä (Metsämuuronen, 2011, s. 563). Riippuvuuden tarkastelemisek-

si ristiintaulukoinnin avulla kaikki muuttujat olivat kategorisia ja osa muuttujista 

vaati uudelleenluokittelua. Analyyseissä ristiintaulukointia käytettiin kuvaamaan 

muuttujien välisiä yhteyksiä tarkastelemalla prosenttiosuuksien vaihtelua muut-

tujien luokissa, ja yhteyksien tilastollinen merkitsevyys testattiin χ2-testillä (mer-

kitsevyystaso p < .05). Pearsonin Khiin neliö -testi on epäparametrinen testi ei-

kä siten vaadi muuttujien normaalijakautuneisuutta, mutta muuttujien kategori-

suuden lisäksi se edellyttää odotetuilta frekvensseiltä tiettyä suuruutta (> 1; < 5 

max. 20 %) (Nummenmaa, 2008, s. 290). Taustamuuttujien analyyseissä hyö-

dynnettiin ensimmäisen tutkimuskysymyksen yhteydessä muodostettuja älyk-
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kyyden ja lahjakkuuden kehittymistä kuvaavia summamuuttujia sekä ajatteluta-

pojen klustereita. 
 

4.4.2 Praise-mittari	
 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä (Millaista kehuvaa palautetta huoltajat an-

tavat lapsilleen, ja miten oppimiseen liittyvät ajattelutavat selittävät palaut-

teenantoa?) tarkastellaan huoltajien lapsilleen antamaa kehuvaa palautetta ja 

ajattelutapojen heijastumista palautteenantoon. Gundersonin ym. (2013) tutki-

muksiin perustuva mittari sisältää 16 kehuvaa väittämää, joita opettajat ja tässä 

tapauksessa huoltajat voivat suullisesti lausua lapsilleen hyvän suorituksen jäl-

keen. Samaa mittaria ovat hyödyntäneet esimerkiksi Zhang kollegoineen 

(2020a, 2020b) oppimiseen liittyvien ajattelutapojen tutkimuksissa. 

 

Kyselylomakkeessa mittarin väittämät on esitelty seuraavalla alustuksella: ”Lap-

sesi saa hyvän arvosanan kokeesta. Kuinka hyvin seuraavat lauseet kuvaavat 

sitä, mitä todennäköisimmin sanot hänelle?” Instrumentin väittämät (PRAISE1–

16) on esitetty kummankin koulun huoltajille samassa järjestyksessä ja täysin 

samoilla sanamuodoilla, vastausvaihtoehtojen ollessa viisiasteisella Likertin as-

teikolla 1 (ei lainkaan) – 5 (erittäin paljon). Asteikossa suuremmat arvot viittaa-

vat siis siihen, että vastaaja samaistuu lausahdukseen ja pienet arvot taas sii-

hen, että vastaaja ei sanoisi näin lapselleen hyvän koesuorituksen jälkeen. 

 

Verrattuna edellisissä tutkimuskysymyksissä hyödynnettyyn Dweckin mittariin, 

Praise-mittarin yhteydessä näytti jo silmämääräisesti olevan enemmän puuttu-

via havaintoja aineistossa ja puuttuvat tiedot vaikuttivat paikoitellen melko 

säännönmukaisilta. Puuttuvia havaintoja oli muuttujista (PRAISE1–16) riippuen 

välillä 20–27 (2,9–3,9 %). Muuttujille tehtiin Littlen MCAR -testi, jonka perusteel-

la (χ²(211) = 254.665, p = .021) puuttuvat havainnot eivät näyttäneet olleen täy-

sin satunnaisia. Aineiston lähempi tarkastelu osoitti, että yhteensä 20 vastaajaa 

(n. 3 %) olivat jättäneet vastaamatta Praise-mittarin jokaiseen 16 väittämään. 

Heistä 7 oli lopettanut kyselylomakkeeseen vastaamisen jo edeltävän älykkyy-

den ja lahjakkuuden kehittymistä kuvaavan mittarin kohdalla, mutta loput olivat 

vastanneet niihin väittämiin kokonaisuudessaan. Metsämuuronen (2011, s. 538) 
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toteaa, että mikäli aineiston puuttuvat havainnot keskittyvät pieneen osaan ha-

vaintoyksiköistä eli joku kyselyyn vastannut on jättänyt vastaamatta suureen 

osaan kysymyksistä ja siten jättänyt huomattavan määrän puuttuvia arvoja, 

kannattaa vastaaja jättää kokonaan pois aineistosta. Tällaisten havaintoyksiköi-

den pudottaminen pois aineistosta on perusteltua (Nummenmaa, 2008, s. 148), 

joten tässäkin tapauksessa päädyttiin tekemään niin. Näistä 20 poistetusta ha-

vaintoyksiköstä koulu A:n oppilaiden huoltajia oli 14 ja koulu B:n 6, ja sukupuo-

lensa ilmoittaneista 9 oli naisia ja 4 miehiä. Näiden tietojen valossa kato vaikut-

taa melko satunnaiselta (ks. Nummenmaa, 2008, s. 149). 

 

Varsinaisten analyysimenetelmien valintaa edelsivät jälleen parametrisyystestit, 

joissa riippuvien muuttujien normaalijakautuneisuutta tarkasteltiin graafisesti 

histogrammilla, vinous- ja huipukkuuslukujen kautta sekä Kolmogorov-

Smirnovin testillä. Vinous- ja huipukkuuslukujen perusteella yksittäisistä muuttu-

jista ainoastaan yksi (PRAISE6: Olet kyllä todella lahjakas!) on vinoutensa puo-

lesta normaalijakautunut ja yksi (PRAISE15: Harjoittelit paljon ja sen huomaa 

tästä!) vastaavasti huipukkuuden puolesta. Kolmogorov-Smirnovin testitulosten 

perusteella jokainen muuttuja eroaa tilastollisesti merkitsevästi (p < .05) nor-

maalijakaumasta. Jakaumatarkastelun perusteella mittarin yksittäiset muuttujat 

eivät täytä parametristen testien edellytyksiä. 

 

Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa ilmiöt ovat usein latentteja eli eivät suo-

raan mitattavissa, ja nämä ilmiöt voivat koostua useista tekijöistä. Aineiston 

analyysi aloitettiin pääkomponenttianalyysillä (PCA) ja eksploratiivisella faktori-

analyysillä (EFA), jotka soveltuvat hyvin summamuuttujien muodostamiseen ja 

toimivat ikään kuin esitutkimuksina ennen muita analyysejä. PCA:lla analysoi-

daan muuttujien varianssia ja pyritään ryhmittelemään havaittuja muuttujia eli 

kysymyslomakkeen yksittäisiä kysymyksiä, kun taas faktorianalyysillä tarkastel-

laan kovarianssia tarkoituksena löytää aineistosta latentteja muuttujia (Num-

menmaa, 2008, s. 344). Näiden analyysimenetelmien tarkoituksena on löytää 

numeroiden paljoudesta jotain yhteistä muuttujien välillä ja ryhmitellä suurikin 

joukko muuttujia muutamaan ryhmään tutkittavan ilmiön hajanaisuuden vähen-

tämiseksi. Tiedon tiivistämisessä eli muuttujia yhdistävien tekijöiden löytämises-

sä suuresta määrästä informaatiota pääkomponenttianalyysi soveltuu myös 
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epäparametriselle aineistolle. Sen edellytyksiä ovat muuttujien väliset aidot kor-

relaatiot ja riittävän suuri otoskoko (mielellään N > 300). (Metsämuuronen, 

2011, s. 652–653.) Aineiston osalta faktorianalyysin käytön ehtoina on, että tut-

kittavia tulisi olla vähintään kaksi kertaa enemmän kuin analysoitavia muuttujia 

ja tutkittavia pitää olla vähintään 20-kertainen määrä oletettuihin faktoreihin 

nähden (Nummenmaa, 2008, s. 342). Tässä aineistossa puuttuvien havaintojen 

pudotuksen jälkeen tutkittavia henkilöitä oli 673 ja muuttujia 16, joten tutkittavien 

suhde muuttujiin oli varsin hyvä 42:1 (ks. Costello & Osborne, 2005, s. 4). 

 

Pääkomponenttianalyysia ei varsinaisesti lueta yhdeksi faktorianalyysin ekstrak-

tointimenetelmäksi (ks. Costello & Osborne, 2005, s. 2; Nummenmaa, 2008, s. 

344), mutta tässä tutkimuksessa sillä haluttiin aluksi tarkistaa, minkälaisen ryh-

mittelyn se antaa mittarin muuttujille vaikkakaan muuttujien määrää ei ollut tar-

koitus vähentää (ks. Metsämuuronen, 2011, s. 652). Tässä tutkimuksessa 

PCA:n avulla haluttiin selvittää, löytyykö palautteenantoa tarkastelevasta Prai-

se-mittarista erilaisia palautetyylejä kuvaavia muuttujajoukkoja. Rotaatiomene-

telmäksi valittiin suorakulmainen rotaatio (Varimax), koska PCA:n oletuksena 

on, etteivät eri palautetyylit korreloi toistensa kanssa. 

 

Pääkomponenttianalyysin jälkeen muuttujille tehtiin eksploratiivinen faktoriana-

lyysi (EFA). Vaikka Costello ja Osborne (2005, s. 1) kuvailevat eksploratiivista 

faktorianalyysiä kompleksiseksi menetelmäksi, jossa on enemmän tutkijan 

mahdollisuuksia kuin valmiita ohjeita, Metsämuuronen (2011, s. 666) muistuttaa 

EFA:n soveltuvuudesta erityisesti tilanteeseen, jossa tutkija tiedostaa tutkittavi-

en muuttujien taustalla olevan teoreettisen mallin (ks. Gunderson ym., 2013). 

Vaikka faktorianalyysi asettaa aineistolle melko tiukkoja vaatimuksia, Num-

menmaa (2008, s. 343) kuitenkin toteaa, että faktorianalyysi voidaan suorittaa, 

vaikka normaalijakaumaoletus ei täytykään, varsinkin jos aineisto on suuri. Eks-

ploratiivisella faktorianalyysillä pyritään siis ymmärtämään tutkittavan ilmiön ra-

kennetta ja tiivistämään mitattujen muuttujien informaatio muutamaan keskei-

seen ryhmään, faktoriin, jotka ovat ikään kuin aineistossa piilevinä yhdistelmä-

muuttujina (Gorsuch, 1997, s. 533; Nummenmaa, 2008, s. 333). Faktoreihin yh-

distyvät samankaltaista vaihtelua keskenään edustavat muuttujat, jotka ovat toi-

sista muuttujista riippumattomia. Faktorianalyysi suoritetaan neljässä vaihees-
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sa: (1) lasketaan korrelaatiomatriisi, (2) estimoidaan faktoreiden lataukset, (3) 

latausten rotatointi ja (4) lasketaan mahdolliset faktoripisteet (Metsämuuronen, 

2011, s. 651). 

 

Tässäkin tapauksessa faktorianalyysi aloitettiin havaittujen muuttujien korrelaa-

tiomatriisin tarkastelulla (Nummenmaa, 2008, s. 337), johon Tabachnick ja Fi-

dell (2014, s. 667) suosittelevat faktorianalyysissä korrelaation rajaksi .30. Mikä-

li yksikään korrelaatio ei tätä arvoa ylitä, ei faktorianalyysiä kannata tehdä. Kor-

relaatiomatriisin soveltuvuutta faktorianalyysiin tutkittiin Bartlettin sväärisyystes-

tillä (p < .05) ja Kaiserin testillä (KMO > .60) (Metsämuuronen, 2011, s. 670). 

Muuttujan hyvyyttä kuvastaa kommunaliteetti eli latausten neliöiden summa 

(h2), ja latausten olisi hyvä olla suurempia kuin .30. (Metsämuuronen, 2011, s. 

655). Niinpä ennen faktorianalyysin ajoa rajattiin, että alle .30 suuruisia latauk-

sia ei faktoreihin oteta. Tabachnickin ja Fidellin (2014, s. 699) mukaan latausten 

olisi hyvä olla suurempia kuin .32. Lataukset ilmaisevat sen, kuinka paljon mi-

käkin faktori selittää eri muuttujien vaihtelusta eli mitä suurempi latauksen it-

seisarvo, sitä enemmän faktori selittää sen muuttujan vaihtelua (Nummenmaa, 

2008, s. 338). Kuten pääkomponenttianalyysin kohdalla, myös faktoreiden hy-

vyyden mittana pidetään ominaisarvoa. Faktorin ominaisarvo kuvastaa sitä, 

kuinka paljon mikäkin faktori pystyy selittämään aineiston vaihtelusta (Num-

menmaa, 2008, s. 339). Kaiserin kriteeri hyväksyttävien faktoreiden ominaisar-

voille on suurempi kuin yksi (> 1.0) (Gorsuch, 1997, s. 545; Metsämuuronen, 

2011, s. 669). Costello ja Osborne (2005, s. 2–3) muistuttavat, että tutkijan tulee 

varmistaa sopiva faktoreiden määrä myös graafisesta Cattellin Scree-testistä. 

 

Sopivan faktoriratkaisun kannalta faktoreiden olisi hyvä selittää yhteisvaihtelus-

ta mahdollisimman paljon, mutta samalla faktoreita olisi hyvä olla mahdollisim-

man vähän (Nummenmaa, 2008, s. 342). Yleisesti ottaen faktoreiden on hyvä 

sisältää vähintään kolme muuttujaa, faktorirakenteen tulisi olla selkeä eikä sisäl-

tää juurikaan ristiinlatauksia ja latausten tulisi olla riittävän suuria (> .30). Sopi-

vaa faktoriratkaisua lähdettiin etsimään testaamalla aluksi erilaisten ekstraktoin-

timenetelmien (Maximum Likelihood ML, Principal axis factoring PAF ja Genera-

lized least squares GLS) ja vinorotaatiomenetelmien (Direct Oblimin, Promax) 

yhteensopivuutta. Aineiston normaalijakautuneisuudesta riippumatta ekstrak-
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tointimenetelmistä ML tai PAF antavat usein tutkijalle parhaimmat tulokset (Cos-

tello & Osborne, 2005, s. 2). Faktorianalyysin kohdalla Nummenmaa (2008, s. 

344–345) muistuttaa, että käyttötapa esimerkiksi ekstraktio- ja rotaatiovalintojen 

suhteen perustuu viime kädessä tutkijan päätöksiin. Faktoroinnissa yksi keskei-

nen vaatimus on se, että annetaanko muodostettujen faktoreiden korreloida vai 

ei. Costello ja Osborne (2005, s. 3) muistuttavat, että ihmistieteissä ilmiöt ovat 

harvoin toisistaan täysin riippumattomia ja ihmisten käyttäytymistä on vaikeaa 

yksiselitteisesti kategorisoida. Tutkimuksen kohteena olevat erilaiset kehuvan 

palautteen muodot eivät myöskään ole toisiaan poissulkevia. Tästä syystä pää-

dyttiin käyttämään vinorotaatiomenetelmiä, jotka sallivat faktoreiden keskinäisen 

korrelaation.  

 

Kaikista selkein faktoriratkaisu löydettiin lopulta suurimman uskottavuuden me-

netelmällä (Maximum Likelihood), joka yleensäkin soveltuu hyvin suuriin aineis-

toihin ja Promax-vinorotaatiolla. Tällä yhdistelmällä jokainen muuttuja latautui 

ainoastaan yhdelle faktorille eikä ristiinlatautumisia siis havaittu (ks. Costello & 

Osborne, 2005, s. 3). Neljän faktorin ratkaisussa löytyneitä palautteenantotyyle-

jä eri koulujen huoltajien välillä vertailtiin Mann-Whitneyn U-testillä ja tunnuslu-

kuja tarkastelemalla. Ennen varsinaista summamuuttujien luomista tehtiin re-

liabiliteettianalyysi eli laskettiin summamuuttujiin aiotuille muuttujille keskinäinen 

korrelaatio.  

 

Prosessipalautetta kuvaavat väittämät (PRAISE: 3, 7, 11, 15) korreloivat keske-

nään tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p < .001) Spearmanin korrelaatioker-

toimen saadessa arvoja väliltä rs = .33–.64 ja Cronbachin alfan ollessa .80. Yh-

denkään muuttujan poisjättäminen ei nostaisi alfaa. Neutraalia palautetta kuvas-

tavat muuttujat (PRAISE: 5, 9, 13) korreloivat myöskin tilastollisesti erittäin mer-

kitsevästi (p < .001), Spearmanin korrelaatiokerroin sai arvoja väliltä rs = .23–.55 

ja Cronbachin alfa sai arvon .61. Yhden muuttujan (PRAISE13) poisjättäminen 

olisi hieman nostanut alfaa (.68), mutta koska summamuuttujan on hyvä muo-

dostua useammasta kuin kahdesta kysymyspatteriston osasta, siihen sisällytet-

tiin kaikki kolme väittämää. Persoonaan kohdistuvaa palautetta kuvastavien 

väittämien (PRAISE: 1, 2, 6, 10, 14) keskinäinen korrelaatio oli tilastollisesti erit-

täin merkitsevä (p < .001), korrelaatiokerroin sai arvoja väliltä rs = .15–.54 ja 
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Cronbachin alfa sai arvokseen .75.  Muuttujan PRAISE1 poistaminen olisi hie-

man nostanut alfaa (.77), mutta ero oli niin pieni, että viisi muuttujaa päätettiin 

sisällyttää summamuuttujaan. Onnekkuutta kuvaavat väittämät (PRAISE: 4, 8, 

12, 16) korreloivat myöskin tilastollisesti erittäin merkitsevästi (p < .001), 

Spearmanin korrelaatiokertoimen ollessa välillä rs = .49–.64 ja alfa oli .80. Re-

liabiliteettianalyysin perusteella summamuuttujiin aiotut muuttujat mittaavat sa-

maa ilmiötä ja mittari vaikuttaa varsin luotettavalta (α > .60), joten päädyttiin sii-

hen, että mittarin 16:sta muuttujasta muodostettiin neljä summamuuttujaa: pro-

sessipalaute, neutraali palaute, persoonapalaute sekä onnekkuus. Nämä neljä 

palautetyyliä on tunnistettu myös aiemmissa ajattelutapoihin liittyvissä tutkimuk-

sissa (ks. esim. Gunderson ym., 2013; Zhang ym., 2020a). 

 

Lopuksi tarkasteltiin ajattelutapojen yhteyttä huoltajien palautteenantoon. Aluksi 

näitä yhteyksiä tutkittiin korrelaatioanalyysin avulla. Korrelatiivisessa tutkimuk-

sessa voidaan nimenomaan tarkastella muuttujien välisiä yhteyksiä, mutta kau-

saalisuhteiden todellista olemassaoloa ei korrelaation perusteella voida suoraan 

päätellä (Nummenmaa, 2008, s. 265). Korrelaatioiden vertailussa käytettiin 

epäparametristä Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa (rs). Jos korrelaatio-

analyysillä pyritään selvittämään usean muuttujan välisiä yhteyksiä, regressio-

analyysillä voidaan lisäksi pyrkiä ennustamaan yhteyden laatua. Regressio-

analyysin avulla voidaan joko etsiä muuttujajoukon keskeltä niitä tekijöitä, jotka 

yhdessä selittävät jotakin jatkuvaa muuttujaa tai tutkia jo aiemmin tärkeiksi to-

dettujen muuttujien osuutta selittävinä tekijöinä (Metsämuuronen, 2011, s. 711–

712). 

 

Regressioanalyysi pohjautuu pitkälti korrelaatioiden tarkasteluun (Nummenmaa, 

2008, s. 297), ja sillä tutkitaan kahden tai useamman selittävän muuttujan vai-

kutusta selitettävään muuttujaan (Jokivuori & Hietala, 2007, s. 40). Muuttujien 

yhtäaikaisen korrelaatiokertoimen neliö (multippelikorrelaatiokertoimen neliö R2) 

kuvastaa, kuinka paljon muuttujajoukko yhdessä selittää selitettävästä muuttu-

jasta (Metsämuuronen, 2011, s. 709). Tässä tutkimuksessa selittävinä (riippu-

maton) muuttujina olivat ajattelutavat ja selitettävinä (riippuva) palautetyypit. 

Regressioanalyysin suorittamiseksi täytyy aineiston osalta tiettyjen ehtojen täyt-

tyä. Muuttujien tulee olla vähintään välimatka-asteikollisia, likimain normaalija-
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kautuneita, lineaarisesti riippuvaisia sekä varianssien homogeenisiä (Jokivuori 

& Hietala, 2007, s. 41–42). Nummenmaa (2008, s. 304) huomauttaa, että nor-

maalijakaumaoletuksesta voidaan tinkiä, mikäli otoskoko on suuri. Jos selittävi-

en muuttujien keskinäiset korrelaatiot ovat hyvin suuret eli todennäköisesti mit-

taavat samaa aihetta, puhutaan multikollineaarisuudesta (Jokivuori & Hietala, 

2007, s. 43; Metsämuuronen, 2011, s. 645). Tässä aineistossa älykkyyden ja 

lahjakkuuden kehittymistä kuvaavien summamuuttujien keskinäinen korrelaatio 

oli .48 (p < .001), joten multikollineaarisuuden raja (< .70) ei ylittynyt. 

 

Analyysitavaksi valittiin lineaarinen regressioanalyysi ja menetelmäksi tutkijan 

määrittelemä malli (SPSS: Enter), jonka avulla pyritään saamaan tietoa selitet-

tävään muuttujaan yhteydessä olevista tekijöistä (Jokivuori & Hietala, 2007, s. 

45) ja sen avulla analyysiin saadaan teoreettista otetta (Nummenmaa, 2008, s. 

307). Käytännössä regressioanalyysi eteni muuttujien valinnan kautta itse reg-

ressioanalyysiin ja mallin diagnostiseen tarkasteluun (Metsämuuronen, 2011, s. 

710–711). Regressioanalyysissä voidaan tutkia yhtä riippuvaa muuttujaa kerral-

laan, joten ajattelutapojen selitystä neljän palautteenantotavan vaihtelusta tar-

kasteltiin erikseen. Koska jäännöstermien tarkasteleminen on olennainen osa 

regressioanalyysiä (Nummenmaa, 2008, s. 311), analyysin aluksi tutkittiin resi-

duaalien jakaumia histogrammeista, sirontakuvioista sekä Durbin-Watson -

arvoista. Sen jälkeen tutkittiin regressiomallien sopivuutta varianssianalyysitau-

lukon perusteella ja mallin selitysastetta (R2
a) yhteenvetotaulukosta. Tilastolli-

sesti merkitsevät selittäjät pystyttiin havaitsemaan regressiokertoimien (β) ja 

niiden p-arvojen perusteella. 
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5 Huoltajat kasvun ajattelutavan jäljillä 
 

5.1 Huoltajien uskomukset älykkyyden ja lahjakkuuden luon-
teesta 

 

Tässä tulosluvun ensimmäisessä osassa tarkastellaan kahden eri koulun, koulu 

A ja koulu B, huoltajien oppimiseen liittyviä ajattelutapoja Dweckin (1999, 2006) 

teorian mukaisesti. Vastauksia etsitään ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: 

Millaisia ajattelutapoja huoltajilla on liittyen älykkyyteen ja lahjakkuuteen? Aloite-

taan analyysi laskemalla älykkyyden ja lahjakkuuden kehittymistä kuvaavien 

summamuuttujien luotettavuutta kuvaavat Cronbachin alfat kummallekin koulul-

le erikseen. Älykkyyteen liittyvien ajattelutapojen (väittämät ITI1–ITI4) osalta re-

liabiliteetti on oikein hyvä (αkouluA = .95, αkouluB = .93), kuten myös lahjakkuuteen 

(ITG1–ITG4) liittyen (αkouluA = .96, αkouluB = .95). Summamuuttujien välisestä jär-

jestyskorrelaatiokertoimesta päätellen älykkyyteen ja lahjakkuuteen liittyvät ajat-

telutavat ovat yhteydessä toisiinsa (rs = .49; Pearson r = .48) ja korrelaatio on ti-

lastollisesti erittäin merkitsevä (p < .001). Selitysasteen (r2 = .24) perusteella 

muuttujat selittävät toisistaan ainoastaan 24 %. Mittarin muuttujista muodostetut 

summamuuttujat on esitelty taulukossa 3. 
 

Taulukko 3. Summamuuttujien tunnusluvut. 
 

 Cronbachin 
alfa (α) 

Keskiarvo 
(M) 

Keskihajonta 
(SD) 

Vinous Huipukkuus Kolmogorov-
Smirnov 

Älykkyys .940 4.33 1.17 -.56 -.30 p < .05 

Lahjakkuus .956 3.84 1.26 -.19 -.75 p < .05 

 

Seuraavaksi selvitetään kuvailevien tilastollisten tunnuslukujen (ks. Nummen-

maa, 2008, s. 68) avulla tarkemmin, millaisia ajattelutapoja huoltajilla on älyk-

kyyden ja lahjakkuuden luonteesta. Tutkimukseen osallistuneet huoltajat ovat 

arvioineet kahdeksaa väittämää Likert-asteikolla (1–6), jossa keskiarvoja tulki-

taan niin, että arvot lähellä 1.0 viittaavat muuttumattomaan ajattelutapaan ja 

vastaavasti arvot lähellä 6.0 kasvun ajattelutapaan. Mittarin muuttujien avulla 
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tarkastellaan sitä, näkevätkö huoltajat älykkyyden ja lahjakkuuden enemmän 

pysyvänä vai kehittyvänä ominaisuutena (ks. Dweck, 1999; 2006). 

 

Koulu A:n kohdalla älykkyyden kehittymistä koskevat muuttujat (ITI1–ITI4) sai-

vat keskiarvoja väliltä 4.19–4.43 (M = 4.30, SD = 1.12) ja lahjakkuuden kehitty-

mistä kuvaavat muuttujat (ITG1–ITG4) keskiarvoja väliltä 3.64–3.77 (M = 3.71, 

SD = 1.25). Keskiarvojen perusteella koulu A:n huoltajat näkevät älykkyyden 

kasvun ajattelutavan mukaisesti kehittyvänä ominaisuutena, mutta lahjakkuus 

nähdään enemmänkin ajattelutapojen sekamuodon mukaisesti synnynnäisenä, 

joskin kehitettävissä olevana. Myös Wilcoxonin testin perusteella huoltajien 

älykkyyteen ja lahjakkuuteen liittyvissä ajattelutavoissa on eroja (W = 11853.50, 

p < .05), ja huoltajat mieltävät älykkyyden olevan kehittyvämpi ominaisuus. 

 

Koulu B:ssä älykkyyteen liittyvät ajattelutavat saivat keskiarvoja väliltä 4.14–

4.51 (M = 4.37, SD = 1.26) ja lahjakkuuden kehittymistä koskevat muuttujat vas-

taavasti keskiarvoja väliltä 4.00–4.17 (M = 4.08, SD = 1.25). Keskiarvojen pe-

rusteella koulu B:n huoltajat näkevät sekä älykkyyden että lahjakkuuden kasvun 

ajattelutavan mukaisesti kehittyvinä ominaisuuksina. Wilcoxonin testin perus-

teella älykkyyden ja lahjakkuuden ajattelutavoissa löytyy kuitenkin eroja (W = 

5027.50, p < .05) huoltajien uskoessa älykkyyden olevan näistä kahdesta muo-

vautuvampi ominaisuus. 

 

Tulokset ovat linjassa aiempien samalla mittarilla tehtyjen tutkimusten kanssa, 

joissa on havaittu opettajien (ks. Zhang ym., 2020a), oppilaiden (ks. Kuusisto 

ym., 2017; Makel ym., 2015) sekä huoltajien (ks. Tirri & Kuusisto, 2019) usko-

van älykkyyden olevan kehittyvämpi ominaisuus kuin lahjakkuus. Älykkyyteen 

liittyvät ajattelutavat näyttävät olevan molemmissa kouluissa hyvin samankaltai-

sia ja kasvun ajattelutavan mukaisia, mutta lahjakkuuden suhteen uskomuksis-

sa vaikuttaa olevan eroja. Tarkastellaan ajattelutapojen eroja vielä Mann-

Whitneyn U-testin avulla. Älykkyyden suhteen eri koulujen huoltajien välillä ei 

ole tilastollisesti merkitseviä eroja (p = .149; U = 58175.00, Z = 1.44; keskipis-

teet A = 339.01 ja B = 361.89), toisin kuin lahjakkuuteen liittyvien ajattelutapojen 

suhteen (p = .00, < .05; U = 62178.00, Z = 3.51; keskipisteet A = 324.09 ja B = 

379.58). Keskiarvoja vertaamalla ja U-testin perusteella koulu B:n huoltajat us-
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kovat koulu A:n huoltajia enemmän lahjakkuuden olevan kasvun ajattelutavan 

mukaisesti kehittyvä ominaisuus (vrt. Kuusisto & Tirri, 2013). Taulukossa 4 on 

esitelty älykkyyteen ja lahjakkuuteen liittyvien ajattelutapojen koulukohtaiset ku-

vailevat tunnusluvut. 
 

Taulukko 4. Älykkyyden ja lahjakkuuden kehittymistä koskevat väittämät, keskiarvot 
(M) sekä keskihajonnat (SD) koulu A:n ja koulu B:n huoltajien vastauksissa. 
 

  
Koulu A   Koulu B   Yht. 

 

 
N M SD N M SD N M SD 

Älykkyyteen liittyvät ajattelutavat 

(α = .940) 
451 4.30 1.12 242 4.37 1.26 693 4.33 1.17 

Ihmisellä on tietty määrä älykkyyttä, eikä 
sen muuttamiseksi voi tehdä juuri mi-
tään. (ITI1) 

451 4.38 1.25 241 4.50 1.33    

Älykkyys on jotain sellaista ihmisessä, 
jota ei voi muuttaa kovin paljoa. (ITI2) 451 4.19 1.21 242 4.37 1.34    

Rehellisesti sanoen et voi muuttaa sitä, 
kuinka älykäs olet. (ITI3) 451 4.43 1.17 241 4.51 1.30    

Ihminen voi oppia uusia asioita, mutta 
hän ei voi muuttaa älykkyyttään. (ITI4) 451 4.22 1.21 242 4.14 1.50    

Lahjakkuuteen liittyvät ajattelutavat 

(α = .956) 
446 3.71 1.25 240 4.08 1.25 686 3.84 1.26 

Ihmisellä on tietty määrä lahjakkuutta, 
eikä sen muuttamiseksi voi tehdä juuri 
mitään. (ITG1) 

446 3.77 1.34 240 4.17 1.39    

Lahjakkuus on jotain sellaista ihmises-
sä, jota ei voi muuttaa kovin paljoa. 
(ITG2) 

446 3.68 1.29 239 4.03 1.30    

Rehellisesti sanoen et voi muuttaa sitä, 
kuinka lahjakas olet. (ITG3) 446 3.77 1.33 239 4.10 1.33    

Ihminen voi oppia uusia asioita, mutta 
hän ei voi muuttaa lahjakkuuttaan. 
(ITG4) 

446 3.64 1.34 238 4.00 1.36    

 

Klusterianalyysillä pyritään jaottelemaan tutkittavat havainnot enemmän tai vä-

hemmän homogeenisiin ryhmiin (Nummenmaa, 2008, s. 363). Jotta suuruus-

luokaltaan eri kokoiset muuttujat olisivat yhtä merkityksellisiä, klusterointi aloite-

taan tyypillisesti muuttujien standardoimisella (Nummenmaa, 2008, s. 364), 

mutta se ei kuitenkaan ole muuttujista riippuen matemaattisesti välttämätöntä 

(Metsämuuronen, 2011, s. 877). Tässä tapauksessa koska kaikki muuttujat on 

mitattu samalla asteikolla, päädyttiin standardoinnin sijaan käsittelemään Likert-

asteikollisia arvoja (1–6). 
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K-keskiarvon ryhmittelyanalyysissä tutkijan tulee ennen analyysia asettaa oletus 

ryhmien eli klustereiden lukumäärästä. Koska varsinkin ajattelutapoja koskevis-

sa tuoreemmissa tutkimuksissa (ks. Claro ym., 2016; Glerum ym., 2020; Laine 

ym., 2016; Rissanen ym., 2019; Tirri & Kuusisto, 2019) on tunnistettu kolme 

ryhmää, muuttumaton, ajattelutapojen sekamuoto sekä kasvun ajattelutapa, 

päädyttiin kiinnittämään kolme klusteria. Klusterointi vaikutti onnistuneelta, kos-

ka eri klustereihin sijoittuneet henkilöt poikkesivat toisistaan tilastollisesti merkit-

sevästi (p = .00, < .05) kaikilla muuttujilla. 

 

Älykkyyteen liittyvien ajattelutapojen suhteen klusteroinnilla aineistosta muodos-

tuivat seuraavat ryhmät: muuttumaton ajattelutapa (N = 90, M = 2.22; arvot välil-

lä 1.00–3.00), ajattelutapojen sekamuoto (N = 220, M = 3.71; 3.00–4.25) sekä 

kasvun ajattelutapa (N = 381, M = 5.20; 4.50–6.00). Selvä vähemmistö (13,0 %) 

tutkimukseen osallistuneista huoltajista näkee älykkyyden pysyvänä ominaisuu-

tena ja yli puolet (55,1 %) heistä uskoo, että älykkyyttä voi kehittää kasvun ajat-

telutavan mukaisesti. Kruskall-Wallis -testin perusteella eri klusteriryhmien ja 

älykkyyden ajattelutapojen välillä on eroja (χ2(2) = 555.71, p = .00). Kaikkien 

älykkyyteen liittyvien ajattelutapojen ryhmien välillä on tilastollisesti erittäin mer-

kitsevä ero (p < .001). 

 

Lahjakkuuden kehittymiseen liittyen klusterointi tuotti seuraavat ryhmät: muut-

tumaton ajattelutapa (N = 220, M = 2.35; arvot välillä 1.00–3.00), ajattelutapojen 

sekamuoto (N = 247, M = 3.92; 3.25–4.50) sekä kasvun ajattelutapa (N = 217, 

M = 5.26; 4.75–6.00). Verrattuna älykkyyteen, huoltajat uskovat lahjakkuuden 

olevan selvästi muuttumattomampi ominaisuus. Suurin osa (36,1 %) huoltajista 

mieltää seka-ajattelutavan mukaisesti lahjakkuuden synnynnäisenä, mutta kehi-

tettävissä olevana ominaisuutena. Myöskin lahjakkuuteen liittyvien ajattelutapo-

jen suhteen ryhmien välillä on tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja (χ2(2) = 

611.03, p = .00). 

 

Tarkastellaan vielä lyhyesti ajattelutapojen ryhmiä aiempien tutkimusten kritee-

rien valossa. Dweck ym. (1995, s. 269) ovat todenneet, että tyypillisesti muut-

tumattoman (arvot 1.0–3.0) ja kasvun ajattelutavan (4.0–6.0) edustajat jakautu-

vat tutkimuksissa melko tasaisesti (yht. 85 %), ja loput (15 %) sijoittuvat siihen 
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välille (3.1–3.9). Mikäli tätä aineistoa tutkittaisiin hyödyntämällä edellä mainittua 

jaottelua niille määriteltyjen arvojen välillä, ajattelutapojen ryhmät näyttäisivät 

hieman erilaisilta. Älykkyyteen liittyvien ajattelutapojen suhteen valtaosa (69,7 

%) kuuluisi kasvun ajattelutavan ryhmään ja loput sijoittuisivat melko tasaisesti 

muuttumattoman ajattelutavan (18,2 %) ja ajattelutapojen sekamuodon (12,1 %) 

välille. Vastaavasti lahjakkuuteen liittyvien ajattelutapojen ryhmät olisivat suu-

ruusjärjestyksessä kasvun ajattelutapa (53,4 %), muuttumaton ajattelutapa 

(32,2 %) ja ajattelutapojen sekamuoto (14,4 %). Klusterianalyysissä ryhmien vä-

liset raja-arvot määräytyvät kuitenkin klustereiden mukaan, joten siitä syystä 

tässä tutkimuksessa ajattelutapojen sekamuoto on ryhmänä verrattain suurem-

pi, kuten muissakin tuoreemmissa ajattelutapojen tutkimuksissa (ks. Glerum 

ym., 2020; Tirri & Kuusisto, 2019). K-keskiarvoklusteroinnin tuloksista on hyvä 

poimia klustereihin sijoittuvien henkilöiden lukumäärän lisäksi myös tilastollinen 

merkitsevyys (Nummenmaa, 2008, s. 367). Taulukossa 5 on esitetty älykkyy-

teen ja lahjakkuuteen liittyvät ajattelutapojen ryhmät sekä ryhmien kuvailevat 

tunnusluvut klusterianalyysin perusteella (ks. myös Liite 3).  
 

Taulukko 5. Ajattelutapojen ryhmien keskiarvot (M), keskihajonnat (SD) ja vertailut. 
 

N = 691 Muuttumaton 
ajattelutapa 

Ajattelutapojen 
sekamuoto 

Kasvun 
ajattelutapa 

Tilastollinen 
merkitsevyys 

Älykkyyteen 
liittyvät ajattelutavat 

(asteikko 1–6) 

 
N = 90 (13,0 %) 

M = 2.22 
SD = .48 
(min 1.00, 
max 3.00) 

 
N = 220 (31,8 %) 

M = 3.71 
SD = .42 
(min 3.00, 
max 4.25) 

 
N = 381 (55,1 %) 

M = 5.20 
SD = .51 
(min 4.50, 
max 6.00) 

F(2) = 1673.17 
p = .00 
n2 = .83 

Lahjakkuuteen 
liittyvät ajattelutavat 

(asteikko 1–6) 

 
N = 220 (32,2 %) 

M = 2.35 
SD = .59 
(min 1.00, 
max 3.00) 

 
N = 247 (36,1 %) 

M = 3.92 
SD = .39 
(min 3.25, 
max 4.50) 

 
N = 217 (31, 7 %) 

M = 5.26 
SD = .45 
(min 4.75, 
max 6.00) 

F(2) = 1997.89 
p = .00 
n2 = .85 

 

Kuten edellä on käynyt ilmi, kahden koulun huoltajien älykkyyteen liittyvät ajatte-

lutavat eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi, mutta eroja löytyi liittyen us-

komuksiin lahjakkuuden kehittymisestä. Tarkastellaan seuraavaksi klusteriana-

lyysillä löydettyjä ajattelutapojen ryhmiä koulukohtaisesti. Molemmissa kouluis-

sa suurin osa (A: 53,0 %, B: 59,2 %) huoltajista piti älykkyyttä kehittyvänä ja vä-

hemmistö (A: 11,3 %, B: 16,3 %) pysyvänä, synnynnäisenä ominaisuutena. 
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Ajattelutapojen sekamuotoa koulu A:ssa edusti reilu kolmasosa (35,7 %), mikä 

on selvästi koulu B:tä suurempi osuus (24,6 %). Uskomuksissa liittyen lahjak-

kuuden kehittymiseen ryhmät jakautuivat tasaisemmin. Koulu B:n huoltajista 

suurempi prosentuaalinen osuus edusti kasvun ajattelutapaa (A: 28,5 %, B: 

37,8 %) tai piti lahjakkuutta ainakin osin kehittyvänä edustaen seka-ajattelua (A: 

35,7 %, B: 37,0 %). Koulu A:n huoltajista selvästi suurempi osa, jopa reilu kol-

mannes mielti lahjakkuuden synnynnäisenä (A: 35,9 %, B: 25,2 %). Aina tutki-

muksissa ei ole saatu yksiselitteistä vastausta sille, nähdäänkö lahjakkuus luon-

teeltaan kehitettävissä olevana vai enemmänkin pysyvänä ominaisuutena (ks. 

Laine ym., 2016; Makel ym., 2015). Tuloksissa huomionarvoista on se, että kou-

lu B:n huoltajien parissa oli eniten niitä, jotka pitivät älykkyyttä ja lahjakkuutta 

kehittyvinä ominaisuuksina ja vähiten niitä, jotka näkivät ne pysyvinä. Koulu A:n 

huoltajista yli 70 % piti lahjakkuutta ainakin osittain synnynnäisenä. Koulukoh-

taiset tiedot ajattelutavoista on koottu taulukkoon 6 (ks. myös Liite 4). 
 

Taulukko 6. Huoltajien koulukohtaiset ajattelutapojen ryhmät. 
 

 Koulu A Koulu B 

Älykkyyteen 
liittyvät ajattelutavat N = 451 N = 240 

Kasvun ajattelutapa 239 
53,0 % 

142 
59,2 % 

Ajattelutapojen sekamuoto 161 
35,7 % 

59 
24,6 % 

Muuttumaton ajattelutapa 51 
11,3 % 

39 
16,3 % 

Lahjakkuuteen 
liittyvät ajattelutavat N = 446 N = 238 

Kasvun ajattelutapa 127 
28,5 % 

90 
37,8 % 

Ajattelutapojen sekamuoto 159 
35,7 % 

88 
37,0 % 

Muuttumaton ajattelutapa 160 
35,9 % 

60 
25,2 % 

 
 
 
 
 
 
 



 

 76 

5.2 Taustatekijöiden yhteys huoltajien ajattelutapoihin 
 

Oppilaan perhetaustan yhteys oppilaan koulusuoriutumiseen, hyvinvointiin sekä 

asenteisiin koulunkäyntiä kohtaan on havaittu useissa kotimaisissa tutkimuksis-

sa (ks. Bernelius & Huilla, 2021; Kalalahti, 2012; Karvonen ym., 2015; Ouakrim-

Soivio ym., 2018; Vainikainen ym., 2016). Toiseen tutkimuskysymykseen (Mitkä 

tekijät selittävät huoltajien ajattelutapoja?) liittyen tässä luvussa tarkastellaan 

tutkimukseen osallistuneiden huoltajien kyselylomakkeissa ilmoittamia taustatie-

toja, ja näiden taustatekijöiden mahdollisia vaikutuksia tai eroja oppimiseen liit-

tyvissä ajattelutavoissa. Kysytyistä taustatiedoista ainoastaan äidinkielen yhte-

yttä ajattelutapoihin ei tutkittu, koska valtaosa (85,6 %) vastaajista kertoi äidin-

kielekseen suomen. Kivirauma ym. (2019, s. 21) muistuttavat äidinkieleen liitty-

vän jaottelun ongelmallisuudesta siinäkin mielessä, että se perustuu tutkittavan 

henkilön omaan ilmoitukseen eikä siten välttämättä anna luotettavaa tietoa esi-

merkiksi henkilön parhaasta tai eniten käyttämästä kielestä. Taustamuuttujista 

lähempään tarkasteluun valittiin sukupuoli, ikä, ylin suoritettu tutkinto, työllisyys-

tilanne sekä koulu B:n osalta maahanmuuttajataustaisuus (ks. myös luku 4.3.; 

taulukko 2). 

 

Kodin ja koulun suhteita sekä politiikan, tutkimuksen että myös arjen tasoilla 

leimaa usein sukupuolineutraali puhetapa. Puhutaan yleisesti vanhemmista tai 

huoltajista, vaikka esimerkiksi yhteydenpitoon, vanhempainiltoihin tai tutkimuk-

siin osallistuvista huoltajista usein suurin osa on nimenomaan oppilaiden äitejä. 

(Metso, 2004, 34, 135–136.) Kodin ja koulun vuorovaikutuksessa äiti mielletään 

tyypilliseksi vuorovaikutuskumppaniksi myös kodin puolelta (ks. Clarke ym., 

2010, s. 74; Levinthal & Kuusisto, 2019, s. 8; Mertaniemi, 2018, s. 27–28). Tä-

hänkin tutkimukseen osallistuneista huoltajista lähes kolme neljästä (73,4 %, N 

= 497) ilmoitti sukupuolekseen naisen ja mieheksi itsensä määrittelivät reilu 26 

% (N = 180). Mann-Whitney U-testin perusteella sekä älykkyyteen että lahjak-

kuuteen liittyvien ajattelutapojen suhteen sukupuolten välillä näyttää olevan ti-

lastollisesti merkitseviä eroja. Lahjakkuuden kehittymisen suhteen (U = 

36613.50, Z = -3.36, p = .001) ero vaikuttaa olevan merkitsevämpi kuin älyk-

kyyden kehittymisen suhteen (U = 39913.50, Z = -2.15, p = .031). Tunnuslukuja 

tarkastelemalla huomataan, että naiset (M = 4.40, SD = 1.13) uskovat miehiä 
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(M = 4.18, SD = 1.21) enemmän älykkyyden olevan kehittyvä ominaisuus ja 

sama huomio voidaan tehdä naisten (M = 3.95, SD = 1.23) ja miesten (M = 

3.56, SD = 1.27) uskomuksissa lahjakkuuden muovautuvuudesta. U-testin pe-

rusteella tutkimusjoukon naiset ajattelevat älykkyydestä ja lahjakkuudesta 

enemmän kasvun ajattelutavan mukaisesti.  

 

Tarkastellaan vielä sukupuolijakaumia aiemmin muodostetuissa ajattelutapojen 

klustereissa. Ristiintaulukoinnin perusteella nähdään, että naisten parissa on 

enemmän kasvun ajattelutapaa sekä älykkyyden (57,8 %, miehet 48,3 %) että 

lahjakkuuden (34,2 %, miehet 24,6 %) suhteen. Ajattelutapojen sekamuoto ja-

kautuu sukupuolten välillä selvästi tasaisemmin. Huomionarvoista on, että mie-

histä lähes 40 % pitää lahjakkuutta enemmän synnynnäisenä ominaisuutena. 

Tutkitaan vielä sukupuolien välisiä eroja χ2-riippumattomuustestillä. Älykkyyden 

ajattelutapojen suhteen Pearsonin Khiin neliö -testi ei anna asymptoottisella ris-

tiintaulukoinnilla tilastollisesti merkitsevää p-arvoa (< .05), joten naisten ja mies-

ten jakaumat eivät poikenneet toisistaan merkitsevästi (χ2(2) = 4.81, p = .09). 

Lahjakkuuteen liittyvän ajattelutavan ja sukupuolen välillä sen sijaan näyttää 

olevan riippuvuus ja ero on tilastollisesti merkitsevä (χ2(2) = 8.23, p = .016), jo-

ten myös Khiin neliö -testin perusteella naiset mieltävät miehiä enemmän lah-

jakkuuden kehittyvänä ominaisuutena. U-testin ja ristiintaulukoinnin perusteella 

sukupuolten välillä vaikuttaa olevan eroja, kun naisten uskomukset ovat enem-

män kasvun ajattelutavan mukaisia. χ2-testin perusteella erot näkyvät selvim-

min lahjakkuuden kehittymiseen liittyvissä ajattelutavoissa. Tutkimuksissa ei ai-

na ole havaittu eroja sukupuolten ja ajattelutapojen välillä (ks. Dweck ym., 1995; 

Rautiainen ym., 2016), mutta Kuusiston ym. (2017, s. 5) oppilaisiin kohdistunut 

tutkimus osoitti samansuuntaisesti, että tytöt pitivät lahjakkuutta kehittyvämpänä 

ominaisuutena kuin pojat. Tämän tutkimuksen tuloksissa on kuitenkin syytä 

huomioida vastaajien sukupuolten epätasainen jakautuminen. Taulukossa 7 on 

esitelty sukupuolittainen jakautuminen ajattelutapojen ryhmiin. 
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Taulukko 7. Ajattelutapojen ryhmien sukupuolittainen jakautuminen. 
 

 Älykkyyteen liittyvät  
ajattelutavat 

Lahjakkuuteen liittyvät  
ajattelutavat 

 Naiset 
N=495 

Miehet 
N=180 

Naiset 
N=491 

Miehet 
N=179 

Muuttumaton ajattelutapa 58 
11,7 % 

27 
15,0 % 

144 
29,3 % 

71 
39,7 % 

Ajattelutapojen sekamuoto 151 
30,5 % 

66 
36,7 % 

179 
36,5 % 

64 
35,8 % 

Kasvun ajattelutapa 286 
57,8 % 

87 
48,3 % 

168 
34,2 % 

44 
24,6 % 

 χ2(2) = 4.81 

p = .09 
 χ2(2) = 8.23 

p = .016 
 

 

Huoltajan iän vaikutusta ajattelutapoihin tutkittiin luokittelemalla ikä-muuttuja 

kolmeen luokkaan: alle 40-vuotiaat (N = 204), 40–49-vuotiaat (N = 323) sekä 

vähintään 50-vuotiaat (N = 166). Kruskal-Wallis -testin perusteella iän ja älyk-

kyyteen (χ2(2) = 3.44, p = .18) tai lahjakkuuteen (χ2(2) = 5.26, p = .07) liittyvien 

ajattelutapojen välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja. Kaikki kolme 

ikäryhmää mieltävät älykkyyden lahjakkuutta enemmän kehittyvänä ominaisuu-

tena. Tunnuslukujen perusteella on viitteitä siitä, että alle 40-vuotiaat (M = 4.43, 

SD = 1.12) ajattelevat älykkyydestä eniten kasvun ajattelutavan mukaisesti, kun 

taas vanhin ikäryhmä yli 50-vuotiaat (M = 3.99, SD = 1.17) uskovat eniten lah-

jakkuuden kehittymiseen. Suurin ero älykkyyteen (M = 4.34, SD = 1.17) ja lah-

jakkuuteen (M = 3.73, SD = 1.29) liittyvien ajattelutapojen suhteen on 40–49-

vuotiailla huoltajilla. 

 

Aiemmissa kotimaisissa tutkimuksissa on havaittu huoltajien koulutustaustan 

vaikutus oppilaan oppimistuloksiin ja asenteisiin koulunkäyntiä kohtaan (ks. Ka-

lalahti, 2012; Kuusela, 2010; Ouakrim-Soivio ym., 2018; Vainikainen ym., 2016). 

Koulutustaustan ja sosioekonomisen aseman on havaittu ennakoivan myös 

huoltajien osallistumista kodin ja koulun kasvatuskumppanuuteen (ks. Bandura, 

2006; Levinthal & Kuusisto, 2019). Seuraavaksi tarkastellaan koulutustaustan 

yhteyttä ajattelutapoihin. Ylintä suoritettua tutkintoa kuvaavat muuttujat luokitel-

tiin uudelleen kolmeen ryhmään: vähintään maisterin tutkinto (ylempi korkea-

koulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto; N = 249), ammattikorkeakoulutut-
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kinto tai alempi korkeakoulututkinto (N = 158) sekä enintään toisen asteen tut-

kinto (ylioppilastutkinto, ammatillinen perustutkinto tai peruskoulu; N = 243). 

Ennen luokittelua tarkasteltiin kyselylomakkeessa kohtaan ”Muu” vastanneita 

hieman tarkemmin ja päädyttiin siihen, että esimerkiksi ylioppilastutkinnon ja 

ammatillisen tutkinnon suorittaneet otettiin mukaan analyysiin, sijoittamalla hei-

dät korkeimman suoritetun tutkinnon perusteella oikeaan ryhmään. 

 

Kruskal-Wallis -testin perusteella eri koulutustaustan ja älykkyyteen liittyvien 

ajattelutapojen suhteen ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa (χ2(2) = 1.58, 

p = .45). Tunnuslukuja tarkastelemalla huomataan, että koulutustaustasta riip-

pumatta älykkyys nähdään enemmän kehittyvänä ominaisuutena (M = 4.31–

4.35, SD = 1.12–1.22). Suurin vaihtelu ajattelutavoissa suhteessa älykkyyteen 

on enintään toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ryhmässä. Myös ristiintaulu-

koinnin perusteella huomataan, että eri koulutustaustan omaavat huoltajat ja-

kaantuvat suhteellisen tasaisesti ajattelutapojen ryhmien välillä eikä Khiin neliö -

testinkään perusteella koulutustaustan ja älykkyyteen liittyvän ajattelutavan vä-

lillä ole riippuvuutta (χ2(4) = 4.61, p = .33). 

 

Lahjakkuuteen liittyvien ajattelutapojen kohdalla koulutustaustalla näyttää Krus-

kal-Wallis -testin perusteella olevan tilastollisesti merkitsevä ero (χ2(2) = 13.48, 

p = .001). Parittaisen vertailun perusteella vähintään maisterin tutkinnon suorit-

taneiden erot sekä ammattikorkeakoulututkinnon tai kandidaatin tutkinnon suo-

rittaneisiin (p = .005) että enintään toisen asteen tutkinnon suorittaneisiin (p = 

.001) ovat merkitseviä. Kuvailevien tunnuslukujen perusteella voidaan havaita, 

että vähintään maisterin tutkinnon suorittaneet ajattelevat lahjakkuuden olevan 

enemmän synnynnäistä (M = 3.62, SD = 1.23) kuin ammattikorkeakoulututkin-

non tai kandidaatin tutkinnon suorittaneet (M = 4.06, SD = 1.24) ja enintään toi-

sen asteen tutkinnon suorittaneet (M = 3.94, SD = 1.28). Tulos on hyvin kiinnos-

tava, mutta akateemisesti koulutettujen huoltajien on aiemminkin havaittu ajatte-

levan lapsen älykkyydestä muuttumattomammin, uskoen luontaiseen lahjakkuu-

teen (ks. Räty & Snellman, 1998). Myös Khii neliö -testin perusteella koulutus-

taustan ja lahjakkuuteen liittyvien ajattelutapojen välillä on riippuvuus (χ2(4) = 

10.64, p = .03). Taulukossa 8 on esitetty eri koulutustaustan omaavien huoltaji-

en sijoittuminen ajattelutapojen ryhmiin. 
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Taulukko 8. Ajattelutapojen ryhmät koulutustaustan mukaan. 
 

  Älykkyyteen 
liittyvät  

ajattelutavat 

  Lahjakkuuteen 
liittyvät  

ajattelutavat 

 

 Enintään 
toisen 
asteen 
tutkinto 
N = 242 

AMK- tai 
kandidaatin 

tutkinto 
N = 157 

Vähintään 
maisterin 
tutkinto 
N = 249 

Enintään 
toisen 
asteen 
tutkinto 
N = 241 

AMK- tai 
kandidaatin  

tutkinto 
N = 158 

Vähintään 
maisterin 
tutkinto 
N = 249 

Muuttumaton 
ajattelutapa 

32 
13,2 % 

16 
10,2 % 

30 
12,0 % 

75 
31,1 % 

40 
25,3 % 

93 
37,3 % 

Ajattelutapojen 
sekamuoto 

69 
28,5 % 

47 
29,9 % 

90 
36,1 % 

79 
32,8 % 

62 
39,2 % 

92 
36,9 % 

Kasvun 
ajattelutapa 

141 
58,3 % 

94 
59,9 % 

129 
51,8 % 

87 
36,1 % 

56 
35,4 % 

64 
25,7 % 

  χ2(4) = 4.61 
p = .33 

  χ2(4) = 10.64 
p = .03 

 

 

Työllisyystilanteen ja ajattelutapojen yhteyttä tarkasteltaessa muuttujat luokitel-

tiin jälleen uudelleen. Koska suurin osa kyselyyn vastanneista (N = 505; 76,7 

%) ilmoitti olevansa palkkatyössä ja muut ryhmät jäivät pieniksi (7,8–4,1 %), 

päädyttiin vertailemaan työllistettyjä (N = 505) ja muita (N = 188). Tähän jäl-

kimmäiseen kategoriaan sisällytettiin muun muassa työttömät, lomautetut, opis-

kelijat sekä yrittäjät. Älykkyyteen liittyvien ajattelutapojen suhteen työllistettyjen 

ja muiden välillä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa Mann-Whitney U-

testin perusteella (U = 47805.00, z = .14, p = .89) eikä myöskään Khiin neliö -

testin perusteella (χ2(2) = 2.36, p = .31). Lahjakkuuteen liittyen ajattelutapojen 

kohdalla U-testin (U = 52026.50, z = 2.78, p = .006) perusteella työllisyystilanne 

ja ajattelutavat erosivat tilastollisesti merkitsevästi, ja tunnusluvut osoittavat 

palkkatyössä (M = 3.77, SD = 1.24) olevien ajattelevan lahjakkuudesta muuttu-

mattomammin kuin muiden (M = 4.05, SD = 1.29). Khiin neliö -testi ei kuiten-

kaan täysin vahvista työllisyystilanteen ja lahjakkuuden ajattelutavan riippuvuut-

ta (χ2(2) = 5.74, p = .06). Tulosten tulkinnassa on syytä myös ottaa huomioon 

vertailtujen ryhmien erilaiset suuruudet. 

 

Kivirauma ym. (2019, s. 20) muistuttavat, että termiä maahanmuuttaja on arvos-

teltu dikotomisesta ajattelusta sen niputtaessa kaikki maahanmuuttajat yhdeksi 
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ryhmäksi, tehden eroa meidän suomalaisten ja muiden ulkomaalaisten välillä. 

On tärkeää tiedostaa, että maahanmuuton syyt ovat hyvin moninaiset ja että 

henkilö voi olla samaan aikaan sekä suomalainen että maahanmuuttaja. Tutki-

muksissa termin avulla voidaan kuitenkin edes jotenkin kuvata sitä moninaista 

joukkoa, jota yhdistää ainoastaan Suomeen muuttaminen.  

 

Koulu B:n erityispiirteenä mainitun vahvan monikulttuurisuuden johdosta kyse-

lyyn osallistuneilta huoltajilta on tiedusteltu maahanmuuttajataustaisuudesta. 

Vajaa neljäsosa (23,9 %) vastaajista ilmoitti olevansa maahanmuuttaja nykyi-

sessä asuinmaassaan eli Suomessa. Tarkastellaan maahanmuuttajataustai-

suuden ja ajattelutapojen yhteyttä koulu B:n osalta. U-testin perusteella maa-

hanmuuttajataustaisuudella ei näytä olevan merkitseviä eroja suhteessa älyk-

kyyteen liittyviin ajattelutapoihin (U = 4795.00, z = .78, p = .44) eikä myöskään 

lahjakkuuden ajattelutapoihin (U = 4876.50, z = 1.20, p = .23). χ2-testit tukivat 

tätä havaintoa uskomuksissa sekä älykkyyden kehittymiseen (χ2(2) = 1.78, p = 

.41) että lahjakkuuden kehittymiseen (χ2(2) = 1.10, p = .58). Maahanmuuttaja-

taustaiset mieltävät älykkyyden (M = 4.26, SD = 1.35) ja lahjakkuuden (M = 

3.91, SD = 1.22) pitkälti kasvun ajattelutavan mukaisesti kehittyvinä ominai-

suuksina, kuten myös ei-maahanmuuttajataustaiset (älykkyys M = 4.50, SD = 

1.15; lahjakkuus M = 4.15, SD = 1.24). 

 

5.3 Yhteenveto 
 
Yhteenvetona sanottakoon, että tutkimuksessa mukana olleiden kahden koulun 

huoltajien implisiittiset uskomukset älykkyyden ja lahjakkuuden luonteesta olivat 

varsin positiivisia. Huoltajien älykkyyteen ja lahjakkuuteen liittyvissä ajatteluta-

voissa löydettiin eroja, ja molemmissa kouluissa huoltajat uskoivat älykkyyden 

olevan selkeästi lahjakkuutta enemmän kehittyvä ominaisuus. Lahjakkuuteen 

liittyvissä ajattelutavoissa koulujen välillä oli selvempi ero, kun koulu B:n huolta-

jat uskoivat lahjakkuuden olevan kehittyvä ominaisuus ja vastaavasti koulu A:n 

huoltajat näkivät lahjakkuuden synnynnäisenä, joskin kehitettävissä olevana. 

Tutkimuksessa tunnistettiin kolme ajattelutapojen ryhmää: muuttumaton ajatte-

lutapa, ajattelutapojen sekamuoto sekä kasvun ajattelutapa. Yli puolet (55,1 %) 

huoltajista uskoi, että älykkyyttä voi kehittää, ja kummassakin koulussa selvä 
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enemmistö huoltajista kuului kasvun ajattelutavan ryhmään. Verrattuna älykkyy-

teen, huoltajien uskomukset lahjakkuuden luonteesta eivät olleet niin yksiselit-

teisiä ja ainakin osittain lahjakkuus nähtiin luontaisena ominaisuutena, ja huolta-

jat jakaantuivat ajattelutapojen ryhmiin huomattavasti tasaisemmin. Koulu B:ssä 

korostuivat kasvun ajattelutapa (lähes 40 %) ja ajattelutapojen sekamuoto, kun 

taas koulu A:ssa reilu kolmasosa kuului muuttumattoman ajattelutavan ryh-

mään, ja lähes sama määrä piti lahjakkuutta ainakin osin kehittyvänä. 

 

Tämän tutkimusaineiston kohdalla taustamuuttujista sukupuolella ja koulutus-

taustalla sekä pienellä varauksella myös työllisyystilanteella näyttää olevan suu-

rin yhteys huoltajien ajattelutapoihin, ja erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Nai-

set pitivät älykkyyttä ja lahjakkuutta kasvun ajattelutavan mukaisesti kehittyvinä 

ominaisuuksina, kun taas miehistä lähes 40 % näki lahjakkuuden enemmänkin 

synnynnäisenä. Koulutustaustan ja älykkyyteen liittyvien ajattelutapojen suhteen 

ei löytynyt eroja, kun koulutustaustasta riippumatta älykkyys miellettiin kehitty-

vänä. Uskomukset lahjakkuuden kehittymisestä kuitenkin erosivat, kun akatee-

misesti korkeasti koulutetut huoltajat ajattelivat muuttumattomammin. He näki-

vät lahjakkuuden enemmänkin synnynnäisenä, uskoen ikään kuin luontaiseen 

lahjakkuuteen. Työllisyystilanteen yhteyttä älykkyyteen liittyviin ajattelutapoihin 

ei tässä aineistossa havaittu, mutta palkkatyössä olevat huoltajat uskoivat lah-

jakkuuden olevan enemmänkin synnynnäistä, joskin kehitettävissä olevaa. 

Huoltajan iän ja ajattelutapojen suhteen ei löytynyt selvää yhteyttä, joskin nuo-

remmat näkivät älykkyyden kehittyvämpänä ja vanhemmat vastaavasti lahjak-

kuuden. Koulu B:n huoltajien maahanmuuttajataustaisuus ei juurikaan vaikutta-

nut ajattelutapoihin, ja sekä älykkyys että lahjakkuus nähtiin pitkälti kasvun ajat-

telutavan mukaisesti. 
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6 Huoltajien kehuvan palautteen vaihtelevat tyylit 
 

6.1 Huoltajien suosimat palautteenantotavat 
 

Kehuvan palautteen kohdistamisen ja oppimiseen liittyvien ajattelutapojen yhte-

ys on havaittu useissa tutkimuksissa (ks. Cimpian ym., 2007; Gunderson ym., 

2013; Haimovitz & Dweck, 2016; Kamins & Dweck, 1999; Mueller & Dweck, 

1998). Palautteen myönteisyyttä tai kielteisyyttä olennaisempaa näyttää olevan 

nimenomaan se, mihin se kohdistetaan (ks. esim. Hattie, 2009). Koska kehumi-

sella voi olla myös motivaatiota heikentäviä seurauksia (ks. Glerum ym., 2020; 

Mueller & Dweck, 1998; Kamins & Dweck, 1999; Levinthal ym., 2021; Rattan 

ym., 2012), olennaista on, kohdistuvatko kehut oppilaan kykyihin vai hänen 

ponnisteluihinsa tai käyttämiinsä oppimisstrategioihin. Kasvun ajattelutavan 

mukainen palaute kohdistuu oppimisprosessiin, kun taas muuttumatonta ajatte-

lutapaa edustavat kehut liittyvät oppijan persoonaan (Kamins & Dweck, 1999, s. 

836). 

 

Kolmannessa ja viimeisessä tutkimuskysymyksessä (Millaista kehuvaa palau-

tetta huoltajat antavat lapsilleen, ja miten oppimiseen liittyvät ajattelutavat selit-

tävät palautteenantoa?) tarkastellaan huoltajien erilaisia palautteenantotyylejä, 

palautetyyppien mahdollisia eroja koulujen välillä sekä palautteenannon selitty-

mistä ajattelutavoilla. Copernicus-tutkimushankkeen kyselylomakkeissa huolta-

jien näkemyksiä palautteenantoon on tiedusteltu kysymyksellä: ”Lapsesi saa 

hyvän arvosanan kokeesta. Kuinka hyvin seuraavat lauseet kuvaavat sitä, mitä 

todennäköisimmin sanot hänelle?”. Mittarissa on yhteensä 16 väittämää, joihin 

samaistumista vastaajat ovat arvioineet Likert-asteikolla 1–5. Vastauksia tulki-

taan siten, että arvoa 1.0 lähempänä olevat arvot kuvastavat sitä, että vastaaja 

ei samaistu kyseiseen kehuun ja arvoa 5.0 lähellä olevat sitä, että vastaaja on 

ilmauksen kanssa samaa mieltä ja voisi sanoa lapselleen niin. 

 

Aineiston analyysin aluksi ennen summamuuttujien muodostamista pääkompo-

nenttianalyysillä (PCA) tutkittiin, millaisia eri palautetyylejä kuvaavia muuttuja-

joukkoja aineistosta löytyy. Ennen pääkomponenttianalyysia tutkittiin korrelaa-

tiomatriisin rakennetta Bartlettin sväärisyystestillä (p < .05) ja Kaiserin testillä 
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(KMO > .60) (Metsämuuronen, 2011, s. 656). Kaiserin testin (.81) ja Bartlettin 

testin (p < .001) tulosten perusteella korrelaatiomatriisi soveltuu pääkomponent-

tianalyysiin. Muuttujien kommunaliteetit olivat kohtalaisen korkeita välillä .46–

.75, joten hyvin alhaisia arvoja ei löytynyt eikä sen perusteella muuttujia ole syy-

tä jättää pois analyysistä. Nämä kommunaliteetit mittaavat melko luotettavasti 

pääkomponentteja. Yhteiskuntatieteissä kommunaliteetit ovat tyypillisesti välillä 

.40–.70 (Costello & Osborne, 2005, s. 5). Ominaisarvo (eigenvalue) kertoo lata-

usten perusteella laskettujen komponenttien hyvyyden, ja arvot kuvaavat fakto-

reiden selitysastetta aineiston vaihtelusta (Nummenmaa, 2008, s. 339). Kaiserin 

kriteeri perinteisesti hyväksyttävän ominaisarvon alarajana on ollut yksi (> 1.0) 

(Metsämuuronen, 2011, s. 655). Tässä aineistossa neljä komponenttia oli omi-

naisarvoiltaan suositellun rajan yläpuolella (> 1.0) ja näiden komponenttien yh-

teinen selitysosuus aineiston varianssista on 61,3 %. Rotatoidun komponentti-

matriisin perusteella mittarin 16 muuttujaa latautuivat siis neljälle pääkomponen-

tille, joskin muutaman muuttujan kohdalla oli havaittavissa ristiinlatausta (ks. 

Costello & Osborne, 2005, s. 3). 

 

Faktorianalyysillä pystytään tarkastelemaan useiden muuttujien samanaikaista 

yhteisvaihtelua selvittämällä, millä tutkittavilla muuttujilla on keskenään saman-

kaltaista vaihtelua ja ovat toisistaan riippumattomia, jolloin ne yhdistetään fakto-

reiksi (Nummenmaa, 2008, s. 333). Tämän aineiston osalta eksploratiivisen fak-

torianalyysin ekstraktointimenetelmäksi valittiin suurimman uskottavuuden me-

netelmä (Maximum Likelihood, ML) ja faktoreiden keskinäisen korrelaation 

mahdollistavaksi vinorotaatiomenetelmäksi Promax. Tällä yhdistelmällä saatiin 

tulkinnallisesti kaikista selkein ja mielekkäin ratkaisu, jossa muuttujat latautuivat 

tasaisesti neljälle eri faktorille ilman ristiinlatausta. Korrelaatiomatriisin soveltu-

vuutta faktorianalyysiin tukivat Bartlettin sväärisyystestin tulos (p < .001) ja Kai-

serin testitulos .82 (KMO > .60). Mallin sopivuutta tarkasteltiin myös χ2-testin 

avulla. Sen perusteella (χ2(62) = 183.74, p < .001) korrelaatiomatriisi eroaa ti-

lastollisesti merkitsevästi havaittujen muuttujien korrelaatiomatriisista eli testin 

perusteella neljän faktorin ratkaisu ei välttämättä ole riittävä selittämään muuttu-

jissa tapahtuvaa vaihtelua. Metsämuuronen (2011, s. 678) kuitenkin huomaut-

taa, että χ2-testi on herkkä suurelle otoskoolle (N > 500) ja antaa liian helposti 

signaalin mallin epäsopivuudesta. 
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Kommunaliteetti (h2, |0, 1|) kuvastaa sitä, miten kaikki faktorit yhdessä pystyvät 

kuvaamaan yksittäisen muuttujan vaihtelua eli latautuuko muuttuja jollekin fak-

torille vai ei. Tässä aineistossa kahden muuttujan melko pieniä kommunaliteet-

teja (PRAISE13: .19; PRAISE1: .27) lukuun ottamatta muiden muuttujien kom-

munaliteetit olivat suhteellisen korkeita (.38–.84), joten niiden voidaan ajatella 

mittaavan melko luotettavasti faktoreita. Faktoreiden selitysvoimaa eli kuinka 

paljon ne selittävät aineiston kokonaisvaihtelusta, voidaan tarkastella faktorei-

den ominaisarvoilla (Nummenmaa, 2008, s. 350). Faktorin ominaisarvo kertoo 

sen, kuinka monen muuttujan vaihtelua faktori kykenee selittämään. Tässä ai-

neistossa neljä faktoria oli ominaisarvoltaan suositellun rajan yläpuolella (> 1.0). 

Tämä neljän faktorin faktoriratkaisu selittää 61,7 % muuttujien havaitusta yh-

teisvaihtelusta (F1: 27,0 %, F2: 15,4 %, F3: 11,6 %, F4: 7,7 %). Myös Cattellin 

Scree-testin graafinen tarkastelu tuki neljän faktorin valintaa, koska neljännen 

faktorin jälkeen käyrä alkoi selvästi tasaantua. Viides faktori olisi nostanut seli-

tysastetta ainoastaan 5,3 %, joten neljän faktorin ratkaisu on riittävä. 

 

Faktoreiden lataukset ovat faktorianalyysin tulkinnassa tärkeintä tietoa (Num-

menmaa, 2008, s. 351). Faktorilataukset (|-1, 1|) kuvastavat sitä, kuinka paljon 

kyseisen faktorin avulla voidaan selittää havaitun muuttujan vaihtelusta eli ovat 

ikään kuin faktorin ja muuttujan välinen korrelaatiokerroin. Mitä suurempi lata-

uksen itseisarvo, sitä enemmän faktori siis selittää kyseisen muuttujan vaihte-

lua. Rotatoidun faktorimatriisin perusteella kaikki lataukset olivat positiivisia 

(.36–.94; > .30) ja jokainen muuttuja latautui ainoastaan yhdelle faktorille.  

 

Faktorianalyysin lopuksi faktorit tulkitaan ja nimetään rotatoidun matriisin perus-

teella (Metsämuuronen, 2011, s. 680). Kehuvaa palautetta käsitelleissä tutki-

muksissa palautteenantotavat on tyypillisesti luokiteltu kohteen mukaisesti kah-

teen ryhmään persoona- ja kykypalautteen sekä prosessipalautteen välillä (ks. 

Cimpian ym., 2007; Kamins & Dweck, 1999; Mueller & Dweck, 1998; Pome-

rantz & Kempner, 2013). Myöhemmissä tutkimuksissa on lisäksi eroteltu suun-

taamaton kehuva palaute, joka on luonteeltaan neutraalia ja kohdentumatonta 

kehumista (ks. Gunderson ym., 2013; Kemppainen ym., 2015) sekä onnekkuus 

(ks. Zhang ym., 2020a, 2020b). Tämän aineiston osalta päädyttiin neljän fakto-
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rin ratkaisuun ja nämä neljä palautetyyppiä ovat: onnekkuus, prosessipalaute, 

persoonapalaute sekä neutraali palaute. Neljän faktorin faktoriratkaisu ja fakto-

reiden lataukset on esitetty taulukossa 9. 
 

Taulukko 9. Palautteenantotapoja kuvaavat faktorit ja muuttujien lataukset. 
 
 F1 F2 F3 F4 h2 

Onnekkuus      

Sattuipa hyvin. Taisit arvata, että näitä asioita kysytään! 
(PRAISE12) 

.86    .69 

Kokeessa taisikin olla sinulle hyvin sopivat tehtävät!  
(PRAISE8) .81    .63 

Kävipä hyvä tuuri! (PRAISE16) .70    .50 

Tästä näet, joskus asiat vain menevät hienosti! (PRAISE4) .51    .41 

Prosessipalaute      

Harjoittelit paljon ja sen huomaa tästä! (PRAISE15)  .86   .69 

Tästä huomaa, että olet ahkeroinut oppiaksesi uusia asioita! 
(PRAISE7)  .78   .61 

Teit varmasti kovasti töitä pistemäärän eteen! (PRAISE 3)  .60   .46 

Kannatti lukea kokeeseen! (PRAISE11)  .59   .41 

Persoonapalaute      

Olet kyllä todella lahjakas! (PRAISE6)   .79  .61 

Kylläpä olet fiksu tässä aineessa! (PRAISE2)   .75  .51 

Sinulla menee aina hyvin kokeissa! (PRAISE10)   .51  .41 

Olet synnynnäinen menestyjä! (PRAISE14)   .47  .43 

Wau! Onpa hyvä pistemäärä! (PRAISE1)   .36  .27 

Neutraali palaute      

Hieno tulos! (PRAISE9)    .94 .84 

Loistavaa! (PRAISE5)    .49 .38 

Hyvin meni! (PRAISE13)    .44 .19 

Ominaisarvot 4.31 2.47 1.86 1.23  

Selitysosuus (%) 27,0 15,4 11,6 7,7  

Kumulatiivinen selitysosuus (%) 27,0 42,4 54,0 61,7  

 
 

Tässä tutkimuksessa prosessipalautetta kuvasi neljä kehuvaa palautteenanto-

tapaa (esim. Harjoittelit paljon ja sen huomaa tästä!). Kasvun ajattelutavan mu-
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kaisessa prosessipalautteessa huomio on oppimisprosessissa, ponnisteluiden 

ja harjoittelun merkityksessä sekä oppimisstrategioissa sisältäen viestin kehit-

tymisen liittymisestä yrittämiseen (Pomerantz & Kempner, 2013, s. 2040; Tirri & 

Kuusisto, 2019, s. 38). Samansuuntaisia havaintoja on tehty myös aiemmissa 

tutkimuksissa, joissa juuri näiden neljän väittämän on nähty kuvastavan proses-

sipalautetta (ks. Zhang ym., 2020a, 2020b; Gunderson ym., 2013). Muuttuma-

tonta ajattelutapaa ilmentävässä persoona- ja kykypalautteessa huomio on op-

pilaassa, hänen kyvyissään ja ominaisuuksissaan (ks. Kamins & Dweck, 1999; 

Mueller & Dweck, 1998). Tässä tutkimuksessa persoonapalautetta heijastivat 

viisi kehua (esim. Olet kyllä todella lahjakas!), jotka kaikki korostivat oppijan 

luontaista älykkyyttä ja lahjakkuutta sekä kykyjen, piirteiden ja ominaisuuksien 

synnynnäistä staattisuutta. Zhang kollegoineen (2020a, 2020b) on luokitellut 

yhden muuttujan (Wau! Onpa hyvä pistemäärä!) enemmän neutraaliksi palaut-

teeksi, mutta heidän tutkimuksissaan neutraaliin palautteeseen luettiin kuulu-

vaksi kaikki lopputulosta korostavat ilmaukset (ks. Kamins & Dweck, 1999, s. 

837). Tässä tutkimuksessa tämä kehu kuvastaa persoonaan kohdistuvaa palau-

tetta pitäen sisällään muuttumatonta ajattelutapaa korostavan viestin, jossa 

päähuomio on oppimisprosessin sijaan lopputuloksessa. Dweck (2006, s. 64) 

myös muistuttaa, että esimerkiksi koetulos kertoo sen hetken tilanteen eikä sitä, 

mihin oppilas voi joskus päästä. 

 

Neutraali palaute on luonteeltaan suuntaamatonta, enemmänkin yleisiä lausah-

duksia tai kehuja kohdistumatta tarkemmin oppilaan toimintaan (Kemppainen 

ym., 2015, s. 63), ja tällainen palaute on esimerkiksi huoltajien puheessa hyvin 

yleistä (Gunderson ym., 2013, s. 1531). Zhang ym. (2020b, s. 2) muistuttavat, 

että neutraali palaute nähdään luonteeltaan positiivisena ja sekalaisena, mutta 

myös sen välityksellä lapsi voi huomata, että hänen toimintansa huomioidaan ja 

voi siten lisätä motivaatiota oppimista kohtaan. Tässä tutkimuksessa neutraalia 

palautetta kuvastivat kolme kehuvaa lausahdusta (esim. Hieno tulos!). Onnek-

kuutta korostavat ilmaukset (esim. Kävipä hyvä tuuri!) ovat joissain tutkimuksis-

sa nähty persoonaan kohdistuvina (ks. Zhang ym., 2020b), mutta osassa tutki-

muksista onnea ja tuuria korostava palautteenanto on luokiteltu omaksi palaute-

tyypiksi (ks. Zhang ym., 2020a). Tässä tutkimuksessa neljä oppijasta riippuma-

tonta, joko häneen tai koetilanteeseen liittyvää sattumaa nähdään onnekkuutta 
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alleviivaavana palautteena. Zhang ym. (2020b, s. 2) rinnastavat onnekkuuden 

muuttumattomaan ajattelutapaan. Se tapahtuu, kun on tapahtuakseen, eikä yk-

silöt voi siihen vaikuttaa. Faktorianalyysin perusteella muodostettiin neljä erilais-

ta palautteenantotapaa painottavaa summamuuttujaa, joiden tunnusluvut on 

esitelty taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. Summamuuttujien tunnusluvut. 
 

 
Cronbachin 

alfa (α) 

Keskiarvo 

(M) 

Keskihajonta 

(SD) 
Vinous Huipukkuus 

Kolmogorov-

Smirnov 

Neutraali  
palaute 

.61 4.25 .66 -1.04 1.62 p < .05 

Prosessi- 

palaute 
.80 3.73 .83 -.54 .08 p < .05 

Persoona-
palaute 

.75 2.84 .76 .25 -.18 p < .05 

Onnekkuus .80 1.70 .79 1.40 1.77 p < .05 

 

Koulukohtaisten palautteenantotapojen tarkastelu aloitettiin laskemalla edellä 

muodostetuille neljälle summamuuttujalle sisäistä konsistenssia mittaavat 

Cronbachin alfat. Koulu A:n kohdalla alfat saivat seuraavia arvoja: prosessipa-

laute (α = .80), persoonapalaute (α = .72), onnekkuus (α = .71) ja neutraali pa-

laute (α = .57). Koulu B:n osalta vastaavat arvot olivat: onnekkuus (α = .85), 

prosessipalaute (α = .79), persoonapalaute (α = .79) ja neutraali palaute (α = 

.69). Reliabiliteetit vaikuttavat siis varsin hyviltä. Wilcoxonin testin perusteella 

sekä koulu A:n huoltajien (W = 8831.00, p < .05) että koulu B:n huoltajien (W = 

2737.50, p < .05) keskuudessa on tilastollisesti merkitsevä ero prosessi- ja per-

soonapalautteen välillä, ja molemmissa kouluissa huoltajat hyödyntävät enem-

män kasvun ajattelutavan mukaista prosessipalautetta. 

 

Tarkastellaan seuraavaksi neljän faktorianalyysillä löydetyn palautteenantotyylin 

koulukohtaisia eroja kuvailevien tilastollisten tunnuslukujen avulla. Koulu A:n 

huoltajat suosivat palautteenannossaan enimmäkseen neutraalia palautetta (M 

= 4.24, SD = .65) ja prosessipalautetta (M = 3.69, SD = .84). Myös koulu B:n 
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huoltajien keskuudessa neutraali palaute (M = 4.26, SD = .68) ja prosessipa-

laute (M = 3.80, SD = .81) ovat yleisimpiä kehuvan palautteen muotoja. Aiem-

missakin tutkimuksissa on havaittu, että suuntaamaton kehuminen on käyte-

tyimpiä palautteenantotapoja (ks. Gunderson ym., 2013; Kemppainen ym., 

2015; Zhang ym., 2020a), ja yleiset kehumuotoiset lausahdukset ovat sekä 

huoltajille että opettajille arkipäivää. Zhang ym. (2020b, s. 2) myös muistuttavat, 

että suomalaisessa kulttuurissa tyypillisestikin suositaan varsin neutraalia kom-

munikaatiota ja hiljentyminen nähdään kohteliaisuutena. 

 

Koska parametrisyysehdot jäivät muuttujien osalta toteutumatta, käytettiin epä-

parametristä Mann-Whitneyn U-testiä kahden toisistaan riippumattoman ryh-

män, koulu A ja koulu B, palautteenantotapojen tarkempaan vertailuun. Proses-

sipalautteen (p = .16) ja neutraalin palautteen (p = .53) osalta koulujen huoltaji-

en välillä ei löydetty tilastollisesti merkitseviä eroja näiden palautteenantotyylien 

suhteen (prosessipalaute: U = 54859.00, Z = 1.42; neutraali palaute: U = 

52941.00, Z = .62). Persoonaan kohdistuva palaute (p < .05) ja onnekkuutta 

koskevat kehut (p < .05) sen sijaan erosivat tilastollisesti merkitsevästi kahden 

koulun huoltajien välillä (persoonapalaute: U = 63983.50, Z = 5.22; onnekkuus: 

U = 68211.00, Z = 7.11). Aineistolle tehtiin lisäksi parametrinen riippumattomien 

otosten t-testi, jonka tulokset mukailivat U-testin havaintoja. Myös t-testin perus-

teella koulujen huoltajien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero persoonaan 

kohdistuvan palautteen (t(671) = -5.47, p < .01) ja onnekkuutta kuvaavan pa-

lautteen (t(332) = -7.53, p < .01) välillä. Tilastollisten tunnuslukujen perusteella 

koulu B:n huoltajat antavat lapsilleen selvästi enemmän persoonaan kohdistu-

vaa palautetta (M = 3.05, SD = .80) ja verrattuna koulu A:n huoltajiin, koulu B:n 

huoltajat näkevät onnistumisen johtuvan enemmän myös hyvästä tuurista (M = 

2.03, SD = .97).  

 

Tämän aineiston osalta todettakoon, että molemmissa kouluissa huoltajat käyt-

tävät paljon neutraaleja kehuja ja kohdistavat palautettaan lapsen oppimispro-

sessiin. Huoltajat näkevät, että kova työnteko ja harjoittelu ovat olleet hyvän 

koearvosanan takana. Huolimatta kasvun ajattelutavasta, koulu B:n huoltajien 

kehumisen tavoissa välittyvät lisäksi muuttumattoman ajattelutavan viestit, hei-

dän korostaessaan kehuissaan myös luontaista lahjakkuutta (esim. Olet kyllä 
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todella lahjakas!) ja sattuman osuutta onnistumisessa (esim. Tästä näet, joskus 

asiat vain menevät hienosti!). Tutkimuksissa on aiemminkin havaittu tätä erään-

laiseen virheelliseen kasvun ajattelutapaan (false growth mindset) viittaavaa il-

miötä, jossa kasvun ajattelutapa jää ikään kuin yleiselle ajatuksen tasolle eikä 

heijastu käytännön oppimista tukevassa toiminnassa tai puheessa (ks. Aus ym., 

2020, s. 133; Schmidt ym., 2015, s. 29). Taulukossa 11 on esitetty palaut-

teenantoon liittyvät koulukohtaiset tunnusluvut. 
 

Taulukko 11. Huoltajien suosimat palautetyylit koulujen välillä. 
 

 Koulu A N = 438 Koulu B N = 235 p 

 M SD M SD  

Neutraali palaute (α = .61) 4.24 .65 4.26 .68 .53 

Loistavaa! 4.47 .76 4.47 .78  
Hieno tulos! 4.44 .77 4.31 .85  
Hyvin meni! 3.81 1.09 4.01 .96  

Prosessipalaute (α = .80) 3.69 .85 3.80 .81 .16 

Teit varmasti kovasti töitä pistemäärän eteen! 3.22 1.09 3.43 1.11  
Tästä huomaa, että olet ahkeroinut oppiaksesi 
uusia asioita! 3.82 1.03 4.03 .89  

Kannatti lukea kokeeseen! 3.97 1.05 3.89 1.05  
Harjoittelit paljon ja sen huomaa tästä! 3.76 1.09 3.85 1.09  

Persoonapalaute (α = .75) 2.72 .71 3.05 .80 .00 

Wau! Onpa hyvä pistemäärä! 3.92 1.02 3.93 .98  
Kylläpä olet fiksu tässä aineessa! 3.11 1.11 3.52 1.11  
Olet kyllä todella lahjakas! 2.80 1.12 3.32 1.06  
Sinulla menee aina hyvin kokeissa! 2.27 1.08 2.58 1.14  
Olet synnynnäinen menestyjä! 1.52 .85 1.88 1.04  

Onnekkuus (α = .80) 1.51 .60 2.03 .97 .00 

Tästä näet, joskus asiat vain menevät hienosti! 1.86 1.04 2.71 1.34  
Kokeessa taisikin olla sinulle sopivat tehtävät! 1.63 .88 2.04 1.17  
Sattuipa hyvin. Taisit arvata, että näitä asioita ky-
sytään! 1.31 .65 1.69 1.01  

Kävipä hyvä tuuri! 1.24 .61 1.65 1.08  
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6.2 Ajattelutapojen yhteys palautteenantoon 
 

Tämän kolmannen tutkimuskysymyksen lopuksi siirrytään tarkastelemaan, mi-

ten oppimiseen liittyvät ajattelutavat selittävät huoltajien palautteenantoa. Aluksi 

tarkasteltiin ajattelutapojen ja palautetyyppien yhteyttä korrelaatioanalyysillä. 

Korrelaatiolla voidaan tutkia muuttujien välistä yhteyttä ja korrelaatiokerroin (r = 

-1–1) kertoo tämän yhteyden voimakkuudesta, mutta korrelaatio ei suoraan ker-

ro muuttujien kausaliteetista (Metsämuuronen, 2011, s. 577). Epäparametristen 

muuttujien kohdalla korrelaatioita tarkasteltiin Spearmanin järjestyskorrelaa-

tiokertoimella (Nummenmaa, 2008, s. 271). 

 

Korrelaatioiden perusteella koulu A:n huoltajien älykkyyteen liittyvillä ajatteluta-

voilla on positiivinen yhteys prosessipalautteeseen (rs = .13, p < .01) ja negatii-

vinen onnekkuutta korostaviin kehuihin (rs = -.10, p < .01). Vaikka korrelaatiot 

olivat vaatimattomia, ne olivat tilastollisesti merkitseviä. Positiivinen korrelaatio 

kertoo siitä, että toisen muuttujan arvojen kasvaessa myös toisen muuttujan ar-

vot kasvavat, kun taas negatiivisessa korrelaatiossa toisen muuttujan arvojen 

noustessa toisen muuttujan arvot pienenevät. Sirontakuvioista voitiin havaita, 

että mitä enemmän koulu A:n huoltajan uskovat älykkyyden kehittymiseen kas-

vun ajattelutavan mukaisesti, sitä enemmän he käyttävät prosessipalautetta ja 

päinvastoin onnekkuutta painottava kehuminen vähentyy. Lahjakkuuteen liitty-

vien ajattelutapojen ja palautteenannon välillä ei löytynyt yhteyttä. 

 

Koulu B:n huoltajien älykkyyteen liittyvien ajattelutapojen ja onnekkuutta painot-

tavan palautteen väliltä löytyi myös negatiivinen korrelaatio (rs = -.22, p < .01) ja 

yhteys oli tässäkin tapauksessa heikko, mutta tilastollisesti merkitsevä. Yhteys 

oli koulu A:n kanssa samansuuntainen, eli uskomukset älykkyyden kehittymi-

sestä vähensivät onnekkuutta korostavan palautteen antamista. Myöskään kou-

lu B:ssä ei löytynyt merkitseviä korrelaatioita lahjakkuuden kehittymiseen liitty-

vien uskomusten ja palautetyylien välillä. Samansuuntaisia tuloksia vaatimatto-

mista, mutta osittain tilastollisesti merkitsevistä korrelaatioista ajattelutapojen ja 

palautteenannon välillä on saatu myös aiemmissa tutkimuksissa (ks. Zhang 

ym., 2020a, s. 258; Zhang ym., 2020b, s. 5). Taulukossa 12 on esitetty ajattelu-

tapojen ja palautetyyppien summamuuttujien keskinäiset korrelaatiot. 
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Taulukko 12. Ajattelutapojen ja palautetyyppien summamuuttujien korrelaatiot. 
 

 Älykkyys Lahjakkuus Neutraali 
palaute Prosessipalaute Persoona-

palaute Onnekkuus 

Älykkyys  .57** .05 .08 -.01 -.22** 

Lahjakkuus .43**  .05 .04 .00 -.09 

Neutraali palaute .04 .01  .41** .27** .00 

Prosessipalaute .13** .05 .17**  .32** .24** 

Persoonapalaute -.09 -.05 .25** .11*  .50** 

Onnekkuus -.10** .02 .02 .12* .29**  

*p < .05, **p < .01 

Koulu A:n tiedot ovat matriisissa hypotenuusan alapuolella ja kou-
lu B:n tiedot yläpuolella kursivoituina 

   

 

Korrelaatioanalyysillä pyrittiin selvittämään muuttujien välisiä yhteyksiä ja korre-

laatiomatriisia käytetään usein esimerkiksi regressioanalyysin lähtökohtana 

(Metsämuuronen, 2011, s. 579). Regressioanalyysillä voidaan tutkia selittävän 

muuttujan vaikutusta selitettävään muuttujaan (Nummenmaa, 2008, s. 297), ja 

tässä tutkimuksessa selittävinä (riippumaton) muuttujina olivat ajattelutavat ja 

selitettävinä (riippuva) palautetyypit. Kaikkien huoltajien vastauksista muodos-

tuneen korrelaatiomatriisin perusteella muuttujien välillä oli korrelaatioita, mutta 

ne eivät olleet korkeita (-.12–.48), mikä indikoi regressioanalyysin kannalta sitä, 

että mallin selitysaste tulisi jäämään alhaiseksi. Regressioanalyysissä olisi hy-

vä, mikäli selittävien ja selitettävien muuttujien välillä olisi kohtuullisia korrelaati-

oita, mutta ei myöskään liian voimakkaita, jotta multikollineaarisuusongelmaa ei 

olisi (Jokivuori & Hietala, 2007, s. 43). Riippumattomien muuttujien (älykkyyden 

ja lahjakkuuden kehittymiseen liittyvät ajattelutavat) keskinäinen korrelaatio oli 

.48 (< .70), joten multikollineaarisuuden raja ei ylittynyt. Käytännössä regressio-

analyysi eteni muuttujien valinnan kautta itse regressioanalyysiin ja mallin dia-

gnostiseen tarkasteluun (Metsämuuronen, 2011, s. 710–711). Koska regressio-

analyysissä voidaan tutkia yhtä riippuvaa muuttujaa kerrallaan, tarkasteltiin ajat-

telutapojen selitystä neljän palautteenantotavan vaihtelusta erikseen. 

 

Ensimmäiseksi tarkasteltiin sitä, miten oppimiseen liittyvät ajattelutavat selittä-

vät kasvun ajattelutavan mukaista prosessipalautetta. Jäännöstermien eli resi-
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duaalien tarkastelu histogrammista ja sirontakuviosta osoitti, että ne ovat liki-

main normaalisti jakautuneita. Jäännöstermit jakautuivat hyvinkin tasaisesti ku-

vitellun regressiosuoran molemmille puolille. Myös Durbin-Watson -arvon (1.9; 

hyväksyttävä vaihteluväli |1, 3|) perusteella jäännöstermit ovat jakautuneet riit-

tävän tasaisesti. Varianssianalyysitaulukon perusteella malli sopi aineistoon 

(F(2,669) = 5.29, p < .01). Riippumattomat muuttujat selittivät riippuvan muuttu-

jan vaihtelua tilastollisesti merkitsevästi, mutta mallin selitysaste oli hyvin matala 

(R2
a = .01). Toisin sanoen ajattelutapoja kuvaavilla muuttujilla pystytään selittä-

mään ainoastaan 1 % prosessipalautteen vaihtelusta. Riippumattomien muuttu-

jien selitysvoimaa tarkasteltaessa havaittiin, että älykkyyden kehittymiseen liitty-

vät ajattelutavat (β = .13, t > 2.0, p < .05) olivat tilastollisesti merkitsevä selittäjä. 

Positiivisen standardoidun β-kertoimen perusteella älykkyyden kehittymiseen 

uskovat huoltajat hyödyntävät palautteenannossaan oppimisprosessiin kohdis-

tuvaa prosessipalautetta. Kasvun ajattelutapa selittää ainakin osittain heidän 

antamaansa prosessipalautetta lapsilleen. 

 

Seuraavaksi tutkittiin onnekkuutta korostavan palautteenannon mahdollista se-

littymistä ajattelutavoilla. Histogrammin, sirontakuvioiden ja Durbin-Watsonin 

(1.73) perusteella residuaalit olivat suhteellisen normaalijakautuneita. Regres-

siomalli vaikutti sopivan aineistoon (F(2,669) = 9.11, p < .001), mutta tässäkin 

tapauksessa selitysaste oli hyvin matala (R2
a = .02). Mallin mukaan ajatteluta-

poja kuvaavat muuttuvat pystyvät selittämään vain 2 % onnekkuutta painotta-

van palautteen vaihtelusta. Selitysvoimien tarkastelun perusteella vain älykkyy-

den kehittymistä kuvaavat ajattelutavat (β = -.18, t = -4.24, p < .001) olivat tilas-

tollisesti merkitsevä selittäjä. Negatiivinen beta-arvo viittaa siihen, että selittävän 

ja selitettävän muuttujan välillä on negatiivinen riippuvuus. Voidaan siis ajatella, 

että mitä enemmän huoltajat uskovat älykkyyden kehittymiseen, sitä vähemmän 

he korostavat onnekkuuden merkitystä lapsilleen kohdistamassa kehuvassa pa-

lautteessaan. Muuttumaton ajattelutapa selittää ainakin osittain heidän anta-

maansa onnekkuutta korostavaa palautetta. Regressiomallin pienen selitysas-

teen (2 %) vuoksi tätä väitettä ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti todistaa. 

 

Tutkittaessa ajattelutapojen selitystä suhteessa neutraaliin palautteeseen tai 

persoonapalautteeseen kävi ilmi, että kumpikaan näistä malleista ei sopinut ai-
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neistoon. Molemmissa tapauksissa p-arvo ei ollut tilastollisesti merkitsevä (per-

soonapalaute p = .06) ja neutraalin palautteen kohdalla lisäksi jäännöstermien 

selittämä vaihtelu oli regressiomallin selittämää vaihtelua suurempaa. Myös-

kään selitysvoimien perusteella älykkyyden tai lahjakkuuden ajattelutavat eivät 

olleet tilastollisesti merkitseviä selittäjiä. Tämän aineiston pohjalta, kun huoltaji-

en palautteenantoa pyrittiin ennustamaan regressioanalyysillä huoltajien oppi-

miseen liittyvien ajattelutapojen avulla, ainoastaan älykkyyteen liittyvät ajattelu-

tavat olivat tilastollisesti merkitsevä selittäjä suhteessa prosessipalautteeseen 

sekä onnekkuutta korostavaan palautteeseen. Lahjakkuuteen liittyvien ajattelu-

tapojen ei havaittu selittävän huoltajien palautteenantotapoja. Taulukossa 13 on 

esitettynä regressiotaulukko ja olennaisimmat tunnusluvut. 
 

Taulukko 13. Älykkyyteen ja lahjakkuuteen liittyvät ajattelutavat palautteenannon selit-
täjinä. 
 
 Prosessipalaute Onnekkuus Neutraali palaute Persoonapalaute 
 β t p β t p β t p β t p 

Älykkyyteen 
liittyvät  

ajattelutavat 
.13 2.86 .004 -.18 -4.24 .00 .05 1.01 .31 -.08 -1.86 .06 

Lahjakkuu-
teen liittyvät  
ajattelutavat 

.00 -.009 .99 .07 1.56 .12 .01 .15 .88 .04 .90 .37 

 
F(2,669) = 5.29 
p = .005 
R2

a = .013 

F(2,669) = 9.11 
p = .00 
R2

a = .024 

F(2,669) = .77 
p = .46 
R2

a = .00 

F(2,669) = 9.11 
p = .00 
R2

a = .024 

 

6.3 Yhteenveto 
 

Tässä tutkimuksessa löytyi neljä erilaista palautteenantotyyliä, joita huoltajat 

käyttävät antaessaan kehuvaa palautetta lapsilleen: neutraali palaute, prosessi-

palaute, persoonaan kohdistuva palaute sekä onnekkuutta korostava palaute. 

Aiemmissa tutkimuksissa sekä suomalaisten oppilaiden vertaispalautteen 

(Zhang ym., 2020b, s. 5) että opettajien antaman palautteen (Zhang ym., 

2020a, s. 257) on havaittu olevan pääosin neutraalia, ja tämän tutkimuksen pe-

rusteella myös huoltajat suosivat eniten neutraaleja kehuja ja kohdistavat pa-

lautteensa lapsen oppimisprosessiin. Molempien koulujen osalta huoltajat hyö-

dyntävät selvästi enemmän kasvun ajattelutavan mukaista prosessipalautetta 
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kuin oppijan persoonaan kohdistuvia kehuja. Koulujen välillä oli myös eroja, kun 

koulu B:n huoltajat kasvun ajattelutavasta huolimatta kohdistavat palautettaan 

enemmän oppijan persoonaan korostaen luontaista lahjakkuutta, ja heidän ke-

huissaan painottuu myös sattuman osuus onnistumisessa. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella taustateoriaa mukaillen (ks. Dweck, 2006; Ka-

mins & Dweck, 1999; Mueller & Dweck, 1998) kasvun ajattelutapa vaikuttaa 

olevan yhteydessä prosessipalautteeseen ja vastaavasti muuttumaton ajattelu-

tapa oppijan persoonaan kohdistuvaan palautteeseen. Tarkasteltaessa huoltaji-

en palautteenantotapojen selittymistä heidän ajattelutavoillaan saatiin selville, 

että älykkyyteen liittyvät ajattelutavat selittävät palautteenantoa prosessipalaut-

teen ja onnekkuutta korostavien kehujen osalta. Huoltajan kasvun ajattelutapa 

selittää hänen antamaansa prosessipalautetta ja vastaavasti muuttumaton ajat-

telutapa onnekkuutta painottavaa palautetta. Regressiokerrointen perusteella 

(prosessipalaute: β = .13, t > 2.0, p < .05; onnekkuus: β = -.18, t < -2.0, p < .05) 

selittäjä vaikutti luotettavalta ja merkitykselliseltä, joskin efektikokojen perusteel-

la mallin selitysaste oli kaiken kaikkiaan hyvin pieni. Tässä aineistossa ajattelu-

tavat eivät selittäneet huoltajien antamaa neutraalia palautetta tai persoonapa-

lautetta, vaikkakin muuttumattoman ajattelutavan voidaan hieman nähdä selit-

tävän persoonapalautetta (β = -.08, p = .06 > .05). Huoltajien lahjakkuuteen liit-

tyvien ajattelutapojen ja heidän antamansa kehuvan palautteen välillä ei löydet-

ty yhteyttä. Jos huoltajien ja lasten ajattelutapojen välillä ei aina ole löydetty 

suoraa yhteyttä (Haimovitz & Dweck, 2016, s. 862–863), aiemmissa tutkimuk-

sissa (ks. Gunderson ym., 2013, s. 1537–1539; Pomerantz ja Kempner, 2013, 

s. 2043–2045) ei ole myöskään löydetty yksiselitteistä yhteyttä huoltajien ajatte-

lutapojen ja heidän antamansa palautteen välillä. 
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7 Pohdinta 
 

7.1 Ajattelutavoilla oppimisen puolesta ja epätasa-arvoa vas-
taan 

 

Tutkimuksen keskiössä on ollut ajatus, että vaikka ajattelutavat ovat olennainen 

osa ihmisen persoonallisuutta, niitä on mahdollista muuttaa (Dweck, 2006, s. 

46). Implisiittisten uskomusten yksilön ominaisuuksien muovautuvuudesta tai 

muuttumattomuudesta on havaittu vaikuttavan motivaatioon, kognitioon sekä 

toimintaan (ks. Aronson ym., 2002; Blackwell ym., 2007; Dweck ym., 1995; 

Dweck & Leggett, 1988). Huoltajien implisiittisten uskomusten on myös huomat-

tu heijastuvan lapsen uskomuksiin (ks. Haimovitz & Dweck, 2016; Justice ym., 

2020; Kärkkäinen ym., 2010; ks. myös Schmidt ym., 2015), ja huoltajien ajatte-

lutavoilla on merkittävä vaikutus lapsen muodostamiin käsityksiin itsestä oppija-

na (ks. Aunola, 2018; Gniewosz ym., 2015; Pomerantz ym., 2007). Uskomuksiin 

voidaan vaikuttaa palautteella (ks. Cimpian ym., 2007; Kamins & Dweck, 1999; 

Mueller & Dweck, 1998), ja palautteen välityksellä lapsi voi lisäksi tulla tietoi-

seksi huoltajiensa uskomuksista ja arvostuksista (ks. Gunderson ym., 2013).  

 

Oppiminen on prosessi, jossa tavoitteisen toiminnan seurauksena tapahtuu 

muutoksia oppijan tiedoissa, taidoissa ja ajattelutavoissa (ks. Bandura, 1997; 

Siljander, 2014). Kasvattajina huoltajilla on ensiarvoisen tärkeä rooli lasten ja 

nuorten ajattelutapojen kehittymisessä antaessaan roolimalleina esimerkkiä 

ajattelutavoista ja vahvistaessaan palautteellaan tai kannustuksellaan oppilaan 

käsityksiä omasta oppimisestaan (Tirri ym., 2018, s. 75). Näistä syistä tässä 

tutkimuksessa nähtiin tärkeäksi tarkastella huoltajien ajattelutapoja ja kehuvaa 

palautteenantoa osana ajattelutapojen kehittymistä ja oppimisen tukemista. Ku-

ten Dweck (2006, s. 226) on todennut, itsensä avaaminen kasvulle tekee ihmi-

sestä enemmän oman itsensä. 

 

Vanhemmuus koetaan pääsääntöisesti ilahduttavana asiana, mutta harvassa 

roolissa on niin suuret ajalliset, fyysiset ja henkiset vaatimukset (Coleman & 

Karraker, 1998, s. 47). Vaikka Piaget (ks. Piaget & Inhelder, 1977) ei teorias-

saan lapsen ajattelun kehitysvaiheista huomioinutkaan ajattelun ja oppimisen 
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kontekstisidonnaisuutta, uskomusten ja ajattelutapojen kehittäminen on nimen-

omaan kontekstisidonnaista (ks. Donohoe ym., 2012; Laine & Tirri, 2021; Levin-

thal ym., 2021; Qin ym., 2020), ja lapsen oppimisen kannalta merkittävimmät 

kontekstit ovat koti ja koulu (ks. Epstein, 2019; Goodall & Montgomery, 2014). 

Huoltajien näkemyksiä koulusta leimaavat usein omat, melko elävät ja vahvat 

koulumuistot (Metso, 2004, s. 101). Kodin kulttuurinen pääoma, toimintamallit 

sekä asenteet välittyvät kotona lapsiin (ks. Andres ym., 2007; Harju-Luukkainen 

ym., 2018; Kalalahti, 2012), ja koska ihminen on pohjimmiltaan dynaaminen 

olento, se on herkkä ympäristön ärsykkeille ja kyvykäs muuttumaan (Dweck, 

2012, s. 58). Kasvun ajattelutapaa mainostava juliste ei tee muutosta, vaan 

muutoksen mahdollistaa oppimisympäristö ja sen toimijat. Koti ja koulu yhdessä 

ovat keskeisimmät vaikuttajat oppilaan akateemisen minäkuvan ja oppimiseen 

liittyvien ajattelutapojen muotoutumisessa (Kärkkäinen & Räty, 2010, s. 229). 

 

Tämän tutkimuksen taustalla ovat huomiot yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän 

eriarvoistumisesta (ks. Bernelius & Huilla, 2021; Boterman ym., 2019; Korttei-

nen & Vaattovaara, 2015; Tammaru ym., 2020) ja sitä kautta koulutuksellisesta 

epätasa-arvosta (ks. Kosunen ym., 2020; Metsämuuronen & Nousiainen, 2021; 

Ouakrim-Soivio ym., 2018). Pitkälti rakenteellisen alueellisen eriytymisen seu-

rauksena koulusegregaation on havaittu kasvattavan koulujen oppilaspohjan 

eroja (ks. Boterman ym., 2019; Kosunen ym., 2016) ja erilaisista sosioekonomi-

sista taustoista tulevien oppilaiden oppimispolut ovat eriytyneet (ks. Hattie, 

2009; Salmela-Aro & Chmielewski, 2019; Seppänen ym., 2018). Huoli oppimis-

mahdollisuuksien tasa-arvosta on hyvin todellinen. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelussa ovat olleet kahden erilaisen helsinkiläisen 

asuinalueen ja koulun huoltajat. Koulu A:n asuinalueella väestön koulutus- ja tu-

lotaso ovat selvästi monikulttuurisemman koulu B:n kaupunginosaa korkeampia 

(Helsingin kaupunki, 2020), ja tämä käy ilmi myös tutkimusjoukon taustatiedois-

ta (ks. Taulukko 1). Helsingin koulujen välillä on niin ikään havaittu perhetaus-

tasta riippuvia eroja sekä oppimistuloksissa että hyvinvoinnissa (ks. Karvonen 

ym., 2015; Kuusela, 2010; Metsämuuronen & Nousiainen, 2021). Helsingissä 

jopa neljä viidesosaa huono-osaisuuden ydinalueista voidaan paikantaa itäisen 

suuralueen lähistölle (Kortteinen & Vaattovaara, 2015, s. 569; ks. myös Helsin-
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gin kaupunki, 2020, s. 13–15), ja erityisesti ulkomaalaistaustaisten lasten alu-

eellinen eriytyminen on vahvistunut (Saikkonen ym., 2018, s. 51–52). 

 

Tämän tutkimuksen teoriapohja rakentui Carol Dweckin (1999, 2006) tunnista-

mista oppimiseen liittyvistä ajattelutavoista, ja tulokset osoittavat, että huoltajien 

implisiittiset uskomukset älykkyyden ja lahjakkuuden luonteesta ovat pääosin 

positiivisia. Aiempien tutkimusten mukaisesti (ks. Kuusisto ym., 2017; Makel 

ym., 2015; Zhang ym., 2019; Zhang ym., 2020a) älykkyyteen ja lahjakkuuteen 

liittyvissä ajattelutavoissa havaittiin eroja, kun molempien koulujen huoltajat pi-

tävät älykkyyttä selkeästi enemmän kehittyvänä ominaisuutena. Tässä tutki-

muksessa tunnistettiin ajattelutapojen suhteen kolme ryhmää: muuttumaton 

ajattelutapa, ajattelutapojen sekamuoto sekä kasvun ajattelutapa. Yli puolet (55 

%) huoltajista uskoo, että älykkyyttä on mahdollista kehittää kasvun ajatteluta-

van mukaisesti, ja kummassakin koulussa suurin osa huoltajista kuuluu kasvun 

ajattelutavan ryhmään. Koulu B:ssä on suhteellisesti enemmän myös muuttu-

mattoman ajattelutavan ryhmään kuuluvia, mutta he ovat selkeää vähemmistöä. 

Lahjakkuuteen liittyvissä ajattelutavoissa ryhmät jakautuivat huomattavasti ta-

saisemmin. Suurin osa (36 %) huoltajista mieltää lahjakkuuden osittain synnyn-

näisenä ja osittain kehittyvänä, ja seka-ajattelutavan on aiemminkin havaittu 

olevan melko yleistä (ks. Glerum ym., 2020; Laine ym., 2016). Huoltajien usko-

muksissa löytyi myös eroja. Siinä missä koulu B:n huoltajat pitävät myös lahjak-

kuutta kehittyvänä ja suurin osa (38 %) edustaa kasvun ajattelutapaa, koulu A:n 

huoltajista valtaosa näkee sen ainakin osittain synnynnäiseksi. Heistä jopa reilu 

kolmannes (36 %) pitää lahjakkuutta muuttumattomana ominaisuutena. 

 

Jos aiemmin matalamman sosioekonomisen statuksen alueen huoltajat ovat 

mieltäneet lahjakkuuden syntymässä saatuna ominaisuutena (ks. Kuusisto & 

Tirri, 2013), tilanteessa on tapahtunut selkeä muutos. Tässä tutkimuksessa kou-

lu B:n huoltajissa on eniten niitä, jotka pitävät sekä älykkyyttä että lahjakkuutta 

kehittyvinä ominaisuuksina ja selvä vähemmistö ajattelee niiden olevan sisäsyn-

tyisiä. Syitä viime vuosina tapahtuneeseen muutokseen voidaan vaan pohtia. 

Voi olla, että koulu B:ssä on edellisen tutkimuksen (2013) jälkeen vasta tar-

kemmin tutustuttu oppimiseen liittyviin ajattelutapoihin, kun kasvun ajattelutavan 

pedagogiikkaa (ks. Rissanen ym., 2019) mukaileva viimeisin POPS (2014) on 
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tullut voimaan. Koulussa on ehkä paremmin osattu tuoda esiin kasvun ajattelu-

tavan keskeisiä piirteitä, ja ajattelukulttuuria on saatu muutettua oppimista ja 

sen eteen vaadittavia ponnisteluja suosivaksi. Voi myös olla, että uudet opetta-

jat opettajankoulutuksen painotukset tuoreessa muistissaan ovat painottaneet 

kasvua, kehitystä ja uskoa muutokseen kodin ja koulun yhteistyössä. 

 

Tässä tutkimuksessa mukana olleiden koulujen huoltajien ja oppilaiden ajattelu-

tavoissa on myös havaittavissa eroja. Koulu A:n oppilaiden ja huoltajien älyk-

kyyden kehittymiseen liittyvät ajattelutavat olivat samansuuntaisia, mutta verrat-

tuna huoltajiin (59 %), koulu B:n oppilaista vain reilu kolmasosa edusti kasvun 

ajattelutapaa (Tirri & Kuusisto, 2019, s. 95). Ajattelutavat eivät siis välttämättä 

siirry perheessä eteenpäin eikä opettajien kasvun ajattelutapa näy heidän ope-

tuksessaan (ks. Rissanen ym., 2019). Aiemminkin on tosin havaittu, että huolta-

jien näkemykset älykkyyden luonteesta eivät usein näyttäydy yksiselitteisinä 

(ks. Dweck, 1999; Rautiainen ym., 2016) eivätkä välttämättä ole kovinkaan nä-

kyviä (ks. Haimovitz & Dweck, 2016). 

 

Perhetaustaan liittyviä ja oppilaisiin vaikuttavia eroja tuotetaan eri konteksteissa 

(ks. Lodge & Lynch, 2002), ja erityisesti sosioekonomisen aseman vaikutuksia 

koulusuoriutumiseen ja -asenteisiin, minäpystyvyyteen sekä hyvinvointiin on 

havaittu tutkimuksissa (ks. Bernelius & Huilla, 2021; Kalalahti, 2012; Karvonen 

ym., 2015; Kuusela, 2010; Leino ym., 2019; Ouakrim-Soivio ym., 2018; Vaini-

kainen ym., 2016). Tämän aineiston kohdalla sukupuoli ja koulutustausta sekä 

pienellä varauksella myös työllisyystilanne näyttävät selittävän huoltajien ajatte-

lutapoja, ja erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Ikä ei näytä selittävän huoltajien 

ajattelutapoja (vrt. Kuusisto ym., 2017) eikä eri ikäryhmien ajattelussa havaittu 

eroja. Monikulttuurisen koulu B:n tutkimukseen osallistuneista huoltajista lähes 

neljännes (24 %) kertoi olevansa maahanmuuttaja Suomessa. Maahanmuutta-

jataustaisuus ei myöskään näytä selittävän ajattelutapoja, sillä sekä älykkyyteen 

että lahjakkuuteen liittyvät uskomukset edustavat kasvun asennetta. 

 

Suomessa maahanmuuttajataustaiset ovat väkilukuun suhteutettuna yliedustet-

tuina alhaisen sosioekonomisen taustan oppilaissa ja koska maahanmuuttaja-

taustaisten oppilaiden suhteellinen osuus on yli kaksinkertaistunut 2000-luvun 
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aikana, rakenteellinen eriarvoistuminen koskettaa erityisesti heitä (Salmela-Aro 

& Chmielewski, 2019, s. 158; ks. myös Harju-Luukkainen ym., 2018). Kalalahti 

ym. (2019, s. 75–76) muistuttavat, että vaikka koulutusmahdollisuudet eivät ole-

kaan täysin yhdenvertaiset, maahanmuuttotaustaisilla perheillä on usein korkeat 

koulutustavoitteet ja -odotukset. Myös nuorilla itsellään on vahva usko koulutuk-

sen merkitykseen ja halu tähdätä korkea-asteen koulutukseen, mahdollisista 

kielellisistä vaikeuksista tai huoltajien koulutustaustasta huolimatta (Holmberg 

ym., 2018, s. 569–570, 575). Koulutuksen arvostaminen, vahva oma tahto sekä 

huoltajien usko kehittymiseen kasvun ajattelutavan mukaan ovat positiivisia te-

kijöitä rakenteellisia esteitä vastaan. 

 

Tutkimukseen osallistuneista ja sukupuolensa ilmoittaneista huoltajista selkeä 

enemmistö (73 %) oli naisia, mikä on varsin tyypillistä myös kodin ja koulun yh-

teistyössä (ks. Levinthal & Kuusisto, 2019; Mertaniemi, 2018; Metso, 2004). Su-

kupuolten välillä löytyi eroja, sillä naiset uskovat selvästi miehiä enemmän älyk-

kyyden ja lahjakkuuden olevan kehittyviä ominaisuuksia (ks. Kuusisto ym., 

2017; vrt. Dweck ym., 1995). Erot näkyvät selvimmin lahjakkuuteen liittyvissä 

ajattelutavoissa, kun miehistä lähes 40 % uskoo lahjakkuuden olevan synnyn-

näistä. Uusimpien PISA-tulosten perusteella suomalaisessa koulussa akatee-

misen suoritustason erojen lisäksi tytöt ajattelevat poikia enemmän kasvun ajat-

telutavan mukaisesti (OECD, 2019, s. 202), eli sukupuolittuneet ajattelutavat 

näyttävät siirtyvän perheessä myös eteenpäin. 

 

Tässä tutkimuksessa koulutustaustasta riippumatta huoltajat pitävät älykkyyttä 

kehittyvänä ominaisuutena, mutta ajattelutavat lahjakkuuden suhteen erosivat. 

Korkeammin koulutetut huoltajat ajattelevat sen olevan enemmän synnynnäistä, 

ja vähintään maisteritutkinnon suorittaneet huoltajat ajattelevat lahjakkuudesta 

kaikista muuttumattomimmin. Tulos on kiinnostava, mutta ei sinällään yllättävä, 

sillä akateemisesti koulutettujen huoltajien on aiemminkin havaittu uskovan 

luontaiseen lahjakkuuteen (ks. Gunderson ym., 2013; Räty & Snellman, 1998; 

vrt. Rautiainen ym., 2016). Syitä voidaan vaan pohtia. Saako esimerkiksi lasten 

hyvä koulusuoriutuminen (ks. Kärkkäinen ym., 2010; Rautiainen ym., 2016) tai 

hyvä koulupaikka (ks. Kuusisto ym., 2017) huoltajat näkemään lahjakkuuden 

pysyvänä, ja voi myös olla, että kouluttautuneet huoltajat arvostavat kognitiivisia 
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taitoja, jotka heijastavat luontaista älykkyyttä. Sosioekonomisen statuksen mää-

rittäjä ja usein koulutustaustan johdannainen työllisyystilanne selittää myös osit-

tain huoltajien ajattelutapoja. Uskomukset älykkyyden kehittymisestä ovat sa-

mansuuntaisia, mutta lahjakkuuden kehittymisen suhteen palkkatyössä olevat 

ajattelevat muita (työttömät, lomautetut, opiskelijat ja yrittäjät) muuttumatto-

mammin. Tuloksissa on syytä ottaa huomioon keskenään hyvin erisuuruiset 

ryhmät, koska suurin osa huoltajista (77 %) kertoi olevansa palkkatyössä. 

 

Viimeisimmän Pisa-tutkimuksen perusteella kasvun ajattelutavan yhteys oppi-

mistuloksiin löydettiin yli 70 maassa ja yhteys oli voimakkaampi alhaisemman 

sosioekonomisen statuksen oppijoiden kohdalla (OECD, 2019, s. 203–205). 

Myös aiemmin on havaittu (ks. Claro ym., 2016), että kasvun ajattelutavan tu-

kemisella voidaan vähentää rakenteellisen epätasa-arvon vaikutuksia oppimi-

sessa. Vaikka teoria ajattelutavoista ei ensisijaisesti ole teoria akateemisesta 

menestyksestä, vaan oppijan toiminnasta kohdatessaan haasteita ja sinnikkyy-

destä (Yeager & Dweck, 2020, s. 1271–1272), edellä mainitut tulokset ovat 

merkityksellisiä siinä mielessä, että kasvun ajattelutapa voi hyödyttää varsinkin 

heikoimmassa asemassa olevia oppijoita. Jos huoltajien koulutustaso on oppi-

laan oppimistuloksiin voimakkaasti vaikuttava tekijä (ks. Karvonen ym., 2015; 

Kuusela, 2010; Ouakrim-Soivio ym., 2018), matalamman koulutustason huolta-

jien uskomuksilla kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksista voi olla rakenteelli-

sia eroja tasoittava vaikutus. Lapsen kehityksen kannalta on äärimmäisen tär-

keää, jos alemman koulutuksen omaavat ja työttömät huoltajat asennoituvat 

oppimiseen kasvuun uskoen ja tuellaan tarjoavat lapselle tasapainoisemman 

kasvualustan. Kasvattajan näkökulmasta kasvun ajattelutavan tukeminen vaatii 

oppijan lähtökohtien ja epäoikeudenmukaisuuden tunnistamista. 

 

Tutkimustulosten valossa on syytä pohtia, miksi lahjakkuus nähdään enem-

mänkin muuttumattomana ominaisuutena. Korkeammin koulutetuista ja parem-

min työllistetyistä koulu A:n huoltajista yli 70 % pitää lahjakkuutta ainakin osit-

tain synnynnäisenä. Lahjakkuus saatetaan nähdä yleisellä tasolla kehitettävissä 

olevana, mutta kun nämä uskomukset pitäisi siirtää käytäntöön, lahjakkuutta 

saatetaan kuvailla näkyvien piirteiden kautta (Laine ym., 2016, s. 163). Lahjak-

kuuden muuttumattomuus on myös eräänlainen kulttuurinen ilmiö (Makel ym., 
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2015, s. 208–209; Zhang ym., 2019, s. 123–124). Uskomusten ja kielenkäytön 

avulla voidaan lisätä tietoisuutta lahjakkuuspuheen vaaroista. Termiä lahjak-

kuus käytetään hyvin eri lailla päivittäisessä puheessa ja tieteessä (Laine, 2010, 

s. 63), ja kuten Miao (2021, s. 95) toteaa, suomalainen kulttuuri ja media etune-

nässä rakastavat ja ihannoivat synnynnäistä lahjakkuutta. Median lahjakkuus-

puhe painottaa pysyvyyttä, kun kuulee puhuttavan superlahjakkaista ja luontai-

sista lahjakkuuksista. Lahjakkuus ja menestyminen rinnastetaan toisiinsa, mutta 

todellisuudessa niiden erona on kova työ. Laine (2010, s. 64) muistuttaa, että 

median antama kuva lahjakkuudesta on monesti huomionhakuinen, epätäsmäl-

linen ja stereotyyppinen. Synnynnäiseen lahjakkuuteen uskovat huoltajat voivat 

vahvistaa tätä muuttumatonta ajattelutapaa kotona lapsilleen (Kuusisto & Tirri, 

2013, s. 24; Kärkkäinen ym., 2010, s. 560), ja uskoessaan luonteenpiirteidensä 

pysyvyyteen, ihminen peittää alleen kaiken sen todellisen lahjakkuuden (Dweck, 

2006, s. 39). 

 

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä opetusta on pyritty kehittämään inkluu-

sioperiaatteen mukaisesti (POPS, 2014, s. 18), mutta noudattaakseen julista-

maansa tasa-arvon mantraa Laine ja Tirri (2021, s. 235–236; ks. Rissanen ym., 

2019) muistuttavat, että heikompien oppilaiden ohella myös lahjakkaiden oppi-

laiden tarpeita tulisi huomioida. Kasvun ajattelutapa ei tarkoita sitä, että kaikilla 

olisi sama potentiaali tai että jokainen oppii yhtä paljon, vaan se on uskoa jokai-

sen yksilön mahdollisuudesta kehittää kykyjään (ks. Blackwell ym., 2007). Yhtä 

lailla myös lahjakkaat oppijat tarvitsevat tukea ja haasteita kehittyäkseen ja ke-

hittääkseen potentiaaliaan (ks. Gagne, 2010; Laine ym., 2016). Tirri ja Kuusisto 

(2019, s. 37) vertaavat, että kansainvälisen tason urheilija harjoittelee kansalli-

sen tason urheilijaa enemmän, koska mitä lahjakkaampi on, sitä enemmän tu-

lee harjoitella. Zhang ym. (2019, s. 123–124) näkevät suomalaisessa koulutus-

järjestelmässä kaksi kulttuuria. Toinen, jossa tuetaan tasavertaisesti kaikkien 

kehittymistä ja toinen, jossa lahjakkuus yhdistetään muuttumattomiin ominai-

suuksiin (ks. Kärkkäinen & Räty, 2010; Laine ym., 2016; Rissanen ym., 2016). 

 

Oppimisen ja ajattelutapojen pidempikestoisen kehittymisen kannalta keskeistä 

on oppijan saama palaute kasvuympäristössään (Dweck, 2006, s. 180–182; Tir-

ri ym., 2018, s. 73). Kehuminen on vähälle huomiolle jäänyt pedagoginen voi-
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mavara (Kemppainen ym., 2015, s. 69), ja kehujen kautta kotona välittyvät 

myös huoltajien uskomukset (ks. Gunderson ym., 2013). Kehuvan palautteen 

kohdistamisella on havaittu lukuisia vaikutuksia motivaatioon, ajattelutapoihin ja 

sitä kautta myös oppimiseen (ks. Brummelman ym., 2017; Cimpian ym., 2007; 

Glerum ym., 2020; Gunderson ym., 2013; Hattie, 2009; Kamins & Dweck, 1999; 

Mueller & Dweck, 1998; Rattan ym., 2012). 

 

Tässä tutkimuksessa löytyi neljä erilaista palautteenantotyyliä (ks. Zhang ym., 

2020a, 2020b), joita huoltajat käyttävät antaessaan kehuvaa palautetta lapsil-

leen: neutraali palaute, prosessipalaute, persoonapalaute sekä onnekkuus. 

Kummankin koulun huoltajat suosivat kehuvassa palautteenannossaan enim-

mäkseen neutraaleja kehuja ja kasvun ajattelutavan mukaista prosessipalautet-

ta. Aiemmissakin tutkimuksissa on havaittu, että suuntaamaton kehuminen on 

käytetyimpiä palautteenantotapoja (ks. Gunderson ym., 2013; Kemppainen ym., 

2015; Zhang ym., 2020a), ja suomalainen kulttuuri jo itsessään ilmentää neut-

raalia palautetta, jossa kommunikaatio on usein lyhyttä ja suoraa (ks. Zhang 

ym., 2020b). Yksittäisistä kehuista ”Loistavaa!” ja ”Hieno tulos!” ovat käytetyim-

piä huoltajien keskuudessa. Vaikka neutraali palaute terminä saattaa kuulostaa 

tylsältä ja vaikuttavuudeltaan vaatimattomalta, sen on havaittu prosessipalaut-

teen kaltaisesti tukevan oppijan kognitiivista ja motivationaalista kehitystä 

(Zhang ym., 2020b, s. 7; Gunderson ym., 2013, s. 1537–1538). Tämän aineis-

ton valossa huoltajat näkevät lapsen hyvän koetuloksen syyt pitkälti ahkeruu-

dessa. Vaivannäköön liittyvät kehut ovat omiaan lisäämään oppilaan keskitty-

mistä oppimisprosessiin ja saamaan hänet näkemään mahdollisuudet, jotka ko-

van työn kautta voi saavuttaa (Mueller & Dweck, 1998, s. 34). Gundersonin ym. 

(2013, s. 1536–1537; ks. myös Pomerantz & Kempner, 2013) tutkimuksen pe-

rusteella, riippumatta huoltajien antaman palautteen määrästä, heidän ajattelu-

tavoistaan tai sosioekonomisesta asemastaan, huoltajien antama prosessipa-

laute jo varhaislapsuudessa ennakoi lapsen ajattelutapojen kehittymistä vuosien 

jälkeen kouluiässä. 

 

Koulujen välillä löytyi eroja huoltajien antamassa persoonaan kohdistuvassa pa-

lautteessa ja onnekkuutta koskevissa kehuissa. Kasvun ajattelutavasta huoli-

matta koulu B:n huoltajat antavat lapsilleen selvästi enemmän persoonapa-
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lautetta ja näkevät onnistumisen johtuvan myös hyvästä tuurista. Vaikuttaa siltä, 

että huoltajat eivät välttämättä tiedä, kuinka siirtäisivät heidän implisiittiset us-

komuksensa palautteeksi, joka edistäisi lapsen kasvun ajattelutapaa (ks. Gun-

derson ym., 2013). Tutkimuksissa on aiemminkin havaittu eräänlainen ajattelu-

tapojen aktualisoitumisen paradoksi, kun käytännön toiminta saattaa uskomuk-

sista huolimatta olla kasvun ajattelutavan mukaista (ks. Rissanen ym., 2019), 

mutta toisaalta kasvun ajattelutavan mukaiset uskomukset eivät aina heijastu 

käytännön toiminnassa tai puheessa (ks. Aus ym., 2020; Schmidt ym., 2015). 

Lapsi ei välttämättä huomaa, pitääkö huoltaja älykkyyttä tai lahjakkuutta kehitty-

vänä vai muuttumattomana ominaisuutena, mutta lapsi huomaa sen, millaista 

viestiä huoltajat sanoillaan, käyttäytymisellään ja asenteillaan välittävät. Oppijan 

minuuteen tai onnekkuuteen kohdistuvat palautteet ja kehut vievät huomiota 

pois oppimisesta, ja varsinkin kykyihin kohdistuvalla palautteella voi olla pitkä-

kestoisiakin negatiivisia vaikutuksia (ks. Glerum ym., 2020; Mueller & Dweck, 

1998; Rattan ym., 2012), samalla vahvistaen lapsen muuttumatonta ajatteluta-

paa (Tirri ym., 2018, s. 72). 

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin huoltajien älykkyyden kehittymiseen liittyvien 

ajattelutapojen selittävän heidän antamaansa prosessipalautetta ja onnekkuutta 

korostavaa palautetta. Toisin sanoen; huoltajan kasvun ajattelutapa selittää hä-

nen lapselleen antamaa prosessipalautetta ja vastaavasti muuttumaton ajattelu-

tapa selittää onnekkuutta alleviivaavia kehuja. Tässä aineistossa ajattelutavat 

eivät selittäneet huoltajien antamaa neutraalia palautetta tai persoonapalautet-

ta, vaikkakin muuttumattoman ajattelutavan voidaan hieman nähdä selittävän 

persoonapalautetta. Lahjakkuuteen liittyvien ajattelutapojen ei havaittu selittä-

vän huoltajien palautteenantotapoja ollenkaan. Koska implisiittiset uskomukset 

ovat sisäistä, piilevää käsitystä kyvykkyyden luonteesta (ks. Dweck & Leggett, 

1988), niiden yhteyttä huoltajien antamaan palautteeseen ei ole yksiselitteisesti 

voitu todentaa (ks. Gunderson ym., 2013; Pomerantz & Kempner, 2013). Vai-

kuttaa siltä, että huoltajien käyttämiä näkyviä ja kuuluvia palautteenantotyylejä 

selittävät ennen kaikkea muut seikat, kuin heidän sisällään olevat implisiittiset 

uskomukset älykkyyden tai lahjakkuuden luonteesta. Tämän tutkimuksen perus-

teella kasvun ajattelutapa kuitenkin näyttää selittävän ainakin osittain prosessi-

palautteen antamista ja muuttumaton ajattelutapa onnekkuutta korostavia kehu-
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ja. Kuviossa 3 on esitelty tässä tutkimuksessa havaitut huoltajien ajattelutavat, 

palautteenantotavat ja niiden keskinäiset yhteydet. 
 

 
 

Kuvio 3. Tutkimuksessa löydetyt huoltajien ajattelu- ja palautteenantotavat. 
 

Pienet vauvat ovat kasvun ajattelutavan ruumiillistumia: päivittäin he kehittävät 

vaikeimpia kykyjään puhumisesta kävelemiseen, kaatuvat ja nousevat ylös, ei-

vät välitä virheistä eivätkä pelkää laittaa itseään likoon, vaan janoavat oppia 

uutta. Kuitenkin jo varhaiskasvatusikäinen lapsi voi olla omaksunut muuttumat-

tomuuden asenteen, jolloin luontainen oppimisen ilo alkaa horjua (Dweck, 2006, 

s. 16). Lapsen kasvuympäristön tulisi tarjota lapselle oman pätevyyden tunteen 

kokemuksia varhaisten sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen kehittyessä (Bandu-

ra, 1997, s. 168). Jos usko omaan kyvykkyyteen on oppimisen kannalta kes-

keistä (ks. Wigfield & Eccles, 2002), huoltajien pystyvyysuskomukset kuvasta-

vat heidän uskomuksia kyvyistään suoriutua vanhemmuudesta lapsen kehitystä 

ja oppimista edistäen (ks. Bandura, 1997; Coleman & Karraker, 1998; Jones & 

Prinz, 2005). Huoltajien kotona luoma oppimismyönteinen asenneilmapiiri on 

tärkeimpiä osallisuuden muotoja (ks. Jeynes, 2011; Kalalahti, 2012), ja huoltaji-

en aidolla kiinnostuksella lastensa oppimisesta voi olla kauaskantoisia positiivi-
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sia vaikutuksia elämässä ylipäänsä (Levinthal & Kuusisto, 2019, s. 7). Ajattelu-

tapojen tunteminen ja tukeminen ovat aivan opettajuuden ytimessä (Tirri & Kuu-

sisto, 2019, s. 88), mutta lapsen kehittymisen kannalta myös kotona tulisi tun-

nistaa niiden merkitys. Omat ajattelutavat yhdistettynä lähiympäristön tukeen 

vaikuttavat ratkaisevasti siihen, mihin yksilö on kykeneväinen. 

 

Vaikka tässä tutkimuksessa ei varsinaisesti tarkasteltukaan huoltajien osalli-

suutta, on syytä huomioida se osana lapsen ajattelutapojen kehittymistä. Huol-

tajien antamalla tuella (ks. Aumeboonsuke, 2017; Dietrich & Salmela-Aro, 

2013), osallisuudella lastensa oppimiseen (ks. Epstein, 2019; Hoover-Dempsey 

ym., 2005; Jeynes, 2011; Ma ym., 2016) sekä osallisuuden kautta syntyvällä 

perheen yhteenkuuluvuuden tunteella (ks. Pomerantz ym., 2019; Ryan & Deci, 

2000) on havaittu olevan merkittäviä vaikutuksia niin lasten motivaation, oppi-

misen kuin myös koulumyönteisyyden kannalta. Riippumatta perheen sosio-

ekonomisesta statuksesta, huoltajien osallisuuden on nähty olevan olennaisim-

pia tekijöitä lapsen koulusuoriutumisen kannalta (ks. Jeynes, 2011; Ma ym., 

2016). Vaikka parempi varallisuus mahdollistaakin paremmat resurssit, huoltajat 

voivat parhaiten omalla osallisuudellaan ja toiminnallaan luoda lapselle suotui-

san kasvuympäristön kognitiivisten taitojen kehittymiselle. Kodin ja koulun väli-

nen kasvatusvastuu on ikuinen keskustelunaihe suomalaisessa yhteiskunnas-

sa, ja kulttuurinen konteksti ohjaa opettajien ja huoltajien ympärillä käytävää 

keskustelua (Böök & Perälä-Littunen, 2015, s. 616). Vastuualueita olennaisem-

paa olisi miettiä, miten yhdessä voidaan tukea lapsen kasvua. Erityisesti haas-

tavampien alueiden oppilaat tarvitsisivat sekä koulun että kodin kautta kannus-

tusta haasteiden kohtaamiseen, ahkerointiin sekä ylipäänsä rohkaisua koulun-

käyntiin liittyen (ks. Kuusisto & Tirri, 2013). Pinnalla olevalla kodin ja koulun 

kasvatuskumppanuudella (ks. Epstein, 2019; Levinthal & Kuusisto, 2019; Läm-

sä, 2013; POPS, 2014) voidaan vahvistaa huoltajien osallisuutta lapsen oppi-

mista ja kehittymistä edistävän kasvun ajattelutavan omaksumisessa. 

 

Tuoreimpien väestöennusteiden mukaan Suomen kunnat tulevat jatkossakin 

eriytymään ja erilaistumaan väestökehitykseltään ja elinvoiman edellytyksiltään 

(Varjo & Kalalahti, 2022, s. 49–50). Kun kunnan talouden kantokyky heikkenee, 

sillä on väistämättä vaikutuksia myös kuntien tärkeään tehtävään eli perusope-
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tuksen yhdenvertaiseen järjestämiseen. Bernelius ja Huilla (2021, s. 148–151) 

ovat aidosti huolissaan sosioekonomisen ja etnisen segregaation paineesta 

Suomen koulutusjärjestelmälle, unohtamatta koronakriisin tulevaisuuteen ulot-

tuvia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Suomessa koulutuksen periytyvyys 

ja perhetaustan vaikutukset oppilaan koulumenestykseen ovat verrattain vähäi-

siä, joskin perheen sosioekonomisen tason yhteys oppimistuloksiin näyttää ole-

van kasvamassa (Harju-Luukkainen ym., 2018, s. 123–124), ja huoltajien koulu-

tustaustaan liittyvät sosioekonomiset erot vaikuttavat viime vuosina voimistu-

neen (Salmela-Aro & Chmielewski, 2019, s. 160–163). Myös erot kotoa saata-

vassa tuessa voidaan nähdä merkittävänä haasteena suomalaiselle koulutusjär-

jestelmälle (Bernelius & Huilla, 2021, s. 148). Piaget ja Inhelder (1977) ovat to-

denneet, että ihmiset jokaisen sukupolven aikana joutuvat kohtaamaan loput-

tomasti uudistuvia ongelmia päätyäkseen ratkaisuihin, jotka saattavat olla pa-

rempia kuin edellisten sukupolvien ratkaisut. Vaikka ajattelutavat eivät ratkaise 

yhteiskunnallisia rakenteellisia epäkohtia, kasvun ajattelutapaa opettamalla voi-

daan luoda lähtökohdiltaan hyvin eriarvoisista asemista tuleville oppilaille yh-

denvertaisemmat mahdollisuudet kehittää itseään ja sitä kautta pidemmällä täh-

täimellä parantaa elämänlaatuaan (Aronson ym., 2002, s. 123–124). Muuttu-

mattoman ajattelutavan omaksuneen ihmisen harhakuvitelma on se, että maa-

ilman täytyy muuttua, ei hänen itsensä (Dweck, 2006, s. 230). 

 

Tässä tutkimuksessa on sukellettu implisiittisten uskomusten maailmaan. Lop-

puen lopuksi Carol Dweckilläkään (2006, s. 71) ei ole vastausta siihen, voiko 

kuka vaan yltää mihin vaan, mutta ihmiset pystyvät paljon enempään kuin alus-

sa luulisi. Kasvun ajattelutapa ei myöskään lupaa aina parempia tuloksia yrittä-

mällä kovempaa, mutta se lupaa muutoksen ja kehittymisen mahdollisuuden 

(Blackwell ym., 2007, s. 247; Yeager ja Dweck, 2020, s. 1277). Mikäli ajatel-

laan, ettei ole mahdollisuutta oppia, niin se on huono lähtökohta elämänmittai-

selle oppimiselle. Varsinkaan kun oppimisen tarve ei rajoitu pelkästään akatee-

miseen ympäristöön. Nykymaailmassa osaaminen vanhenee nopeasti, emmekä 

edes tarkalleen tiedä olennaisia tulevaisuuden taitoja. Oppiminen on itsessään 

arvokasta läpi elämän, ja ihmisillä on mahdollisuus valita, kumman ajattelutavan 

maailmassa haluaa elää (Dweck, 2006, s. 49). 
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7.2 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Olennainen osa tutkimusta ovat luotettavuustarkastelut (Metsämuuronen, 2011, 

s. 125). Termit reliabiliteetti ja validiteetti ovat syntyneet kvantitatiivisen tutki-

muksen piirissä ja niillä pyritään arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi 

ym., 2012, s. 232), ja yhdessä ne muodostavat tutkimuksen kokonaisluotetta-

vuuden (Vilkka, 2007, s. 152). Kvantitatiivisen tutkimuksen ominaispiirteitä kun-

nioittaen (Hirsjärvi ym., 2012, s. 140), tässä tutkimuksessa on pyritty avaamaan 

ajattelutapoihin liittyvää teoreettista tietoa yksityiskohtaisesti, määrittelemään 

tutkimuksen kannalta keskeiset käsitteet lukijalle ymmärrettävässä muodossa, 

nostamaan kattavasti esiin aiempia aihepiirin tutkimuksia sekä tekemään pää-

telmät tilastolliseen analyysiin perustuen. Teoreettisen viitekehyksen ja aineis-

ton välinen vuoropuhelu (ks. Jokivuori & Hietala, 2007) on pyritty säilyttämään 

läpi tutkimuksen. Seuraavaksi tarkastellaan tutkimuksen laatua ja luotettavuutta 

reliabiliteetin sekä sisäisen ja ulkoisen validiteetin avulla (Yin, 2018, s. 42–46), 

ja avataan tutkimusaineistoon ja analyysimenetelmiin liittyviä valintoja. 

 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta eli tutki-

muksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia (Hirsjärvi ym., 2012, s. 231; 

Metsämuuronen, 2011, s. 125). Yksinkertaisesti ilmaistuna siis sitä, että jos sa-

malla mittarilla mitattaisiin useampia kertoja samaa ilmiötä, olisivatko tulokset 

samanlaisia vai toisistaan poikkeavia. Tutkimuksen luotettavuus on verrannolli-

nen käytetyn mittarin luotettavuuteen (Metsämuuronen, 2011, s. 74) ja Hirsjärvi 

ym. (2012, s. 231) muistuttavat, että mittauksen tasoa voidaan kohottaa kan-

sainvälisesti testatuilla mittareilla. Reliabiliteetti ei kuitenkaan ole pelkästään 

mittarin ominaisuus, vaan kuvaa mittarin avulla tehtyjä päätelmiä koko tutki-

musprosessin ajan (Jokivuori & Hietala, 2007, s. 24). Tässä tutkimuksessa 

huoltajien oppimiseen liittyviä ajattelutapoja tarkasteltiin Dweckin (1999, 2006) 

kehittämällä mittarilla, jota on huolimatta saamastaan kritiikistä mittarin dikoto-

misuutta kohtaan (Donohoe ym., 2012, s. 644) käytetty lukuisissa tutkimuksissa 

(ks. Blackwell ym., 2007; Chiu ym., 1997b; Claro ym., 2016; Dweck, 1999; Kuu-

sisto ym., 2017; Zhang ym., 2019). Huoltajien kehuvia palautteenantotapoja tut-

kittiin Gundersonin ym. (2013) tutkimuksiin perustuvalla mittarilla, jota on aiem-

min hyödynnetty myös ajattelutapoja koskevissa tutkimuksissa (ks. Zhang 
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2020a, 2020b). Tunnetut, laajoilla ihmismäärillä testatut mittarit ovat jo lähtökoh-

taisesti luotettavia ja tulokset yleensä vertailukelpoisia samalla mittarilla tehtyjen 

tutkimusten kanssa (Metsämuuronen, 2011, s. 67). Tämän tutkimuksen tutki-

mustulokset sekä ajattelutapojen että palautetyylien suhteen olivat aiempien 

tutkimusten kanssa pitkälti samansuuntaisia. 

 

Reliabiliteettia voidaan arvioida laskemalla mittarin sisäistä yhtenäisyyttä eli 

konsistenssia kuvaava Cronbachin alfakerroin (α > .60), joka perustuu väittämi-

en keskinäisiin korrelaatioihin (Metsämuuronen, 2011, s. 544). Dweckin mittarin 

osalta sekä älykkyyden että lahjakkuuden kehittymistä kuvaavien muuttujien 

keskinäiset korrelaatiot olivat voimakkaita ja summamuuttujien reliabiliteetit kor-

keita (ks. luku 4.4.1). Sama huomio merkitsevistä korrelaatioista ja korkeista al-

fa-arvoista tehtiin myös Praise-mittarilla tarkasteltujen huoltajien palautteenan-

totapojen kohdalla (ks. luku 4.4.2). Reliabiliteettianalyysin perusteella tässä tut-

kimuksessa muodostettujen summamuuttujien muuttujat mittasivat samaa ilmiö-

tä, mittarit olivat varsin luotettavia ja soveltuivat hyvin tähän tutkimusaineistoon. 

Reliabiliteettianalyysin perusteella Cronbachin alfa sai varsin korkeita arvoja 

etenkin Dweckin mittarin osalta, ja näin korkeiden arvojen kohdalla voidaan toki 

miettiä, että ovatko muuttujat jopa hieman päällekkäisiä mitaten samaa asiaa. 

 

Reliabiliteetin tarkoitus on myös minimoida tutkimuksen virheet ja ennakkoluulot 

(Yin, 2018, s. 44). Reliabiliteetin kannalta on olennaista, että tutkija raportoi tut-

kimusprosessin eri vaiheineen ja menetelmineen tarkasti, että lukija voi nähdä 

tulosten perustuvan muuhun kuin tutkijan omaan intuitioon (Syrjälä & Nummi-

nen, 1988, s. 143). Yin (2018, s. 46) muistuttaa, että mikäli tutkija ei ole tarkasti 

selostanut ja dokumentoinut nähtäväksi menettelytapojaan, hän ei todennäköi-

sesti itsekään pysty toistamaan tutkimustaan. Tässä tutkimuksessa on pyritty 

tekemään tutkimusprosessin eteneminen lukijalle mahdollisimman näkyväksi, 

avaamaan aineiston analyysin vaiheet hyvin yksityiskohtaisesti (ks. luku 4.4) 

sekä perustelemaan tehdyt valinnat teoriaan nojaten. Tutkimustulosten luotetta-

vuuden tueksi esillä on huomattava määrä numeerisia mittaustuloksia, taulukoi-

ta sekä lähdekirjallisuuteen viittaavia perusteluja menetelmien valintojen ja käy-

tön suhteen. 
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Validiteetilla tarkoitetaan mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, 

mitä on ollut tarkoitus mitata (Hirsjärvi ym., 2012, s. 231). Validiteetti jaetaan 

tyypillisesti ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin (Metsämuuronen, 2011, s. 65). 

Sisäisen validiteetin kautta tutkija tai lukija pyrkivät arvioimaan sitä, että mittasi-

ko tutkija sitä, mitä hän ajatteli mittaavansa, ja ulkoisen validiteetin arviointi 

edellyttää tutkimustulosten mahdollista yleistettävyyttä ja tulosten käyttökelpoi-

suuden arviointia suhteessa johonkin toiseen tilanteeseen (Syrjälä & Nummi-

nen, 1988, s. 136–142; Yin, 2018, s. 42–45). Sisäistä validiteettia eli tutkimuk-

sen omaa luotettavuutta voidaan tarkastella muun muassa käsitteiden määritte-

lyn, teorian sopivuuden sekä mittarin muodostamisen kautta (Metsämuuronen, 

2011, s. 65). Yin (2018, s. 45) muistuttaa, että tapaustutkimuksessa tutkija te-

kee usein päätelmiä havainnoimatta itse ilmiötä, joten mahdollisten syy-

seuraussuhteiden ja niistä esitettyjen johtopäätösten kohdalla tutkijan on syytä 

tarkastella ilmiötä ja kontekstia hyvin tarkasti. 

 

Tämä tutkimus on pyritty kuljettamaan loogisessa järjestyksessä aihepiirin kat-

tavasta taustoituksesta tutkimusaiheen teoreettiseen tarkasteluun ja siitä perus-

teltujen menetelmällisten valintojen kautta aineiston analyysiin ja tulosten poh-

dintaan. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodosti teoria ajattelutavois-

ta, joka on syntynyt useiden tutkimusten ja tehtyjen havaintojen kautta (ks. 

Dweck & Reppucci, 1973; Dweck & Leggett, 1988; Dweck, 1999), ja sekä teori-

an että mittarin sopivuus on todistettu tutkimuksissa jo vuosikymmenten ajan. 

Tutkimusaihetta on lähestytty laajemmalta yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän 

tasolta, jotta tutkimuskohteena olleiden kahden hyvin erilaisen asuinalueen ja 

koulun huoltajien tilanne voidaan ottaa paremmin huomioon.  

 

Sisällön validiteetin (Metsämuuronen, 2011, s. 126; ks. myös Yin, 2018) kannal-

ta implisiittisten uskomusten ja ajattelutapojen osatekijöiden tarkastelulla on py-

ritty avaamaan tutkittavaa ilmiötä riittävän laajasti (ks. luku 3). Tutkimuksessa 

on avattu teorian mukaiset käsitteet mahdollisimman tarkasti ja yhdistetty käsit-

teet laajempaan kontekstiin. Tutkimuksen merkitystä on vahvistettu esittelemäl-

lä kattavasti aiempia tieteellisiä tutkimuksia. Aiempien tutkimustuloksen tietä-

myksestä huolimatta tutkimusta on pyritty tekemään objektiivisesti, ja kuten 

Hirsjärvi ym. (2012, s. 232) muistuttavat, tapaustutkimuksen kohdalla tekijä voi 
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aiheellisestikin ajatella, että ihmisiä eri konteksteissa koskevat tutkimukset ovat 

aina myös ainutlaatuisia. Lähteiden luotettavuuteen (Metsämuuronen, 2011, s. 

43–45) liittyen tässä tutkimuksessa on pääsääntöisesti hyödynnetty vertaisarvi-

oituja tieteellisiä artikkeleita, arvostettuja ja tunnustettuja teoksia sekä ajankoh-

taista tietoa aihepiirin ympärillä. Tutkimuksen sisäinen validiteetti on pyritty 

huomioimaan koko tutkimusprosessin ajan. 

 

Ulkoisen validiteetin kannalta huomio kiinnittyy tutkimusasetelmaan (Metsämuu-

ronen, 2011, s. 65). Tutkimuksen luotettavuuteen liittyen on muutenkin syytä 

pohtia otokseen, aineiston keruuseen sekä aineistoon liittyviä seikkoja (Vilkka, 

2007, s. 150–151). Copernicus-tutkimushankkeeseen osallistui vuosina 2016–

2017 kaksi helsinkiläistä peruskoulua. Tutkijatriangulaatioon liittyen (ks. Hirsjärvi 

ym., 2012, s. 233) tutkimukseen on osallistunut useampia tutkijoita aineistonke-

rääjinä, ja osittain samaa aineistoa on hyödynnetty aiemmissakin tutkimuksissa 

(ks. Rissanen ym., 2019; Tirri & Kuusisto, 2019). Tässä tutkimuksessa hyödyn-

netty aineisto on kerätty kyselylomakkeilla. Hirsjärvi ym. (2012, s. 195) pitävät 

kyselytutkimuksen luottamuksellisina heikkouksina sitä, että ei ole mahdollista 

varmistua siitä, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen, 

ovatko vastaajat ymmärtäneet vastausvaihtoehtoja tai ovatko he ylipäänsä sel-

villä kyselyn aihepiiristä. Tutkimuksen validiteettiin liittyen tutkittavien olisi tärke-

ää ymmärtää heille esitetyt väittämät ja vastausvaihtoehdot (Vilkka, 2007, s. 

150). Esimerkiksi Dweckin mittarissa väittämät on esitetty muuttumatonta ajatte-

lutapaa painottavassa muodossa, niin voi olla, että joissain tapauksissa vastaa-

ja on voinut ymmärtää väittämän positiivisessa valossa ja siten valinnut vasta-

usvaihtoehdon Likertin asteikon väärästä päästä (ks. Dweck, 2006, s. 12–13). 

 

Tutkimustulosten yleistettävyyttä tarkasteltaessa on ensinnäkin huomioitava ky-

selyyn vastanneiden huoltajien epätasainen jakautuminen koulujen välillä, ja li-

säksi sukupuolensa ilmoittaneista lähes kolme neljäsosaa (73,4 %) oli naisia. 

On myös oleellista pohtia, ovatko tutkimukseen osallistuneet enemmänkin hyvin 

koulussa pärjäävien lasten huoltajia, kodin ja koulun yhteistyössä aktiivisia huol-

tajia tai niitä, joita aihepiiri eniten koskettaa (ks. Rautiainen ym., 2016). Näin ol-

len ajattelutapojen koko kirjo ei ole välttämättä tullut esille tässä aineistossa. 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on otettava huomioon, että kyseessä on 
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huoltajien itsearviointi omasta ajattelustaan ja toiminnastaan. Sitä on mahdoton-

ta sanoa, kuinka totuudenmukaisesti huoltajat ovat vastanneet kyselyyn ja ovat-

ko varmasti ymmärtäneet sen, mitä heiltä on kysytty. Koulu B:n huoltajista 71 % 

ilmoitti äidinkielekseen suomen, joten suuri osa vastaajista ei ole osallistunut 

tutkimukseen omalla äidinkielellään. Vastaajat ovat hyvinkin saattaneet käsittää 

monet kysymykset väärin tai ainakin toisin kuin tutkija on ajatellut. 

 

Edellä esitettyjen seikkojen valossa tutkimustuloksia on vaikea suoraan yleis-

tää. Koska ulkoiseen validiteettiin liittyy tulosten yleistettävyys toiseen paikkaan 

ja ajankohtaan, täytyy myös ottaa huomioon ajattelutapojen luonne. Implisiittiset 

uskomukset ovat yksilön sisäistä, piilevää käsitystä kyvykkyyden luonteesta (ks. 

Dweck & Leggett, 1988), ja siten hyvin henkilökohtaisia ja jopa vaikeita sanot-

taa. Myös Tirri ja Kuusisto (2019, s. 88) muistuttavat, että kun ajattelutapoja mi-

tataan väittämien avulla, on syytä miettiä, että miten ne tavoittavat tutkittavan 

ilmiön eli yksilön tiedostamattomat uskomukset. Ajattelutapoihin liittyy vahvasti 

myös konteksti- (ks. Donohoe ym., 2012; Laine & Tirri, 2021; Levinthal ym., 

2021; Qin ym., 2020) ja tilannesidonnaisuus (ks. Rissanen ym., 2019; Schmidt 

ym., 2015) sekä niiden kehittymisen mahdollisuus (ks. Blackwell ym., 2007; 

Dweck, 2006). Ja mikä tärkeintä, ajattelutapoihin voidaan vaikuttaa kasvatuksen 

avulla (ks. Aronson ym., 2002; Dweck, 2012; Paunesku ym., 2015; Yeager & 

Dweck, 2012; Zhang ym., 2017). 

 

Tarkkaa tietoa huoltajien kokonaismäärästä Copernicus-projektissa ei ole. Kou-

lu A:ssa oli tutkimushetkellä 940 oppilasta ja heidän huoltajistaan yhteensä 451 

on mukana tässä tutkimuksessa. Koulu B:ssä oli vastaavasti 1100 oppilasta ja 

242 huoltajan vastaukset ovat mukana. Tässä tutkimuksessa tarkastelussa ol-

leet 693 huoltajan vastaukset ovat riittävä otoskoko kyselytutkimukseen (Num-

menmaa, 2008, s. 26) ja varsin edustava otos (ks. Hirsjärvi ym., 2012). Jos kui-

tenkin oletetaan, että lapsella on 1–2 huoltajaa, niin voidaan hieman arvioida 

vastausprosenttia. Laskettaessa 1,5 huoltajan keskiarvolla saadaan koulu A:n 

vastausprosentiksi 32 % ja koulu B:n 15 %. Varsinkin koulu B:n alhainen vasta-

usprosentti on syytä ottaa huomioon tulosten tulkinnassa (ks. myös Tirri & Kuu-

sisto, 2019, s. 97), mutta on myös syytä muistaa huoltajien äidinkielten laaja kir-

jo ja siten puutteellinen kielitaito, joka on varmasti vaikuttanut mahdollisuuteen 
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osallistua kyselyyn. Tutkimusaineiston tiettyjen puutteiden suhteen Nummen-

maa (2008, s. 148) lohduttaa, että harvoin kaikkia lähetettyjä kyselylomakkeita 

saadaan ylipäänsä takaisin ja varsinkaan ilman yksittäisiä puuttuvia havaintoja. 

 

Puuttuvat tiedot voivat aiheuttaa tutkijalle päänvaivaa ja ne on syytä ottaa huo-

mioon luotettavuustarkastelussa. Syinä puuttuviin tietoihin voivat esimerkiksi ol-

la, että osallistuja jättää vahingossa vastaamatta johonkin kysymykseen, hän ei 

ymmärrä kysymystä tai vaihtoehtoja riittävän hyvin tai kysely voi tuntua liian pit-

kältä (ks. Nummenmaa, 2008). Tutkimusaineistossa esimerkiksi muutaman vas-

taajan kohdalla oli niin, että he olivat taustatietoja kertomatta vastanneet aino-

astaan älykkyyden kehittymistä koskeviin väittämiin (ITI1–ITI4) ja sen jälkeen 

lopettaneet kyselyyn vastaamisen. Dweckin mittarin kohdalla muutamista yksit-

täisistä puuttuvista tiedoista huolimatta puuttuvat havainnot olivat satunnaisia. 

Palautteenantoa tutkittaessa puuttuvat havainnot eivät olleet täysin satunnaisia 

ja koska aineiston tarkastelu osoitti, että osa vastaajista (3 %) oli jättänyt koko-

naan vastaamatta mittarin väittämiin, nämä havaintoyksiköt pudotettiin perustel-

lusti pois (ks. Nummenmaa, 2008). Osa heistä oli vastannut edeltäviin ajattelu-

tapoja koskeviin väittämiin, mutta jättänyt sitten kyselyn kesken. Tässäkin tapa-

uksessa on viitteitä siihen, että kysely on voinut olla liian vaikeaselkoinen tai yk-

sinkertaisesti liian pitkä. Puuttuvia tietoja ei päädytty korvaamaan esimerkiksi 

muuttujan keskiarvolla tai mediaanilla, koska ne eivät ole todellisia mittaustulok-

sia ja voivat vääristää havaintoja. Metsämuuronen (2011, s. 529) muistuttaa, et-

tä puuttuvaa tietoa ei ole välttämättömyys korvata, mikäli aineistoa on riittävästi. 

Faktori- ja regressioanalyysin kohdalla hyödynnettiin myös parittaista pudotusta 

(Nummenmaa, 2008, s. 149), jolloin tilastoyksikkö otettiin mukaan sellaisiin ana-

lyyseihin, joissa tarvittava tieto on saatu kerättyä. 

 

Tässä aineistossa muuttujat eivät täyttäneet parametristen testien edellytyksiä 

(ks. Metsämuuronen, 2011; Nummenmaa, 2008), joten analyyseissä käytettiin 

pitkälti epäparametrisiä menetelmiä. Epäparametriset testit eivät ole yhtä voi-

makkaita (Nummenmaa, 2008, s. 248), mutta on melko tyypillistä, että ihmistie-

teissä aineiston laatuun liittyvät normaalijakaumaoletukset eivät täyty. Tulosten 

luotettavuus on kuitenkin haluttu varmistaa tekemällä rinnalla myös parametrisiä 

testejä. Klusterianalyysin, eksploratiivisen faktorianalyysin ja lineaarisen regres-
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sioanalyysin käyttö oli perusteltua (ks. luku 4.4; ks. myös Nummenmaa, 2008; 

Metsämuuronen, 2011), vaikka aineiston normaalijakaumaoletus ei täyttynyt-

kään.  

 

Kaikilla tässä tutkimuksessa käytetyillä analyysimenetelmillä saatiin selkeät ja 

perustellut ratkaisut. K-keskiarvoklusteroinnilla saatu kolmen klusterin ratkaisu 

vaikutti onnistuneelta ja laadultaan hyvältä (ks. luku 5.1). Ensimmäiset faktori-

analyysimenetelmät on aikoinaan kehitelty älykkyystutkimusten yhteydessä 

(Nummenmaa, 2008, s. 334), joten historiataustaa vasten menetelmällä on yh-

teys tämän tutkimuksen tutkimusongelmaan. Faktorianalyysillä onnistuttiin 

saamaan tulkinnallisesti mielekäs ratkaisu, jossa muuttujat latautuivat tasaisesti 

neljälle eri faktorille ilman ristiinlatausta (ks. Gorsuch, 1997, s. 533), faktorit oli-

vat ominaisarvoiltaan suositellun rajan yläpuolella ja saadun faktoriratkaisun se-

litysosuus oli hyvä (ks. luku 6.1). Regressioanalyysissä muuttujien väliset korre-

laatiot olivat melko pieniä, mikä vaikeutti kunnollisen mallin muodostamista (ks. 

Metsämuuronen, 2011, s. 713) ja selitysasteet jäivät alhaisiksi. Regressio-

analyysillä onnistuttiin kuitenkin löytämään tilastollisesti merkitseviä selittäjiä, 

mutta mallin vaatimattomasta selitysasteesta johtuen tarvittaisiin jatkoanalyyse-

jä, jotta palautteenantotapojen selittyminen ajattelutavoilla voitaisiin todentaa 

(ks. luku 6.2). 
 

7.3 Jatkotutkimusaiheita 
 

Tutkimuksen lopuksi esitellään muutamia jatkotutkimusideoita, jotka nousivat 

esiin tutkimusprosessin aikana ja pohjautuvat tämän tutkimuksen keskeisiin 

huomioihin. Tätä tutkimusta itsessään olisi kiinnostava jatkojalostaa esimerkiksi 

monimenetelmällisesti (mixed methods), jolloin voitaisiin saada yksityiskohtai-

sempaa tietoa ajattelutapoihin vaikuttavien ilmiöiden taustalta.  

 

Miksi lahjakkuus nähdään selkeästi muuttumattomampana ominaisuutena kuin 

älykkyys, ja miksi varsinkin akateemisesti koulutetut huoltajat ajattelevat näin?  

Korkeammin koulutetuista ja paremmin työllistetyistä koulu A:n huoltajista yli 70 

% piti lahjakkuutta osittain synnynnäisenä. Tämän tutkimuksen valossa olisi 

kiinnostavaa syventyä lahjakkuuden käsitteeseen, siihen liittyviin uskomuksiin ja 
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ajattelutapoihin sekä lahjakkaiden oppijoiden tukemiseen. Lahjakkuus on nähty 

tutkimuksissa alakohtaisena ominaisuutena, ja lahjakkaat yksilöt ovat hetero-

geeninen joukko ihmisiä, joilla on vaihtelevaa potentiaalia ja kyvykkyyttä yhdellä 

tai useammalla alueella (ks. Laine & Tirri, 2021; Makel ym., 2015). Laine ym. 

(2016, s. 163) näkevät, että tasa-arvoisuuden eetosta painottava Suomen kou-

lutusjärjestelmä saattaa lisätä opettajien haasteita lahjakkuuden huomioimiseen 

liittyvissä kysymyksissä. Rissanen ym. (2019, s. 206) näkevät, että Suomessa 

lahjakkaiden oppilaiden kehityksen tukeminen on pitkälti ollut yksittäisen opetta-

jien vastuulla. Koska opettajien tulisi osata tunnistaa erilainen lahjakkuus, myös 

paremmin menestyvät oppilaat tarvitsevat opettajan huomiota (Laine & Tirri, 

2021, s. 237; POPS, 2014, s. 30). Luontaisen lahjakkuuden alleviivaamisen tai 

jopa palvomisen sijaan lahjakkuutta tulisi systemaattisesti kehittää harjoittelun 

avulla, ja myös kasvattajien tietoisuutta lahjakkuudesta tulisi lisätä. 

 

Miksi sukupuolten välillä oppimiseen liittyvissä ajattelutavoissa on niin suuret 

erot? Tämän tutkimusaineiston osalta naiset edustivat kasvun ajattelutapaa, 

mutta miehistä suuri osa (40 %) näki lahjakkuuden synnynnäisenä (vrt. Dweck 

ym., 1995; Rautiainen ym., 2016). Miesten ajattelutapoja olisi kiinnostavaa tut-

kia tarkemmin, mutta heidän saamisensa tämän kaltaisiin tutkimuksiin asettaa 

omat haasteensa (ks. Levinthal & Kuusisto, 2019; Mertaniemi, 2018). Perhe-

taustan on havaittu vaikuttavan oppilaan koulusuoriutumiseen ja -asenteisiin 

(ks. Bernelius & Huilla, 2021; Karvonen ym., 2015; Leino ym., 2019; Ouakrim-

Soivio ym., 2018; Vainikainen ym., 2016), joten perhetaustan osatekijöiden vai-

kutuksista ajattelutapoihin olisi kiinnostava saada lisätietoja. Koska yksinhuolta-

japerheiden osuus Suomessa on kansainvälisesti verrattain korkea ja erityisesti 

alhaisen sosioekonomisen statuksen oppilaiden joukossa (Salmela-Aro & 

Chmielewski, 2019, s. 159), he olisivat myös mielenkiintoinen tutkimuskohde. 

 

Miksi koulu B:n huoltajien ajattelutavat ovat kasvun ajattelutavan mukaisia, mut-

ta heidän antamassaan kehuvassa palautteessa on myös muuttumattoman 

ajattelutavan piirteitä? Eräs jatkotutkimusaihe olisi syventyä tähän virheelliseen 

kasvun ajattelutapaan (false growth mindset), jossa implisiittiset uskomukset ei-

vät heijastu käytännön toimintaan, ja tarkastella lähemmin koulu B:n huoltajien 

ajattelu- ja palautteenantotapojen yhteyttä. Koska huoltajien oppimiseen liittyvät 
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uskomukset, toiminta ja palaute voivat vaikuttaa lapsen uskomuksiin, motivaati-

oon ja kiinnostuksiin (ks. Aunola, 2018; Glerum ym., 2020; Gniewosz ym., 2015; 

Kamins & Dweck, 1999; Mueller & Dweck, 1998), palautteenantotapoihin liittyen 

olisi kiinnostavaa myös tutkia, miten huoltajien antama palaute vaikuttaa lapsen 

ajattelutapoihin. 

 

Interventioilla on pystytty vaikuttamaan lasten ajattelutapoihin (ks. Aronson ym., 

2002; Blackwell ym., 2007; Qin ym., 2020), niiden on havaittu toimivan erityises-

ti koulussa haasteita kohtaavien oppilaiden kohdalla (ks. Paunesku ym., 2015; 

Yeager & Dweck, 2020) ja kasvun ajattelutavan tukemisella on omalta osaltaan 

pystytty vähentämään rakenteellisen epätasa-arvon vaikutuksia (ks. Claro ym., 

2016). Tärkeä jatkotutkimusaihe olisi toteuttaa koulu B:n huoltajiin kohdistuva 

interventio. Sillä voitaisiin pyrkiä vahvistamaan huoltajien kasvun ajattelutapaa 

(ks. Kuusisto & Tirri, 2013) ja vaikuttamaan siihen, että he saisivat siirrettyä 

ajattelutapojaan arjessaan lastensa oppimisen tukemiseen prosessipalautteen 

avulla, jolloin ominaisuuksien pysyvyyttä alleviivaavat persoonapalaute ja on-

nekkuutta korostavat kehut voisivat vähentyä. Interventioiden kautta voitaisiin 

mahdollisesti muuttaa perheiden ajattelukulttuuria kohti ahkeruuden, sinnikkyy-

den ja virheistä oppimisen ilmapiiriä. Interventiot olisivat hyödyllisiä erityisesti 

huoltajille, jotka ajattelevat lapsen kehittymisestä muuttumattoman ajattelutavan 

mukaisesti, koska näissä perheissä kehityspotentiaali on yleensä suurempi 

(Andersen & Nielsen, 2016, s. 12111–12113). Yeager ja Dweck (2020, s. 1270) 

kuitenkin muistuttavat, että interventioiden vaikutukset ovat aina heterogeenisiä, 

koska oppijat ovat yksilöitä. Makel ym., (2015, s. 209) näkevät tärkeänä, että 

kasvattajat osaisivat huomioida oppijoiden yksilölliset uskomusjärjestelmät en-

nen ajattelutapoihin kohdistuvia interventioita. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin huoltajien kehuvaa palautteenantoa onnistu-

neen koesuorituksen jälkeen. Olisi kiinnostavaa palata siihen, mikä alun perin 

sai Dweckin kollegoidensa kanssa kiinnostumaan ihmisen implisiittistä usko-

muksista eli epäonnistumisen kohtaamiseen (ks. Dweck & Reppucci, 1973; 

Dweck & Leggett, 1988). Tutkimuksissa on havaittu kiinnostavia yhteyksiä huol-

tajien ajattelutapojen ja epäonnistumiseen suhtautumisen välillä, ja näiden vai-

kutuksista lapsen ajatteluun (ks. Haimovitz & Dweck, 2016; Jose & Bellamy, 
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2012; Justice ym., 2020). Olisi mielenkiintoista tutkia huoltajien ajattelutapoja ja 

heidän suosimiaan palautteenantotapoja epäonnistumisen kohdalla. Virheet 

ovat osa elämää ja olennainen osa oppimista (Dweck, 1999, s. 57; ks. myös 

POPS, 2014, s. 47), ja epäonnistumisen näkeminen kasvattavana (failure-is-

enhancing mindset) rohkaisee prosessikeskeiseen ajatteluun haasteiden koh-

taamiseksi ja niiden selättämiseksi (Levinthal ym., 2021, s. 4). 

 

Nostetaan vielä esiin pohdinnan lopussa mainittu huoltajien osallisuus osana 

lapsen ajattelutapojen kehittymistä. Copernicus-tutkimushankkeessa on koulu 

B:n huoltajille lähetetyssä kyselylomakkeessa tiedusteltu heidän arvioimaansa 

osallistumistaan lastensa oppimiseen. Olisi hyvin kiinnostavaa perehtyä siihen 

IPI-mittarin (Inventory of Parental Influence; ks. Campbell & Verna, 2007) avul-

la, varsinkin kun tiedetään tämän aineiston valossa huoltajien kasvun ajatteluta-

vasta ja vaihtelevista palautteenantotyyleistä. Kuten on havaittu, sosiaalisesta 

statuksesta riippumatta huoltajien osallisuus lastensa oppimiseen on tärkeimpiä 

tekijöitä koulusuoriutumisen ja koulun merkityksellisyyden kokemisessa (Ep-

stein, 2019; Jeynes, 2011; Ma ym., 2016), ja huoltajien vaivannäköön ja ponnis-

teluihin liittyvien uskomusten vahvistaminen lisää oppimista kotiympäristössä 

(Justice, 2020, s. 7). Huoltajien osallisuutta, oppimiseen kannustamista sekä 

erilaisten oppimisstrategioiden tunnistamista olisi merkityksellistä tukea kasvun 

ajattelutapaa ja kasvatuskumppanuutta vahvistamalla (ks. Epstein, 2019; 

POPS, 2014). Levinthal ja Kuusisto (2019, s. 10) ovat nostavat esiin tarpeen to-

teuttaa tutkimusperustaisia kodin ja koulun kasvatuskumppanuuden käytäntöjä 

koulutusjärjestelmässä. Jos näiden toimenpiteiden avulla voitaisiin vahvistaa 

huoltajien uskoa omaan vanhemmuuteen, se voisi auttaa heitä tukemaan lapsi-

aan oppimisessa. 

 

Kuten Dweck ja Yeager (2019, s. 482) ovat todenneet: vaikka ajattelutapoja on 

tutkittu jo vuosikymmenten ajan, tähän päivään mennessä on luotu vasta perus-

ta tuleville tutkimuksille ja läpimurroille. Vielä on paljon opittavaa. 

 

Elämä on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan. 
(Muumipappa, Muumipappa ja meri 1965) 
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Liitteet 
 

LIITE 1. Copernicus-tutkimuksen kysely huoltajille liittyen älykkyyteen ja lahjak-

kuuteen. 

 
Jokaisella meistä on omat määritelmämme sille, mitä älykkyys ja lahjakkuus 
ovat. 
 
Minä määrittelen älykkyyden… 
 
 
 
Minä määrittelen lahjakkuuden… 
 
 
 
Valitse ja merkitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvastaa suhtautumistasi esitet-
tyihin väittämiin 

 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Jonkin 
verran 
samaa 
mieltä 

Jonkin 
verran 

eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

Ihmisellä on tietty määrä älykkyyttä, 
eikä sen muuttamiseksi voi tehdä juuri 
mitään. (ITI1) 

O O O O O O 

Älykkyys on jotain sellaista ihmisessä, 
jota ei voi muuttaa kovin paljoa. (ITI2) O O O O O O 
Rehellisesti sanoen et voi muuttaa si-
tä, kuinka älykäs olet. (ITI3) O O O O O O 
Ihminen voi oppia uusia asioita, mutta 
hän ei voi muuttaa älykkyyttään. (ITI4) O O O O O O 
 
 
 
 
Valitse ja merkitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvastaa suhtautumistasi esitet-
tyihin väittämiin. 

 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Jonkin 
verran 
samaa 
mieltä 

Jonkin 
verran 

eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

Ihmisellä on tietty määrä lahjakkuutta, 
eikä sen muuttamiseksi voi tehdä juuri 
mitään. (ITG1) 

O O O O O O 

Lahjakkuus on jotain sellaista ihmises-
sä, jota ei voi muuttaa kovin paljoa. 
(ITG2) 

O O O O O O 

Rehellisesti sanoen et voi muuttaa si-
tä, kuinka lahjakas olet. (ITG3) O O O O O O 
Ihminen voi oppia uusia asioita, mutta 
hän ei voi muuttaa lahjakkuuttaan. 
(ITG4) 

O O O O O O 
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LIITE 2. Copernicus-tutkimuksen kysely huoltajille liittyen kehuvaan palauttee-

seen. 

 
Lapsesi saa hyvän arvosanan kokeesta. Kuinka hyvin seuraavat lauseet kuvaa-
vat sitä, mitä todennäköisimmin sanot hänelle: 

 Ei lain-
kaan Vähän Jonkin 

verran Paljon Erittäin 
paljon 

Wau! Onpa hyvä pistemäärä! (PRAISE1) O O O O O 
Kylläpä olet fiksu tässä aineessa! (PRAISE2) O O O O O 
Teit varmasti kovasti töitä pistemäärän eteen! 
(PRAISE3) O O O O O 
Tästä näet, joskus asiat vain menevät hienosti! 
(PRAISE4) O O O O O 
Loistavaa! (PRAISE5) O O O O O 
Olet kyllä todella lahjakas! (PRAISE6) O O O O O 
Tästä huomaa, että olet ahkeroinut oppiaksesi 
uusia asioita. (PRAISE7) O O O O O 
Kokeessa taisikin olla sinulle hyvin sopivat teh-
tävät! (PRAISE8) O O O O O 
Hieno tulos! (PRAISE9) O O O O O 
Sinulla menee aina hyvin kokeissa! (PRAI-
SE10) O O O O O 
Kannatti lukea kokeeseen! (PRAISE 11) O O O O O 
Sattuipa hyvin. Taisit arvata, että näitä asioita 
kysytään! (PRAISE12) O O O O O 
Hyvin meni. (PRAISE13) O O O O O 
Olet synnynnäinen menestyjä! (PRAISE14) O O O O O 
Harjoittelit paljon ja sen huomaa tästä! (PRAI-
SE15) O O O O O 
Kävipä hyvä tuuri! (PRAISE16) O O O O O 
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LIITE 3. Älykkyyden ja lahjakkuuden kehittymistä kuvaavien väittämien keskiar-

vot klustereittain. 
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LIITE 4. Huoltajien älykkyyteen (ensimmäinen kuvio) ja lahjakkuuteen liittyvät 

ajattelutavat koulukohtaisesti. 

 

 

 
 
 
 
 
 


