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Tiivistelmä 

Viimeisennoinkymmenenvuodenaikanakehittyneissälänsimaisissasivilisaatioissapoikien         

koulumenestystyttöihinnähdenonromahtanut.Tämäonkäynytilmisekätuoreimpien           

PISA-tulostenettäpaikallistenhavaintojenkinmyötä.Suomessailmiönvolyymionkuitenkin          

ollutvoimakkaampikuinmissäänmuussamitatussamaassa.Tyttöjenjapoikienväliseterot            

akateemisessaosaamisessajakoulumenestyksessäovatkasvaneetSuomessakoko2000-luvun         

sellaisellatahdilla,ettäsenaiheuttamatlieveilmiöt,kutennuortenmiestensyrjäytyminensekä           

yliopistojen naisvaltaistuminen, ovat jo nähtävissä. 

Tässä tutkielmassaonjaoteltusekäesiteltyerilaistentekijöidenvaikutuksiapoikien          

koulumenestykseenSuomessa.Tutkielmankeskeisimpänätavoitteenaolijäsentääjakuvailla         

poikienakateemiseenonnistumiseenvaikuttaviafaktoreitaniinfysiologis-psykologisista,       

sosiaalisistakuinyhteiskunnallisistanäkökulmistatarkasteltuna.Aiheenollessanäinkinlaaja         

jamonisyinen,tutkielmassavoitiinkeskittyäkuhunkintekijäänvaintietynverran,eivätkä           

erittäinyksityiskohtaisetanalyysitaiheistaolleettässätapauksessamahdollisia.Tutkielman         

ansioksivoitaneenkuitenkinlukease,ettäseonensimmäisiälaadittujatekstejäjossaaihetta             

käsitelläänkokonaisvaltaisemmin.Keskeisimmiksipoikienkoulumenestykseenvaikuttaviksi      

tekijöiksi nousevat ainakin poikien persoonallisuustekijät, vallitseva mieskulttuuri,       

vanhempien-jaystävienvaikutuksetsekäpojilleepäedullisetkoulutuspoliittisetratkaisut.         

Tutkielmaaluettaessaonkuitenkinensiarvoisenolennaistapitäämielessä,etteiyksikään          

mainituista faktoreistavaikutapoikienkoulumenestykseenjaakateemiseenosaamiseen        

yksinään.Voisisanoa,ettäkaikkitässätutkielmassamainituttekijätovatläsnäjokaisen            

suomalaisenpoikaoppilaanelämässä,janeyhdessämäärittelevätsen,mitenyksilökoulussa           

menestyy. 

Avainsanat: poika, koulumenestys, tekijä, faktori 
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1. Johdanto 

 

Suomeen on rakennettu1900-luvun alustalähtieneräsmaailman maineikkaimmista         

koulutusjärjestelmistäniininhimillisistäjaeettisistä,kuinmyöspedagogisistajatehokkuuden          

näkökulmistakatsottuna.Varsinkinkaikilletasavertainenjailmainenperuskoulutusonsaanut          

osakseenglobaaliaihailua.Julkisenihailunkohteenaonolluterityisestimyös Suomen           

menestyskansainvälisissäPISA-kokeissa,joissasuomalaisetoppilaatovatottaneetkärkisijoja         

useinavuosina.Eräserittäinhuolestuttavapiirreonkuitenkinnoussutjulkisenkeskustelun           

aiheeksiviimevuosienPISA-kokeidenmyötä;moderneissalänsimaisissayhteiskunnissatytöt         

alkavatselvästiohittaapojatoppimisentasossa.Suomessailmiönvolyymionkuitenkinomaa            

luokkaansa. 

 

Vielä2000-luvunalussa,kunPISA-kokeitajärjestettiinensimmäistäkertaa,suomalaisten         

poikienjatyttöjensuoriutuminenolisuurinpiirteinsamallatasolla.Vuonna2009tytötolivat            

poikiaparempiaesimerkiksilukemisenosa-alueella(OECD2010,47),javuoteen2015           

mennessä tytötmenestyivät poikia paremmin jokaisellamitatulla osa-alueella, eli         

lukemisessa,luonnontieteissäjamatematiikassa. Vuoden2015PISA-tulostenyhteydessä        

PISA-kokeita järjestäväTaloudellisen yhteistyön jakehityksenjärjestöOECD (The         

OrganisationforEconomicCo-operationandDevelopment)mainitsi,ettäluonnontieteissä         

Suomioliainoamaa,jossatyttöjäolimerkittävästienemmänkuinpoikiahyvinsuoriutuvien             

oppilaidenjoukossa(OECD2016,78).YlipäätäänsekätyttöjenettäpoikienPISA-menestys           

onlaskenutSuomessakoko2000-luvunajan,muttamerkittävämpääon,ettäpoikientulokset            

ovatlaskeneettyttöjäenemmän.Kasvatustieteen tohtoriJuhaniRautopuroJyväskylän         

yliopistostaonkintodennut,että“tytötjyräävätpojatmennen tullenlähesjokaisessa           

arvioidussaoppiaineessa”,jaettä“tyttöjenmenestyspoikiinnähdenonkiistaton”(Rautopuro           

2016).ViimeaikaisetPISA-tuloksetkertovat,ettäkokonaisuutenatarkastellenSuomikuuluu         

koulutuksellisestiyhämaailmanhuippuihin,muttasukupuoltenvälinenerokasvaahälyttävää          

vauhtia.  

 

PISAoneittämättäarvostettuinstituutio,jonkajulkaisemattuloksetherättävätkollektiivista          

mielenkiintoaniinkasvatusalanammattilaisissa,poliitikoissa,kuinmediassakin.PISAon         
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kuitenkinmyös ongelmallinenesimerkiksisuhteessasiihen,miten sentuloksialuetaan          

koulutuspolitiikastapäätettäessä,jaPISA-kokeisiin itsessäänkohdistetaanvainvähän        

kritiikkiä (Kivinen& Hedman 2017). Vaikka PISA-tulosten tarkasteleminenonkin         

tuottamansanumeerisendatansapuolestaihanoivallinenkeinotutustuasuomalaisten         

oppilaiden,jatässäkontekstissaerityisestipoikienkoulumenestykseen,neeivätsinänsäkerro           

yhtäänmitääntulostentakanaolevistamekanismeista.Aiheenproblematiikkaanonsyytä          

perehtyälaajemmallaspektrilläkuinvainpelkästääntuloksiajajohtopäätöksiäkatsomalla.          

PISA:nansiostailmiö,elipoikienkoulumenestyksenkollektiivinenlaskulänsimaisissa         

yhteiskunnissa,onkuitenkinvoinutnoustaosaksijulkistatarkastelua.Esimerkiksijo          

2000-luvunalussahallituksetKanadassa,Isossa-BritanniassasekäAustraliassarahoittivat        

runsaastitutkimuksia,joissapyrittiinselvittämäänpoikienjakoulutuksenvälistäsuhdetta          

sekä“moraalistapaniikkia”jokaaiheenympärilläjotuolloinvelloi(Frank,Kehler,Lovell&             

Davison 2003, 120). 

 

Tämän tutkielmankirjoittamisen aikaan Suomi käy läpisuurta taloudellistaja          

yhteiskunnallistamuutosta,jossahallituspyrkiitoimillaanvoimakkaastikarsimaanvaltion         

menoja sekälaskemaantyöttömyyttä.NiintuoreimpienPISA-tulosten,kuinkotimaisten         

havaintojenkinmyötäonherättyuudenlaiseenajatteluunesimerkiksityöttömyydensyiden         

taustalla.ElinkeinoelämänvaltuuskuntaEVAjulkaisivuoden2017alussaanalyysin,jossase           

kertoijopa79000parhaassatyöiässäolevanmiehenolevantäysintyöelämänulkopuolella            

siten,ettäheeivätteetaihaetöitä,eivätkämyöskään opiskeletaioleeläkkeellä              

työkyvyttömyydentaijonkinmuunsyynvuoksi(Pyykkönen,Myrskylä,Haavisto,Hiilamo,&           

Nord2017,2).Samassaraportissatodetaankoulutuksenolevanratkaisevatekijämiesten           

syrjäytymisenjatyöllisyydenkannalta.Peruskouluonavainasemassaedellämainitun         

negatiivisentilanteensyntymisenehkäisemisessä.Raportinlaatinuttyöryhmäehdottiomassa         

mietinnössään ratkaisuksikouluihinesimerkiksilisääkerhotoimintaasekäsosiaali-ja         

nuorisotyönosaamista(Pyykkönenym.2017,10).Poikienkoulumenestyksenlaskueisiisole            

pelkästäänjoidenkinoppilaidenhenkilökohtainenpulmataikoululaitoksenongelma.Se         

koskettaa koko kansakuntaa ja siitä voi koitua myös yhteiskunnallinen kriisi. 
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Kysymyssiiskuuluu;mitenjamiksipojilleonkäymässänäin?Ongelmaonmonitahoinen,             

vaikeakin,jasitätäytyylähestyäniinyksilön,perhetaustan,koulun,kuinyhteiskunnan           

näkökulmista.Tämäntutkielmantarkoituksenaonjaotellajaeritellä niitäsyitä,joillaon            

vaikutusta nimenomaan poikien koulumenestykseen.  

 

 

2. Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymys 

 

Tässätutkielmassaeritelläänjajaotellaanniitätekijöitä,jotkaovatvaikuttamassapoikien           

oppimistuloksiinjakoulussamenestymiseen. Tutkielmassatutustutaanaiheestaaiemmin        

tehtyyntutkimukseensekäavataanlaajallaskaalallaniitäfaktoreita,joillaonvaikutusta           

poikien koulumenestykseen. Kirjallisuuskatsauksessa sovelletaan kvalitatiivisen     

metodologian perinteen mukaista sisällönanalyysia. Näin pyritään saamaankuvaus        

tutkittavastailmiöstätiivistetyssäjayleisessämuodossa(Tuomi&Sarajärvi2003,105).           

Tutkimusotteenontarkoitusollakuvaileva;tutkimuksentarkoituksenaoneritelläerisyitä           

poikienkoulumenestyksenlaskuntaustallaSuomessa, eikäniinkäänpäätyäsellaisiin         

johtopäätöksiintaiehdotuksiin,joidenpohjaltavoisivielätehdäratkaisujaongelman          

poistamiseksi. Kyse on pikemminkin taustatyöstä kuin ongelmanratkaisusta. 

 

Tutkittavajoukko,tässätapauksessasuomalaisetperuskoulunpoikaoppilaat,onerittäinlaaja          

jakirjavaryhmä.Onvarmaanjokseenkinitsestäänselvää,ettätutkimusaiheenjatutkittavan            

joukonollessanäinlaaja,onsuoritettavarajaamistatarkasteltavienfaktoriensuhteen.          

Yleensälaadullistatutkimustatekevätutkijaontekemisissähyvinkinpienenihmisjoukon          

kanssa(Alasuutari,Koskinen,Peräkylä,Pyörälä,Summa,Suoninen&Leskinen1995,40),           

jotensiltäosintämätutkielmaasettaahaasteentutkijallerajaamisensuhteen.Hyvinuseinon             

kuitenkinvaikeatietää,mitkä tekijätvaikuttavattutkittavaankohteeseenennenkuin          

tutkimusaineistoononehdittykunnollatutustua(Alasuutariym.1995,54),jotenpäädyin           

tutkijanajakamaanpoikienkoulumenestykseenvaikuttavattekijätkolmeenerikategoriaan;         

sisäsyntyisiin eli henkilöstä itsestäänjohtuviintekijöihin,ulkoisiin tekijöihin,ja         

yhteiskunnallisiintekijöihin.Sisäsyntyisillätekijöillätarkoitantässätutkielmassaniitäpoikien         
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koulumenestykseenvaikuttaviatekijöitä,jotkakumpuavatyksilöstäitsestään.Niitäovat         

esimerkiksipersoonallisuusjatemperamentti.Ulkoiset tekijätkäsittävätesimerkiksieri         

sosiaalisetympäristötsekäperheensosioekonomisenaseman.Yhteiskunnallisiatekijöitäovat         

esimerkiksikoululaitoksentoimintasekäopettajienvaikutuspoikiin.Lähdemateriaaliinsekä         

aikaisempiintutkimuksiintutustuessaniolenkäyttänytesimerkiksijuurikinedellämainittuja         

termejä.Lisäksitutkielmanluotettavuudenkannaltakäsiteltävänkirjallisuudenjatutkimuksen         

tuoreusontärkeää,jotenolentarkoituksenomaisestijättänytennenvuotta1990laadituttekstit            

kokonaanpoistästätutkielmasta.Tutkielmanluotettavuudenkannaltaonoleellistamyöskin          

mainita, ettäkäsiteltävätkategoriatjafaktoritovattutkielmanrajaamisenvuoksivain           

katsauksiaeritekijöihin;esimerkiksiystävienvaikutuksestapoikienkoulunkäyntiinontehty          

valtavastierilaisiatutkimuksia,muttatässätutkielmassatärkeintäonantaayleisestikuvaus           

siitä, kuinka ystävyyssuhteet vaikuttavat poikien koulumenestykseen. 

 

Tutkittavanjoukonollessanäinsuurijaheterogeeninenryhmä,ontutkielmantieteellisen           

luotettavuuden kannalta tärkeää mainita, että tutkielmassa esitettävät faktat ja         

tutkimustuloksetovatyleistyksiä.Suurinosatutkielmassakäsiteltävistätutkimustuloksistaon         

saatututkimallaerittäinsuurtajoukkoaihmisiä.Tämätarkoittaa,ettätutkittavanaolleen           

joukonsisälläyksittäistenvastaustentaitulostenhajontaonvoinutollasuurtakin.Tulkinnat            

esimerkiksi miessukupuolen olemuksesta sekä syistä, jotka vaikuttavat poikien        

koulumenestykseen, ovat yleistyksiä; käytännössä se,mikä vaikuttaa toisenpojan         

koulumenestykseenmerkittävästi,eivälttämättävaikutasuurimpaanosaanmuistapojista,ja          

toisin päin. 

 

En ole myöskään katsonut mielekkääksi lähteätutkimaanainoastaan esimerkiksi         

alakouluikäistenpoikaoppilaidenkoulumenestyksenvaikuttimia,vaantutkielmassasanalla       

poikaoppilasviitataanyleensälaveastiperuskouluikäiseenoppilaaseen(1.-9.luokkalaiseen),         

elleierikseenmainitaoppilaidentaipoikienolevanjuuritietynikäisiäjotaintiettyäaihetta             

käsiteltäessä. 
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Tutkijapositioni on mielenkiintoinen seikka tutkimusaiheeni kannalta. Suoritin       

oppivelvollisuuteniperinteisessäsuomalaisessaperuskoulussavuosina2000-2009.Identifioin       

itsenimyösluontevastimiessukupuoleenkuuluvaksi,niinhenkisestikuinfyysisestikin.Näiltä          

osin allekirjoittaneella on paljonkin kokemuksia, mitä tuleepoikien kokemuksiin         

koulumaailmastajaopiskelusta.Menestyinkuitenkinsuhteellisenerinomaisestikoulussa,eikä         

minullaollutsuurempiahaasteitaesimerkiksioppimisensuhteen.Tältäosinkokemuspohjani          

onhatarampi.TuomijaSarajärvi(2003)ovatlistanneetMertonin(1957)määrittelemätneljä            

tieteentekemisenperusnormiaeliohjesääntöä,jotkaovattiivistetysti1)tieteenuniversalismi,           

2)tieteellisentiedonjulkisuus,3)puolueettomuus,ja4)järjestelmällinenkritiikki(Tuomi&            

Sarajärvi2003,123-124).Näistäneljästäerityisestitieteentekemisenuniversalismisekä          

puolueettomuusjohtavatsiihen,ettätutkijapositionionoltavatässätapauksessatarkasteleva,          

eikä niinkään omilla kokemuksillaan osallistuva keskustelija. Pyrin tutkielmassa        

mahdollisimman objektiiviseen tiedon tuottamiseen. 

 

Tutkielmankannaltakeskeisiäkäsitteitäovatpoikajakoulumenestys.Eioleyhdentekevää,           

miten esimerkiksitermipoikamääritellään, silläsiitäesiintyymonenlaisia tulkintoja          

näkökulmasta riippuen. Tarkempi käsitteiden määrittely on suoritettu luvussa 3. 

 

Tältäpohjaltatutkimuskysymyksenionseuraava:MITÄ OVATNETEKIJÄT,JOTKA          

VAIKUTTAVAT POIKIEN KOULUMENESTYKSEEN SUOMESSA? 
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3. Tutkielman keskeisimmät käsitteet 

3.1. Poika 

ViittaantässäyhteydessälaajastilastenpsykiatriJariSinkkosenteokseenElämänipoikana          

(2005),jossaSinkkonenkäsitteleeyksityiskohtaisestimiessukupuolta niinbiologisesta,        

psykologisestaettäsosiologisestanäkökulmistakatsottuna.VertailenSinkkosennäkemyksiä        

evoluutiobiologiJoanRoughgardenin(2013)vastaaviin,jonkajälkeenmäärittelentutkielmani         

käsitteen poika. 

 

Sinkkonen(2005)onlähestynytaihettakieliennäkökulmasta.Jokainenenglantiaopiskellut          

tietääkyseisenkielensisältävätkaksisukupuoleenviittaavaasubstantiivia,‘sex’ja‘gender.’           

Sana‘sex’tarkoittaahenkilönbiologistenjaulkoistentekijöidenpohjaltamääriteltyä          

sukupuolta,jasana‘gender’viittaasukupuolenpsykososiaaliseen,henkiseenmäärittelyyn.         

Biologisia sukupuoliaonihmiselläperinteisestitulkittuolevankaksi,mies (lapsesta          

puhuttaessapoika)janainen(lapsestapuhuttaessatyttö).Näidenkahdensukupuolenvälillä           

vallitseeseksuaalinenjännite,jokaselittyylisääntymisbiologiallasekäbiologisistatekijöistä         

johtuvillasukupuoltenfyysisilläeroavaisuuksilla.Sosiaalinensukupuoli(gender)onlähes         

irtaantunutseksuaalisestasukupuolesta,jasevoisisältäämonenlaisia,monitahoisiatulkintoja          

omastasukupuolestasekäsiitä,mitenyksilötuositäelämässäänilmi.Nykyäänjulkisessa            

keskustelussavoimakkaastikorostetaansukupuolensosiaalista-jakulttuuristaaspektia.Tämä         

voiSinkkosenmukaanjohtuasiitäkin,ettäsuomenkielessäesiintyyvainyksisukupuolta            

tarkoittava sana, eli ‘sukupuoli.’ (Sinkkonen 2005, 24-31.) 

 

Myös Roughgarden (2013) painottaa eroa biologisen sukupuolen jasosiaalisen         

sukupuolitulkinnanvälillä.‘Uros’ja‘naaras’ovatbiologiankäsitteitä,joillaerieliöiden           

sukupuolimääritetään.Esimerkiksinisäkkäiden,kutenihmistentapauksessa,määrittävätekijä         

onX- jaY-kromosomi. Monien muiden eläinluokkien,kutenlintujen,matelijoiden ja           

sammakkoeläintenurokseteivätomaay-kromosomia.Siksipuhtaastibiologinenmääritelmä         

sukupuolestasaadaanvainsukusolujavertaamalla.Yksinkertaistettunanaaraillaseonisompi          

(munasolu)jauroksellapienempi(siittiösolu).Siinämissä‘uros’ja‘naaras’ovatabsoluuttisia            
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biologisiakategorioita,käsitteet‘mies’ja‘nainen’ovatihmisenluomiasosiaalisiakäsitteitä.           

Biologisessamielessämiehetjanaiseteroavattoisistaanpuhtaastianatomisesti,muttaeroja           

onmyössosiaalisestimääritellyinmonineritavoin.Kyseonesimerkiksisiitä,millaisena            

sukupuolensaedustajaonnähtyeriajanjaksoilla.Keskiajanmieskäyttäytyijapukeutuihyvin            

eri tavalla kuin nykyaikainen mieshenkilö. (Roughgarden 2013, 23-24.) 

 

Sinkkonenkuitenkinhuomauttaa,ettälapsenminuus kehittyyhänenruumiillisuutensa         

ympärille.Anatomia vaikuttaapaitsihänenkehitykseensäniinmyös siihen,miten hän           

ajattelee.Ihminenonnäinolemukseltaanpsykofyysinenkokonaisuus.Tässäkeskeisessä         

asemassaonpoikientapauksessakivestenerittämäsukupuolihormonitestosteroni.Eräässä         

tutkimuksessahavaittiinmuun muassa korkeidentestosteronitasojenjaantisosiaalisen        

käyttäytymisen välinen yhteys. (Sinkkonen 2005, 26, 39-41.) 

 

KirjaansatehdessäänSinkkonenontoteuttanutvapaastimuotoiltuna‘pienoistutkimuksen’,        

jotahänitseeikuitenkaannimittäisivarsinaisestitutkimukseksi.Tämäaineistokoostui271            

ala-jayläkouluikäisenkirjoituksestasiitä,millaistaheidänmielestäänonollatyttötaipoika,             

jamillaista olisi olla toisensukupuolen edustaja. Tyttöjen murheet painottuivat          

koulunkäyntiinjaulkonäköön.Poikienongelmananäyttiolevanse,ettäjohonkinryhmäänoli            

pakkokuulua,vaikkaryhmännäkemyksetjaodotuksetsaattoivatollaristiriidassaoman           

ajatusmaailmankanssa.Sinkkosenmukaan poikienkulttuurinenliikkuma-alanäyttäytyy        

huolestuttavan kapeana. (Sinkkonen 2005, 26-27, 182.) 

 

Näidentekstienpohjaltavoidaannähdäabsoluuttistenbiologistenfaktojenjasosiaalisten          

konstruktioidenvälisetyhteydetjaeroavaisuudet.Kuitenkinkäytännössäihminenilmentää         

useimmitensitäsukupuolta,jotahänmyösbiologisestiedustaa.Nämäilmentämismuodot,          

sukupuoliperformanssit,kuitenkinvaihtelevatlaajaltikinyksilöstätoiseen.Tässätutkielmassa        

käytäntermiäpoikaviittaamaanyleisestiyleiseentulkintaanmiessukupuolesta,enkähuomioi          

esimerkiksi seksuaalisuuden näkökulmia tämän asian suhteen.  
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3.2. Koulumenestys 

Arkikielessäonmelko vaivatontaymmärtää,mitäkoulumenestyksellätarkoitetaan.Sillä         

viitataansiihen,saakooppilashyviävaihuonompiaarvosanojakoulutyössään.Jotta          

oppilaidenarviointiolisiylipäätäänmahdollista, onluotavajonkinlainenasteikkosiitä,          

minkälaisella suorituksellasaaminkäkin arvosanan.Tällaistasuorituksestaannettavaa        

arviointiakutsutaansummatiiviseksiarvioinniksi.Arvioinninkohteenaontällöinoppilaan         

työn lopputulos tai suoritus, eikä siinä oteta huomioon lopputulokseen johtaneita tekijöitä. 

Opetushallituksen vuonna 2014 julkaisemassa tuoreimmassa Perusopetuksen      

opetussuunnitelmanperusteissapainotetaanformatiivistaarviointia,jonkapainopisteenäon        

oppilaan oppimisen edistäminen. Tällaisessa arvioinnissa fokus on arvioinnin        

monipuolisuudessa.Arviointiatuleetapahtuakokoajan,elisentuleeollakiinteäosaopettajan             

jaoppilaanvälistäpedagogistatoimintaajavuorovaikutusta.Arvioinnintuleeollasellaista,           

ettäsiitäsaatupalauteauttaaopettajaaohjaamaanopetustaanoppilaantarpeidenmukaisesti.           

(Opetushallitus 2014, 47.) 

 

Perusopetuksenopetussuunnitelmanperusteet(2014)nimeäväterityisiksiarvioinninkohteiksi        

oppilaanoppimisen,työskentelynjakäyttäytymisen.Näistätutkielmaniaihepiirinkannaltaja          

tässäyhteydessärelevanteinonoppimisenarviointi.Perusopetuksenopetussuunnitelman        

perusteetpainottavat,ettäoppimistatarkastellaankumulatiivisestisiten,ettäosaamisen         

lisääntymistäverrataanoppilaanomaanaikaisempaanosaamistasoon.Oppilaalletuleeantaa         

monipuolisestipalautettaoppimisestaanjahuolehtia,ettähänenoppimisensaedellytykset         

säilyvät. Oppilaan osaamistason kartoittamisessa käytetään Perusopetuksen      

opetussuunnitelmanperusteisiinkirjattujavaltakunnallisiajaainekohtaisiaarviointikriteerejä,       

joissakerrotaanhyvänarvosanankriteerit6.-ja9.luokkienpäättötodistustavarten.            

(Opetushallitus 2014, 49.) 

 

Tässätutkielmassatermilläkoulumenestysviitataanlaveastitarkoittamaanoppilaidenoman         

taito-jaosaamistasonmukaistaopinnoissamenestymistä.Tutkielmankannaltamerkittävääon          

erityisestipoikaoppilaidenkoulumenestykseenvaikuttavatasiat,eikätarkastelunkohteena        
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sinänsäoleitsekoulussamenestyminen. Lisäksi,kuntutkielmassapuhutaanpoikien          

laskeneestakoulumenestyksestä,tarkoitetaansillänimenomaansuomalaistenpoikaoppilaiden       

laskenuttakoulumenestystätyttöihinnähden.Huomioonpoikienjatyttöjenoppimistulosten          

eroissa, eikä niinkään koulumenestyksen vaihtelusta poikien kesken. 
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4. Poikien koulumenestykseen vaikuttavia tekijöitä 

 

4.1. Sisäsyntyiset tekijät 

 

Näillätekijöilläviittaanniihintekijöihin,jotkakumpuavathenkilöstäitsestäänjaovatsiten            

vaikuttamassa hänen koulumenestykseensä. 

 

 

4.1.1 Biologinen sukupuoli 

 

Puhtaastibiologisestanäkökulmastakatsottunamiessukupuolinäyttäytyyalunperinjajopa         

luonnollisestikinepävakaampanasekähauraampanakuinnaissukupuoli.Sikiönkehittyminen        

miessukupuoliseksialkaanoinraskausviikollakuusi,jatämänprosessinkäynnistääsikiön          

Y-kromosomissaolevayksittäinengeeninimeltäänSRY(sex-determiningregionofY).Kyse           

onyhdeneksonineliyhdengeeniäkoodaavanosasenmittaisestapätkästäperimääeliDNA:ta             

(Sinkkonen 2005, 39-40). 

 

Maalaisjärjelläajateltunavoitaisiinkuvitella,ettäjoSRY-geeninäärettömänpienikokotekisi           

miessukupuolesta haavoittumamman kuin naissukupuolesta. Kyse on kuitenkin       

sukupuolikromosomienyhteistoimijuudesta.Sukupuolikromosomittoimivatainapareina.      

MiehillätämäyhdistelmäonXYjanaisillaXX.LääketieteessäXY-kromosomistomielletään           

“hankalammaksi”, koska tällöin sukupuolikromosomeilta puuttuu kaksoiskappale.      

Cacciatoren jaKoiso-Kanttilan (2009)mukaan kromosomin kaksoiskappale toimii        

eräänlaisenavarmuuskopiona,jokaehkäiseeesimerkiksierilaisiaperinnöllisiltäsairauksilta.        

Näitäkyseisiäsairauksiatunnetaanainakinylituhat,jauseatniistäaiheuttavateriasteista            

kehitysvammaisuutta.VirheellinengeenipojanX-taiY-kromosomissaaiheuttaaainanäitä          

oireita.Tytöt,joillaonsiissukupuolikromistoXX,ovatyleensäainaoireettomia.(Cacciatore            

& Koiso-Kanttila 2009, 21-22.) 
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Tutkimuksissaonpystyttyosoittamaanmiessukupuolen biologinenriskialttiussuhteessa        

tyttöihin.Poikasikiöilläonsuurempivammautumisriskikuintyttösikiöillä.Geneettisten        

poikkeavuuksienjafyysistenvammaisuuksienlisäksipojillaesiintyypaljontyttöjäenemmän          

eriasteisia kehityshäiriöitä, jotka ilmenevät esimerkiksi dysleksiana sekä       

käyttäytymishäiriöinä.Erilaisiakäyttäytymishäiriöitäovataggressiivisuus,hyperaktiivisuus      

sekäsosiaalinen-jaemotionaalinenkypsymättömyys.Pojillamyösesiintyytyttöjäuseammin          

henkistäjälkeenjääneisyyttä. Biologiaselittäneesiisainakinosanpoikienoppimis-ja          

kouluvaikeuksista. (Poussu-Olli 1998, 115.) 

 

CacciatorejaKoiso-Kanttila(2009)näkevättämänkaltaisenedellämainitunepävakauden         

syyksievoluution.EpävakaayhdistelmäXY takaa,ettäyksilöllistävaihteluaesiintyy          

miespuolisissa jälkeläisissäenemmän.Pidemmälläaikavälillätästäonhyötyäihmisen         

evoluutionkannalta katsottuna. On spekuloitu,ettämiesten keskuudestalöytyisivät         

esimerkiksiihmiskunnanälykkäimmätsekä“tyhmimmät”yksilöt.Tästäeikuitenkaanole          

tarpeeksitieteellistänäyttöä.Poikiamyössyntyyjakuoleeenemmänkuintyttöjä,mikäsekin             

onevoluutiontapaluodalisäämonimuotoisuuttaihmislajingeeniperimään.(Cacciatore&          

Koiso-Kanttila 2009, 22.) 

 

 

4.1.2. Persoonallisuus 

 

Jokainenihminenonerilainen,omanlaisensayksilö.Useinjollaintavallamassastaerottuvia           

ihmisiäsaatetaanarkikielessäkutsuapersoonallisiksi.Persoonallisuudellatarkoitetaannäin        

ollenjonkintietynihmisenomaleimaisiapiirteitä.Psykologiassapersoonallisuudelleon         

monia hiemantoisistaanpoikkeaviamääritelmiä, mutta niidensisältöonkutakuinkin          

samanlainen.Metsäpelto jaFeldt(2009)pitävätPervinin(2003)määritelmääpersoonasta          

ajatusten(kognitioiden),tunteiden(emootioiden)jakäyttäytymisenkokonaisuutenakenties        

kaikkein selkeimpänä. Tämä kokonaisuus, persoonallisuus, on jokaiselleihmiselle        

omaleimainensekämelkostabiilieriaikoinajaeritilanteissa.Persoonallisuusvaikuttaamyös            

siihen,mitenihminensopeutuuympäristöönsä.(Metsäpelto&Feldt2009,18).Dunderfelt           

(1998)puolestaanesitteleepersoonallisuudentasojenrakenteen,jokakoostuuihmisen         

sosiaalisestaminästä (koulutus,kulttuurijaikäpolvi),kasvatetustaminästä (lapsuuden         
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vuorovaikutussuhteet,opitutarvot,säännötjamallit)sekäydinminästä(itseohjautuvuus,oma          

tahtojaelämänkulku, syntymättömätvoimavarat). Näitä kolmea persoonallisuuden        

peruselementtiäohjailevatihmisenfysiologinenbiologiasekätemperamentti.(Dunderfelt        

1998, 21). 

 

Persoonallisuuttaluonnehtivatpaitsipysyvyysjasäännönmukaisuus,niinmyösmuuttuminen         

jakehittyminen.Lapsetesimerkiksioppivatjovarhain,ettäihmistenkäyttäytyminenon           

jossainmäärinennustettavissaolevaa.Tähänperustuujokapäiväinenvuorovaikutus.Lisäksi         

ihmisenkokonaisvaltainenpsykologinenhyvinvointirakentuuminä-kokemuksen varaan.       

Voidaanpelkistetystiajatella,ettäihmisenkokoelämäonhänenkokemustensasumma.           

Persoonallisuusvaikuttaatulkintaammetodellisuudesta.Sesiisvaikuttaasiihen,miten         

reagoimmeeritilanteissa,millaisiareaktioitamemuissaihmisissäherätämmesekäsiihen,           

millaisiin ympäristöihinjaihmissuhteisiinhakeudumme.Sisäsyntyinenpersoonallisuus       

kehittyyiänmyötäihmisenaltistuessaerilaisilleulkoisilletekijöille,kutenpositiivisilleja           

negatiivisillekokemuksille.Myöserilaisiinyhteisön-jayhteiskunnanrooleihinasettuminen         

muokkaaihmisenpersoonallisuuttavarsinkinaikuisiällä.Esimerkkinävoidaanmainitalapsen         

syntymänmyötä aikuiselle tulevavanhemman rooli,jokakytkeytyy sittenosaksi          

persoonallisuutta. (Metsäpelto & Feldt 2009, 18-19.) 

 

 

4.1.3. Motivaatio 

 

Persoonallisuuteen liittyyvahvastimyös motivaation käsite.Motivaatiolla tarkoitetaan        

ihmisensisäistätahtotilaa,jokaaikaansaa,ohjaileesekäylläpitäätoimintaa.Lisäksi          

persoonallisuusohjaileemotivaatiotasensuhteen,mitenyksilötekeevalintojaeritoiminta-ja            

käyttäytymisvaihtoehtojensuhteen.Motivaatiovoidaankarkeastijakaakolmeenerityyppiin.         

Ensimmäinenniistäonerokestävänmotivaationjahetkellisenmotivaationvälillä.Kestävä           

motivaatio onsitä,ettäihminenomistautuujollekintietylleintohimonsakohteellekoko           

elämänsäajan.Ammattiurheilijaonhyväesimerkkikestävästämotivaatiosta.Hetkellinen         

motivaatio onkestävänmotivaationvastakohta.Joshenkilöesimerkiksihuomaakeittiön          

olevanlikainen,hänsaahetkellisenmotivaationsiivotasen.Toinentapamääritellämotivaatio            

 
 
14 



 

onjakosisäiseenjaulkoiseenmotivaatioon.Ulkoisellamotivaatiollatarkoitetaansitä,kun           

yksilötekeejotainulkoistenvaikuttimienvuoksi.Hänsaattaaesimerkiksiopiskellakovasti           

matematiikkaapäästäkseenläpikokeesta,vaikkahenkilökohtaisellatasollavihaisikinkyseistä         

oppiainetta.Sisäinenmotivaatioontämänvastakohta.Siinähenkilötekeejotainomanhalunsa            

vuoksi.Taiteilijatovattästähyväesimerkki.Heidäntyöstänsäsaamakorvauseivälttämättä            

olekovinkaansuuri,muttasiitähuolimattaheeiväthaluaelämässääntehdämitäänmuuta             

kuinsitä,mitä rakastavat.Kolmas motivaation määrittely koskeejakoalähestymis-ja           

välttämismotivaatioihin.Ihmisetjamuutkin eliötpyrkivätkohtiparempiaolosuhteitaja          

sellaisiaasioita,joistasaamielihyvää. Kielteisiksi koettujaasioitapyritäänsensijaan           

välttämään.Näissäkolmessamotivaationluokittelemisentavoissatuleehuomioida,etteivätne          

oleabsoluuttisia,janeesiintyvätyleensäainayhtäaikaisestitoiminnanaikana.(Lehtinen,           

Vauras & Lerkkanen 2016, 143-145.) 

 

Oppimisensuhteenmotivaatiollaonmerkittävävaikutus.Opetuksenlähtökohtanaonohjata          

oppilastakohtiitsesäätöistäoppimista.Tällöinoppimistaohjaileesisäisenmotivaation         

mukaisetmekanismit.Lähtökohtaisestikuitenkinmotivaatioidenlähteetovataluksiulkoisia,         

muttatilanteidenpitkittyessähenkilövoialkaaliittämääntoimintaanmyösomiasisäisiä           

motivaatioitaan.Kouluissaoppilasonperinteisestitotuttukiinnittämäänhuomiosuorituksiin         

jaesimerkiksikoetuloksiin, eikäomansisäisentietämyksenjamuun kompetenssin          

lisäämiseen.Näinollenmotivaationvaikutuskoulumenestykseenonkaksihaarainen;siihen         

vaikuttaahenkilönomasuhtautuminenasioihinsekäkoulunomatmekanismitmotivaation          

luomisessa. (Lehtinen ym. 2016, 180-183.) 

 

 

4.1.4. Temperamentti 

 

Temperamentillatarkoitetaanihmisentapaajatyyliäreagoidaympäristöönsäsekäomiin          

sisäisiin tuntemuksiinsa,kuten esimerkiksi nälkään, väsymykseen jatunnetiloihin.        

Temperamenttionainahenkilökohtainen,synnynnäinenominaisuusjollaonneurobiologinen         

tausta.Nykykäsityksenmukaanjuuritemperamenttionsetekijä,jokaaiheuttaaihmisten           

persoonalliset eroavaisuudet. Vaikka ihminenaltistetaanläheskoko elämänsäajan         
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voimakkaastierilaisillekasvatus-sekämuillevaikutusmetodeille,temperamenttieioleellisesti         

juurikaanmuutusyntymänjälkeen,vaikkakinsenilmentäminenluonnollisestimuuttuuja          

kehittyyyksilönkypsymisenmyötä.Ihmisetsiisreagoivaterilaisiinulkoisiinjasisäisiin           

ärsykkeisiineritavoilla,jajuurinäitäerojareaktioissakutsutaantemperamenteiksi.          

(Metsäpelto & Feldt; Keltikangas-Järvinen 2009, 50-51.) 

 

Nimenomaan suomalaisessakoulukontekstissa temperamenttiaon erityisenpaljon ja        

ansiokkaastitutkinutHelsingin yliopistonpsykologianlaitoksenemeritaprofessoriLiisa        

Keltikangas-Järvinen. Vuonna 2007 julkaistussatutkimuksessaKeltikangas-Järvinen      

kollegoineenosoitti,ettäsuomalaisissayläkouluissatietyttemperamenttipiirteetsaattavat        

selittääoppilaanarvosanoistajopaneljäsosan.Huomionarvoisintanäissätutkimustuloksissa        

olivat erot sukupuolten välillä. Tietyt länsimaisten hyvien arvojen mukaiset         

temperamenttipiirteet,kutenhyväntuulisuus,sopeutuvuus,vahvaitsehillintäsekävähäinen        

ujousnostivattyttöjenarvosanoja.Samanlaistakorrelaatiotaeiolluthavaittavissapoikien          

osalta,päinvastoin.Mikäli poikaoppilasolitemperamentiltaannäidenedellämainittujen         

temperamenttipiirteidenvastainen,selittisemerkitsevästi hänenhuonojaarvosanojaan.        

Tällaista vastaavaa korrelaatiota eilöytynyttyttöjenosalta,vaanheidänhuonompi          

koulumenestyksensäjohtuimuistatekijöistä.Tämäntutkimuksenperusteellavoitiintodeta,         

ettäkoulujen emotionaalinenjatemperamenttinenympäristöonristiriidassapoikien         

luontaisten temperamenttien kanssa. (Metsäpelto & Feldt; Keltikangas-Järvinen 2009, 63.) 

 

Miten on mahdollista, että koulu näyttäytyy tältä osin pojille tyttöjä          

epäoikeudenmukaisempana?Temperamenttivaikuttaapaitsioppilaanoppimistyyliin-ja       

tapoihin,myöshänensuhtautumiseensakouluakohtaan.Oppilaantemperamentinjahänen          

koulumenestyksensävälikädessäonkuitenkinopettaja.Oppilaantemperamenttivaikuttaa        

siihen,millaisenaopettajanäkeeoppilaansa,jamitenhänsuhtautuutähän.Tottakaimyös             

opettajanomallatemperamentillaonvaikutusta.Temperamentitvaikuttavatjokapäiväisessä        

vuorovaikutuksessamme,mutta neeivätsaisivaikuttaaseikkoihin,joitatulisiarvioida          

mahdollisimman objektiivisesti, kuten kouluarvosanoihin. Tämä on kuitenkin täysin        

inhimillistä,kenties jopaväistämätöntä, sillätemperamentitohjailevat jokapäiväisiä        

diskurssejamme. (Keltikangas-Järvinen 2006.) 
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4.2. Ulkoiset tekijät 

 

Näillä tekijöilläviittaanniihinkulttuurisiinjasosiaalisiintekijöihin,jotkaulkoapäin          

vaikuttavat yksilöön ja sitä kautta hänen koulumenestykseensä. 

 

 

4.2.1. Hegemoninen ja toksinen maskuliinisuus 

 

Tietynlainenkäyttäytyminenonominaistapojilleniinkoulumaailmassakuinmuissakin         

ympäristöissä.Lauriala(2012)puhuu“poikakoodista.”Sillätarkoitetaankäyttätymispiirteitä        

jaasenteita, joillaon merkitystä poikien koulutoimintalle, asennoitumiselle sekä         

vuorovaikutussuhteille. Poikakoodi onluonteeltaansosiokonstruktiivista,japojatitse        

ruokkivatniitäsosiaalisiaodotuksiajanormeja,joidenmukaanheidäntulisipoikayhteisössä           

elää.Selkein havaintoon,ettäkoulussamenestyminen jakaikenlainenpositiivinen          

suhtautuminenopiskeluakohtaanonperinteisestiollutpoikakoodinvastaista.Lauriala         

kuitenkinhuomauttaa,ettätämälieneeliianstereotyyppinennäkemysasiasta,sillämonet           

tekijät,kutenesimerkiksikulttuurisettekijätjapersoonallisuustekeväterojapoikienvälilleja            

näinollenpoikakoodivaikuttaatoisiinpoikiinvoimakkaamminkuintoisiin.(Lauriala2012,           

32.) 

 

Poikakoodille perinteisempi jatieteellisestihyväksytympi termilieneehegemoninen        

maskuliinisuus. Toisinaan puhutaanmyös traditionaalisestamaskuliinisuudesta. Näillä       

tarkoitetaankutakuinkinsamaa,kuinmitäkäsitteellämiehisyysonperinteisestijaglobaalisti           

tarkoitettu;miehentuleeollaulkoisestiaktiivinen,miehetovatäänekkäitäjamiestentulee            

ainajakaikkiallatehdäparhaansa,mitä tuleevaikutuksentekemiseenvastakkaiseen          

sukupuoleen.Kaikenlainen toiminta,jokanähdään tämänperinteisenmieskäsityksen        

vastaisena,voidaanleimatajopafeminiiniseksitaihomoseksuaaliseksi.(West2002,4.)          

Westin (2002)mukaanhegemoninenmaskuliinisuusonmyössyysiihen,miksipojatlähes            

systemaattisestialisuoriutuvatkouluissa.Karkeastiilmaistunahegemonisenmaskuliinisuuden       

mielestä “lukeminen on nörteille, homoille ja tytöille.” 
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Miehuusonsubjektiivinenkokemus,muttakulttuurinenpoikakoodiohjaajaennenkaikkea           

valvoojokaisenpojankäyttäytymistä.Tämäluonnollisestikintuntuumonista pojistaja          

miehistä ahdistavalta,silläheeivätkykenemukautumaan tähäntiukastinormitettuun          

protokollaan. Niinpäviimeaikoinahegemonistamaskuliinisuuttaonalettupsykologian         

piirissänimittäämyöstoksiseksimaskuliinisuudeksi(engl.toxicmasculinity).Tälläviitataan          

yleisestihegemonisenmaskuliinisuudenpiirteisiin,jotkanähdäänhaitallisinayhteiskunnalle        

sekäeritotenmiehille itselleen.Vuonna 1992julkaistiinseitsemänmuuttujaa sisältävä          

miestenroolitustajanormejakäsitteleväindeksi,joistaLevanttutkijakollegoineenkatsoi          

traditionaalisenmaskuliinisuudenrakentuvan.Nämämuuttujatolivatkaikkienfeminiinisten        

asioidenvälttäminen,tunne-elämänrajoittaminen,kovuudenjaaggressiontarpeellinen        

sympatisoiminen,itsenäisyydenylikorostaminenjastatuksenennenkaikkinentavoittelu,       

esineellistävätasenteetseksuaalisuuttakohtaansekähomofobisuus.Levanthuomauttaa,että         

näiden listattujen muuttujien mukainen käyttäytyminen oli vahvimmillaan ennen        

sukupuolikäsityksenreformaatiota,jonkakatsotaanalkaneen1970-luvulla.(Levant1995,        

260-261.) Tällainen ahdas normisto aiheuttaamiehille erilaisia,lähinnäpsyykkisiä         

terveyshaittoja;radikaaleimpanaesimerkkeinäYhdysvaltojenvankilatjaniissävallitsevat        

hypermaskuliiniset ympäristöt, joista on saatu tutkimusnäyttöä ylikorostuneen       

maskuliinisuuden ja itsetuhoisen käyttäytymisen yhteydestä (Mankowski & Smith 2016, 71). 

 

Hegemoninen (toksinen)maskuliinisuus on osa tyypillistäsukupuolistereotypiaaeli        

ennakkoluuloistamielikuvaa miehen olemuksesta.Esimerkkinätällaistenstereotypioiden       

käytännönvaikutuksestaSuomessavoidaanmainita korkeakoulutuksensegregaatio,jolla        

tarkoitetaankoulutuksessasukupuoltenvälistäeriytymistäjaepätasapainoa(Terveyden-ja         

hyvinvoinninlaitos2018).Tekniikanalatovatylivoimaisenmiesvaltaisia,kunpuolestaan          

esimerkiksi kasvatustieteet ovat samallatavoinnaisvaltainen ala. Kyse on alojen          

aikaansaamistamielikuvista; vaikkapojatsuoriutuvatkinhiukantyttöjäparemminpitkän         

matematiikan ylioppilaskokeessa ja tytöt poikia paremmin kemian ja fysiikan         

ylioppilaskokeissa,eivättytöthakeudusamallatavointekniikanaloillekuinpojat(Pursiainen,           

Muukkonen, Rusanen&Harmoinen2018,60).Tuleekinhuomioida,ettämyöstyttöjäja            

naisiaohjaavaterilaisetsukupuoltakoskevatstereotypiatsekäkulttuurisidokset.Toisaalta         
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naiset,kutenmiehetkin,ylläpitävätnäitäedellämainittujasukupuoltenstereotypioitasekä          

ajatus- ja käytösmalleja. 

 

 

4.2.2. Ystävyys - ja muut vertaissuhteet 

 

Kutenedellämainittiin,ihmisenpersoonallisuuskehittyyhänenkokemustensamyötä,jaeri           

tavoinkoetutihmissuhteetvarsinkinelämänalkutaipaleellavaikuttavatsuurestisiihen,         

millainenaikuinenlapsestakasvaa.Koulunalkaminenonviimeistäänmyöspäiväkotiaja           

esikouluakäymättömillelapsilleelämänensimmäinenpiste,jossahändynaamisestipääsee          

(tai“joutuu”)työskentelemäänvertaistensakanssa.CacciatorejaKoiso-Kanttilakuvaavatkin         

erittäinosuvastilapsenensimmäistäkoulupäivääjonkinlaiseksi“tulikasteeksi.”Lapsikohtaa         

tuolloinryhmäytymisenhaasteetkentiesensimmäistäkertaailmanvanhempiensatukea.         

Luokan sisäistenryhmieneliklikkienkehittyminen,ystävyyssuhteidenhakeminenja         

sosiaalisenhierarkianmuovautuminen alkavatvarsinpiankoulunalkamisenjälkeen.         

(Cacciatore & Koiso-Kanttila 2009, 102.) 

 

Vertaissuhteillaonvaltavansuurimerkityslapsenpsykofyysisellehyvinvoinnille.Lapsista         

puhuttaessavertaisillatarkoitetaankognitiivisesti,emotionaalisestijasosiaalisestisamalla        

kehitysasteellaoleviaihmisiä.Koulussajavarsinkinomassaluokassatapahtuvaaoppilaiden          

keskinäisenvuorovaikutuksenelivertaissuhteidenvaikuttavuuttaeivoidamissäännimessä         

vähätellä,silläluokkaonjuurikinsesidosryhmä,johonvaltaosaoppilaidenvertaissuhteista           

keskittyyuseidenvuosienajaksi.Vertaissuhteissalapsetharjaannuttavatniinsosiaalisia-kuin          

emotionaalisia taitojaan. (Pörhölä 2008, 94.) 

 

Myösvanhempientoimillaonmerkitystälastenvertaissuhteidenkannalta.Tutkimuksissaon          

esimerkiksihavaittu,ettäsillä,mitenvanhemmatleikkivätlastensakanssaonvaikutusta           

lapsenvertaissuhdetaitojenkehittymiselle.Leikkiessäänlapsensakanssavanhempikäyttäytyi        

ikäänkuinlapsenvertainen.Tällainenvanhemmantapajäljitelläleikkiälapsentavoinoli            

positiivisesti yhteydessä vertaistaitojen kehittymiselle. Lapsen rohkeusilmaistaomia        

ajatuksiaanvertaissuhteissalisääntyivanhempienmyötävaikutuksesta.Positiivinenyhteysoli        
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myös silläkin,ettävanhemmatnäkivätvaivaavertaistaitojenkouluttamisellalapselleen.         

Tällaista kouluttamistaoliesimerkiksitunne-jaongelmanratkaisutaitojenopettaminen        

lapselle. (Mize, Russell & Pettit 1998, 44.) 

 

Vertaissuhteista positiivisin jaosapuolilleen palkitsevin on ystävyyssuhde. Pörhölä        

määrittelee ystävyyssuhteen sellaiseksi vuorovaikutussuhteeksi, jota leimaa      

molemminpuolinenläheisyyden,yhteenkuuluvuuden,arvostuksenjahyväksytyksitulemisen       

tunne,vastavuoroisenitsestäkertominenjatoisenymmärtäminen,kiintymysluottamus,tuki          

jasitoutuminen(Pörhölä2008,94).Poikkeuksen(1995)mukaanystävienkeskenesiintyy           

enemmänemotionaalistajakamista,positiivistaruumiinkieltäkutenhymyjäjakoskettamista         

sekä keskustelua. Ystävät ovat taipuvaisia myöskin ratkaisemaan mahdolliset        

konfliktitilanteetmahdollisimmannopeasti.Ystävyyssuhteetovatensiarvoisentärkeitälapsen        

yhteistyötaitojenjasosiaalisenherkkyydenkehittymiselle.Ystävyyssuhteidenmerkitysja        

syvyysmuuttuu lastenvarttuessa,pienempienlapsienmieltäessä ystävyyssuhteetvain         

leikkikaverisuhteiksi.Vanhempienlastenkohdallaystävyyssuhteistatuleeyhäintiimimpiäja         

niissäjaetaanhenkilökohtaisiakinasioita;nevoivatjopasisältääfilosofisiapohdintojaitsestä           

ja muista. (Poikkeus 1995, 123-124.) 

 

Vertaissuhteistanegatiivisimpiinkuuluuymmärrettävästikoulukiusaaminen.Pörhölä(2008)       

määrittelee kiusaamisentoiminnaksi,jossasamaoppilasjoutuutoistuvanloukkaamisen,         

vahingoittamisenja/taisyrjimisenkohteeksiyhdentaiuseammanmuunoppilaantoimesta.          

Kiusaamisenkohteellaeimyöskäänolemahdollisuuttapuolustautuataivaikuttaasaamaansa          

kohteluun.Systemaattinenkoulukiusaamineneroaaolennaisestilyhytkestoisestakiusanteosta       

juurikinkestonsavuoksi.Pörhöläviittaatutkimuksiin(Sourander,Helstelä,Helenius&Piha           

2000),joissaonhavaittu,ettäsamaaoppilastavoidaankiusatajopahänenkokokoulu-uransa             

ajan. (Pörhölä 2008, 95.) 

 

Kiusaamisenontutkimuksissatodettuvaikuttavannegatiivisestisekäkiusaamisenuhriinettä          

kiusaajaan. Kiusaamisella on kauaskantoisia haittavaikutuksia yksilönpsykofyysiseen       

hyvinvointiin.Kiusaaminen laskeehuomattavastiesimerkiksikiusatunitsetuntoasekä        

luottamustamuitaihmisiäkohtaan.Koulussakiusatuksijoutuneellekoulunvaihtaminentai          
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uudelleoppiasteellesiirtyminenvoinäyttäytyämahdollisuutena aloittaaniinsanotusti         

puhtaaltapöydältä.Näinvaivatontämäsiirtymäeikuitenkaanmonestitodellisuudessaole.           

Kiusaamisenkohteeksijoutunutlapsitainuorivetäytyyuseinmieluumminsyrjäänuusien           

sosiaalistentilanteidenilmaantuessa,kuinettähänrohkenisiasettaaitsensäuudelleen          

vertaistensamahdollisenpilkankohteeksi.Näinollenkiusaamiseksijoutumisestavoikehittyä          

suorastaanpirullinennoidankehä;kiusaaminenaltistaahelpomminuudelleenkiusatuksi        

joutumiselle. (Pörhölä 2008, 101.) 

 

Esimerkkinä ystävyyssuhteisiinjakoulukiusaamiseenliittyenvoidaanmainita poikien        

kokemayksinäisyys.Pojatkokevatenemmänyksinäisyydentunteita,kutensosiaalistaja          

emotionaalistayksinäisyyttä,kuintytöt.Sosiaalisellayksinäisyydellätarkoitetaanperinteistä        

ulkopuolisuutta vertaisryhmistä. Tällöin ihminenvoi tunteaitsensäpoissuljetuksija         

ulkopuoliseksi. Emotionaalinen yksinäisyys on ikäänkuin sosiaalisenyksinäisyyden        

vastapari. Sillä tarkoitetaansellaisenläheisenystäväsuhteenpuuttumista,jossaolisi         

mahdollistapuhuavaikeistakinasioista,jajossatoinenkuuntelisisekäaidostivälittäisitoisen            

tunteista.Vuonna2015julkaistuntutkimustuloksenmukaanalakoulun4.-5.luokkalaisista         

tytöistäolilukukausittainsosiaalisestijaemotionaalisestiyksinäisiä7-9prosenttia,kun          

pojistaolivastaavasti10-12prosenttia.Erityisestituloksissanouseeesiinpoikienkokema           

emotionaalinenyksinäisyys.Ylivuodenkestänyttäemotionaalistayksinäisyyttäolikokenut         

jopa25prosenttia7.-9.luokkalaisistapojista.Vastaavatyttöjenlukemaoli11prosenttia.            

Junttilanmielestälukematselittyväthegemonisellamaskuliinisuudella;pojillaolisivaltava         

tarvepuhuatunteistaan,muttavallitsevamieskulttuurieisallisitä.Toisaaltatytöttuovat            

herkemminesillevaikeaksikokemiaantunteita,kutenyksinäisyyttään.(Junttila2015.)         

Kuvattuilmiöeiolesuinkaanuusi,esimerkiksijovuonna1990julkaistussatutkimuksessa            

suomalaisetyläkoulu-jalukioikäisetpojatkokivattyttöjäenemmänyksinäisyydentunteita          

(Laine 1990, 77-78). 
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4.2.3. Vanhempien vaikutus 

 

NykyihminenHomosapiensonmonessakinsuhteessaaivanpoikkeuksellineneläinlaji.Seon           

esimerkiksitiettävästiainoalaji,jokatietoisestijatarkoituksellisestisiirtääosaamistajatietoa            

jälkeläisilleen.Esimerkiksieridelfiinipopulaatioissaesiintyyerilaisiasaalistustaktiikoita,       

jotkaovatominaisiaainatietynalueendelfiineille.Nämäpredaatiotavatovatilmeisesti           

lähtöisinjonkinyksittäisendelfiininomanajatteluntuottamastaoivalluksesta,jonkamuut          

populaationyksilötsittenoppivatmatkimalla.Käytännössäkaikkienmuidenkinälykkäimpien         

eläimien,kutensimpanssien,oppiminenperustuumatkimiseenjamallintamiseen;poikanen         

tarkasteleekuinkaemolöytääsyötävää,jamatkiisittenemonkäyttäytymistäsaadakseen           

itsekinravintoa.Ihmisenoppiminen perustuu tokimyös osittain matkimiseen ja          

mallintamiseenvarsinkinelämänalkutaipaleella,muttajuuriopettaminenjakasvattaminen         

ovatniitätekijöitä,jotkaratkaisevastierottavatmeidätmuistaeläinlajeista.Evoluutiobiologi          

Helena Telkänrantanimittääihmisenopetus-jakasvatuskäyttäytymistäkumulatiiviseksi        

kulttuuriksi,jossavanhempiensukupolvientietosiirtyyeteenpäin,jauudensukupolvet          

tuottavat edelleen uutta tietoatämänvastaanotetun tiedonpohjalta. Esimerkiksi         

huipputeknologiaaeiniinvain“keksitä”,vaansevaatiimoniensukupolvienkasvatuksen,           

oppimisenjatyön.Telkänrannanmielestäkumulatiivisenkulttuurinonmahdollistanutpaitsi          

ihmisentehokkaataivot,myös ennenkaikkeapuhuttukieli;kieletovateläinmaailman           

ylivoimaisestimonimutkaisin jamonikäyttöisin viestintäjärjestelmä.(Telkänranta2015,       

129-130.) 

 

Kokoihmislajintasoltaontietenkinluontevaasiirtyätarkastelemaankasvatuksenvaikutusta          

yksittäisessäkasvatusyksikössäeliperheessä,tarkemminsanottunaydinperheessä,johon        

perinteisestisuomalaisessakontekstissakatsotaankuuluvanisä,äitijaheidänlapsensa.          

Nyky-yhteiskunnassatämäperinteinennäkemysonmuuttumassa,jauusiaperhemuotojaon          

entistä enemmän. Esimerkiksi vuonna 2012 Terveyden- jahyvinvoinnin laitoksen         

julkaisemanraportinmukaan vuosina2007-2008ylineljäsosassaperheistä,joissaoli          

kouluikäisiälapsia,vanhemmatolivateronneet.Eronneistaäideistäkäytännössäkaikki         
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tapasivatlapsiaankuukausittain,muttaeronneistaisistähädintuskinneljäsosanäkilapsiaan           

jokakuukausi. Raportin laatineettutkijatilmaisivattuolloinhuolensatämänseikan          

vaikutuksestalastenterveellekehitykselleviitatentutkimuksiin(Sarkadiym.2008),joissa          

isänaktiivisenosallistumisenperhe-elämäänoliyhteydessäpoikienkäytöshäiriöidensekä         

tyttöjenpsyykkistenongelmienvähenemiseen.(Kaikkonen,Mäki, Hakulinen-Viitanen,       

Markkula, Wikström, Ovaskainen, Virtanen & Laatikainen 2012.) 

 

Vanhempienkasvatustyyleilläonvaltavastimerkitystäsiihen,kuinkalapsipärjääelämässään.          

Kärkkäinen(2004)onlistannutvanhempienkasvatustyylieneriulottuvuuksia,jotkaovat          

kaikkeinmerkittävimpiätekijöitälapsennormaalinjatasapainoisenkasvunjakehityksen          

kannalta.Niitäovatesimerkiksilämpöjahyväksyntä,valvonta,vaativuusjakannustus,           

turvallisuusjavakaus,johdonmukaisuus,sekätoimintavirikkeidenelieriaktiviteettien         

kohtuullinenrunsaus.Minkäänlaisetäärimmäisyydetvanhempienkasvatusmetodiensuhteen       

eivätolehyväksilapselle.Vanhempien lapsilleensiirtämäsosiaalinenperimäpitkälti          

määrittelee sen, kuinka lapsi sosiaalisissa suhteissaan käyttäytyy. (Kärkkäinen 2004, 89.) 

 

Vanhempiensosioekonomisentaustanvaikutustajälkikasvunkoulumenestykseenontutkittu        

paljonniinkotimaassakuinkansainvälisestikineriaikoina.Suomeen1970-luvullakehitetty          

kaikilleyhtenäinenjatasavertainenperuskoulujärjestelmävastasiaikanaanongelmaan        

koulutukseneriarvoisuudesta.Vanhemmatsukupolvetovatnähneetkoulutuksenporttina        

parempaanelämään,mutta toisaaltaheidänkokemuksensakoulumaailmastaovatusein         

negatiivisia,johtuenesimerkiksimenneenajantiukastakoulukurista.Nuoremmatsukupolvet         

ovattottuneetsaamaankoulutustaenemmänkuinvanhemmatsukupolvet,jotenheovat           

kokeneetkoulutuksenpikemminkinvelvollisuutenakuinmahdollisuutena. Perimmäisenä       

ongelmana koulutuksen sosioekonomisessaeriarvoisuudessa on kuitenkin nähty eri        

sosiaaliluokkien väliset kulttuurierot koskien suhtautumista koulutukseen.      

Koulukielteisyyteen vaikuttaa niin henkilökohtaiset mielipiteet kuin yhteiskunnalliset       

mahdollisuudet. Alempiensosiaaliluokkienlapset,syjäytymisvaarassaolevatjaerityisesti        

pojatovatperinteisestikokeneetkoulunkaikkienkielteisimpänä.Voiolla,etteialempien           

sosiaaliluokkien perheissä vanhemmat ole arvostaneet koulutusta niin paljoa kuin         

sosioekonomisestiparemmintoimeentulevissaperheissä,joissakoulutusonnähtysijoituksena         
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lastentulevaisuuteen.Yleisestiottaensuomalainenkasvatuskulttuurionkuitenkinollutaina          

erittäin koulu- ja koulutusmyönteistä. (Kärkkäinen 2004, 92-96.) 
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4.3. Yhteiskunnalliset tekijät 

 

Näillä tekijöillä viittaan esimerkiksi koulutuspoliittisista ratkaisuista sekä muista        

yhteiskunnanrakenteistajohtuviintekijöihin,jotkaovatosaltaanvaikuttamassapoikien         

koulumenestykseen. 

 

 

4.3.1 Koulutus ja koululaitos 

 

Jo1700-luvunlopultaastikäsitekoulutusonjollaintavoinnivonutyhteenyleissivistyksenja             

ammattisivistyksenkäsitteet,vaikkakinmuuten kasvatustieteessäkoulutuskäsitteenäon        

kohtalaisentuore;sevakiinnuttiasemansaeräänäkasvatustieteenkeskeisimmistäkäsitteistä         

vasta1900-luvunalkupuolella.Perinteisestikoulutuksellaonviitattueritehtävienvaatimiin          

erityisvaatimuksiin.Koulutustahankkimallayksilökasvattaakompetenssiaanjaosaamistaan,        

joilla on käyttöä jossain tietyssä tehtävässä tai elämässä ylipäätään. (Siljander 2014, 67.) 

 

Koulutuseitarkoitasamaakuinneuvominen,vaikkaneuvominensisältääkinosaamisen          

lisäämistäsiinämielessä kuntoinenihminenohjeistaataiauttaatoista.Koulutus on            

organisoitua,pitkäjänteistätoimintaa.Perinteisimmilläänkoulutuksellatarkoitetaanjuurikin       

koulutustajärjestävääjasitätarjoavaayhteiskunnallistainstituutiota.Suomessatämä         

instituutiotunnetaanyleisestinimelläkoululaitos.Koulutuksen,elikoululaitoksentehtävänä         

onohjatakoulutukseenosallistuviaerilaisiinsosiaalisiinasemiinjatehtäviin.Siljander          

nimeää tämän koulutuksen erityiseksi sosialisaatiotehtäväksi. (Siljander 2014, 68.) 

 

Koulutuksenmyötäihmisetasettuvatyhteiskuntahierarkiassaeritasoille,koskakoulutuson          

valikoivaa;kaikkieivätvoimenestyäkoulussayhtähyvin,jotenkaikkieivätvoimyöskään             

nousta koulutusjärjestelmän ylimmille tasoille(Järvinen& Jahnukainen2008,140).         

Raadollisestiajateltunakoulutusonjatkuvaakilpailuasiihenosallistuvienkeskensiitä,kuka           

kykeneekiipeämääntässähierarkiassaylimmilletasoille.Kuitenkinjoidenkinihmisten         

yksityisettarpeetjapreferenssitohjaavathänetjäämäänkoulutusjärjestelmänalemmille         

tasoille.Ei voida sanoa,ettäkorkeampikoulutustakaisiautomaattisestiparemman          
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elämänlaadun. Elämänlaatu kun on suhteellisensubjektiivinenkäsite jakokemus.         

Kuriositeettina voitaneentoisaaltamainita, kuinkaeräässäsuomalaisessatutkimuksessa        

havaittiin, että sosioekonomisesti paremmassa asemassa olevilla sekäkorkeammin        

koulutetuillayli90-vuotiaillakuolleisuusolipienempääkuinvähemmänkoulutetuilla         

ikätovereillaan (Enroth, Raitanen, Hervonen, Nosraty & Jylhä 2014, 123). 

 

Järventie(2001)kirjoittijo2000-luvunalussa,kuinkakykytuottaajakäyttäätietoajanäihin              

taitoihinliittyväkoulutusovattärkeämpiäkuinkoskaanhistoriassa,janekytkeytyvät           

kiinteästiyhteiskunnalliseenselviytymiseen.Nykyinenteknologinenkehitysolinoin20         

vuottaaikaisemminvastatodenteollakäynnistymässä,muttaJärventieosasinähdätulevat          

ennusmerkit;lapsethaluttiin jotuolloinnopeamminkoulunpenkillejaesimerkiksi          

päiväkoteihinhankittiintietokoneita.Erityisenhuolissaanvuosituhannenalussaoltiinsiitä,         

kuinkamatematiikanjateknistenaineidenosaamisenkorostamistaäidinkielenjataito-ja           

taideaineidenkustannuksellalisättiinkouluissakokoajanenemmän.(Järventie2001,         

118-119.) 

 

 

4.3.2. Koulutuspolitiikka 

 

SamaanhengenvetoonJärventie(2001)toteaa,ettätaloudenjatyömarkkinoidenintressit          

vaikuttavatkoulujenopetussisältöihin(Järventie2001,119).Tämäonyhteydessäsiihen          

edellämainittuun seikkaan,ettäkoulutusonyhteiskunnanorganisoimaa,tavoitteellista         

toimintaa.Kuten edellämyös mainittiin, koulutusasettaaihmisetyhteiskunnallisessa         

järjestyksessäeritasoille(Järvinen&Jahnukainen2008).Niitäajatuksia,tapojajakäytännön            

toimia, jotka määrittelevät nämä koulutukselliset portaat, kutsutaan yleisesti        

koulutuspolitiikaksi.Koulutuspolitiikan avullamääritellään, kuinkayhteiskunnallisetja       

koulutuksellisetmahdollisuudet jakautuvatkansalaistenkesken.Tähänprosessiinkuuluu        

käytännössä koulutuksen organisoiminen, rahoittaminen sekä seuraaminen.      

Koulutuspolitiikkaonsekäarvojenasettamistaettävallankäyttöä.Päättäjätjoutuvatkinalati          

luovimaannäidenkahdendimensionvälillä;jonkinarvonmäärittäminenparemmaksikuin          

toinenonjovallankäyttöäsensyvimmässämerkityksessä.Vallassaolevienihanteetyleensä           
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heijastuvat myös koulutuspolitiikkaan. Esimerkiksi Yhdysvalloissa liberaalit,luovat       

näkemyksetjakonservatiiviset,tuottavuuttakorostavatnäkemyksetovataikojensaatossa         

kilpailleet keskenään koulutuspolitiikan linjasta. (Lehtisalo & Raivola 1999, 30-31.)  

 

KasvatussosiologianprofessoriHannuSimola(2015)puhuu“erinomaisuudeneetoksesta.”        

Tällähänviittaakoulutuspolitiikassa2000-luvunalussatapahtuneisiinmuutoksiin,joissa         

alettiinkorostamaankilpailu-jasuorituskeskeistätoimintakulttuuria,jonkakeskeisimpiä        

arvojaovaterinomaisuus,tehokkuusjatuloksellisuus.Simolaesitteleeeräänenglantilaisen          

tutkimuksen(Whittyym.1998),jossatodettiinedellämainitunkaltaisenkoulutuspolitiikan          

olevanepäedullinenpojille.Koulutalkoivathalutaoppilaikseenlapsiajanuoria,joillaoli            

parhaimmat“tuotto-odotukset”eliniitäjoidenodotettiinmenestyvänparhaitenopinnoissaan         

jatätämyötätyöelämässäkin.Oppimistuloksienvalossatytötolivattutkimuksenmukaan          

“parempisijoitus”kuinpojat,jotenheitävalittiinuseamminkoulutukseenkuinpoikia.           

(Simola2015,141-43.)Onneksemmevoimmetodeta,etteikuvatunkaltainentilanneole           

mitenkään mahdollinen suomalaisessa peruskoulukontekstissa. 

 

Edelläkuvailtuinhimillisenpääomanteoriaontullutkonkreettiseksiosaksimyössuomalaista           

koulutuspolitiikkaa.Kyseessä ontaloustieteenteoria,jonkamukaan ihmisenhankkimat         

tiedot,taidotjakyvytovatpääomaa,jokatuottaavoittoasekähenkilölleitselleenparempana             

palkkatulona että valtiolle talouskasvunmuodossa. Inhimillisen pääoman teorian        

kyllästämällä koulutuspolitiikalla pyritään vastaamaan globalisoituvan jakiihtyvän       

kapitalistisen talouskilpailun haasteisiin. (Lahikainen 2015, 152.) 

 

Koulutuspolitiikka voiollamyös yllättävänhektistäjalyhytnäköistä.Useatmaat ovat           

aikoinaanmuokanneet omaakoulutuspoliittistalinjaansanopeastijajoparadikaalisti         

julkaistujenPISA-tulostenmyötä. Monet koulutuksenasiantuntijatovatpäätelleettämän         

johtuvanPISA-tulostentuottamastanäennäisestäkilpailuasetelmasta.Pelkonaonollut,että         

maiden pyrkiessävainoppilaidensahyviintuloksiinPISA-kokeissa,koulutuspolitiikassa        

alkaapainottuavaintuloksellisuusjaesimerkiksiluovuusjaoppimisenilosaattavatkärsiä            

systemaattisesti.PISA-tuloksethuomioivatvainerimaidenoppilaidensuoritukset,muttaeivät          

osallistujamaidentäysinerilaisiakulttuurejaoppimisenjaopiskelunsuhteen.Suomessahyvän          
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PISA-menestyksensyyksionnähtyesimerkiksimaisteritasoinenopettajankoulutus,muttakun         

SuomensijoitusPISA:ssasukelsivuonna2012,eiopettajankoulutuksenvaikutuksesta         

puhuttuenääjulkisessakeskustelussa.Sensijaansyyttäväsormikääntyiosoittamaanpoikiin           

jaheidän “huonoon opiskelumotivaatioonsa.” Arvostelun kohteeksi joutuivatlähes        

yksinomaanpojat,eikäPISA-kokeitaitsessäänkritisoitumillääntavoin.KivinenjaHedman           

(2017)pitäväterittäinhuolestuttavanasitä,etteipoikienkoulumenestykseenvaikuttavien         

seikkojentaakseosatakatsoa,vaanpäättäjättuijottavatsokeastiesimerkiksijuuriPISA:n           

antamia numeerisia tuloksia. (Kivinen & Hedman 2017, 253, 260.) 

 

 

4.3.3. Opetussuunnitelmat 

 

Kaikkiyhteiskunnallisettoiminnotovatsiisjollaintavallaarvottuneita,edellämainittuna          

esimerkkinäinhimillisenpääomanteorianmukainenkoulutuspolitiikka.Arvotmukailevat        

ajanhenkeä,elitietytarvotovattiettynäaikanasuositumpiakuintoiset.Arvojen            

tärkeysjärjestykseenlaittamistakutsutaanyleisestietiikaksi.Eräskonkreettinenesimerkki        

yhteiskunnantekemistäarvotuksistaonvaltakunnallisetopetussuunnitelmienperusteet.       

(Launonen 2004, 13, 15.) 

 

Suomessaopetussisältöjäjamuutakoulujentoimintaaohjaaperiaatteessasuoraanvainyksi           

kirjallinensäädös,jokaonOpetushallituksenjulkaisemajanoinkymmenenvuodenvälein           

päivittyvä Opetussuunnitelmien perusteet. Nämä perusteet julkaistaanerikseen niin        

peruskoulua,lukiotakuinesiopetustakinvarten,janiidenpohjaltaopetuksenjärjestäjät          

laativatpaikallisetopetussuunnitelmatohjaamaanomanalueensakoulutyöskentelyä.Tässä        

yhteydessäkeskitynkäsittelemäänvainperuskoulunopetussuunnitelmienperusteita,silläne         

ovattutkielmankontekstinkannaltakaikkeinolennaisimmat.Lisäksimyöhemmin tässä         

yhteydessä sanalla opetussuunnitelma viitataan nimenomaan perusopetuksen      

opetussuunnitelmien perusteisiin sekaannusten välttämiseksi. 

 

Rokka (2011)on väitöstutkimuksessaan tarkastellutvuosien 1985, 1994 ja2004          

perusopetuksenopetussuunnitelmienperusteitajavertaillutniidensisältöjäjapoliittisia         
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arvotuksiakeskenään.Yhteistä kaikillemenneille opetussuunnitelmilleon,ettäniiden         

lähtökohtanaonollutkasvattaaoppilaistaaktiivisia,demokraattisiakansalaisiajotka         

vaikuttavatyhteiskunnassa.Lisäksikaikkikolmeovatpainottaneetoppilaantaitojaratkaista          

ristiriitoja,sopeutuamuutokseensekäsietääepävarmuutta.Myösomanmielipiteenilmaisua          

sekä sen merkitystä on pyritty opetussuunnitelmissa edistämään. (Rokka 2011, 306, 310.) 

 

Kasvavina trendeinäopetussuunnitelmissaRokka(2011)onnähnytyksilökeskeisyyden        

korostamisen, sopeuttamisen kasvavaan markkinatalousjärjestelmään, yrittäjyyden     

korostamisen, eheyttämisen ja integraation, kansainvälisyyden korostamisen,      

tasa-arvoisuudenpainottamisen, teknologisenkehityksen,luonnonsuojelun,terveellisen      

elämäntavankorostamisensekäarvioinnin,kehittämisenjatuloksellisuudenpainottamisen        

(Rokka2011,313-321).Poikiennäkökulmastanäistäongelmallisimmatlienevätolleet         

yksilökeskeisyyden korostaminen sekä arvioinnin muutokset. Menneiden      

opetussuunnitelmien vaatimukset yksillöllisyyteen kasvamisesta ovat kenties olleet       

ristiriidassavallitsevanmieskulttuurinkanssa.Toisinsanoenkaikkipojateivätvarmastikaan          

olevoineetilmentääitseäänhaluamallaantavalla,vaikkaopetussuunnitelmienmukaanjuuri          

seonkinihanteena.Arvioinnista Rokka(2011)toteaa,etteiopetussuunnitelmissaoteta          

minkäänlaistakantaaesimerkiksiarvioinninaiheuttamiinnegatiivisiinseurauksiinoppilaassa        

(Rokka2011,321).Monestiarviointimyösesittäytyyopetussuunnitelmissamonitahoisenaja          

vaikeasti käsitettävänä proseduurina. 

 

Tuoreinta,vuoden2014perusopetuksenopetussuunnitelmienperusteidenvaikutustatässä        

yhteydessäonvielämahdotontakäsitellä,silläseastuivoimaanvastamuutamavuosisitten,             

eikä senvaikutuksista koulumaailmaan jaoppilaisiin ole toistaiseksivoitu saada          

tutkimustietoa. 
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4.3.4 Opettajien vaikutus 

 

Suomalaisellaperuskoulujärjestelmälläsekäakateemisellaopettajankoulutuksellaonpyritty       

siihen,ettäoppilaidensaamanopetuksentasoolisimahdollisimman samantasoistaja          

laadukastajokapuolellaSuomea.Suomessaopettajienammatillinenautonomiaonsuurta,          

eikä heidän opetustyyleihinsä tai muihinkaan metodeihin puututa korkeamman        

virkamiestahon puolelta kovinkaan usein, vaan he voivat valtakunnallisten        

opetussuunnitelmanperusteidensekäpaikallistenopetussuunnitelmienrajoissatoteuttaa       

opetustaanparhaiksikatsomillaantavoilla.Enlähdetässäyhteydessäerittelemäänitse          

opetuksenvaikutusta,silläopetukseenvaikuttaapaitsiopettajantekemätyö,myösoppilaan           

henkilökohtaisetpiirteet.Opetusonkintehokkaintajuurisilloin,kunseonoppijalähtöistäja            

siinäotetaanhuomioonesimerkiksioppilaankasvuympäristö,mielenkiinnon kohteetja         

mahdolliset oppimisvaikeudet(Leskisenoja2017,14).Merkittävämpää tässäyhteydessä        

onkintarkastellaopettajienvaikutustalaajemmassainhimillisessämerkityksessä,esimerkiksi        

sukupuolen kautta. 

 

Opetushallituksenselvityksenmukaanvuonna2016peruskoulujenopettajistajarehtoreista         

naisia oli 77prosenttia.Suhteellisesti enitennaisiatoimimaahanmuuttajaoppilaiden         

opettajina(88%)javähitenrehtoreina(48%).Erityisluokanopettajistajaerityisopettajista          

naisiaoli85,2prosenttia,jaruotsinkielisistäerityisluokanopettajistasekäerityisopettajista         

jopa92,1prosenttiaolinaisia.Lisäksivuosina2007-2016luokanopettajankoulutukseen         

hakeneista72prosenttiaonollutnaisia,jakoulutukseenhyväksytyistäjopa78prosenttia.            

Opetushallitusitsepitäätällaistakasvatus-jaopetusalannaisvaltaisuuttaproblemaattisena.         

Selvityksessätodetaanaivansuoraan,ettäopetushenkilöstönnaisistumisellaonmahdollisesti         

negatiivinenvaikutuspoikienkoulumenestykseen,tutkimustietoaaiheestakuneitoistaiseksi         

vielä ole. Selvityksessä mainitaan muun muassa mieskiintiöiden kokeilu        

opettajankoulutuksessa sekäkannustava palkkaus lääkkeinävallitsevaan tilanteeseen.       

(Opetushallitus 2017, 24, 43, 47.) 

 

Lieneetäysinturvallistaolettaa,ettäopetus-jakasvatusalannaisvaltaisuustodellakin          

vaikuttaapoikienkoulumenestykseenjollaintavalla.Eräsmekanismivoisipiillävallitsevassa          
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mieskulttuurissajatulkinnoissamiehisyydenolemuksesta.Myösnaisetomallatoiminnallaan         

pitävätyllänäitäperinteisiäkäsityksiämiehenä olemisesta,jatätäkauttanaisopettajat           

välittävätnäitäkäsityksiäänpoikaoppilaisiinsa.Toisinaanonkuultupuhuttavansiitäkin,         

opettavatkonaisopettajatliian“tyttömäisesti”,elitavoilla,jotkaeivätvetoajostainsyystä           

poikiin. Kokonaisuutena aihe kaipaa kuitenkin vielä kipeästi lisää tutkimusta. 
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5. Pohdinta 

 

KuvataiteentutkimuksenjaopetuksenprofessorisekäfilosofiJuhaVartokirjoittaakirjassaan           

Isiensynnit(2003)hiemankyyniseenjasarkastiseensävyynpoikienvaikeuksienolevansekä            

hypermaskuliinisenmieskulttuurinettäsukupolvienväliseneronsyytä.Vartoantaaesimerkin          

entisaikoijenmieskuvasta kertomalla, kuinka Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan        

sotilaspojatolivatkarskejavainpintapuolisesti;heilläolisisäistätaipumustaesimerkiksi          

runouteenjatanssiinvaikkaheelivätkeskelläsotatoimia.Tämänjälkeenkäsitelläännykyajan            

nuorisokuvausta;kärjistetystikaikkinuoretovat“kuinpakotettuina”rauhattomiajavalmiita          

toimimaantarvittaessaväkivaltaisesti.Minkäänlaista kärsivällisyyttäeiheiltämyöskään        

löydy,vaanhesaattavatjättääesimerkiksikeskustelunkeskenjoskokevatsen“ahdistavaksi.”            

TämänkaltainenkehitysonVartonmukaan seuraustasiitä,kunisätovatkasvattaneet            

poikansa“loukkaantumisen,pysyvänkiukuntilaan.”OsansaVartonkritiikistäsaamyösitse           

koululaitos.koulukaaneivälttämättäolehyväksilapsille,elettiinhänvieläparisataavuotta            

sittenilmankoulujajaihmisettulivattoimeenvieläpäoikeinhyvinkin.Vartonmielestä            

koulujenharjoittamakasvatustyömitätöivanhempienomatkasvatusyritykset.(Varto2003,         

93, 192-193.) 

 

Olen tässätutkielmassaesitellyt erilaisiatekijöitä,joillaon jonkinlainenvaikutus          

suomalaistenperuskoulujenpoikaoppilaidenkoulumenestykseen.Vaikkanämätekijäteli        

faktorit onkin tässä tutkielmassa aseteltu näennäisesti eräänlaiseen  

jäsennettyynlistaukseen,onensiarvoisentärkeäämuistaa jahuomioida,etteiyksikään          

tutkielmassaesitetyistäfaktoreistavaikutayksittäisenpoikaoppilaankoulumenestykseen       

yksinään.Voitaisiinjopaesittää,ettäkaikkiedellämainitut faktoritovatvaikuttamassa           

jokaiseensuomalaiseenpoikaoppilaaseenyhtäaikaisestijakokoajan.Tutkielmassaolen         

toisaaltavoinutkäsitelläfaktoreitatoisinaanvainhyvinkinpintapuolisesti,jotentutkielman          

luotettavuudenkannalta täytyymainita, etteitämäntutkielmanavullapystytävielä          

pureutumaan kovinkaan syvälle tähän poikia koskevan ongelman syihin. 
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VaikkaVarto(2003)eisinänsänäytäharrastavanminkäänlaistaitsekritiikkiäsanomisissaan,          

onniissäkuitenkintotuudenperää.Tutkielmanalussamainitsin,ettentutkielmassanipyri           

aikaansaamaan minkäänlaisia johtopäätöksiä joilla poikien huonontuneeseen      

koulumenestykseenvoisipuuttua.Toteansilti,ettäjuuriVartonkin(2003)alleviivaamat          

oletukset miessukupuolen monitahoisesta olemuksesta sekä monisyiset ongelmat       

koululaitoksenjapoikienvälillävaikuttavatkeskeisimmiltätekijöiltäsensuhteen,mitenpojat           

kouluissamme menestyvät. Lisäksi huono koulumenestys näyttäytyy pikemminkin       

seurauksenamuidenelämänosa-alueidenongelmista. Näitämekanismejajaaiheitaolisi          

syytä tutkia enemmän ja järjestelmällisemmin. 

 

Ilahduttavaaon,ettätyöhönonjoryhdytty.Puolessavuodessa,elisuunnilleentämän            

tutkielmanlaatimisenaikana,valtionpäättävätelimetovathuomanneetilmiönjahavahtuneet           

puuttumaan edellä mainittuihin syihin poikien koulumenestyksen laskuunliittyen.        

Huhtikuussa 2018Valtioneuvoston kansliajulkaisiselvityksenotsikollaTytötjapojat          

koulussa‒Miten selättääpoikienheikkosuoriutuminenperuskoulussa,jossakäsiteltiin          

jokseenkintäysinsamojaaiheitakuintässäkintutkielmassa.Selvityksessäpyrittiintuomaan          

esillepoikienjatyttöjenvälisiäerojapaitsiakateemisessaosaamisessa,myösoppimisenja            

koulumotivaationsuhteensekäsiihen,miten poikienhuonompikoulumenestystyttöihin         

nähdensaataisiintaasnousuun.Merkittävänselvityksestätekeese,ettäsiihensisältyimyös            

empiirinen tutkimusosio, jossa haastateltiin esimerkiksi yläkoulun oppilaita sekä        

henkilökuntaa.Selvityksenkentiesmerkittävinesitys,jokasaihuomiotamyösmediassa,oli           

ehdotusyläkoulunmuuttamista kolmivuotisestavaihtoehtoisestinelivuotiseksierityisesti       

niille oppilaille, joillamahdollisesti on vaikeuksia koulunkäynnissä. Kyse eiolisi          

perinteisemmästäluokallejättämisenkeinosta,vaanerityisestikeskeisimpienlukuaineiden        

suorittamisenuudelleenjärjestelytavalla,jokaaidostihyödyntäisiyksilönomaaoppimista.          

Lisäksiselvityksessäpyydettiinlisäätutkimustaesimerkiksiuudenopetussuunnitelman        

mukaisen ilmiöpohjaisenopettamisen vaikutuksista oppimismotivaatioon. (Pöysä&       

Kupiainen 2018, 1-6, 81.) 

 

Myös senäkökulma,jostavaltionhallintokyseessäolevaaongelmaatarkastelee,onhieman           

muuttunutpuolenvuodenaikana.Tutkielmanlaatimistaaloitellessanihallitusolihuolestunut          
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poikienkoulumenestyksenhuononemisestamiestensyrjäytymiseenvaikuttavanatekijänäja        

sitäkauttamiehistäkatoavanatyövoimana,muttaviimeaikoinaongelmaaontarkasteltu           

jokseenkinjopaperustavanlaatuisemmastanäkökulmasta.HelsinginSanomatuutisoi9.4.2018        

syntyvyydenromahtaneenSuomessaerityisestikahdenviimevuodenaikana.Laskeva         

syntyvyysontodellinenuhkaSuomenhuoltosuhteelle.Syntyvyydenlaskuonlisäksiollut           

paljonnopeampaakuinonosattuodottaa.Uutisessa siteeratunvaltiovarainministeriön         

valtiosihteerinMartti Hetemäenmukaansyynäsyntyvyydenromahtamiseenonerityisesti         

miesten työllisyystilanteenhuonontuminensekämiesten alhaisempikoulutustasonaisiin        

nähden.Hetemäenmukaansyntyvyysonlaskenutsamalla,kunnuorten,25-34-vuotiaiden          

miesten työttömyysonnoussut.Hetemäen huolinuortenmiesten janaistenerilaisesta           

todellisuudestatuodaanuutisessaselkeästiesille;miten vauvojavoisikaansyntyä,jos          

parhaassaperheenperustamisiässäolevatmiehetjanaiseteivätkohtaatoisiaan?(Sutinen          

9.4.2018.) 

 

VainnoinkahtaviikkoamyöhemminHelsinginSanomatjulkaisiartikkelin,jossakerrottiin           

Helsinginyliopistonkoulutusalojennaisvaltaistumisesta.Perinteistennaisvaltaistenalojen,       

kutenkasvatustieteidenjahumanististenalojenlisäksinykyäänmyösennenmiesvaltaisetalat,           

kutenlääketieteellinenjaoikeustieteellinen,ovatnaisvaltaistuneet.Helsinginyliopistossa        

viimevuonnatutkinnonsuorittaneista68,9prosenttiaolinaisia.Uutisessamainittiinmyös,           

ettätoisaaltanaisiaonhävinnytentisestäänesimerkiksihyvinmiesvaltaiseltatietotekniikan          

alaltajaesimerkiksihoiva-alallehakeeopiskelemaanyhäenemmänmiehiä. (Raeste          

17.4.2018) 

 

On hyvä, ettäyhteiskunnalliset ongelmat osataan yhdistää poikien heikentyneeseen         

koulumenestykseen tyttöihinnähden,mutta yrityksetpuuttuaasiaanovattähänasti          

muistuttaneet “avomurtumanhoitamistalaastarilla.”Poikien koulumenestyksenlaskun       

juurisyihineioleosattuvieläpuuttuaoikeillakeinoilla,vaanhelpompaaontarttuaongelmiin,             

joitavoidaanhavaitatilastoista,kutenesimerkiksityöttömiin.Tässäkontekstissaonkuitenkin           

ilmeisenmyöhäistätarkastellaaikuisiajasyrjäytyneitänuoriamiehiä.Toisaaltaonniinkin,           

ettäongelmanäyttäytyyyksinkertaisempanakuinmitäsetodellisuudessaon.Pohjimmiltaan          

syytpoikienlaskevaankoulumenestykseenlienevätjoheidänvarhaislapsuudessaanjaniissä          
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kokemuksissa,jotkavaikuttavatheidänolemuksiinsaihmisinä.Tuleetokiedelleenmuistaa,          

ettäkoulumenestysjasentasoonmonenmuuttuvantekijänsumma.Aihettaolisisyytätutkia              

erityisesti alakoulujen puolella esimerkiksi siten, miten pojat kokevat koulun         

kokonaisvaltaisesti.Yksi keskeinennäkökulmajatkotutkimuksiinonlisäksimotivaatio;        

kannustaakonykyinenkoulutusjärjestelmäpoikiaopiskelemaan?Olisi myös aiheellista        

selvittää,mitämahdollisiayhdistäviätekijöitähuonostikoulussasuoriutuvillapojillaon.          

Selvääon,ettäpoikienheikkokoulutus-jaosaamistasotyttöihinnähdentuleetulemaan            

kalliiksi yhteiskunnalle, ellei siihenripeästijatarpeeksiajoissa puututa. Poikien          

koulumenestystäeisaakuitenkaanyrittäänostaatyttöjenkustannuksella;kaikkikoululaiset,          

oppilaatjaopiskelijatovatyhdenvertaisiakeskenään,eikäesimerkiksivaintoistasukupuolta           

hyödyttävääkoulutuspolitiikkaatuleharjoittaamillääntasolla.Tämäsiitähuolimatta,että          

jokinnykyisessäkoulutusjärjestelmässäjaoppimisympäristöissävaikuttaaselvästiolevan        

ristiriidassa poikien olemusten, kokemusten ja tulosten kanssa. 

 

Kaikenkaikkiaantutkielmanaiheonajankohtainen,haastavajamerkityksellinen.Vaikka          

poikienkoulumenestystyttöihinnähdenonlaskenutkindramaattisesti,täytyykoululaiset         

edelleennähdätasavertaisinaoppijoina,eikäsukupuolensaedustajina.Psyykkiset,sosiaaliset         

jayhteiskunnallisetolosuhteettuleeollasellaiset,ettäjokaisellayksilölläonmahdollisuus           

kasvaa,menestyäjapäästäelämässääneteenpäin.Suomalaisenperuskouluntuleehyödyttää          

jokaista oppilasta.  
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