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POIKIEN OPPIMISHAASTEET JA -RATKAISUT VUOTEEN 2025

TIIVISTELMÄ
Ennakointityöpajassa etsittiin ratkaisuja poikien oppimiseen myös koulun
ulkopuolelta
Opetushallitus 2.0 -ohjelman luoman elinikäisen oppimisen ennakointimallin perustana on
tunnistaa erilaisia elinikäisen oppimisen ennakointikysymyksiä ja luoda toimintamalli ratkaisuvaihtoehtojen laadintaan. Toimintaympäristön muutokset ovat luonteeltaan monimutkaisia,
kaaosmaisia, yllättäviä sekä monen muuttujan ristikkäisvaikutuksista syntyviä. Ennakointihaasteisiin ei voida useinkaan vastata vain opetushallinnon toimenpiteiden kautta, vaan tarvitaan monisektoraalisia yhteistyöratkaisuja.
OPH 2.0 -ohjelman osana pilotoitiin uutta elinikäisen oppimisen ennakointimallia Poikien
oppimishaasteet ja ‑ratkaisut -teemakokonaisuudella. Pilotointiin kuului aikaisempien tutkimusaineistojen koonti, yhteistyöverkoston luominen sekä 1.6.2018 järjestetty työpaja, jossa
noin 70 asiantuntijaa sekä Opetushallituksesta että viraston ulkopuolelta pohti, miten poikien
oppimistulokset saadaan nousuun.
Uutta työssä on ollut erityisesti toimintatapa – valmistelua on viraston sisällä tehty koko
organisaation laajuudella, ei vain yhdessä yksikössä tai yhdellä osastolla. Koska lapsen ja
nuoren elämä ei rajoitu koulun seinien sisäpuolelle, ratkaisuja lähdettiin etsimään myös
työelämän, vapaa-ajan, hyvinvoinnin ja terveyden, perhetaustan, alueellisten erojen ja sukupuoliroolien näkökulmista. Muun muassa Kela, THL, yliopistot, puolustusvoimat, nuorisoalan
toimijat ja opiskelijajärjestöt kutsuttiin mukaan ennakointityöhön.
Pilotoinnissa ei myöskään tyydytty katsomaan vain tätä hetkeä, vaan katse suunnattiin rohkeasti vuoteen 2025 ja kysyttiin, mitä pitäisi tapahtua, jotta poikien oppimistulokset olisivat
tuohon mennessä parantuneet.

Johtopäätökset
Seuraavat toimenpiteet ovat syntyneet työpajassa tuotettujen kehittämisratkaisujen pohjalta.
Eri teemoissa tuotetuista ratkaisuista analysoitiin yhdistävät tekijät ja näkökulmat, joista
muotoutui lopulta kaksitoista toimenpide-ehdotusta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

perheiden hyvinvointipalvelujen kehittäminen
kansallisen vanhemmuusohjelman käynnistäminen
tulevaisuususkon vahvistaminen
lukutaidon ja kielellisen osaamisen tukeminen
sukupuolittuneiden käytäntöjen murtaminen
monipuolisen harrastustoiminnan tukeminen
yhteistyöhön perustuvan toimintakulttuurin luominen
osallisuuden ja yhteisöön kuulumisen varmistaminen
sosiaalisten ja elämänhallinnan taitojen vahvistaminen koulussa ja harrastuksissa
ohjauspalveluiden kehittäminen läpi elämänpolun
hallitun digipelaamisen tukeminen
rehtoreiden johtamisosaaminen koulujen toimintakulttuurin kehittämiseksi.
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Työpajan johtopäätöksenä syntyi myös yhteinen näkemys siitä, että sukupuoli on vain yksi
erilaisia oppijoita erotteleva muuttuja. Oppimishaasteita koskevissa jatkotutkimuksissa
olisi tarpeen tehdä vertailevaa analyysia eri muuttujien vaikutuksista oppimiseen, jotta toimenpiteiden suuntaaminen ei perustuisi liiaksi ainoastaan poikia ja tyttöjä koskeviin
stereotypioihin.
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ELINIKÄISEN OPPIMISEN ENNAKOINTIMALLIN
(EOE-MALLI) PILOTOINTI

1.1

Elinikäisen oppimisen ennakointimallin rakenne

Opetushallitus 2.0 -ohjelman luoman elinikäisen oppimisen ennakointimallin perusta on
tunnistaa erilaisia elinikäisen oppimisen ennakointikysymyksiä ja luoda toimintamalli ratkaisuvaihtoehtojen laadintaan. Toimintaympäristön muutokset ovat luonteeltaan monimutkaisia,
kaaosmaisia, yllättäviä sekä monen muuttujan ristikkäisvaikutuksista syntyviä. Ennakointihaasteisiin ei voida useinkaan vastata vain opetushallinnon toimenpiteiden kautta, vaan tarvitaan monisektoraalisia yhteistyöratkaisuja.
Opetushallituksen kyvyn uudistua koulutuksen, osaamisen ja oppimisen kehittämisvirastona
tulevaisuudessa ratkaisee sen kyky tunnistaa proaktiivisesti toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista oppijoille syntyvät uudet mahdollisuudet ja uhat. Tämä vaatii Opetushallitukselta oikea-aikaista ennakointia ja uusia keinoja uuden tiedon tuottamiseen yksilöllisten
ja jaettujen oppimisprosessien kautta. Ennakointi edellyttää kuitenkin monimutkaisten ja
pitkien ennakointiprojektien sijaan yksinkertaisempia, kokeellisia, pysymättömiä prosesseja, jotka perustuvat enemminkin nopeasti luotuun uuteen tietoon, toistuvaan tiedonjakoon
ja yhteisiin tulkintoihin sekä niistä johdettaviin osin ennakoimattomiin lopputuotoksiin. Tätä
tukee erityisesti digitaalisten työkalujen kehitys, jolla voidaan koota ja jakaa kustannustehokkaasti ja reaaliaikaisesti yhä suurempia tietomassoja. Opetushallitus voi lisäksi vastata tähän
ennakointihaasteeseen uudenlaisilla toimintamalleilla ja -kulttuureilla muun muassa
• perustamalla horisontaalisia, talon yksikkö- ja päätoimintorajat ylittäviä yhteistyöryhmiä
• verkostoitumalla talon ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa
• kehittämällä koko henkilöstön arviointikykyä ennakointiteemojen ja -ilmiöiden vaikutuksista oppijoiden suhteen
• investoimalla toimintamalleihin ja digitaalisiin työkaluihin, joiden avulla kootaan, jaetaan
ja analysoidaan jatkuvasti uutta tietoa.
Elinikäisen oppimisen ennakointimallin lähtökohtana ovat henkilöstön tehtävissään tunnistamat ennakointiteemat ja niitä vastaavat tulevaisuustietolähteet. Kaiken ennakointityön lähtökohtana tulee olla ennakointikysymys tai -kysymykset. Ennakointimallia pilotoitiin Poikien
oppimishaasteet ja ‑ratkaisut ‑teemakokonaisuudella vuonna 20181. Pilotointiprosessi vaiheistettiin seuraavasti:

Ennen työpajaa
Vaihe 1. Opetushallituksen ennakointitiimi kokoaa ennakointiteemaan (poikien oppimishaasteisiin ja -ratkaisuihin) liittyviä tutkimuksia, selvityksiä ja uutisjuttuja. Koko henkilöstöä pyydetään täydentämään tietolähteitä.

1

Raportin ovat koonneet Eija Kauppinen ja Samuli Leveälahti. Raportin valmisteluun ovat lisäksi osallistuneet Pia Kola-Torvinen,
Petra Packalen, Inga Sihvo, Sirkka Säikkälä, Linda Tuominen ja Sari Turunen-Zwinger.

POIKIEN OPPIMISHAASTEET JA -RATKAISUT VUOTEEN 2025

7

Vaihe 2. Kootaan ennakointiteeman ympärille Opetushallituksen asiantuntijoista sekä eri
sidosryhmien asiantuntijoista asiantuntijaverkosto, jossa pyritään huomioimaan monipuolisesti ennakointiteemaa koskevat näkökulmat ja sidosryhmät.
Vaihe 3. Pyydetään pilotointiprosessiin osallistuvia Opetushallituksen asiantuntijoita ja asiantuntijaverkostoja tutustumaan tietolähteiden keskeiseen sanomaan.
Vaihe 4. Lisätään tietolähteiden ja asiantuntijanäkemysten perusteella verkoston kanssa
MindMapiin ennakointiteemaan liittyviä muuttujia ja tietolähteissä tunnistettuja ratkaisuehdotuksia.

Työpaja
Vaihe 5. Aloitetaan työpaja 1–2 asiantuntijaluennolla ennakointiteemasta.
Vaihe 6. Työpajassa keskustellaan aikaisemmista kehittämisratkaisuista ja valitaan niistä
kolme tärkeintä perustelujen kera.
Vaihe 7. Pyydetään asiantuntijoita ja asiantuntijaverkostoa arvioimaan toimintaympäristön
muutosten vaikutuksia ennen työpajaa tunnistettuihin ratkaisuvaihtoehtoihin. Opetushallituksen ennakointiyksikkö kokoaa ennen työpajaa keskeisimpiä megatrendejä, trendejä ja signaaleja työpajaan.
Vaihe 8. Pyydetään Opetushallituksen asiantuntijoita ja asiantuntijaverkostoa tulkitsemaan
työryhmissä muuttujiin liittyvien ratkaisuehdotusten ristikkäisvaikutuksia. Vahvistavatko vai
heikentävätkö muuttujien ratkaisut toisiaan?
Vaihe 9. Pyydetään asiantuntijoita ja asiantuntijaverkostoa kiinnittämään tulevaisuuden ratkaisuehdotuksia elinikäisen oppimisen polun eri vaiheisiin.

Työpajan jälkeen
Ennakointitiimi kokoaa työpajan tulokset ja raportoi lopuksi keskeiset johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset yhteistyössä viestintäyksikön kanssa.
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ELINIKÄISEN OPPIMISEN ENNAKOINTIMALLIN
PILOTOINTI – POIKIEN OPPIMISHAASTEET JA
-RATKAISUT VUOTEEN 2025

2.1

Olemassa olevan tiedon kokoaminen ja
asiantuntijaverkoston luominen

Poikien oppimishaasteet ja -ratkaisut -teemalla toteutetun pilotoinnin alussa Opetushallitus
keräsi koko henkilökunnaltaan kysymyksiä ja tietolähteitä poikien oppimishaasteisiin liittyvästä aihepiiristä. Näkyvätkö eri sukupuolten edustajien väliset erot jotenkin omassa työssäsi? Osallistuvatko pojat ja nuoret miehet vähemmän toimintaan, jonka parissa työskentelet
itse? Mitä tutkimusta aiheesta on tehty? Miten tämä aihe näkyy mediassa? Ketkä ovat alan
asiantuntijoita, joiden kanssa meidän kannattaisi tehdä yhteistyötä sen eteen, ettei sukupuoli
määrittelisi ihmisten pärjäämistä elämässä tai vaikkapa uravalintaa?

Asiantuntijaverkoston kokoaminen
Koska lasten ja nuorten elämä ei rajoitu koulun seinien sisäpuolelle, poikien oppimisen
haasteita ja ratkaisuja tarkasteltiin koulutuksen lisäksi työelämän, vapaa-ajan, hyvinvoinnin ja terveyden, perhetaustan, alueellisten erojen ja sukupuoliroolien näkökulmasta. Muun
muassa Kela, THL, yliopistot, puolustusvoimat, nuorisoalan toimijat ja opiskelijajärjestöt
osallistuivat aktiivisesti ennakointityöhön (työpajaan ilmoittautuneet liitteessä 1).
Asiantuntijaverkostoon koottiin eri toimintaympäristöissä toimivia asiantuntijoita. Ryhmään
pyrittiin valitsemaan henkilöt mahdollisimman monelta eri sektorilta, joilta ratkaisuja poikien oppimishaasteisiin voisi löytyä (koulumaailma, vapaa-aika jne.).
Kevään 2018 aikana järjestettiin muutama skypekokous ja tapaaminen verkoston jäsenten
ja Opetushallituksen edustajien kanssa sekä työskenneltiin verkossa hyödyntäen MindMap-työskentelyalustaa (kuvio 1). Verkoston avulla pureuduttiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin, täydennettiin tietolähdeluetteloa (liite 2) ja kartoitettiin toimintaympäristöt ja niissä tunnistetut ratkaisut poikien oppimishaasteisiin. Näistä muodostettiin kullekin toimintaympäristölle niin sanotut kuplakaaviot, jotka on esitelty seuraavissa luvuissa. Toimintaympäristöiksi
valikoituivat lopulta seuraavat:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

alueelliset erot
sukupuoliroolit
koulumaailma
työelämä
hyvinvointi ja terveys
vapaa-aika
perhetausta.
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KUVIO 1. MINDMAP -TYÖSKENTELYALUSTA.

Työpajatyöskentely
Kesäkuun 2018 alussa noin 70 asiantuntijaa kokoontui Opetushallituksen ennakointityöpajaan miettimään keinoja, joilla poikien oppimistulokset saataisiin paranemaan vuoteen 2025
mennessä. Tilaisuudessa alussa oli kaksi asiantuntijaesitystä (liitteet 3 ja 4), jonka jälkeen
työpajatyön tuloksena syntyi seitsemälle sektorille 3–5 ratkaisuehdotusta, joiden avulla poikien oppimishaasteisiin voitaisiin vastata. Sektorikohtaisten ratkaisujen lisäksi tunnistettiin
suurempia, eri osa-alueet ylittäviä teemoja, jotka vaativat toimenpiteitä. Esimerkiksi puutteet
poikien lukutaidossa on haaste, joka on tunnistettu useissa tutkimuksissa ja oppimistulosten
arvioinneissa. Haasteeseen on jo osittain pyritty vastaamaan Opetushallituksessa ja esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön lukutaitofoorumin avulla. Poikien oppimishaasteet ovat
olleet jo pitkään myös tieteellisen tutkimuksen kohteena.
Poikien oppimishaasteiden ja -ratkaisuiden tulevaisuushaasteiden pohdinnassa hyödynnettiin
myös Osaamisen ennakointifoorumin ennakoinnin perusprosessin skenaariotyön tuloksia
(kuvio 2)2. Nämä toimintaympäristön muutostekijät olivat keskustelun herätteinä tulevaisuussuuntautuneiden kehittämisratkaisuiden pohdintaan.
Tulevaisuudessa työmarkkinat ja työurat pirstaloituvat hyvin eri tavoin. Kaikissa tehtävissä
vaaditaan osaamistason nostoa, jota lisää muun muassa digitalisaatiosta, robotisaatiosta ja
automatisaatiosta seuraava elinkeino- ja tehtävätasorakenteen muutos. Elinkeinorakenne
muuttuu yhä enemmän teollisuusyhteiskunnasta informaatio- ja palveluyhteiskunnan suuntaan. Tämä tarkoittaa asiantuntijatason työtehtävien määrän kasvamista, mutta samalla

2

10

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä ennakointiprosessia
tukevasta ohjausryhmästä. Ennakointiryhmien sihteeristö koostuu Opetushallituksen asiantuntijoista. Ennakointiryhmissä ovat
edustettuina työnantajat, työntekijät ja yrittäjät, ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut, opetushenkilöstö, alan
tutkimuksen edustajat ja opetushallinto. Ennakointiryhmät on asetettu ajalle 1.1.2017–31.12.2020. (Osaamisen ennakointifoorumi
2018.)

POIKIEN OPPIMISHAASTEET JA -RATKAISUT VUOTEEN 2025

osaamistasoltaan matalien työtehtävien häviämistä tai merkittävää vähentymistä. Digitalisaatio vaikuttaa paitsi työmarkkinoihin myös koulumaailmaan, vapaa-ajan harrastuksiin sekä
julkisten palveluiden sisältöihin. Tämä tarkoittaa suurta haastetta kaikkien ikäluokkien digitaitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.
Julkisen talouden kokonaisuuteen ja sitä kautta nuorille suunnattujen palveluiden määrään
ja laatuun vaikuttaa merkittävästi tulevina vuosikymmeninä Suomen ikärakenteen muutos.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus kokonaismenoista tulee kasvamaan merkittävästi
ikääntyvän väestön hoitotarpeen seurauksena. Ellei syntyvyyttä ja työperäistä maahanmuuttoa onnistuta lisäämään, julkisten palveluiden kohdentamisessa voidaan joutua tekemään
ikäviä leikkauksia. Lisäksi alueelliset erot tullevat kasvamaan kasvukeskusten keskittymisen
myötä, mikä voi tarkoittaa voimakasta julkisten ja yksityisten palveluiden polarisoitumista eri
puolella Suomea.

Elinkeinorakenteen
palveluvaltaistuminen

Työurien
pirstaleisuus

Perheiden
moninaistuminen
Työelämän murros
(esim. digitalisaatio,
robotisaatio ja
automatisaatio)

Kehittämisratkaisu 1

Digitaalisuuden
vaikutukset (esim.
vapaa-aika, oppiminen,
julkiset palvelut)

Kehittämisratkaisu 2

Kaupungistuminen

Kehittämisratkaisu 3

Yksilöllistymisen
vahvistuminen

Julkisen talouden
alijäämä

Maahanmuuton
lisääntyminen

Nuorten
ikäluokkien
pienentyminen

Yhteiskunnan ja
työelämän
polarisoituminen

KUVIO 2. POIKIEN OPPIMISHAASTEISIIN JA -RATKAISUIHIN KYTKEYTYVIÄ
TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÖITÄ.

Seuraavassa luvussa 2.2 on kuvattu yksityiskohtaisemmin työpajan teemakohtaisia tuloksia.
Raportointi perustuu asiantuntijoiden näkemyksiin ja asiantuntemukseen poikien oppimisen
kehittämisen haasteista ja -ratkaisuista. Kehittämisehdotukset perustuvat Opetushallituksen
analyysiin ja johtopäätöksiin asiantuntijaverkoston työn tuloksista.
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2.2

Aiemmin tunnistetut kehittämisratkaisut ja
toimintaympäristön muutosten vaikutukset

2.2.1

Alueellisuus

Taustaselvityksestä nousevia huomioita
Taustaselvitysten mukaan tietyt samat alueet jäävät maan keskiarvon alapuolelle useammassa eri talouden ja hyvinvoinnin indikaattorissa. Usein alueelliset erot ovat sukupuolesta
riippumattomia. Tiedetään esimerkiksi, että perheen sosioekonominen asema on yhteydessä
lasten oppimistuloksiin. Alueilla, joilla väestön koulutustaso, työllisyys ja tulotaso ovat keskimääräistä alhaisemmat, sekä tyttöjen että poikien oppimistulokset jäävät muita heikommiksi
(kuvio 3).
On kuitenkin myös tilanteita, joissa oppimisen haasteet näyttävät tietyllä alueella keskittyvän
poikkeuksellisen voimakkaasti toiseen sukupuoleen. Alueiden välillä on vaihtelua esimerkiksi sen suhteen, kuinka suuret sukupuolten väliset erot ovat PISA-tuloksissa. On kuitenkin
hyvä tiedostaa, että alueiden keskinäinen järjestys samoin kuin tyttöjen ja poikien suhteellinen menestys alueen sisällä voivat vaihdella hyvinkin merkittävästi valitun mittarin ja tarkasteluvuoden mukaan.

Evidenssiä alueellisista
eroista sukupuolten
suhteellisessa
menestyksessä löytyy
tilastoista ja
tutkimuksista runsaasti.
Tietoa tekijöistä erojen
taustalla on tarjolla
niukasti, ja valmiita
ratkaisuehdotuksia vielä
vähemmän.

Enemmän yksilöllisyyttä,
joustavuutta,
toiminnallisuutta, arjen
läheisyyttä ja teknologian
hyödyntämistä kouluun.

Hyvistä käytännöistä
oppiminen. Millaisia yhdistäviä
piirteitä löytyy niistä kouluista
ja kunnista, joissa sukupuolten
erot ovat pienet?

Alueelliset tuet:
alueilla on
vaihtelevia
haasteita, jotka
edellyttävät
erilaisia
tukimuotoja.

Asuntopolitiikka ja
opiskelumahdollisuudet:
tasa-arvo
opiskelupaikoissa.

Poikien oppimishaasteet ja
alueelliset erot

Osallistuminen kansainvälisiin
vaihto-ohjelmiin on yksi keino
avata uusia tulevaisuudennäkymiä.
Kannustettava myös syrjäseutujen
poikia osallistumaan niihin.

Motivaatio ja asenteet ovat
vahvasti yhteydessä
oppimiseen. Pojilta tuntuu
uupuvan tyttöjä enemmän
myönteisiä roolimalleja ja
uskoa tulevaisuuteen sekä
opiskelun kannattavuuteen.
Koulun on tärkeä tunnistaa
tämä ja auttaa poikia
löytämään positiivisia
tulevaisuudennäkymiä.
Työelämän ja
ammattien
muutokseen
tutustuminen jo
koulussa.

KUVIO 3. ENNEN TYÖPAJAA TUNNISTETUT ALUEELLISEEN EPÄTASA-ARVOON LIITTYVIÄ
KEHITTÄMISRATKAISUT.

Työpajassa osallistujat pohtivat, mistä alueelliset erot lopulta johtuvat ja mikä selittää alueiden välisissä eroissa tapahtuvia muutoksia. Eroihin vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen
helpottaisi toimivien kehittämisratkaisujen tunnistamista.
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Yhdeksi keinoksi tasoittaa alueellisia eroja nähtiin sektorirajat ylittävä kokonaisvaltainen ja
systemaattinen kuntatason kehittämistyö. Elinkeinoelämän vahva rooli yhteiskehittämisessä
nähtiin tärkeäksi. Myös koulutuksen strateginen kehittäminen on sidottu alueeseen. Valtio
voi osaltaan tasoittaa alueiden välisiä eroja rahoitusinstrumenttien avulla ja kohdentamalla
kehittämishankkeita ja esimerkiksi kansainvälistymisrahoitusta myös niille, jotka niitä eivät
perinteisesti hae.
Osanottajat katsoivat, että tulevaisuususko on yksi keskeinen tekijä motivaation ja sekä
opintoihin että yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta. Lisäksi tulevaisuuden lukutaito olisi
merkityksellistä myös alueellisesta näkökulmasta. Tähän kuuluu alueen voimavarojen tunnistaminen. Tulevaisuudennäkymien avautuminen ja oppimisen merkityksellisyyden valottaminen myös tulevaisuuden näkökulmasta ohjaavat osaltaan tekemään myönteisiä valintoja
elämässä.
Keskustelun pohjalta valikoituivat seuraavat kehittämisratkaisut:
Esitetyt kehittämisratkaisut:
1) hyvien käytäntöjen tunnistaminen, vertaisoppiminen
2) myönteisten tulevaisuuden näkymien avaaminen (koulutus- ja työmahdollisuudet), tulevaisuususko ja positiiviset roolimallit
3) kansainväliset vaihto-ohjelmat, kohdennettu kannustus.
Toimintaympäristön muutokset ovat omiaan kasvattamaan alueiden eroja entisestään. Työn
murros (esimerkiksi digitalisaatio, robotisaatio ja automatisaatio) tulee todennäköisesti vain
kiihtymään. Sen vuoksi on entistä tärkeämpää tunnistaa tulevaisuudenuskon ja myönteisten
tulevaisuudennäkymien merkitys eri alueilla asuville oppijoille. Kaupungistuminen näyttäisi
jatkuvan megatrendinä, mikä asettaa haja-asutusalueen oppijoille ja oppimisympäristöille ja
tulevaisuuden edellytyksille yleisemminkin uusia haasteita.
Muutoksiin, kuten digitalisaatioon, liittyy kuitenkin myös uusia mahdollisuuksia. Digitalisaation avulla voidaan esimerkiksi tasoittaa alueiden välisiä eroja ja tuoda myönteisiä roolimalleja haja-asutusalueillekin. Esimerkiksi maahanmuutto ja monikulttuurisuus ovat jakautuneet epätasaisesti maassamme. Hyviä käytänteitä levittämällä ja verkostoja hyödyntämällä
olisi mahdollisuus jakaa osaamista, sillä osalla alueista on toisia enemmän kokemusta esimerkiksi monikulttuurisuuden kohtaamisesta. Toisaalta myös globaalisuus ja alueellisuus
käyvät vuoropuhelua, ja siten kansainvälistymistä voisi hyödyntää monipuolisemmin paikallisella tasolla. Kansainvälisyys on vahvasti edustettuna esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämässä. Tästä hyötyvät myös alueen pojat.
Tulevaisuuden lukutaitoa, ennakoivaa otetta, tarvitaan myös opettajankoulutukseen, jotta
opettajilla olisi ajantasaiset työkalut kohdata muutokset ja haasteet proaktiivisesti, ei reaktiivisesti.

2.2.2

Sukupuoli

Sukupuoliroolit ovat syvällä yhteiskunnassamme ja edelleen läsnä ihmisten jokapäiväisessä
vuorovaikutuksessa. Ne läpileikkaavat kaikkea toimintaa, kuten myös työpajan kehittämisratkaisuista käytyä keskustelua (kuvio 4).
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Äidinkieli ja
lukeminen: tarjotaan
myös poikia
kiinnostavia
formaatteja ja
sisältöjä.

Miesten kannustavat
esimerkit
oppimisessa,
lukemisessa ja
tunnetaidoissa.

Tiedostavuus kotona ja
koulussa: lapsilta ja nuorilta
tulisi odottaa ja vaatia
samoja asioita sukupuolesta
riippumatta.

Apua tunne- ja
ihmissuhdetaitojen
oppimiseen.

Poikien oppimishaasteet ja
sukupuoliroolit
Poikien kannustetaan
hankkimaan
kansainvälisiä
kokemuksia.

“Poikakoodin”
murtaminen ja
uudenlaiset
esikuvat.

Urasuunnittelussa
kannustetaan laajasti eri
aloille ja yli perinteisten
sukupuolirajojen.

KUVIO 4. ENNEN TYÖPAJAA TUNNISTETUT SUKUPUOLIRAJOJA KOSKEVAT
KEHITTÄMISRATKAISUT.

Työpajan keskusteluissa todettiin, että Suomi on rakentanut koulutusjärjestelmän, jossa
tyttöjen osaaminen on maailman huippuluokkaa. Seuraavaksi tulisi pohtia, miten poikien
osaaminen saataisiin samalle tasolle tyttöjen osaamisen kanssa. Tämä olisi tehtävä syyllistämättä tyttöjä ja tekemättä tyttöjen menestymisestä ongelmaa. Lisäksi tytöistä ja pojista
puhumisen sijaan koulutuksessa olisi keskusteltava sukupuolisensitiivisyydestä tai moninaisuussensitiivisyydestä. Lasten maailmankuvaan ja sukupuoliroolien omaksumiseen vaikuttavat todella paljon läheiset aikuiset varhaislapsuudessa. Näin on erityisesti ennen koulun
aloittamista, sillä sukupuoliroolien omaksuminen tapahtuu varhaislapsuudessa ja varhaiskasvatuksessa. Perheiden toimintamalleja voi olla vaikea muuttaa, mutta varhaiskasvatuksessa sukupuoliroolien omaksumiseen voidaan vaikuttaa.
Koko yhteiskuntaa ja erityisesti varhaiskasvatusta läpileikkaavan kulttuurisensitiivisyyden
lisäksi ehdotettuja kehittämisratkaisuja olivat tunne- ja vuorovaikutustaitojen lisääminen
sekä erilaisten miesten esimerkit.
Esitetyt kehittämisratkaisut:

1) sukupuoli(moninaisuus)sensitiivinen varhaiskasvatus
2) tunne- ja ihmissuhdetaidot
3) miesten esimerkki (laaja-alaiset roolit).

Kun kehittämisratkaisuja pohdittiin toimintaympäristöjen muutosten näkökulmasta,
todettiin, että sukupuolisensitiivinen tai moninaisuussensitiivinen kasvatus antaa valmiuksia selvitä tulevaisuuden monikulttuuristuvassa ja muuttuvassa maailmassa joustavasti, sopeutuvasti ja erilaisia ihmisiä kohdaten. Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat
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valttikortti esimerkiksi tulevaisuuden työelämässä, sillä nämä taidot erottavat ihmiset
koneista, tekoälystä ja roboteista.
Toimintaympäristöjen muutosten tarkastelu ei aiheuttanut muutoksia kehittämisratkaisuihin. Sukupuolisensitiivisyyden tulisi näkyä kaikissa kehittämisratkaisuissa, mikä
todettiin myös ristikkäisanalyysissä. Lisäksi syntyi uusi ratkaisu, lasten toimijuuden ja
osallisuuden tukeminen, joka muodostui vasta-ajatuksena toisen ryhmän ehdotukseen,
jossa ehdotettiin kilpailullisuuden ja pelillistämisen lisäämistä kouluissa. Kilpailuhenkisyys tai pelillisyys eivät sellaisenaan tuota välttämättä hyviä tuloksia, mutta niihin läheisesti liittyvät asiat, kuten nuorten toimijuuden ja yritteliäisyyden tukeminen, osallisuuden
tunne ja tiimien onnistuminen yhdessä voivat olla eteenpäin vieviä voimia. Osa kehittämisratkaisuista sijoitettiin erityisesti varhaiskasvatuksen alueelle, mutta toisaalta asiat
ovat tärkeitä koko oppimispolun ajan.

2.2.3

Koulumaailma

Poikien oppimishaasteiden ennakointihanke kiteytyy nimenomaan koulumaailman kysymyksiin. Erilaisten selvitysten, tutkimusten ja oppimistulosten arviointien pohjalta tiedämme,
että tyttöjen oppimistulokset ovat pääsääntöisesti poikien oppimistuloksia paremmat. Esimerkiksi luonnontieteisiin keskittyvässä PISA 2015 -tutkimuksessa tyttöjen ja poikien välinen
ero oli suurin Suomessa. Kaikkien maiden vertailussa Suomen tytöt olivat toiseksi ja pojat
kymmenenneksi parhaita. Vuonna 2016 peruskoulun päättäneistä tytöistä 63 prosenttia
hakeutui ensisijaisesti lukioon ja pojista 55 prosenttia ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen. Samana vuonna uusista ylioppilaista 75 prosenttia naisista ja 72 prosenttia miehistä
haki korkeakouluihin opiskelemaan (PISA 2015.) Tilastokeskuksen tietojen mukaan miehet
kuitenkin sijoittuivat naisia paremmin yliopisto- ja ammattikorkeakoulukoulutukseen. Voisi
siis päätellä, että poikien oppimishaasteet ovat moninaisia ja että erityistä huomiota tulisi
kiinnittää siihen, mitä tapahtuu etenkin ennen toisen asteen opintoja (kuvio 5).

Arvioinnin
muutokset “kilpailullisuus”,
ei yksipuolista
arviointia.
Innostetaan ja
motivoidaan
lukemaan eri
tavoin ja eri
lähteitä -uudet
ratkaisut.

Poikien oppimishaasteet ja
koulumaailma

Vahvistetaan
varhaisia positiivisia
oppimiskokemuksia
LUMA-aineissa.
Hyvän yhteishengen
luominen ja
ylläpitäminen
ryhmissä ja
positiivinen
kannustaminen.

Mahdollisuus
jakaa yläkoulu
neljälle
vuodelle

Koulun varhennettu
aloitus, jonka
yhteydessä
tunnistetaan
oppimishaasteet
varhaisessa
vaiheessa

Opetetaan
yksilöitä, ei
poikia tai
tyttöjä.

Leikkiminen,
pelillisyys
etenkin
alakoulussa.
Asennemuutos “tytöt on tyttöjä ja
pojat on poikia”

Hyvien
käytäntöjen
jakaminen
koulujen
välillä

Elinikäisen
oppimisen
avaintaitojen
hallinta
Yhdistetyt luokat
koulun
alkuosassa (1. ja
2. luokka).

Mahdollisuus nähdä
ja kokea: miksi
opiskellaan ja mihin
voi työllistyä.
Luodaan linkki
ammatteihin jo
alakoulussa.

Valinnaisiin
aineisiin ei
ohjata vain
kiinnostuksen
perusteella.

KUVIO 5. ENNEN TYÖPAJAA TUNNISTETUT KOULUMAAILMAAN KYTKEYTYVÄT
KEHITTÄMISRATKAISUT.
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Koulumaailman näkökulmasta poikien oppimishaasteita koskevan pohdinnan aluksi osanottajat kävivät lyhyen keskustelun kielitietoisuudesta ja kulttuurista. Esimerkiksi maahanmuuttajataustan todettiin vaikuttavan monin tavoin oppimiseen; kielitaito saattaa asettaa
esteitä oppimiselle, samoin jotkut muut kulttuuriset tekijät. Kielen ja kulttuurin todettiin
olevan monin tavoin merkityksellisiä osaamisen kehittymisessä.
Keskustelu tunnistettujen kehittämisratkaisujen pohjalta oli vilkasta ja monipolvista. Lukutaito ja kielelliset taidot nousivat keskeisimmiksi teemoiksi. Todettiin, että näiden kahden
asian merkityksellisyyttä ei ehkä ymmärretä riittävän syvällisesti. Työryhmän näkemys oli,
että lukutaidon ohella kielitietoisuutta tulisi vahvistaa. Huomion kiinnittäminen sekä lukutaitoon että kielitietoisuuteen ratkaisisi osaltaan poikien oppimiseen liittyviä ongelmakohtia.
Pojat olisi saatava kiinnostumaan lukemisesta ja opiskelusta ylipäätään, mikä ehkä edellyttää pedagogiikan uudistamista. Tukevatko koulun nykyiset käytännöt poikien lukuharrastusta? Lukemisen ohella koulun tehtävä on herättää poikien mielenkiinto kielellisen osaamisen kehittämiseen.
Kielitietoisessa yhteisössä keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteista ja
ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä
identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Jokaisella oppiaineella on oma
kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä. Eri tiedonalojen kielet ja symbolijärjestelmät avaavat
samaan ilmiöön eri näkökulmia. Opetuksessa edetään arkikielestä käsitteellisen ajattelun kieleen.
Kielitietoisessa koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja myös opettamansa oppiaineen
kielen opettaja. (POPS 2014.)
Keskustelussa nostettiin esiin myös yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen vahvistaminen. Kaikkea oppimista vahvistaa se, että oppilas tuntee kuuluvansa johonkin ryhmään tai yhteisöön
ja yhteiskuntaan. Jokaisella on oltava paikkansa. Samalla olisi lisättävä ymmärrystä koulutuksen merkityksestä. Merkityksellisyyden vahvistamisessa voisivat olla hyödyksi muun
muassa hyvät esimerkit siitä, että miehet voivat olla kiinnostuneita opiskelusta ja miehet
voivat menestyä opinnoissa ja yhteiskunnassa.
Työryhmä keskusteli myös siitä, minkälaisin keinoin pojat saataisiin ylipäätään kiinnostumaan opiskelemisesta. Keskustelussa nousi esiin näkemys, että kilpaileminen usein motivoi
poikia ja että nykykulttuurissa pelätään käyttää kilpailuun perustuvia työtapoja. Vaikka työryhmässä todettiin, että on myös poikia, joita kilpailullisuus ei motivoi, voisi pelillisyyttä ja
kilpailullisuutta ehkä käyttää rohkeammin koulun arjessa. Lisäksi kouluissa olisi pidettävä
kiinni siitä, että oppilailta vaaditaan tehtävien ja asioiden hoitamista loppuun saakka. Tästä
asiasta kiinni pitäminen hyödyttäisi erityisesti poikia.
Esitetyt kehittämisratkaisut:

1)
2)
3)
4)
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kielen merkityksen huomioiminen oppimisessa ja opetuksessa
yhteisölliset oppimisratkaisut ja pedagogiikka
koulutuksen ja oppimisen merkityksellisyyden vahvistaminen
vaatimustason selkeys, ylläpito ja saavuttamisen tukeminen.
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Toimintaympäristön haasteita koskevan pohdinnan aluksi mietittiin, mitkä haasteista liittyvät
erityisesti koulutukseen ja koulutuksen kehittämiseen kokonaisvaltaisesti. Keskustelussa
nousi esiin neljä merkittäväksi katsottua muutosta, jotka olivat maahanmuuton lisääntyminen, digitaalisuus, yksilöllistymisen lisääntyminen ja koulumaailman pirstaleisuus.
Maahanmuuton lisääntyminen vaikuttaa kaikkeen, ja aivan erityisesti se tuo esiin kielellisen
osaamisen merkityksen oppimisessa. Kielellisen osaamisen tason pitäisi olla sellainen, että
se vastaa kunkin ryhmän tarpeita. Digitaalisuus tuo haasteita, vaikka toisaalta sitä voitaisiin
hyödyntää tehokkaammin opiskelussa. Digitaalisuus aiheuttaa haasteita opiskelulle muun
muassa sen vuoksi, että viihteen digitalisoituminen lisääntyy ja vie ehkä enemmän aikaa
opiskelulta. Yksilöllistymisen lisääntyminen yhteiskunnassa vahvistaa koulun tehtävää yhteisöllisyyden rakentajana. Koulu on paikka, jossa oppilas oppii myötätuntoa, ottamaan huomioon toiset ja toimimaan yhteistyössä toisten kanssa heitä kunnioittaen.
Koulumaailman pirstaleisuuden vuoksi on mahdollista, että oppilaat ja erityisesti pojat eivät
hahmota opiskelun merkitystä. Siksi on huolehdittava siitä, että ymmärrystä koulutuksen
merkityksestä ja opintojen sisällöistä vahvistetaan rakentamalla yhteyksiä tiedonalojen
välille. Näin vältettäisiin näkemykset, että saatu tieto on palasia ja myös ”mitä tällä koskaan
tekee” -kokemukset.
Tietyt teemat puuttuvat esitetyistä toimintaympäristön haasteista, kuten esimerkiksi kouluelämän muutokset. Kokoavana yhteenvetona voi todeta, että maahanmuuton lisääntyminen
ja digitaalisuus haastavat kaikki työryhmän neljä kehittämisratkaisua. Työryhmä katsoi, ettei
ole kuitenkaan tarvetta valittujen ratkaisujen varsinaiselle muuttamiselle. On kuitenkin tärkeää korostaa yhteisöllisyyden merkitystä kaikkeen vaikuttavana voimana.

2.2.4

Työelämä

Työelämän näkökulmasta poikien ja nuorten miesten oppimista tukevat kehittämisratkaisut
ovat perustuneet erityisesti koulutuksen ja työelämän välisiin tuki- ja palvelutoimenpiteisiin
sekä merkityksellisten oppimisympäristöjen kehittämiseen osana työelämään orientoitumista. Työelämään liittyvien ratkaisujen tutkimus- ja tietolähteinä olivat muun muassa tutkimuslaitosten, työmarkkinajärjestöjen, kolmannen sektorin ja tiedotusvälineiden välittämät
teemat (kuvio 6).
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Nuorten miesten
työllistämistoimenpiteet
työvoimapolitiikan
keinoin.

Pojille turvallisia ja
mielekkäitä yhteisöjä,
joiden kautta saadaan
kokemuksia
merkityksellisenä
olemisesta suhteessa
muihin ihmisiin.

Työnhaun
taloudellisten
kannusteiden
kehittäminen.
Omasta työstä
riippumattomien kykyjen
tunnistaminen ja
arvokkuuden
kokemukset.

Poikien oppimishaasteet ja
työelämä

Avoimien työpaikkojen
määrän lisääminen myös
kasvualueiden ulkopuolella.

Ohjaamojen ja
nuorten verkkoohjauksen
kehittäminen.

Nuorten
miesten
koulutustason
nostaminen.

Tiedon jakaminen ja
osaamisen vahvistaminen
poikien parissa
työskenteleville sekä
huoltajille.

Yritysten ja kansalaisjärjestöjen
työllistämistoimien lisääminen.

Nuorisotakuu = Jokaiselle alle
25-vuotiaalle nuorelle tarjotaan
työ-, työkokeilu-, opiskelu-,
työpaja- tai kuntoutuspaikka
viimeistään kolmen kuukauden
kuluessa työttömäksi
ilmoittautumisesta.

KUVIO 6. ENNEN TYÖPAJAA TUNNISTETUT TYÖELÄMÄÄN LIITTYVÄT KEHITTÄMIS
RATKAISUT.

Tunnistettuina kehittämisratkaisuina nousivat esille erityisesti lapsen ja nuoren perheen
kautta tuleva malli ja kannustus, uudenlaisen tulevaisuususkon luominen lapsille ja nuorille,
kilpailullisuuden kautta innostaminen oppimaan sekä ohjauksen selkiyttäminen.
Uskoa tulevaisuuteen luodaan muun muassa sillä, että lapset ja nuoret saavat tukea oppimishaasteista ja erilaisista vuorovaikutustilanteista selviytymiseen. Vahvuusperusteinen
pedagogiikka sekä erilaisten tulevaisuudenkuvien luominen siitä, miksi kannattaa opiskella
ja hankkia töitä, auttavat omien mahdollisuuksien hahmottamisessa. Huoltajien kannustuksella ja tuella on suuri vaikutus lapsen ja nuoren tulevaisuuden valintoihin. Jos nuori ei saa
tätä tukea perheeltä, on kehitettävä systemaattisesti ohjauspalveluita näiden nuorten tukemiseksi.
Esimerkiksi Pelottaako? Nuoret ja turvallisuuden tulevaisuus -raportin (Limnéll &
Rantapelkonen 2017) mukaan nuorten näkemykset tulevaisuususkosta voi tiivistää
viiteen keskeiseen teemaan.
1)
2)
3)
4)
5)

18

Suomen ja suomalaisten turvallisuus heikkenee.
Eri puolilla Suomea uhkat koetaan eri tavoin.
Turvallisuuden perusasiat on säilytettävä, sillä ne ovat murtumassa.
Tulevaisuuden uhat eivät tule ulkomailta vaan ovat ensisijaisesti Suomen sisäisiä.
Suomen tulevaisuuden suunta on epäselvä.
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Kilpailullisuus voi olla yksi keino tehdä oppimisesta kiinnostavaa. Haasteiden etsiminen ja
parempiin suorituksiin pääseminen etenkin nuoren vahvaksi kokemissa taidoissa voi edistää
oppimiselle syttymistä. Toisaalta jatkuva epäonnistuminen oppimishaasteissa tai kilpailussa
voi viedä myös motivaation oppimiseen. Opettajilta vaaditaankin onnistuneita pedagogisia
ratkaisuja yksilöiden tasolla.
Systemaattinen ohjaus lapsen ja nuoren koulutuspolulla sekä tarvittaessa yksilöllisten koulutuspolkujen luominen tukevat syrjäytymisuhan alla olevia nuoria. Tämä edellyttää resurssien siirtämistä monialaiseen yhteistyöhön. Nuorille luodaan esimerkkipolkuja siitä, miten
haastavistakin tilanteista voi selvitä, saada koulutus ja päästä työelämään.
Esitetyt kehittämisratkaisut:

1) tulevaisuususkon luominen (omien kykyjen tunnistaminen & arvokkuuden
kokemukset)
2) kilpailullisuus
3) ohjauksen selkeyttäminen: ”yhden luukun periaate”.

Työelämässä toimintaympäristön haasteiksi koettiin digitalisaation nopea kehittyminen. Tiedetäänkö koulutuksessa, mitkä ovat keskeiset digitaaliset taidot tulevaisuuden työelämän
kannalta? Miten opettajat ja nuorten huoltajat suhtautuvat muutospuheeseen? Yhteiskunnan
nopeat muutokset ja polarisoituminen aiheuttavat sukupolvien kuiluja jo lyhyelläkin ajalla.
Oppiminen muuttuu ja keskusteluihin on ilmaantunut jatkuvan oppimiseen käsite. Nykypäivänä ei ole varmuutta siitä, työllistyykö ammattiin, johon kouluttautuu. Perinteisiä ammatteja
katoaa ja uusia tulee tilalle. Kuinka tämä motivoi nuoria tavoittelemaansa ammattiin? Toisaalta työurien pirstaleisuus voi olla myös mahdollisuus. Fokusoituminen muuttuvaan maailmaan, laajempaan ja yli sektorirajojen toteutettavaan ohjaukseen nuorille haastaa ammattilaisia.

2.2.5

Hyvinvointi ja terveys

Lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista on tehty erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä.
Näitä ovat muun muassa kouluterveyskysely, Terve Oppiva Mieli -hanke, unitutkimukset, liikuntatottumukset, Move-hanke, YK:n onnellisuusraportti ja nettiriippuvuuksien hoito. Tästä
aineistosta työpajan valmisteluryhmä otti tarkempaan tarkasteluun seuraavat kuvassa esitetyt kehittämisratkaisut (kuvio 7).
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Yksinäisyyteen
puuttuminen, yhtenäinen
ohjausjärjestelmä
neuvolasta kutsuntoihin yhden luukun palvelu ja
asiakaslähtöisyys.
Kuntoutusta
lapsuuden
motorisiin
haasteisiin.

Apua
mielenterveysongelmiin
varhaisessa vaiheessa –
haasteiden
tunnistamisen
monipuolisemmat
ratkaisut.

Netti/peliriippuvuuden
ehkäisy.

Poikien oppimishaasteet ja
hyvinvointi ja terveys

Sosiaalisen tuen
tehostaminen:

kannustetaan päiväkoti-

ikäisistä alkaen
puhumaan tunteista.

Tietoisuustaitoharjoitukset
osaksi
kouluarkea.

Liikapainon
ehkäisy.

Kaikki pojat
liikkumaan Koulumatkat
mahdollisuuksien
mukaan kävellen tai
pyörällä.

Riittävän
unen ja levon
turvaaminen.

Kiusaamisen ehkäisy,
tunnistaminen,
puuttuminen ja
seuranta.

KUVIO 7. ENNEN TYÖPAJAA TUNNISTETUT HYVINVOINTIIN JA TERVEYTEEN LIITTYVÄT
KEHITTÄMISRATKAISUT.

Työpajassa huomioitiin, että osa käsiteltävistä kehittämisratkaisuista on itse asiassa loppumuuttujia eikä kehittämisratkaisuja. Lisäksi niistä todettiin puuttuvan päihteiden käyttö,
avoimet perhesuhteet, mielen hyvinvointi ja arkirytmi. Osallistujat toivat myös esille sen,
että yksinäisyys ja kiusaaminen eroavat tyttöjen ja poikien välillä, ja ne ilmenevät eri tavoin.
”Pojat” eivät kuitenkaan ole yhtenäinen ryhmä, sillä esimerkiksi yksilön tausta vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin. Työpajassa tuli esiin sosiaalinen toiminta terveyttä suojaavana tekijänä, josta esimerkkeinä ovat hyvä vanhemman ja nuoren välinen yhteys, ryhmäkuuluvuus ja
läheinen tukihenkilö.
Työpajassa esitetyt kehittämisratkaisut:
1) arjen hallinta ja elämäntaidot: lepo, uni, ruokailu, liikunta, päihteet
2) kasvuympäristön turvallisuus: kiusaamisen ehkäisy, perheväkivalta, seksuaalinen väkivalta
3) osallisuus: yksinäisyys, kiinnittyminen, vaikutusmahdollisuudet
+ vapaa-ajalla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen koulussa – motivaatio koulua kohtaan, kun vapaa-ajallakin hankittua osaamista tunnistetaan.

Ympäristön muutokset vaikuttavat ratkaisuihin. Sote-uudistus on tulossa, arvomaailma
muuttuu työelämän ja vapaa-ajan osalta, itse asiassa koko yhteiskunta on nopeassa muutoksessa. Arki moninaistuu, ja siinä on läsnä erilaisia väestöryhmiä, ja niiden väliset erot voivat
vahvistua. Työelämän uudet vaatimukset saattavat aiheuttaa ahdistusta, epävarmuutta ja
polarisoitumista, mikä vaikuttaa arjen hallintaan. Lisäksi kaikki tämä pitää sovittaa perheiden moninaistumisen asettamiin tarpeisiin. Ympäristö vaikuttaa myös yksinäisyyteen, ja se
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on erilaista maalla kuin kaupungeissa. Sosiaalinen kanssakäyminen siirtyy lähikontakteista
verkkoympäristöön. Työpajassa tuli vahvasti esille se, että kasvuympäristöstä pitää tehdä
kaikille turvallinen.

2.2.6

Vapaa-aika

Ennen työpajaa kerättyjä vapaa-aikaan liittyviä tausta-aineistoja kertyi sekä tutkimuksista,
organisaatioiden nettisivuilta ja lehtiartikkeleista (kuvio 8).

Vanhempi-lapsi
-yhteisöt ja vertaistuki.

Harrastusaktiivisuuden
mahdollistaminen ja
tukeminen etenkin
murrosiässä.
Peli- ja sosiaalisen
median riippuvuuden
ehkäisy ja
vierotushoitojen
saatavuuden
turvaaminen.

Liikuntaharrastusten ja
arkiliikkumisen tukeminen
sekä kannustaminen.

Poikien oppimishaasteet ja
vapaa-aika

Nuorisokulttuuri hyvät esikuvat.

Mahdollistetaan
lasten ja etenkin
nuorten
kohtaamiset.

Varmistetaan, että lapsi
tai nuori kuuluu
jokaisessa
elämänvaiheessa
johonkin
kaveriyhteisöön.

Varmistetaan
tukiverkot myös
vapaa-aikana.
Tarjotaan muita
mahdollisuuksia
osallistua
yhteiskuntaan kuin
koulu ja työ.

KUVIO 8. ENNEN TYÖPAJAA TUNNISTETUT VAPAA-AIKAAN KOHDISTUNEET
KEHITTÄMISRATKAISUT.

Vapaa-ajan näkökulmasta on pohdittu, miten lapset ja nuoret saadaan kiinnitettyä yhteiskuntaan muutenkin kuin koulun kautta. Yksi vastaus esitettyyn kysymykseen on harrastustoiminta. Oppimista tapahtuu myös vapaa-ajalla, perheen kesken, ystävien kesken ja harrastuksissa. Kaikki lapset eivät ehkä kiinnostu koulunkäynnistä, mutta lapsen kannalta olisi tärkeää olla jokin ryhmä, johon hän voisi ja haluaisi kuulua, ja paikka, jossa voi olla motivoinut
ja kokea oppimisen ilon. Jos lapsi tai nuori ei ole motivoitunut koulussa tai töissä, on tärkeää
löytää hänelle joku muu kiinnittymispaikka yhteiskuntaan esimerkiksi hyväntekeväisyys- ja
vapaaehtoistoiminnasta. Kenenkään ei pitäisi pudota yhteisöjen ulkopuolelle.
Harrastusten ja harrastustoiminnan mahdollistaminen kaikille on äärimmäisen tärkeää.
Kilpailupainotteisen harrastamisen, kuten esimerkiksi kilpaurheilun sijaan tulisi tukea muun
muassa vapaa-ajan arkiliikkumista ja korostaa sen merkitystä.
Osallistujat pohtivat myös digipelien pelaamisen vaikutuksia poikien oppimiseen. Digipelien
kanssa on vaikea kilpailla, mutta koulun ja vanhempien tulisi tehdä yhteistyötä, jotta lapset
ja nuoret saadaan kiinnostumaan muistakin harrastuksista. Etenkin sosiaalisia harrastusmahdollisuuksia tulisi tarjota. Pelaamisella katsottiin olevan oppimisen kannalta myös hyviä
vaikutuksia (esim. kielitaidon kehittyminen). Peliongelmaisten lasten ja nuorten auttamiseen
tulisi puuttua heti, ja opettajille ja vanhemmille tulisi tarjota keinoja peliongelmien ratkaisemiseen, kuten auttavat puhelimet ja ohjemateriaalit.
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Vertaisoppiminen nähtiin myös poikien oppimisen kannalta merkittävänä asiana. Vertaisoppimista tapahtuu sekä toisilta lapsilta että nuorilta, mutta myös aikuisilta. Koska lapset ja
nuoret oppivat toisiltaan myös ei-toivottuja asioita, olisi myös hyvä pohtia, voidaanko vapaaajan vertaisoppimistoimintaa organisoida jollain tavoin, esimerkiksi isovanhempi-lapsikerhojen muodossa. Myös nuorisotyö, nuorisotalot ja kolmannen sektorin järjestöt voisivat olla
tärkeitä toimijoita vertaisoppimisen edistämisessä.
Osanottajat pohtivat myös, miten vapaa-ajalla hankittua osaamista voitaisiin tunnistaa ja
tunnustaa kouluissa. Siihen olisi löydettävä keinoja. Esimerkkejä vapaa-ajalla hankitusta
osaamisesta ovat muun muassa peliosaaminen, partiosaaminen sekä koodausosaaminen.
Vapaa-ajalla on jo saatavissa opetusta esimerkiksi musiikissa ja liikunnassa. Harrastuksia
voitaisiin kehittää tukemaan myös muita opetussuunnitelmassa edellytettyjä taitoja, kuten
järjestämällä lukukoiratoimintaa, ohjelmointikerhoja, matematiikkakerhoja jne. Lapselle ja
nuorelle voi olla helpompi tarttua kirjaan, kun joku kaveri sitä ehdottaa kuin että opettaja
sanoo, että läksyksi luetaan kirjaa.
Esitetyt kehittämisratkaisut:
1) Varmistetaan, että jokainen lapsi ja nuori kuuluu jokaisessa elämänvaiheessa
johonkin yhteisöön.
2) Lisätään arkiliikuntaa ja myös koululiikuntaa.
3) Mahdollistetaan lasten ja etenkin nuorten kohtaamiset toistensa kanssa ja
aikuisten kanssa.
+ Vapaa-ajalla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen koulussa olisi
myös tärkeää. Pojat voivat olla koulun ulkopuolella aktiivisia ja siksi mahdollisesti poikien motivaatio koulua kohtaan kasvaisi, kun vapaa-ajallakin hankittua osaamista (esimerkiksi partiosaaminen) tunnistettaisiin koulussa.

Kaikki toimintaympäristön haasteet, kuten polarisoituminen ja digitalisoituminen, näkyvät
myös vapaa-ajalla. Digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet ja haasteet herättivät keskustelua
työryhmässä. Digitalisoituvassa maailmassa digipelien pelaamisesta voi olla hyötyä, mutta
jos pelaamisesta tulee ongelma, se tulisi havaita ja siihen tulisi puuttua sekä kotona että koulussa. Ongelmana voi olla, että lapsi syrjäytyy tai eristäytyy tai että keskittyminen muuhun
tekemiseen vaikeutuu pelaamisen vuoksi. Peliongelmien havaitsemiseen ja siihen puuttumiseen tarvittaisiin työkaluja.
Työryhmän näkemyksen mukaan jokaiselle lapselle ja nuorelle tulisi tarjota mahdollisuus
kuulua johonkin ryhmään esimerkiksi harrastusten muodossa. Koska kaikilla ei ole varaa
maksaa harrastuksista, tulisi lapsille ja nuorille tarjota ilmaisia harrastuksia tai tukea lasten
harrastustoimintaa. Harrastustoimintaan tulisi sitouttaa enemmän vanhempia muutoinkin
kuin lasten kuljettajina ja harrastusten kustantajina. Kaikkea harrastustoimintaa on mahdotonta rahoittaa julkisin varoin, joten myös järjestöt ja työelämä voisivat olla aktiivisia harrastusten mahdollistamisessa. Meillä kaikilla on yhteisvastuu lapsista ja nuorista. On löydettävä
keinot, joilla mahdollistetaan lasten pääsy mukaan johonkin harrastusryhmään.
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2.2.7

Perhetausta

Ennen työpajaa kerättyjä perhetaustaan liittyviä tausta-aineistoja kertyi sekä tutkimuksista,
organisaatioiden nettisivuilta ja lehtiartikkeleista (kuvio 9).
Ääneen lukeminen
lapsille edistää
sosiaalisia taitoja ja
oppimista:
kannustusta
ääneen lukemiseen
kaikissa kodeissa.

Vanhempien koulutustausta,
koulutuksen arvostus ja
huoltajilta saatavan tuen määrä
kasvattavat merkittäviä eroja
oppimisessa – väestön
koulutustason nostaminen
tukee myös lasten hyvinvointia.

Vanhemmuustaitoja tukevia
valmennusohjelmia
perheille.

Psykologisen
turvallisuuden
vaaliminen kotona.

Poikien oppimishaasteet ja
perhetausta

Tasa-arvoinen
työnjako
kotona
vanhempien
välillä.

Vanhempien tuki
lapsille,
kannustamisen
merkitys!

Kohdennettuja
toimenpiteitä
heikommassa
asemassa oleville
ryhmille.
Isien aktiivinen rooli
ja esikuvana
toimiminen
(oppiminen,
lukeminen ym.)

KUVIO 9. ENNEN TYÖPAJAA TUNNISTETUT PERHETAUSTAAN LIITTYVÄT
KEHITTÄMISRATKAISUT.

Aluksi osanottajat kävivät keskustelua tunnistetuista kehittämisratkaisuista. Todettiin, että
oppimista ajatellen varhaisen vuorovaikutuksen merkitys on keskeinen samoin kuin kodin
psykologinen turvallisuus. Myös vanhempien tuki lapsille ja lapsien kannustaminen nousivat
esille oppimista edistävinä asioina.
Vanhemmuustaitoja tukevat valmennusohjelmat herättivät ryhmässä paljon keskustelua.
Perhetaustan vaikutus on valtava oppimisille myöhemmin elämässä. Vanhemmuuden taitojen kehittäminen liittyy perhetaustasta johtuvien ongelmien ylisukupolviseen siirtymiseen.
Ratkaisuehdotuksena voisi olla esimerkiksi perhekuraattori, joka kulkisi perheen tukena
varhaiskasvatuksesta alkaen. Usein perheessä, jossa on sosiaalista, kulttuurista tai taloudellista pääomaa, kyetään tarttumaan vaikeuksiin, joita lapsi kohtaa.
Perheillä voi olla suuri kynnys hakea apua, jos sosiaalityöhön liittyy ikävä leima ja pelätään
stigmatisoitumista. Ongelmien kasautuminen voi olla tällöin itseään voimistava prosessi.
Ylisektoraalinen palveluiden tarjoaminen on siksi avainasemassa. Samasta paikasta saisi eri
palveluita eri elämänvaiheisiin. LAPE-ohjelman perusidea liittyy tähän3.
Osanottajien mukaan neuvoloissa ongelmiin puuttumiskyky on puutteellista. Kanssakäyminen voi olla hyvin muodollista, eikä sosiaalista tukea välttämättä anneta. Sosiaalihuollon
puolella keskitytään ongelmiin osin puutteellisten resurssien vuoksi sen sijaan, että voisi
3

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) (2019)
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panostaa voimauttavaan toimintaan. Puutteita nähtiin muun muassa eropalveluissa. Osanottajat ehdottivat perhekeskusajattelua neuvolan sijaan.
Esitetyt kehittämisratkaisut:
1) vanhemmuustaitoja tukevia käytäntöjä perheille (sis. psykologinen turvallisuus
kotona)
2) kohdennetut toimenpiteet muita heikommissa asemissa oleville ryhmille
3) miesten aktiivinen rooli ja esikuva.

Perheiden moninaistuminen liittyy merkittävästi tunnistettuihin kehittämisratkaisuihin. Ydinperheen rinnalla on monenlaisia perheitä.
Maahanmuuton lisäännyttyä on koululaisia, joiden vanhemmilla ei välttämättä ole perusvalmiuksia tai tietoja esimerkiksi koulutusjärjestelmästä. Tällöin mahdollisuus tukea lapsia
koulunkäynnissä voi olla puutteellinen. Toki tämä liittyy myös laajemmin kaikkien perheiden
sosioekonomiseen taustaan.
Jo pidempään vaikuttaneita toimintaympäristön muutoksia ovat muun muassa kaupungistuminen ja perinteisen agraarisen yhteiskunnan perhemallin hajoaminen 1960-luvulta lähtien.
Myöhemmin digitaalisuus on luonut tähän toki murroksen ja yhteisöllisyyden dynamiikka on
muuttunut huomattavasti.
Esille nostettiin yhteiskunnan ja työelämän polarisoituminen, johon liittyy myös sosiaalisen,
ekonomisen ja kulttuurisen pääoman ylisukupolvinen liikkuvuus.

2.3

Eri sektorien kehittämisratkaisuiden ristikkäisanalyysi

Opetushallituksen elinikäisen oppimisen ennakointimallin keskeisenä tavoitteena on ollut
tunnistaa poikien ja nuorten miesten eri elämänosa-alueisiin vaikuttavia teemakokonaisuuksia laajempana, toisiinsa vaikuttavana vuorovaikutusverkostona (taulukko 1). Koulutuksen ja
työelämän rajapinnoille on rakennettu jo pidemmän aikaa erilaisia toimenpidekokonaisuuksia (esimerkiksi nuorisotakuu), joilla on pyritty vahvistamaan nuorten kiinnittymistä yhteiskuntaan. Näiden lisäksi on alettu kiinnittää huomiota yhä enemmän myös toimenpiteisiin,
joilla voitaisiin edesauttaa samaan aikaan nuorten hyvinvointia ja osallisuutta erilaisissa
yhteisöissä. Myös perhetaustojen moninaisuus, alueelliset erityispiirteet ja modernin yhteiskunnan isän roolin vahvistaminen yhteiskunnassa ovat olleet yhä enemmän esillä nuorten
miesten syrjäytymisen ehkäisyn keinoina. Keskeisenä havaintona voidaan kuitenkin todeta,
että näillä kaikilla näkökulmilla on useita yhteisiä rajapintoja, joiden yhteisellä kehittämisellä
voidaan saada nykyistä parempia tuloksia poikien oppimistuloksiin.
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TAULUKKO 1. TEEMOJEN RISTIKKÄISANALYYSI.
Työelämä

Koulumaailma

Vapaa-aika

Hyvinvointi ja
terveys

Perhetausta

Alueelliset erot

Sukupuoliroolit

1. Tulevaisuusus- 1. Kielen merkikon luominen
tys oppimisessa
ja opetuksessa

1. Varmistetaan,
että jokainen
lapsi ja nuori
kuuluu jokaisessa elämänvaiheessa johonkin
yhteisöön (harrastus, kerhot,
yleisharrastukset)

1.Osallisuus
-kaupungistuminen (yksinäisyys)
- Digitaalisuus
- Perheiden
moninaistuminen

1.Vanhemmuustaitoja tukevia
universaaleja ja
matalan kynnyksen käytäntöjä
perheille

1. Hyvien
käytäntöjen
tunnistaminen,
vertaisoppiminen
(tietoperusta
ja keinot saada
hyvät käytänteet
leviämään)

1. Sukupuolisensitiivinen
varhaiskasvatus
(eroja jo ennen
koulun alkua)

2. Motivaation
lisääminen
oppimiseen
kilpailullisuuden
ja pelillisyyden
avulla

2. Yhteisölliset
oppimisratkaisut
ja pedagogiikka

2. Lisätään arkiliikuntaa ja myös
koululiikuntaa
(liikunnan positiiviset vaikutukset
oppimiseen)

2. Arjen hallinta
-Työvoima
-Maakunta- ja
soteuudistus
-Aktivoivat
ympäristöt

2. Kohdennettuja
toimenpiteitä
muita heikommassa asemassa
oleville ryhmille
(lukihäiriöihin varhaisen
puuttumisen
mallit, neuvola,
perhekeskus,
eroryhmät)

2. Myönteisten
tulevaisuudennäkymien avaaminen (esim. alueen
koulutus- ja
työmahdollisuudet, tulevaisuususko, positiiviset
roolimallit)

2. Tunne- ja
ihmissuhdetaitojen opettaminen
kaikille lapsille ja
nuorille sukupuolesta riippumatta

3. Ohjauksen
selkeyttäminen:
“yhden luukun
periaate”

3. Koulutuksen ja
oppimisen merkityksellisyyden
vahvistaminen

3. Mahdollistetaan lasten ja
etenkin nuorten
kohtaamiset
(nuorisotyö,
aikuisten tukiverkot, vertaisoppiminen/tuki,
vanhempi-lapsi
yhteisöt, lapsiisovanhempi
yhteisöt)

3. Kasvuympäristön turvallisuus
- Moninaisuuden
huomioiminen
(turvallinen
kaikille, yhdenvertaisuus)

3. Miesten
aktiivinen rooli
ja esikuvana
toimiminen

3. Kansainväliset
vaihto-ohjelmat,
kohdennettu
kannustus

3. Miesten oma
esimerkki ja
laaja-alaiset
mahdollisuudet
sukupuolensa
ilmentämiseen

4. Vaatimustason
selkeys, ylläpito
ja saavuttamisen
tukeminen.

4. Vapaa-ajan ja
koulumaailman
rajapinnalla:
vapaa-ajalla hankitun osaamisen
tunnistaminen ja
tunnustaminen
koulussa - motivaatio koulua
kohtaan kun
vapaa-ajallakin
hankittua osaamista tunnistetaan

5. Tunteiden
tunnistaminen
ja tunnetaitojen
opettaminen

Ristikkäisanalyysissa pienryhmät löysivät ehdotuksistaan useita yhtymäkohtia muiden
osa-alueiden ratkaisuehdotusten kanssa. Yhtymäkohtia oli enemmän kuin eroja. Osaksi tämä
johtuu todennäköisesti siitä, että työskentelyn pohjaksi valitut näkökulmat limittyvät väistämättä toistensa kanssa. Esimerkiksi perusopetuksen oppilas kasvaa nyky-yhteiskunnassa,
hänellä on perhe, ystävät ja harrastukset. Koululla on suuri merkitys oppimisessa, mutta
niin on myös muilla edellä mainituilla tekijöillä. Kun pohditaan hyvinvointia, terveyttä tai
sukupuolirooleja, koskettavat niihin liittyvät kysymykset niin koulumaailmaa kuin työelämää,
vapaa-aikaa ja perhetaustaa. Poikien oppimishaasteisiin liittyvässä hankkeessa katsottiinkin
alusta alkaen tarpeelliseksi kartoittaa poikien oppimishaasteita ja -ratkaisuja myös muista
kuin koulumaailman näkökulmasta.
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Koulumaailman osalta muiden näkökulmien kanssa yhteisiä ratkaisuehdotuksia olivat myönteiset esikuvat, oppimisen merkityksellisyys ja muut motivaatioon liittyvät tekijät, yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri sekä sukupuoleen liittyvien stereotypioiden purkaminen ja sukupuolen moninaisuuden tunnistaminen. Keskustelussa nousi esiin myös se, että
kouluissa pitäisi paremmin osata tunnistaa asioita, joita lapset ja nuoret jo osaavat tai ovat
oppineet esimerkiksi harrastuksissa. Näin vältettäisiin turhaa toistoa ja lisättäisiin opiskelun
mielekkyyttä.
Työelämän kannalta merkittäviä asioita olivat oppimisen merkityksellisyyden vahvistaminen
ja poikien osaamisen esille tuominen. Nykyistä parempi osaamisen tunnistaminen auttaisi
tässä asiassa. Lisäämällä yhteisöllistä oppimista ja teknologian käyttöä opetuksessa voidaan
todennäköisesti vahvistaa poikien motivaatiota koulunkäyntiin ja opiskeluun. Myös systemaattista ohjausta tulisi lisätä. Ohjauksen olisi hyvä alkaa jo varhaislapsuudesta ja jatkua
läpi opintopolun, ja sitä voisi kehittää yhteiskunnan eri sektoreiden välisellä yhteistyöllä.
Hyvinvoinnin ja terveyden, vapaa-ajan ja perhetaustan ratkaisut tukevat toinen toisiaan. Kun
lapsen harrastus tuottaa mielihyvää, se vaikuttaa hyvinvointiin ja terveyteen. Terveys on
teema, jolla on yhtymäkohtia erilaisiin asioihin, kuten yksinäisyyteen ja mielenterveyteen,
varhaiskasvatukseen ja koulun keskeyttämiseen. Näiltä rajapinnoilta löytyi useita yhteisiä
ratkaisuja:
1) Varhaiskasvatuksen merkittävä rooli: erot varhaiskasvatuksessa ovat vielä pieniä, ja
tunnistamalla siinä vaiheessa hyvinvointia vahvistavia tekijöitä pystytään tukemaan
kaikkien lasten hyvinvointia.
2) Osallistamisen vahvistaminen: yksinäisyyden vähentäminen ja poikien yksinäisyyden
ominaispiirteiden tunnistaminen.
3) Vuorovaikutussuhteiden ja sosiaalisten verkostojen tukeminen: keskusteluvaikeudet
heijastuvat moniin ongelmiin.
4) Elämän- ja arjenhallintataitojen oppiminen: erityisesti rytmi, jaksaminen, uni, ylipaino,
ruokailu, päihteiden käyttö.
5) Kasvuympäristön turvallisuuden vahvistaminen: turvallisuutta ja hyvinvointia murentavat kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, väkivalta, perheväkivalta – miten poikien
kanssa voisi puhua näistä asioista? On kuitenkin hyvä tiedostaa, etteivät pojat ole yksi
ryhmä, vaan heillä on erilaiset taustat esimerkiksi talouden, terveyden ja kulttuurin
suhteen.

Vanhemmuustaitoja voidaan tukea niin sosiaali- ja terveystoimessa kuin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa erilaisin toimenpitein. Perheitä ja vanhemmuutta voidaan tukea
järjestämällä esimerkiksi tuettuja lasten ja nuorten kohtaamisia, johon erityisesti kaupungeissa on hyviä mahdollisuuksia. Erityisryhmille voidaan kohdentaa tarpeellisia toimenpiteitä, kuten muun muassa koulutuksia ja vertaistoimintaa. On myös tärkeää tukea perheitä
vapaa-ajan harrastusten järjestämisessä. Erityisesti heikommassa asemassa olevien perheiden vähäisempi taloudellinen ja kulttuurinen pääoma voi estää monipuoliset harrastusmahdollisuudet, jotka tukisivat oppimista monipuolisesti.
Tulevaisuususkon ja myönteisten tulevaisuusnäkymien merkitys nousi esiin työelämäryhmässä ja alueellisessa näkökulmassa. Alueellisten vahvuuksien ja voimavarojen tunnistaminen auttaa myönteisten tulevaisuusnäkymien avaamisessa. Tulevaisuususkon kannalta on
tärkeää, että myös maaseutumaisissa kunnissa uskotaan tulevaisuuteen ja nuorten osaami-
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seen. Isossa roolissa ovat kuitenkin perusopetus ja ennen kaikkea oppimisen merkityksellisyyden vahvistaminen nimenomaan perusopetuksen aikana. Myös näissä ryhmissä nousi
esiin poikien osaamisen näkyväksi tekemisen ja tukemisen merkitys.
Alueellisia ratkaisuehdotuksia pohdittaessa nähtiin tärkeänä yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin vahvistaminen siten, että vanhemmat saataisiin mukaan koulun toimintaan.
Poikien tunne- ja ihmissuhdetaitoja tulisi vahvistaa. Ne kehittyvät nimenomaan yhteisöissä.
Tutkimustiedon pohjalta on näyttöä, että yhteisöllisen toimintakulttuurin kouluissa sukupuolten väliset erot oppimistuloksissa ovat muita pienemmät. Lisäksi keskusteluissa todettiin,
että minkä tahansa sektorin tai näkökulman ratkaisuja suunnitellessa on hyvä tunnistaa alueelliset erot ja pyrkiä löytämään kunkin alueen kannalta tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut.
Sukupuoleen liittyvät kysymykset limittyivät kaikkien työryhmien teemoihin. Keskustelu
sukupuolirooleista läpäisi kaikkien työryhmien pohdinnat. Muiden työryhmien kanssa yhteisiä ratkaisuehdotuksia olivat miesten toimiminen esimerkkeinä, toimijuuden vahvistaminen
ja osallisuuden korostaminen. Erityisen tärkeänä nähtiin se, että lapsia aidosti kuullaan ja
että heidät otetaan vakavasti. Toisaalta pelillisyyden kautta oppilaat voivat harjoitella esimerkiksi tiimityöskentelyä ja ryhmätyötaitoja.
Miesten toimiminen esimerkkinä oli mukana lähes kaikkien ryhmien keskusteluissa. Miesten
aktiivinen rooli ja esikuvana toimiminen ei rajoitu ainoastaan perheisiin, vaan myös varhaiskasvatukseen ja muuhun koulutukseen. Miesten olisi näytettävä mallia myös esimerkiksi
lukuharrastajina. Isät toimivat pojille esikuvina, joten heidän esimerkkinsä harrastuksissa on
merkittävä. Pitäisi siis pyrkiä vaikuttamaan myös isien asenteisiin. Olisi rikottava sukupuolirajoja erilaisten ryhmien muodostamisessa. Esimerkiksi tanssitunnit eivät ole vain tytöille ja
virkkausryhmiin voidaan innostaa myös poikia.

2.4

Kehittämisratkaisuiden sijoittuminen oppimisen kaaren
eri vaiheisiin

Poikien oppimisen tukitoimenpiteet sijoittuvat ajallisesti lapsuuden ja nuoruuden eri vaiheisiin, vaikkakin merkittävin osa toimenpiteistä koskee kaikkia ikävaiheita (taulukko 2). Varhaislapsuudessa oppimiserot ovat pienimmillään. Panostaminen varhaislapsuuden tukeen ja
erityisesti varhaiskasvatukseen on yksi merkittävimmistä keinoista poikien oppimishaasteiden selättämiseksi. Myös panostukset vanhemmuuteen ja perheiden tukemiseen ovat kriittisiä tekijöitä nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen näkökulmista. Koulutaipaleen alkupäässä
tarvitaan yksilöllistä tukea ja oppimisen merkityksellisyyden vahvistamista eri keinoin.
Erityisesti omien kykyjen tunnistaminen sekä arvokkuuden kokemukset vahvistavat tulevaisuususkoa, joka on kaiken tavoitteellisen toiminnan perusta. Perusasteen ja toisen asteen
taitekohdassa tarvitaan usein monialaisia tukipalveluita, jos oppimisongelmien kierrettä ei
ole saatu aiemmin katkaistua. Näitä ovat koulutuksen ja hyvinvoinnin yhteispalvelut, jotka
tulisi järjestää yhden luukun periaatteilla. Myös kutsunnat tulisi liittää tähän kokonaisuuteen.
Merkittävin osa poikien oppimista tukevista toimenpiteistä on kuitenkin kaikkiin lapsuuden ja
nuoruuden vaiheisiin liittyviä.
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TAULUKKO 2. KEHITTÄMISRATKAISUJEN SIJOITTUMINEN OPPIMISEN KAAREN ERI
VAIHEISIIN.
Varhaislapsuus

Perusaste

–– Parisuhteen tuki
–– Yhden luukun
palvelut
–– Kohdennetut toimenpiteet perheiden moninaisuus
huomioiden
–– Varhainen puuttuminen
–– Miehiä lisää päiväkoteihin, neuvoloihin ja
varhaiskasvatukseen
–– Lasten ja nuorten
oman toimijuuden
vahvistaminen ja
osallisuuden tukeminen

–– Kilpailu ja yksilönä–– Ohjauksen selkiytkökulmasta tiimityön
täminen, ”yhden
ja eri roolien tärkeyluukun periaate”
den painottaminen
–– Kansainväliset vaih–– Kielen merkitys
toohjelmat, kohdenoppimisessa ja openettu kannustus
tuksessa
–– Vapaaehtoinen
–– Vaatimustason
maanpuolustus ja
selkeys, ylläpito
kansalaispalvelu
ja saavuttamisen
kaikille sukupuolesta
tukeminen
riippumatta
–– Koulutuksen ja
oppimisen merkityksellisyyden vahvistaminen
–– Tulevaisuususkon
luominen ja omien
kykyjen tunnistaminen sekä arvokkuuden kokemukset
–– Motivaation lisääminen oppimiseen
kilpailullisuuden ja
pelillisyyden kautta
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–– Kasvuympäristön turvallisuus
–– Osallisuus
–– Arjen hallinta
–– Laajennus alueellistumiseen
–– Yhteisöllisyyden tukeminen (mm. tukiperhemalli, luokkavaarit, läksykerhot)
–– Vanhemmuustaitoja tukevat käytänteet (esim. perhekuraattorimalli, neuvoloiden työ kasvatuksen tukemiseen)
–– Mielekästä ilmaista harrastus tai iptoimintaa perheen
taloudellisista mahdollisuuksista riippumatta
–– Työntekijöiden viihtyvyyden tukeminen
–– Miesten esimerkki, laajaalainen rooli
–– Tunne ja ihmissuhdetaidot
–– Yhteisölliset oppimisratkaisut ja pedagogiikka
–– Ohjauksen alkaminen jo varhaiskasvatuksesta koko
elämänpolun läpi
–– Myönteisten tulevaisuudennäkymien avaaminen (esim.
alueen koulutus ja työmahdollisuudet), tulevaisuususko,
positiiviset roolimallit
–– Hyvien käytäntöjen tunnistaminen, vertaisoppiminen
–– Tunnistetaan alueen voimavarat
–– Nuorten osallisuus kuntatasolla, ei vain koulussa, kuntatason systemaattinen kehittäminen
–– Oppiva alue, koulu osana yhteisöä
–– Miten saada perheet mukaan osallisina – ei kohteina
–– Eri alueiden äänet ja tarpeet esiin – tarvelähtöinen
rahoitus
–– Rahoitusinstrumenttien kohdentaminen
–– Mahdollistetaan lasten ja etenkin nuorten kohtaamiset
–– Varmistetaan, että lapsi tai nuori kuuluu jokaisessa
elämänvaiheessa johonkin yhteisöön
–– Lisätään arkiliikuntaa
–– Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen koulun
ulkopuolella (harrastukset yms.)

3

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Poikien oppimiseen liittyvässä ennakointiprosessissa on tunnistettu yleisinä havaintoina, että
oppimisen haasteet edellyttävät eri elämänalueisiin, kuten perheeseen, kouluun tai vapaa-aikaan, liittyviä ratkaisuja. Toimenpiteet koskevat myös eri elämänvaiheita eli koko oppimisen
polkua varhaislapsuudesta aikuisikään. Ennakointiprosessissa ja myös sen toimenpide-ehdotuksissa nämä lähtökohdat on pyritty ottamaan huomioon. Siksi toimenpiteitä esitetään
myös muille toimijoille kuin kouluille ja oppilaitoksille.
Oppimishaasteisiin vastaaminen edellyttää vuoropuhelua tutkimusmaailman kanssa ja myös
hyvien käytäntöjen tunnistamista, hyödyntämistä ja levittämistä. Olennaista on havaita, että
poikien oppimishaasteisiin voidaan vastata suoraan poikiin suunnatuilla toimenpiteillä ja
välillisesti yhteiskunnan palvelurakenteiden kehittämisellä, esimerkiksi tukemalla perheitä
sekä vahvistamalla yhteisöllisyyttä. On myös tärkeää tiedostaa, että sukupuoli on vain yksi
oppijoita erotteleva muuttuja ja useat poikien oppimista tukevat toimenpiteet hyödyttävät
kaikkia lapsia ja nuoria sukupuolesta riippumatta.
Seuraavat toimenpiteet ovat syntyneet työpajassa tuotettujen kehittämisratkaisujen pohjalta.
Eri teemoissa tuotetuista ratkaisuista analysoitiin yhdistävät tekijät ja näkökulmat, joista
muotoutui lopulta kaksitoista toimenpide-ehdotusta.

Toimenpide-ehdotus 1. Perheiden hyvinvointipalvelujen kehittäminen
Perheiden hyvinvointipalvelut muodostuvat perheille suunnatuista sosiaali-, terveys- ja
sivistyspalveluista. Jotta lasten ja nuorten tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen eri
elämänvaiheissa olisi mahdollista, rakennetaan hyvinvointipalvelut saumattomaksi kokonaisuudeksi raskausajasta lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Erityisesti pienten lasten perheiden
proaktiivisia tukipalveluita kehitetään akuuttien sosiaalisten palveluiden ohessa. Isät ja isien
rooli vanhempana huomioidaan nykyistä enemmän jo neuvolapalveluista alkaen. Neuvolalähtöistä perheiden tukea laajennetaan perhekeskuspalveluiden4moninaistamiseen lapsen eri
ikävaiheissa sekä eri perhetilanteet huomioiden.
Tulevaisuuden ja myös nykytilanteen parantamisen kannalta on olennaista, ettei peruspalveluita päästetä rapautumaan. Varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, toisen asteen koulutukseen sekä lasten, nuorten ja perheiden muihin hyvinvointipalveluihin on panostettava.
Palvelut olisi järjestettävä mahdollisimman helposti saavutettaviksi.

Toimenpide-ehdotus 2. Kansallisen vanhemmuusohjelman
käynnistäminen
Juuri käynnistyneelle hallituskaudelle tarvitaan vanhemmuusohjelma, joka tukee vanhemmaksi kasvamista ja vanhemmuutta. Ohjelma kattaisi koko vanhemmuuden kaaren odotusajasta lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Valmiuksia vanhemmuuteen tuetaan jo perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa esimerkiksi terveystiedon opetuksen sisällöissä.

4

Lapsi- ja perhepalvelujen uudistus ja perhekeskustoiminta (STM 2018).
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Vanhemmuustaitoja tukevia käytäntöjä perheille on kehitetty kansainvälisesti laajalti. Näiden
hyvien käytänteiden hyödyntäminen on tarpeen myös Suomessa5.

Esimerkiksi Suomen Vanhempainliitto on aloittanut Espoossa varhaiskasvatukseen ja
esiopetukseen liittyvän mentoritoiminnan maahanmuuttajavanhemmille. Mentoritoiminnalla jaetaan maahanmuuttajataustaisille vanhemmille tukea ja tietoa varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta. On tärkeää, että vanhemmat tiedostavat oman merkittävän roolinsa lapsen kehityksen ja oppimisen tukijana. Toiminta käynnistyi kaksivuotisella pilotoinnilla kahdessa Espoon Suvelan alueen päiväkodissa. Toimintaa laajennettiin syksyllä 2018, ja nyt toiminnassa on mukana perheitä useasta Espoon keskuksen
alueen päiväkodista. Toiminnasta hyötyvät sekä vanhemmat että lapset. Tavoitteena on
paitsi vahvistaa vanhemman taitoja kasvattajana myös lujittaa vanhemman ja lapsen
välisiä vuorovaikutussuhteita. Vanhempia ja lapsia ohjataan yhteisen tekemisen pariin
antamalla perheiden käyttöön pelejä ja muita materiaaleja, joita vanhemmat voivat
käyttää yhdessä kotona lastensa kanssa.
Lisätietoja: Vanhempainliitto (2018)

Toimenpide-ehdotus 3. Tulevaisuususkon vahvistaminen
Yhteiskunnan eri toimijoiden on kiinnitettävä huomiota tapaan, jolla he puhuvat ja viestivät tulevaisuudesta ja tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta. Uhkakuvien kuvaamisen
sijaan tai ainakin niiden ohella pitäisi puhua myös mahdollisuuksista, joita toimintaympäristön muutokset tarjoavat. Näin ehkäistäisiin pojille ja nuorille miehille syntyviä kielteisiä
tulevaisuuskuvia. Erilaisten näkökulmien hahmottamista voidaan tukea esimerkiksi vahvistamalla lasten ja nuorten medianlukutaitoa sekä mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti
yhteisöjen toimintaan. On tärkeää, että lapset ja nuoret voivat kokea tulleensa kuulluksi heitä
koskevissa ratkaisuissa.
Tulevaisuususkon ja myönteisten tulevaisuudennäkymien ohella tunnistetaan roolimallien
merkitys. Näitä vahvistetaan ja tuodaan esiin asuinpaikasta ja sukupuolesta riippumatta.
Panostusta kohdennetaan erityisesti harvaan asuttujen alueiden nuoriin, sillä harvaan asutuilla alueilla erityisesti poikien usko tulevaan ja kiinnostus koulunkäyntiin on vähäisempää
kuin muualla. Myös tyttöjen yhtenäisiin koulutuspolkuihin tulisi kiinnittää huomiota etenkin
harvaan asutuilla alueilla.

Toimenpide-ehdotus 4. Lukutaidon ja kielellisen osaamisen tukeminen
Eri koulutusmuotojen opetuksessa ja myös vapaa-ajan toiminnassa kiinnitetään huomiota
lasten ja nuorten kielelliseen osaamiseen ja lukutaidon kehittymiseen. Kaikkia ja erityisesti
poikia ja nuoria miehiä tulisi innostaa lukemiseen sekä lukutaidon merkityksen ja moninaisuuden ymmärtämiseen. Lukutaito kytkeytyy olennaiseksi osaksi oppimista ja koulupolkua:
lukutaidon ongelmat heijastuvat oppimiseen. Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan
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Esimerkiksi Islannin yliopistossa (2019) on tarjolla vanhemmuutta sisältäviä opintokokonaisuuksia
Silmu Parenting tukee vanhemmuuden haasteissa. Myös Helsingin yliopistossa kehitetty Silmu Parenting -alusta tuo tieteellisesti
tutkitun kasvatustiedon vanhempien käyttöön. (Helsingin yliopisto 2019.)
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opetuksen kielitietoisuutta, joka tukee lukutaidon oppimista osana kaikkea koulun toimintaa.
Lisäksi huomiota kiinnitetään maahanmuuttajataustaisten nuorten lukemiseen ja lukemisinnon tukemiseen. Opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanon tukeen kuuluu kielitietoisen toimintakulttuurin juurruttaminen opetukseen.
Jo tällä hetkellä on olemassa esimerkiksi lukutaitohankkeita, joihin on mahdollista osallistua
missä päin maata tahansa. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisen lukutaitofoorumin jälkeen käynnistettiin Lukuliike-ohjelma (Lukuliike 2019). Lukuliikkeen kampanja
Lukuliike koulussa vie lukemista edistäviä tapahtumia kouluihin eri puolille Suomea lukuvuoden 2018–2019 aikana. Lukuliikkeen tehtävänä on tukea, koota ja kehittää lukemista ja lukutaitoa edistäviä käytänteitä esimerkiksi yhteistyössä Lukukeskuksen kanssa. Parhaillaan on
käynnissä esimerkiksi Suomen Kulttuurirahaston Lukuklaani-hanke (2019), ja lukukoiratoiminta (esim. Kennelliitto 2019) on levinnyt moniin paikkoihin.
Poikien ja nuorten miesten kiinnostuksen kohteet ja oppiminen tulee kytkeä yhteen eri koulumuodoissa. Esimerkiksi kirjastojen tarjoamia kirjavinkkauksia voidaan räätälöidä eri ryhmien tarpeisiin. Koulujen ja kirjastojen yhteistyö on tärkeää, jotta jokaiselle löytyisi sopivaa
ja kiinnostavaa luettavaa. Lukemiseen voi kannustaa myös muulla tavoin kuin perinteisesti
ohjaamalla nuoret lukemaan kirjaa. Esimerkiksi digitaalisilla alustoilla olevien tekstien
lukemisen merkityksellisyys tulee tunnistaa ja tunnustaa, samoin äänikirjojen. Luettavien
teemojen kirjoa olisi hyvä laajentaa muun muassa pelimaailmaan ja harrastuksiin, joten
monipuolisen tietokirjallisuuden (esim. urheilijaelämäkerrat) merkitystä on syytä korostaa.
Myös lukemisen esikuvien ja harrastustoimijoiden lukemismyönteisyyden esille tuominen on
tärkeää. Perinteisestä yksin lukemisen perinteestä tulisi edetä yhteisöllisempään lukemisen
kulttuuriin, jossa lukemisesta ja kirjoista keskustellaan. Digitaalisille alustoille voitaisiin
tuoda myös enemmän tukea luettavan löytämiseksi.
Erityisen tärkeitä kielellisen kehityksen ja lukutaidon kehittymisen kannalta ovat varhaislapsuus ja leikki-ikä. Lapsille tulisi lukea säännöllisesti. Ääneen lukemisen tiedetään vahvistavan paitsi kielellistä kehitystä myös muun muassa mielikuvitusta ja eläytymiskykyä. Ääneen
lukemista olisi syytä jatkaa myös sen jälkeen, kun lapsi on oppinut itse lukemaan. Lukutaidon
oppimisen alkuvaiheessa taas tulisi kiinnittää erityistä huomiota lukusujuvuuden harjoitteluun. Tyttöjen ja poikien lukutaidon erojen suuri syy on juuri poikien heikompi lukusujuvuus.

Toimenpide-ehdotus 5. Sukupuolittuneiden käytäntöjen murtaminen
Yhteiskunnan sukupuolittuneita ajattelutapoja ja käytäntöjä on tarpeen lähteä murtamaan
tietoisesti ja eri yhteyksissä. Samalla lisätään ymmärrystä siitä, että sukupuoli on vain yksi
yksilöä määrittävä tekijä ja että esimerkiksi kiinnostuksen kohteet vaihtelevat yksilöittäin.
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymisen tukemiseen kiinnitetään huomiota varhaiskasvatuksesta alkaen. On syytä myös tiedostaa, että tunnetaidot kehittyvät etenkin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa ja esimerkiksi lukemisen, taiteen tekemisen ja onnistumisen
kokemusten kautta. Sukupuolia koskeviin stereotypioihin kiinnitetään huomiota oppimistilanteissa, ja niitä pyritään myös tietoisesti purkamaan koulujen arjessa. Koulut ja oppilaitokset
rakentavat kannustavaa ja eri yksilöiden vahvuuksille rakentuvaa toimintakulttuuria, jossa
sallitaan erilaisuus.
Koulutuksen järjestäjiä kannustetaan kiinnittämään kuitenkin huomiota siihen, miten
miesopettajien työpanos jaetaan päiväkodeissa ja kouluissa. Poikien ja nuorten miesten eri
elämänvaiheissa olevien koulutus-, hyvinvointi- ja sosiaalipalveluiden työntekijöiden miesten
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osuutta tulee kasvattaa. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja alakoulun kahden ensimmäisen
luokan miesopettajien määrää tulee lisätä. Maskuliinisuuden moninaisuuteen kiinnitetään
huomiota jo opettajankoulutuksessa.

Toimenpide-ehdotus 6. Monipuolisen harrastustoiminnan tukeminen
Koulun ja harrastustoiminnan välistä yhteistyötä on tarpeen kehittää edelleen, mikä auttaisi
entistä useammin sekä poikia että tyttöjä löytämään itselleen harrastuksen. Ylipäätään yhteiskunnan tulisi tukea mahdollisuuksia muun muassa taide- ja liikuntaharrastuksiin. Näin lapsen
tai nuoren asuinpaikka ja perheen sosioekonominen asema eivät aseta nuoria epätasa-arvoiseen asemaan. Harrastustoiminta ja eri taiteenalojen opetuksen tarjonta suunnitellaan siten,
että toiminta kohtaa nykyistä joustavammin myös poikien kiinnostuksen kohteet. Harrastuksessa opittujen tietojen ja taitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen kiinnitetään huomiota.

Toimenpide-ehdotus 7. Yhteistyöhön perustuvan toimintakulttuurin
luominen
Sekä päiväkotien että koulujen opetusta ja toimintakulttuuria on tarpeen kehittää edelleen.
Lapsilla ja nuorilla tulisi olla mahdollisuus harjoitella arjen hallinnan taitoja ja kokea osallisuutta. Päiväkotien ja koulujen käytännöissä on tunnistettava lasten ja nuorten itsemääräämisoikeudet samaan aikaan, kun heitä ohjataan ottamaan yhä enemmän vastuuta omasta
toiminnastaan. Ihannetilanne on, jos perheet voivat osallistua päiväkotien ja koulujen toimintakulttuurin luomiseen. Koulujen, kodin, harrastusten ja työelämän välistä monialaista
yhteistyötä olisi myös mahdollista tiivistää, mikä tukisi kaikkien lasten ja nuorten oppimista
ja osallisuutta. Erityistä huomiota kaipaa kodin ja koulujen välinen yhteistyö vuosiluokilla 7–9
ja toisella asteella. Kiusaamisen ehkäisyä varten on tarpeen toteuttaa laaja-alainen kansallinen ohjelmatyö.

Toimenpide-ehdotus 8. Osallisuuden ja yhteisöön kuulumisen
varmistaminen
Koulujen ja oppilaitosten toimintakulttuurin kehittämisen lisäksi osallisuutta voidaan edistää
yhteisössä ja yhteiskunnassa myös muutoin. Alueellista yhteistyötä voidaan rakentaa jakamalla käytäntöjä, joilla on onnistuttu muun muassa edistämään poikien ja nuorten miesten
kouluttautumista ja maahanmuuttajataustaisten asemaa.
Olisi tärkeää varmistaa esimerkiksi eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä, että jokainen lapsi ja
nuori kuuluu jokaisessa elämänvaiheessa johonkin yhteisöön. Osallisuutta voidaan vahvistaa
tarjoamalla esimerkiksi riittävästi ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Tämä tarkoittaisi etenkin harrastuksia, jotka ovat maksuttomia eivätkä vaadi sitoutumista monena iltana
viikossa.
Lisäksi lapset ja nuoret tarvitsevat tukea ja mahdollisuuksia sosiaalisten verkostojen ja
kaverisuhteiden muodostamiseen. Osallisuutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta, vertaisoppimista ja kohdatuksi tulemisen tunnetta vahvistavat myös muun muassa vanhempi-lapsiyhteisöjen ja lapsi-isovanhempiyhteisöjen luominen.
Lapsilla ja nuorilla tulisi olla tilaisuuksia vaikuttaa heitä itseään koskeviiin asioihin paikallisessa päätöksenteossa. Se vahvistaisi heidän osallisuuttaan. Osallisuuden kokemuksen kan-

32

POIKIEN OPPIMISHAASTEET JA -RATKAISUT VUOTEEN 2025

nalta on hyvä muistaa, että osallisuus tarkoittaa mahdollisuutta osallistua, kykyä osallistua
ja myös halua osallistua.

Toimenpide-ehdotus 9. Sosiaalisten ja elämänhallinnan taitojen
vahvistaminen koulussa ja harrastuksissa
Varhaiskasvatuksessa ja koulussa on jatkossa entistä enemmän keskityttävä sosiaalisten
taitojen ja elämänhallintataitojen kehittämiseen. Oppimisympäristöjen tulisi olla terveellisiä ja turvallisia, jotta jokaisella lapsella on mahdollisuus hyvinvointiin ja oppimiseen. Näin
luodaan edellytykset myös oppimisesta innostumiseen. On myös tärkeää varmistaa, että
varhaiskasvatuksessa ja koulussa on käytettävissä riittävä määrä eri sektoreiden osaamista.
Eri toimijoiden ja etenkin koulun ja kodin välinen tiivis yhteistyö edistää lasten ja nuorten tunnetta siitä, että heistä välitetään.

Toimenpide-ehdotus 10. Ohjauspalveluiden kehittäminen läpi
elämänpolun
Systemaattinen ohjaus lapsen ja nuoren koulutuspolulla sekä tarvittaessa yksilöllisten koulutuspolkujen luominen tukevat syrjäytymisuhan alla olevia nuoria. Ohjausta tulee selkeyttää
”yhden luukun periaatteen” suuntaan, kuten esimerkiksi Ohjaamoissa on tehty6. Maahanmuuttajavanhemmille on annettava erilaisin keinoin (esim. maahanmuuttajamentorit) tietoa
suomalaisesta varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta.

Toimenpide-ehdotus 11. Hallitun digipelaamisen tukeminen
Kiinnitetään huomiota lasten liiallisen digipelaamisen havaitsemiseen eri ympäristöissä
(koulu, koti, vapaa-aika) ja kehitetään keinoja siihen puuttumiseen ja työkaluja liiallisen
pelaamisen ehkäisyyn ja peliriippuvuuden hoitoon. Olemassa olevista keinoista tulisi viestiä
niin, että kaikilla sektoreilla niistä tiedetään. Ei kuitenkaan tulisi kategorisoida digipelaamista automaattisesti kielteiseksi ilmiöksi, vaan hyväksytään erilaiset oppimisen tavat.

Toimenpide-ehdotus 12. Rehtoreiden johtamisosaaminen koulujen
toimintakulttuurin kehittämiseksi
Vahvistetaan koulujen johtamisosaamista monisektoraalisen yhteistyön kehittämiseksi paikallisesti eri toimijoiden välillä. Vahvistetaan erityisesti rehtorien edellytyksiä johtaa koulujen toimintakulttuuria esimerkiksi lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla. Pyritään myös
edistämään rehtoreiden ja muiden kasvatus- ja koulutusalan johtajien verkostoitumista ja
luomaan erilaisia foorumeita, jotka mahdollistavat ajatusten vaihdon, toimivien käytäntöjen
jakamisen ja vertaisoppimisen7.

6

Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille tarkoitettu paikka, jossa saa maksutonta apua ja tukea monenlaisiin asioihin opiskelusta
ja työllistymisestä asumiseen ja kaikkeen näiden väliltä. Ohjaamoja on noin 60 eri puolilla Suomea Rovaniemeltä Helsinkiin.
Ohjaamojen taustalla vaikuttavat kansallisesti TEM, OKM, STM ja Ely-keskukset sekä alueellisesti esimerkiksi maakunnat, kunnat,
koulutuksen järjestäjät sekä erilaiset järjestöt ja yhteisöt. (Ohjaamo 2018.)

7

Opetushallituksessa on käynnistynyt 1.1.2019 alkaen koulujen ja oppilaitosten yhteisökehittäminen ja johtamisen vahvistaminen
-vaikuttavuusohjelma, jonka tavoitteena on kehittää kansallisia toimenpiteitä ja työvälineitä johtamisen tueksi ja luoda
kokonaiskuva Opetushallituksen vetämistä verkostoista, niiden tavoitteista ja toimintamalleista.
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LIITE 2. Poimintoja poikien oppimishaasteisiin ja -ratkaisuihin
liittyvistä tutkimuksista, selvityksistä ja uutisjutuista
Metropolialueen nuorten siirtyminen yläkoulusta toiselle asteelle: osaaminen ja hyvinvointi
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131260/27_Metropolialueen%20nuorten%20siirtyminen%20
yl%C3%A4koulusta%20toiselle%20asteelle.pdf?sequence=1
Miten selättää poikien alisuoriutuminen peruskoulussa?
http://tietokayttoon.fi/hankkeet/hanke-esittely/-/asset_publisher/miten-selattaa-poikien-alisuoriutuminenperuskoulussaPISA-tulokset heikentyneet huippuvuosista – kuinka paljon ja mistä se voisi johtua?
http://www.labour.fi/ty/tylehti/ty/ty32017/ty32017pdf/ty32017KirjavainenPulkkinen.pdf
http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pisa-2015-suomalaisnuoret-edelleen-huipulla-pudotuksestahuolimatta
”SE ON VAAN NIIN HELPPO LOPETTAA SE KOULU” : Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen syyt ja
opiskelijan ohjauksen tarpeet.
https://www.theseus.fi/handle/10024/136223
Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa
http://www.cimo.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/cimowwwstructure/29381_
Kansainvalistymismahdollisuuksien_tasa-arvo_koulutuksessa_selvitys_web.pdf
Murrosiän käyttäytymisongelmat eivät selitä eroja tyttöjen ja poikien koulumenestyksessä
http://vatt.fi/artikkeli/-/asset_publisher/murrosian-kayttaytymisongelmat-eivat-selita-eroja-tyttojen-japoikien-koulumenestyksessa
Lukutaitotutkija Simone C. Ehmig vieraili Suomessa 22.-24.1.
http://www.lukukeskus.fi/arvostettu-lukutaitotutkija-simone-c-ehmig-vieraili-suomessa-22-24-1/
Lapsuudesta eväät oppimiseen. Neljännen luokan oppilaiden matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen.
https://ktl.jyu.fi/fi/julkaisut/julkaisuluettelo-1/julkaisujen-sivut/2016/d117
PISA 2015
https://minedu.fi/pisa
MAHDOLLISUUKSIEN KOULUTUSPOLITIIKAN TASA-ARVO
http://www.oph.fi/download/115522_mahdollisuuksien_koulutuspolitiikan_tasa_arvo.pdf
10 löydöstä matematiikan suurista osaamiseroista
https://karvi.fi/app/uploads/2017/04/10loydosta_matematiikan_suurista_osaamiseroista_Karvi.pdf
Lukutaito luodaan yhdessä
https://ktl.jyu.fi/vanhat/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2017/d121
Kansainvälisen aikuistutkimuksen ensituloksia
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75272
Maatilan varjossa. Rakennemuutoksen anatomiaa
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/16175/maatilan_varjossa.pdf?sequence=3
Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa
Jouni Vettenranta_PISA2012_Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa (pdf)
Huipulla pudotuksesta huolimatta
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pisa-2015-suomalaisnuoret-edelleen-huipulla-pudotuksestahuolimatta
Suomalaisnuorten osaaminen ja taustatekijöiden heijastuminen tuloksiin kansainvälisessä vertailussa
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2018-AK-177539.pdf
Tasa-arvon toteutuminen suomalaisessa peruskoulussa
http://omalinja.fi/wp-content/uploads/2016/03/Oma-linja_Tasa-arvo-suomalaisessa-peruskoulussa.pdf
Osaaminen kestävällä perustalla
http://www.oph.fi/download/155969_osaaminen_kestavalla_perustalla.pdf
Hyvinvoinnin ja terveyden maantiede kunnittain koko maassa
https://www.satasote.fi/wp-content/uploads/2017/08/Hyvinvoinnin-ja-terveyden-maantiede-kunnittain-kokomaassa.pdf
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Nuorisobarometrit
https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/
Video gaming and gender differences in digital and printed reading performance among 15-year-olds students in
26 countries
https://www.researchgate.net/publication/294423733_Video_gaming_and_gender_differences_in_digital_and_
printed_reading_performance_among_15-year-olds_students_in_26_countries
Suomi nuorten kasvuympäristönä. 25 vuoden seuranta vuonna 1987 Suomessa syntyneistä nuorista aikuisista
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/suomi_nuorten_kasvuymparistona.pdf
Mitä nuoret ajattelevat kulttuurisesta moninaisuudesta ja avarakatseisuudesta? Tuloksia kyselystä vuodelta 2017
http://www.opetushallitus.fi/julkaisut/2018/faktaa_express_4a_2018
Lukutaito luodaan yhdessä
https://ktl.jyu.fi/vanhat/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2017/d121
180 astetta: ”Onnellisuus ei välttämättä ole sitä, mitä tutkijat ovat päättäneet sen olevan”
https://yle.fi/uutiset/3-10119732
TIETOISESTI JA TIEDOSTAMATTA. Miten luokanopettaja näkee vaikuttavansa lasten sukupuolirooleihin
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/10209/URN_NBN_fi_jyu-200552.pdf?sequence=1
Lukutaitotutkija Simone C. Ehmigin esitykset (22.-24.2.2018)
http://www.lukukeskus.fi/arvostettu-lukutaitotutkija-simone-c-ehmig-vieraili-suomessa-22-24-1/
Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa
http://www.cimo.fi/palvelut/julkaisut/selvitykset/tasa-arvo_taustaselvitys
När vuxna möter pojkar i skolan : insyn, inflytande och sociala relationer
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5588-84-2
Työelämän segregaatio
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tyo/tyoelaman-segregaatio
Suomi on korkean työsyrjinnän maa
https://www.lansivayla.fi/artikkeli/621972-tyssasiko-sinunkin-urakehityksesi-tyopaikan-suosikkijarjestelmaanse-on-yleisin#.Wri-V6Zy1sw.twitter
Nuoret miehet ovat työelämässä heikoilla – Lähes 79 000 työikäistä miestä on pudonnut työelämästä pysyvästi
https://www.aamulehti.fi/uutiset/nuoret-miehet-ovat-tyoelamassa-heikoilla-lahes-79-000-tyoikaista-miestaon-pudonnut-tyoelamasta-pysyvasti-200639903/
Suomen talouden huippuvuotta varjostaa nuorten miesten työttömyys – Suomen Pankin Liikanen: ”Heille hyvin
synkkä näkymä”
https://yle.fi/uutiset/3-9982826
Koulutusvertailun karu fakta: Joka viides nuori suomalaismies ei opiskele ja on ilman työtä
https://yle.fi/uutiset/3-9169450
Nuorten hyvinvointikertomus
https://www.nuortenhyvinvointikertomus.fi/indikaattorit/tulevaisuuden-hallinta/tyottomien-osuus-nuorista
Työllisyys ja työttömyys
https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/tyo/tyollisyys-ja-tyottomyys
Työttömyyden vaikutuksia nuorten miesten elämässä
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/22482/Kokko_Paivi.pdf?sequence=1
Nuoret työttömät Helsingissä
https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/16_10_31_tilastoja_36_Salorinne.pdf
Nuoret miehet pääsevät aiempia ikäluokkia heikommin työnsyrjään kiinni
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3772499/
Nuoret+miehet+paasevat+aiempia+ikaluokkia+heikommin+tyonsyrjaan+kiinni
Miksi työnhaku ei kiinnosta? Nuorten pitkäaikaistyöttömien työnhakuhaluttomuudelle kertomia syitä
http://www.tyoelamantutkimus.fi/wp-content/uploads/2016/10/Ylist%C3%B6_Miksi-ty%C3%B6nhaku....pdf
Koulutus on avain miesten parempaan työllisyyteen
https://www.ksml.fi/paakirjoitus/Koulutus-on-avain-miesten-parempaan-ty%C3%B6llisyyteen/932334
Duunia pojille! -Pojat, tasa-arvopolitiikka ja työllisyys
http://poikientalo-oulu.fi/duunia-pojille-pojat-tasa-arvopolitiikka-ja-tyollisyys/
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Nuorten miesten ura ja elämänhallinta
https://tyopaikat.oikotie.fi/tyontekijalle/artikkelit/nuorten-miesten-ura-ja-elamanhallinta
Ehdotus: Pojille järjestettävä yksilöllisempää oppisopimuskoulutusta – nykymalli ei vastaa tarpeisiin
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ehdotus-pojille-jarjestettava-yksilollisempaaoppisopimuskoulutusta-nykymalli-ei-vastaa-tarpeisiin/6314270#gs.qAUOR8Q
Poikien syrjäytyminen ei kiinnosta
http://mauantero.blogspot.fi/2017/11/poikien-syrjaytyminen-ei-kiinnosta.html
Korkeakouluissa opiskelevat naiset valmistuvat miehiä todennäköisemmin ja nopeammin
https://www.stat.fi/artikkelit/2014/art_2014-09-29_002.html?s=4
Koulua on kehitettävä pojille sopivaksi
https://www.ksml.fi/paakirjoitus/Koulua-on-kehitett%C3%A4v%C3%A4-pojille-sopivaksi/1090692
Kouluterveyskyselyn 2017 tulokset
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia
Terve oppiva mieli, tutkimus- ja kehittämishanke
https://www.terveoppivamieli.fi/
Tutkimus: Lihavuus ja liikkumattomuus ennustavat heikkoa koulumenestystä
https://yle.fi/uutiset/3-6434368
Vietkö lapsesi aamuisin kouluun autolla? Päivästä tulisi parempi, jos hän kulkisi matkan itse tai kavereiden
kanssa
https://yle.fi/uutiset/3-10128124
Nettiriippuvaisia hoidetaan Suomessa jo terapialla, nuorimmat vasta alakoululaisia: “Päihderiippuvuutta
pelottavampi ja vakavampi ongelma”
https://yle.fi/uutiset/3-10176321
Vanhempien koulutustaso näkyy lasten ja nuorten terveydessä ja terveystottumuksissa
https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/koulutus
Vaikuttavatko vanhemmuustaitoja tukevat ohjelmat lapsen käytöshäiriöiden ja -ongelmien ehkäisyssä ja
vähentämisessä?
http://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo13151
Muuttuvat koulutusmahdollisuudet: Nuorten sosiaaliset hierarkiat ja koulumenestys
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45104
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LIITE 3

POIKIEN ALISUORIUTUMINEN
YLÄKOULUSSA

Mistä siinä on kysymys ja voidaanko se selättää?
Poikien oppimishaasteet ja ratkaisut -työpaja 1.6.2018
Sirkku Kupiainen & Risto Hotulainen

MITÄ TIEDETÄÄN
Tyttöjen ja poikien välisten osaamis- ja koulumenestyserojen selittäjänä yläluokilla nousevat kirjallisuudessa
keskeisenä esiin kolme tekijää:
 Lukutaito tai -halu
 Henkilökohtaisen kiinnostuksen rooli on pojilla tyttöjä
vahvempi, mikä selittää osan lukutaidossa havaittavasta
sukupuolierosta (äidinkieli ja uskonto vs. historia).
 Oppimisasenteet
 Tyttöjen asenteet ovat keskimäärin vahvemmin koulutyötä
tukevia kun taas poikien myöhempää menestystä selittävillä
riskinotolla ja kilpailullisuudella ei juuri ole käyttöä koulussa.
 Arviointi
 Tuntityöskentelyä painottavan arvioinnin arvellaan suosivan
tyttöjä, koearvosanapainotteisen arvioinnin poikia.
Sirkku Kupiainen / 2018
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OSAAMISEN JA OPPIMISASENTEIDEN KEHITYS
7. LUOKALTA 9. LUOKALLE
(HOTULAINEN YM. 2016)
 Sukupuoliero oli suurin äidinkielessä ja sanallisessa päättelyssä
tehtävässä ja kasvoi yläluokkien aikana.
 Matematiikan tehtävässä ero oli jo 7. luokalla vähäinen ja katosi
kokonaan 9. luokalla.
 Oppilaiden oppimista tukevat asenteet heikkenivät ja sitä
haittaavat asenteet voimistuivat yläluokkien aikana.
 Sukupuoliero oli jo 7. luokalla suurin poikien vahvemmassa
taipumuksessa pyrkiä välttämään heille asetettuja tehtäviä.
 Sukupuoliero kasvoi vahvimmin poikien uskossa itsen
ulkopuolisten tekijöiden rooliin menestyksen tai sen puutteen
selittäjinä (epäluottamus arvioinnin reiluuteen?) sekä tyttöjen
hyvän koulumenestyksen tavoittelussa (koulun tavoitteiden
hyväksyminen vai valmentautuminen kilpailuun paikasta
lukiossa?).
Sirkku Kupiainen / 2018

PÄÄTTÖTODISTUKSEN ARVOSANAT
 Tyttöjen arvosanat
ovat kaikissa
oppiaineissa poikien
arvosanoja
paremmat.
 Arvosanoissa on myös
huomattavia
oppiaineiden välisiä
eroja, joiden vaikutus
myöhempiin
sukupuolittuneisiin
koulutusvalintoihin
on ilmeinen. (Kupiainen,
Marjanen & Ouakrim-Soivio,
2018)

Kaikki

Pojat

8,36

7,53

Ero

0,83

Äidinkieli ja kirjallisuus

7,94

Matematiikka

7,73

7,87

7,60

0,27

A1-kieli

8,08

8,22

7,94

0,28

B1-kieli

7,47

7,90

7,05

0,85

Biologia

7,93

8,25

7,60

0,65

Maantieto

7,91

8,18

7,64

0,54

Fysiikka

7,80

7,92

7,68

0,24

Kemia

7,83

8,05

7,60

0,45

Historia

7,91

8,05

7,77

0,28

Yhteiskuntaoppi

7,96

8,22

7,71

0,51

Uskonto / ET

8,15

8,50

7,80

0,70

Terveystieto

8,21

8,58

7,84

0,74

Ka

8,01

8,18

7,65

0,53

Ero taito- ja taideaineiden arvosanoissa oli osin
lukuaineita suurempi, mikä heijastuu erikoislukioihin ja ammatillisen koulutuksen valintaan.
Sirkku Kupiainen / 2018
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Tytöt

POIKIEN OPPIMISHAASTEET JA -RATKAISUT VUOTEEN 2025

TYTTÖJEN JA POIKIEN OSUUS LUKUAINEIDEN
KESKIARVORYHMISSÄ
Lukioon hakeutuvien osuus metropoliseudulla (66 %)

20%

15%

Tytöt

10%

Pojat
5%

0%

4-6

6-6,5

6,5-7

7-7,5

7,5-8

8-8,5

8,5-9

9-9,5

9,5-10

 Ero lukioon ja ammatilliseen koulutukseen hakevien
peruskoulumenestyksessä on ilmeinen (7,00 vs. 8,44)
 Näkisimmekö me kysymyksen eri tavalla, jos vihreät
pylväät kuvaisivatkin poikia?
Sirkku Kupiainen / 2018

SUKUPUOLI VAI KOTITAUSTA ?
Äidin koulutus
Peruskoulu tai ammatillinen koulutus

Ammatillinen
Lukio
Erikoislukio tai -linja

Ylioppilastutkinto

Ammatillinen
Lukio
Erikoislukio tai -linja

Alempi korkeakoulututkinto

Ammatillinen
Lukio
Erikoislukio tai -linja

Ylempi korkeakoulututkinto

Ammatillinen
Lukio
Erikoislukio tai –linja

N

N

N

N

Tytöt

Pojat

ka

44 %
44 %
13 %
1 109
27 %
53 %
20 %
1 601
14 %
63 %
23 %
1 052
8%
62 %
31 %
960

59 %
30 %
11 %
1 020
40 %
46 %
13 %
1 718
26 %
56 %
19 %
917
16 %
61 %
24 %
986

51 %
37 %
12 %
2 129
34 %
50 %
16 %
3 319
20 %
60 %
21 %
1 969
12 %
61 %
27 %
1 946

 Koulutuksen periytyvyys on ilmeistä niin pojilla kuin tytöillä,
mutta vanhempien koulutustasoa heikompi valinta on
kaikissa ryhmissä pojille tyttöjä tyypillisempää.
Sirkku Kupiainen / 2018
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TASA-ARVOISTEN KOULUJEN ETSINTÄÄ

ELI HAASTATTELUKOULUJEN VALINTA (POISTETTU ILMEISET SELEKTIIVISET KOULUT)
Päättöarvosanat

Päättelytaito

Matematiikka

Äidinkieli

Tytöt

Pojat

Tytöt

Pojat

Tytöt

Pojat

Tytöt

Pojat

Koulu 1

8,02

7,56

42,03

51,62

41,76

61,33

67,11

71,21

Koulu 2

8,12

7,62

56,96

55,78

60,45

64,04

79,55

71,90

Koulu 3

8,14

7,65

44,84

50,10

45,56

49,26

65,98

55,81

Koulu 4

7,50

7,28

44,47

43,34

45,39

54,39

65,68

60,61

Koulu 5

8,22

7,57

44,86

47,55

40,51

53,59

62,75

62,66

Koulu 6

8,16

7,71

50,50

57,81

46,06

58,53

69,83

62,89

Koulu 7

7,77

7,61

42,54

40,34

41,58

42,84

65,07

54,37

Koulu 8

8,22

7,76

53,40

50,06

49,01

55,76

76,79

68,62

Koulu 9

8,34

7,90

59,43

54,72

56,50

60,38

74,30

69,61

Ka

8,05

7,63

48,78

50,15

47,43

55,57

69,67

64,19

Ka Kaikki

8,38

7,85

53,46

46,35

52,59

51,42

72,74

59,33

MITÄ PITÄISI TAI VOISI TEHDÄ ?
 Lukemisen osalta ratkaisua tulee etsiä siitä, miten lukemisen
oppiminen ja lukutaidon kehityksen edistäminen koulussa
toteutetaan eli miten äidinkieli ’myydään’ oppilaille:
 Millaisia tekstejä lukutaidon oppimisessa käytetään? Löytävätkö tytöt
ja pojat niistä yhtä lailla itseään puhuttavaa lukemista?
 Millaista tukea oppilaat saavat lukutaitonsa ja lukuharrastuksensa
kehittämiseen? Myös äidinkieli tarvitsee opettelua ja oppimista.

 Oppimisasenteiden osalta merkitykselliseksi nousevat arviointi,
oppilaiden ryhmittäminen luokkiin ja luokan sisällä sekä oppilaan
ymmärrys opiskelun merkityksellisyydestä:
 Onko arviointi reilua ja tasapuolista? Tukeeko se halua yrittämiseen yli
sen mikä riittää tai tulee helpolla?
 Tarjoutuuko tytöille ja pojille samanlainen mahdollisuus innostavaan ja
oppimista tukevaan luokkayhteisöön?
 Ymmärtävätkö pojat, että hyvä koulumenestys ei osoita tyhmää
kuuliaisuutta, vaan kunnianhimoa, motivaatiota ja omien taitojen
tietoista käyttöä, jotka kantavat eteenpäin kohti itse asetettuja
tavoitteita? (Minna Helle, HS 12.4.)
Sirkku Kupiainen / 2018
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 Tyttöjen ja poikien kehityksellinen ero nousee tutkimuksessa ja
rehtoreiden puheessa erääksi osaamiseroja ehkä aiheuttavaksi
tekijäksi. Tältä osin ratkaisua voisi lähteä etsimään kokeilujen avulla:
 Entä, jos yläkoulu rakennettaisiin lukion tapaan siten, että se tarjoaa
mahdollisuuden jakaa kolmen vuoden opinnot neljälle vuodelle oppilaan
ja hänen huoltajiensa näin halutessa?
 Huomio alaluokille ja siellä suuntaan jos toiseen kehittyville eroille!

 Pitääkö pojista puhua?
 Jokaiseen oppilaaseen pitää suhtautua kaikilla oppitunneilla yksilönä, ei
sukupuolensa edustajana. Puhe pojista ja äidinkielestä tai tytöistä ja
matematiikasta ei siis kuulu sellaisenaan koululuokkaan.
 Koulun onnistumista oppilaiden yhdenvertaisten oikeuksien takaajana
tulee sen sijaan tarkastella oppilaan sukupuolen – yhtä lailla kuin hänen
kotitaustansa, asuinpaikkansa tai tuen tarpeensa – kautta.
 Vain ryhmätason tarkastelun avulla voidaan löytää ja korjata ne
rakenteelliset tekijät, jotka estävät kaikkien oppilaiden optimaalisen
kehityksen.

Sirkku Kupiainen / 2018

He was in the ninth grade now […] and although his academic
performance […] had always been respectable, his marks had
slipped a little in the seventh and eighth grades, perhaps
from boredom, perhaps from an overreliance on his natural
abilities to carry him through with less than an all-out effort,
but the work was more demanding now, and it wouldn’t be
possible to answer test questions about how to conjugate
French verbs in passé sample or put dates on things […] if he
didn’t put in the study time to master those abstruse
particulars.
Ferguson resolved to lift his grades … [though not in all subjects
as that] would have taken so much extra work that basketball
would have been pushed out of the picture …
Paul Auster: 4321 (2017), s. 389

Sirkku Kupiainen / 2016
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LIITE 4

Poikien oppimishaasteet
Havaintoja kansainvälisten arviointitutkimusten tuloksista

Jouni Vettenranta

Osaamisen kehittymisen taustaa
- Perimä -> Temperamentti -> Tavoiteorientaatiot
- Perheellä on luonnollisesti suuri vaikutus
- Muun ympäristön vaikutus lisääntyy lapsen kasvaessa
- Koulujen välinen vaihtelu Suomessa kohtuullista

(vrt. TIMSS ja

 Koulukulttuuri (luokkakulttuuri?)
 Oppilaat, opettajat, rehtori, koulutuksen järjestäjä
 Alueelliset ominaispiirteet

44
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Koulutuksen tutkimuslaitos

luokkienvälinen vaihtelu)

Suomen erityispiirteitä








sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä tasa-arvoisia
koulutusmahdollisuuksia
Koulujen väliset oppimistulosten erot ovat vielä toistaiseksi olleet
Suomessa maailman pienimpiä (suunta on kasvava)
Kodin sosiaalisella, taloudellisella ja kulttuurisella pääomalla, jotka
muuntautuvat edelleen nuoren sosiaalisiksi verkostoiksi, on
merkitystä nuoren oppimistulosten kannalta
Perheen taustan merkitys vanhempien kiinnostukselle oman lapsen
oppimista ja sille annettua tukea kohtaan on Suomessa
voimakkaampaa kuin muissa OECD maissa keskimäärin
Sukupuoli, etninen tausta, asuinympäristö ja kielitausta vaikuttavat
sosiaalisen verkoston laatuun ja merkitykseen

12.6.2019

Koulutuksen tutkimuslaitos

 Suomalainen koulutuspolitiikka on perinteisesti korostanut

Koulutuksen tutkimuslaitos - Finnish Institute for Educational Research

Kaikkien muuttujien keskimääräiset arvot ovat tytöillä poikien vastaavia
edullisemmat - erityisesti perustaitojen (TIMSS kotikysely, 4 lk).
12.6.2019

Koulutuksen tutkimuslaitos

Levelling the Playfield?
A Geostatistical Analysis of TIMSS 2015 Data

Koulutuksen tutkimuslaitos - Finnish Institute for Educational Research
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Luokkarakenteen vaikutus
oppilaan osaamiseen
TIMSS 2015 4 lk

Matematiikka

Pojat

Tytöt

Pojat

Tytöt

Perustaidot (ind)

15,7

14

24,8

23,1

Kiusataan viikottain (k/e)

-12,2

-10,5

-16,2

-17,6

Syntymäkuukausi (1-12)

-0,9

-1,6

-1,45

-1,14

Erinom. mat. osaajien %

-28,2

13,2

-17,2

22,7

Luokan ka. aineessa

0,85

0,69

0,77

0,66

Selitysaste

0,43

0,38

0,45

0,40

12.6.2019

Koulutuksen tutkimuslaitos - Finnish Institute for Educational Research

Sosiaaliset suhteet koulunkäynnissä
vahvuutena ja haasteena.
Nuorten kokema sosiaalinen tuki koulussa ja kotona PISA
2015-tulosten valossa
Heidi Harju-Luukkainen, Kaisa Aunola ja Jouni Vettenranta
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Koulutuksen tutkimuslaitos

Luonnontieteet

Tutkimusasetelma
 Oppilaiden sosiaalisen verkoston laatua sekä vaikutusta

oppimistuloksiin tutkittiin neljän PISAn
oppilaskyselyssä olevan kysymyssarjan avulla.

 2. Oppilaiden negatiiviset opettajakokemukset
 3. Oppilaiden kokema kiusaaminen
 4. Vanhemmilta saatu tuki oppimiseen.
 168 koulua
 5882 oppilasta
12.6.2019

Koulutuksen tutkimuslaitos

 1. Oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunne kouluunsa

Koulutuksen tutkimuslaitos - Finnish Institute for Educational Research

Yhteenkuuluvuuden tunne

 Tunnen itseni ulkopuoliseksi (tai syrjäytyneeksi) koulussa. (-)
 Saan helposti ystäviä koulussa.
 Tunnen kuuluvani kouluun.

paikassa. (-)
 Toiset oppilaat tuntuvat pitävän minusta.
 Tunnen oloni koulussa yksinäiseksi. (-)

12.6.2019

Koulutuksen tutkimuslaitos

 Koulussa oloni on vaivaantunut ja tunnen olevani väärässä

Koulutuksen tutkimuslaitos - Finnish Institute for Educational Research
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Kodin tuki
 Vanhempani ovat kiinnostuneita koulunkäynnistäni.
 Vanhempani tukevat kouluponnistelujani ja -saavutuksiani.
 Vanhempani tukevat minua, kun minulla on vaikeuksia koulussa.

Koulutuksen tutkimuslaitos

 Vanhempani kannustavat minua luottamaan itseeni

12.6.2019

Koulutuksen tutkimuslaitos - Finnish Institute for Educational Research

Kiusaamisen kokeminen
 Toiset oppilaat ovat nimitelleet minua
 Olen joutunut toisten oppilaiden silmätikuksi
 Toiset oppilaat ovat tarkoituksella jättäneet minut ulkopuolelle.
 Toiset oppilaat ovat tehneet minusta pilkkaa.

Koulutuksen tutkimuslaitos

 Toiset oppilaat ovat levitelleet ilkeitä juoruja minusta

12.6.2019
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Negatiivinen opettajakokemus







oppilaille.
Opettajat antoivat minulle huonompia arvosanoja kuin muille
oppilaille
Opettajat ovat antaneet minun ymmärtää, että he eivät pidä minua
niin fiksuna kuin todella olen.
Opettajat ovat pitäneet minulle tiukempaa kuria kuin muille
oppilaille.
Opettajat ovat pilkanneet minua muiden edessä.
Opettajat ovat sanoneet minulle jotakin loukkaavaa muiden edessä

12.6.2019

Koulutuksen tutkimuslaitos

 Opettajat ovat osoittaneet minulle huomiota harvemmin kuin muille

Koulutuksen tutkimuslaitos - Finnish Institute for Educational Research

Tutkimuksen toteutus
analyysilla
 Sukupuolten väliset erot
 Sosiaalisen tuen profiileja edustavien nuorten
luonnontieteiden osaaminen, heikkojen oppilaiden
määrä, yleinen elämäntyytyväisyys, poissaolojen määrä
ja kodin varallisuus
 Sosiaalisen tuen kokemuksen vaihtelu alueittain
Suomessa

12.6.2019

Koulutuksen tutkimuslaitos

 Sosiaalisen tuen profiilit hierarkkisella klusteri-

Koulutuksen tutkimuslaitos - Finnish Institute for Educational Research
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Hierarkkinen klusterointi (Wardin menetelmä)
3
2
1

Hyvät sosiaaliset suhteet (39 %)
Kiusatut (5 %)

0

Hankala opesuhde (10 %)

Koulutuksen tutkimuslaitos

Vähäinen tuki kotoa (24 %)

-1

Ulkopuoliset (23 %)

-2

12.6.2019

Koulutuksen tutkimuslaitos - Finnish Institute for Educational Research

Ryhmien keskiarvot, (SD) sekä ryhmien väliset erot
____________________________________________________________________________________________________________________
Ryhmä 1

Ryhmä 2

Ryhmä 3

Ryhmä 4

Ryhmä 5

Hyvät sosiaaliset Ulkopuoliset

Vähäinen

Hankala

Kiusatut

suhteet

kodin tuki

opettajasuhde

F(4, 5114)

____________________________________________________________________________________________________________________

2. Yhteenkuuluvuuden

0.85a

-0.75b

-0.62c

0.11d

-0.27e

(0.31)

(1.12)

(0.43)

(0.83)

(1.01)

a

b

0.30

c

0.23

c

-1.14d

0.43

-0.85

tunne

(0.74)

(1.13)

(0.59)

(0.66)

(1.00)

3. Negatiivinen

-0.46a

0.01b

-0.33c

1.88d

1.09e

opettajasuhde

(0.47)

(0.78)

(0.55)

(0.93)

(1.23)

b

c

d

a

4. Kiusattuna

-0.40

0.55

-0.56

0.11

2.97e

oleminen

(0.46)

(0.87)

(0.22)

(0.76)

(0.84)

1328.70***

618.34***

1460.51***

2309.18***

Koulutuksen tutkimuslaitos

1. Kodin tuki

____________________________________________________________________________________________________________________
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Sukupuolten jakauma eri ryhmissä
____________________________________________________________________________________________________________________
Ryhmä
Hyvät sosiaaliset Ulkopuoliset

Vähäinen

Hankala

suhteet

kodin tuki

opettajasuhde

Kiusatut
yht.

Tytöt

Pojat

n

1110

671

560

179

120

2640

sovitettu jäännös

5.1***

4.6***

-4.0***

-8.1***

-1.3

49.5%

n

950

544

697

364

143

2698

sovitettu jäännös

-5.1***

-4.6***

4.0***

8.1***

1.3

50.5%

2060

1215

1257

543

263

5338

38.6%

22.8%

23.5%

10.2%

4.9%

100%

yht.

____________________________________________________________________________________________________________________

12.6.2019
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Ryhmien väliset erot tarkasteltujen muuttujien arvoissa
____________________________________________________________________________________________________________________
Ryhmä 1

Ryhmä 2

Hyvät sosiaaliset Ulkopuoliset
suhteet

Ryhmä 3

Ryhmä 4

Ryhmä 5

Vähäinen
kodin tuki

Hankala
opettajasuhde

Kiusatut

F

df

1. Luonnontieteiden
osaaminen
2. Yleinen elämän

555.32a

534.42b

537.10b

492.66c

498.59c

(1.92)

(2.49)

(2.45)

(3.73)

(5.34)

a

b

c

c

8.55

6.99

7.92

7.92

6.70b

tyytyväisyys

(0.04)

(0.05)

(0.05)

(0.07)

(0.11)

3. Poissaolojen määrä

-0.18a

0.07b

-0.07c

0.37d

0.35d

(0.88)

(0.99)

(0.94)

(1.16)

(1.22)

a

b

b

a

4. Kodin varallisuus

0.20

(0.02)

0.10

0.10

0.28

0.22ab

(0.02)

(0.02)

(0.03)

(0.04)

67.99***

4, 5114

186.30***

4, 5099

45.60***

4, 5070

10.65***

4, 5112

____________________________________________________________________________________________________________________
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Heikkojen osaajien määrät eri ryhmissä

yht.

1110
42.0%

Pojat
Osaaminen hyvää n
884
sovitettu jäännös 5.6***
Osaaminen
n
66
heikkoa
sovitettu jäännös -5.6***

671
25.4%

560
21.2%

179
6.8%

120
4.5%

2640
100%

471
-1.5
73
-1.5

613
-0.4
84
0.4

301
-3.7***
63
3.7***

116
-2.8**
27
2.8**

2385
88.4%
313
11.6%

yht.

950
544
697
364
143
2698
35.2%
20.2%
25.8%
13.5%
5.3%
100%
____________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________
Ryhmä
Hyvät sosiaaliset Ulkopuoliset
Vähäinen
Hankala
Kiusatut
suhteet
kodin tuki
opettajasuhde
yht.
____________________________________________________________________________________________________________________
Tytöt
Osaaminen hyvää n
1056
622
533
159
101
2471
sovitettu jäännös 2.7**
-1.1
1.7
-2.7**
-4.3***
93.6%
Osaaminen
n
54
49
27
20
19
169
heikkoa
sovitettu jäännös -2.7**
1.1
-1.7
2.7**
4.3***
6.4%

Koulutuksen tutkimuslaitos - Finnish Institute for Educational Research

Kriging
Geostatistinen menetelmä, joka ottaa huomioon
havaintojen spatiaalisen autokorrelaation

Voidaan havaita alueellisia erityispiirteitä
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Koulutuksen tutkimuslaitos

Yksittäisten koulujen olemassaolo tai tulokset eivät näy

Koulutuksen tutkimuslaitos

Arvopinta muodostettu 10x10 km
rasterisolujen pohjalta

Koulutuksen tutkimuslaitos

Rasterisolun arvo muodostettu 12
lähimmän koulun perusteella
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Koulutuksen tutkimuslaitos

Rasterisolujen arvot tasoitetaan
pinnaksi

Koulutuksen tutkimuslaitos

Valmis arvopinta, jonka avulla voidaan tarkastella
koulukohtaisten tunnusten alueellisia vaihteluja
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Ryhmien maantieteellinen jakauma 1

12.6.2019

Koulutuksen tutkimuslaitos - Finnish Institute for Educational Research
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Ryhmien maantieteellinen jakauma 2

12.6.2019
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Ryhmien maantieteellinen jakauma 3

12.6.2019

Koulutuksen tutkimuslaitos - Finnish Institute for Educational Research

Yhteenvetoa 1
Luonnontieteiden Tyytyväisyys
osaaminen
elämään

Poissaolojen ja
myöhästelyiden
määrä

Vähiten poissaoloja Korkea

Korkein
tyytyväisyys
elämään

Kodin varallisuus

Hyvät sosiaaliset 39
suhteet

Tyttöjä enemmän

Paras osaaminen

Vähäinen kodin
tuki

24

Poikia enemmän

Ulkopuoliset

23

Tyttöjä enemmän

Tyttöjen osaaminen Suhteellisen
korkea
poikia parempaa
tyytyväisyys
Matala
Keskitason
tyytyväisyys
osaaminen
elämään

Hankala
opettajasuhde

10

Poikia enemmän

Heikoin osaaminen Suhteellisen korkea Eniten poissaoloja
tyytyväisyys

Korkea

Kiusatut

5

Tyttöjä ja poikia
yhtä paljon

Heikoin osaaminen Alhaisin
tyytyväisyys
elämään

Korkea

12.6.2019
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aloittamista – erot kumuloituvat (vrt. kiusaaminen -10 -> -50)
Jokainen hankala opettajasuhde ja kiusauskokemus on liikaa
Vähäinen kodin tuki on ainoa ryhmä, jossa tyttöjen ja poikien pisteero on merkitsevä
Noin puolet tyttöjen ja poikien välisestä luonnontieteiden
osaamiserosta (19 p.) Suomessa selittyy sillä, että pojat kärsivät
tyttöjä enemmän (27 p.) vähäisestä kodin tuesta, ja heitä on tässä
ryhmässä tyttöjä enemmän.
Loput tyttöjen ja poikien välisestä piste-erosta selittyy poikien
suuremmalla määrällä hankala opettajasuhde –ryhmässä ja
vähäisemmällä määrällä hyvät sosiaaliset suhteet –ryhmässä
Pojat kärsivät heikosta tuesta tyttöjä enemmän ja ovat alttiimpia
luokkatovereiden negatiiviselle vaikutukselle
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 Tyttöjen ja poikien osaamispolut alkavat erkaantua jo ennen koulun
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