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JOHDANTO

Koulutuspolitiikka muotoutuu koko ajan. Erilaiset yhteiskunnalliset ryhmät vaikuttavat

arvoillaan ja intresseillään koulutuspolitiikan kehityskulkuun. (Lampinen 2000, 12.)

Ympäri maailmaa myös koulutusjärjestelmä alkaa näyttää yhä enenevissä määrin

samanlaiselta (Ozga & Lingard 2007, 66) ja tällä hetkellä on näkyvissä markkinoistunut

koulu  myös Suomessa (ks. esim. Seppänen, Kalalahti, Rinne & Simola 2015). Koulun

markkinoistuminen on näkyvissä jo peruskoulussa ja koulumarkkinat näyttäytyvät

erityisesti painotettuun opetukseen hakeutumisessa yläkouluun siirtymisvaiheessa (ks. luku

3.1).

Suomen koulutusjärjestelmä on muuttunutkin yhä enenevissä määrin erityisesti suurissa

kaupungeissa kouluvalintaa suosivaksi. Valinnanmahdollisuudet koulutuksen kentällä eivät

ole tutkimusten mukaan kuitenkaan kaikille täysin yhteneväiset. Kouluvalinnan nähdään

olevan prosessi, jossa erityisesti kouluttautunut keskiluokka on kyvykkäämpi tekemään

valintoja lapselleen (Seppänen, Rinne & Riipinen 2012, 229).  Näin ollen

koulutusmahdollisuuksien ja -valintojen lisäämisen on katsottu vahvistavan koulutuseroja,

koska ylempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat osaavat käyttää koulutusjärjestelmän

mahdollisuuksia paremmin hyödykseen (Naumanen ja Silvennoinen 2010, 74). Korkeasti

 Lisäksi Suomessa on myös

nähtävissä kuntien ja kaupunkien eriytyvä koulutuspolitiikka. Vaikka perusteet ovat samat,

jokainen kunta ja kaupunki voi muokata kouluvalintapolitiikkaa omanlaisekseen omin

intressein.  (Varjo & Kalalahti 2011.)

Suomen koulutusjärjestelmää on kuvattu tasa-arvoiseksi. Hallitusohjelmassa vuonna 2011

- ja kulttuuripolitiikan tarkoituksena on taata

kaikille, syntyperän, taustan ja varallisuuden rajoittamatta, yhtäläiset mahdollisuudet ja

oikeudet sivistykseen, laadukkaaseen maksuttomaan koulutukseen sekä täysivaltaisen

edellytykset samanarvoiseen koulutukseen  vai onko sittenkään? Perhetaustan on todettu

tutkimusten mukaan vaikuttavan koulutukseen hakeutumiseen. Koulutuksen periytyvyys

on edelleen vahvaa vaikka sen vaikutusta on pyritty hallitusohjelmankin mukaan

vähentämään (VN 2011, 31; ks. myös Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015a, 7).

Myöhemmin hallitusohjelmassa vuonna 2015 (VN 2015) ei puhuta mitään koulutuksen
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periytyvyydestä. Vaikka hallitusohjelmassa ei puhuta mitään koulutuksen periytyvyydestä

ja tasapuolisesta koulutukseen pääsystä, niin tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ovat saaneet

valtionavustusta vuosille 2015 2016. Valtionavustusta on myönnetty tasa-arvoa edistäviin

toimenpiteisiin 125 opetuksen järjestäjälle ja koulumenestykseen vaikuttava vanhempien

koulutustausta ja sosioekonominen asema on mainittu avustuksen myönnön perusteina.

(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015c.)

Koulutuspolitiikka ja siinä tehdyt päätökset vaikuttavat meihin kaikkiin, joilla on

jälkipolvea tai osallistumme itse koulutukseen. Hyvinvointivaltiossa tapahtuu sosiaalista ja

kulttuurista syrjintää koulutuksen kentällä, joten koulutuksen mekanismeja on tärkeä tutkia

(Rinne & Kivirauma 2003, 14). Koulutus vaikuttaa ratkaisevasti yksilön tulevaisuuteen,

varallisuuteen ja hyvinvointiin, ja näin ollen korkeakouluttamattomien perheiden

kouluvalinnat ovat kiinnostava ja tärkeä tutkimuskohde. Kouluvalintatutkimuksissa on

tähän päivään asti keskitytty paljon korkeasti koulutettuihin ja koulutuksellisen alaluokan

tutkimusta on vain jonkin verran. Tässä pro gradu-tutkielmassa tutkimuskohteena olevia

korkeakouluttamattomia perheitä ei ole juuri tutkittu. Suomessa vailla korkeakoulutusta oli

vuonna 2013 15 vuotta täyttäneestä väestöstä noin 70 prosenttia (Tilastokeskus 2013). On

tärkeää tutkia eri koulutustason omaavien ryhmien kouluvalintakäyttäytymistä, koska

jälkikasvun koulutuksen katsotaan vahvasti myötäilevän vanhempien koulutusta. Miltä

näyttää korkeintaan toisen asteen suorittaneiden perheiden kouluvalintakäyttäytyminen?

Tutkimuksen aineisto on kerätty kyselylomakkeella osana Helsingin yliopiston

tutkimushanketta Parents and School Choice - Family Strategies, Segregation and School

Policies in Chilean and Finnish Basic Schooling (PASC). Aineisto (n=2617) on kerätty

vuonna 2012 perheiltä, joiden lapsi oli tuolloin siirtymässä yläkouluun. Tutkimuksessani

olen kiinnostunut siitä millaisia korkeakouluttamattomien perheiden kouluvalinnat ovat

suhteessa korkeakoulutettuihin perheisiin ja näkyykö kahden hyvin erilaista

kouluvalintapolitiikkaa toteuttavan ja hyvin eriävän väestörakenteen sisältävän kunnan

välillä eroa kouluvalinnoissa aineistossa. Kouluvalinnat käsittävät kolme eri

luokitteluasteikollista muuttujaa: 1) painotettuun opetukseen hakeutuminen 1. luokalla, 3.

luokalla ja 7. luokalla, 2) A1- ja A2-kielen valinta ja 3) yläkoulupaikan hakeminen.

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessäni tarkastelen millaisia kouluvalintoja

korkeakouluttamattomat tekevät suhteessa korkeakoulutettuihin koko aineistossa sekä

myös kahden toisistaan poikkeavan kouluvalintapolitiikan kunnan  Espoon ja Vantaan

tasolla.



3

Toinen tutkimuskysymykseni käsittelee kouluvalintaperusteluja. Mitkä perustelut nousevat

tärkeimmiksi valitessa yläkoulua ja poikkeavatko korkeakouluttamattomien ja

korkeakoulutettujen perustelut toisistaan? Kolmas ja viimeinen tutkimuskysymykseni

tarkastelee kouluvalintaorientaatioita. Kiinnostuksen kohteena ovat

kouluvalintaorientaatiot  koulumarkkina-, yhtenäiskoulu-, oppilastausta- ja

tulevaisuusorientaatio  joita tarkastelen suhteessa kuntaan, vanhempien koulutustasoon ja

lapsen viimeisimmän koulutodistuksen keskiarvoon. Tutkimuskysymykset ovat analysoitu

kvantitatiivisten menetelmien avulla.
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1 ERIYTTÄVÄ KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

1.1 Koulutus  tärkeä osa yhteiskuntaa

Koulutusta arvostetaan. Se merkitsee paljon yksittäiselle kansalaiselle, organisaatioille

työelämässä, kansakunnille ja koko globaalille yhteisölle (Lampinen 2000, 5). Koulutus on

kiinteä osa yhteiskuntaa (Sarjala 2005, 36). Yhteiskunnassa on kautta aikain ollut

taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia, joita on pyritty ratkaisemaan muun muassa

koulutusjärjestelyjen avulla (Lehtisalo & Raivola 1999, 22).

Koulutus voidaan nähdä erilaisina myönteisinä vaikutuksina. Tukemalla koulutusta valtio

tukee talouden ja tuottavuuden kasvua (Pohjola, Pekkarinen & Sutela 2007, 146).

Koulutuksen kohoaminen edistää myös demokratiaa ja vähentää rikollisuutta (Pohjola,

Pekkarinen & Sutela 2007, 105) ja koulutus parantaa kilpailukykyä kansakuntien välillä

(Lampinen 2000, 29). Yksilölle koulutus on investointi, joka vaikuttaa palkkaan

korottavasti ja vähentää työttömyysriskiä (ks. Hämäläinen & Uusitalo 2003; Wilkinson &

Pickett 2011, 125). Koulutus ja koulutuspolitiikka ovat kuitenkin ristiriitaisessa asemassa

vaikutusten ja mahdollisuuksien näkökulmasta: koulutuksen avulla voi kohentaa ja

rikastuttaa elämää samalla kun koulutus ylläpitää epätasa-arvoa. (Ozga & Lingard 2007,

66.) Päivi Naumanen ja Heikki Silvennoinen (2010, 73, 74) kuvailevat

koulutusjärjestelmää myös mekanismina, joka ylläpitää yhteiskunnassa eriarvoisuutta

ihmisten välillä. Koulutusjärjestelmä on rakennettu niiden ihmisten toimesta ja intresseistä

lähtien, jotka ovat valtaapitävien asemassa. Valinnat ja koulumenestys riippuvat myös siitä

mihin yhteiskuntaluokkaan kuuluu ja millaisia  ja miten  tuolle yhteiskuntaluokalle

ominaisia kulttuurisia pääomia käyttää. Eri asemissa olevilla yksilöillä on siis erilaisia

asenteita, toimintatapoja ja arvostuksia suhteessa koulutukseen, mikä myös osaltaan

vaikuttaa koulutusjärjestelmän vaikuttavuuteen epätasa-arvon ylläpitäjänä.

Eduskunta päättää koulutuspolitiikan ja koulutuspolitiikan lainsäädännön periaatteista, kun

taas valtioneuvosto yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on vastuussa

koulutuspolitiikan suunnittelusta ja toimeenpanosta (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015b).

Suomessa valtion keskushallinto on taho, joka asettaa oikeudelliset normit koulutuksen

kehittämiselle (Lampinen 2000, 29). Valtion keskushallinto muodostuu ministeriöistä,

valtakunnallisista virastoista ja laitoksista (Valtioneuvosto 2015). Koulutuksen kentän

muotoutumiseen ei vaikuta pelkästään julkinen valta  valtio ja kunnat  vaan myös muut
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toimijat. Näitä toimijoita ovat organisaatiot, yksilöt ja perheet. (Lampinen 2000, 11.) Myös

yhteiskunnalliset tilanteet vaikuttavat koulutusjärjestelyihin: suuret mullistukset kuten

sodat, demografiset muutokset, vaihtelu taloudellisissa suhdanteissa ja teknologian

kehittyminen. Koulutuspolitiikka pyrkii vaikuttamaan koulutuksen kehittymiseen erilaisilla

toimenpiteillä ja pyrkimyksillä. (Lampinen 2003, 29.)

Koulutuspolitiikka voidaan nähdä eräänlaisena kenttänä, jossa erilaiset toimijat yrittävät

pyrkiä tavoitteisiinsa eri keinoin.  (Lampinen 1998, 10). Koulutuspolitiikasta voidaan

erottaa kaksi eri tasoa: politiikka, joka suunnataan itse koulutukseen (policy for education)

ja politiikka, joka käyttää koulutusta välineenään (education for policy).

Koulutuspolitiikka, joka pyrkii kehittämään itse koulutusta, tukee koulutuksen

instituutioita. Lähtökohtana politiikalle ei ole muut yhteiskunnalliset tavoitteet, joita

voitaisiin saavuttaa koulutuksen avulla. Esimerkkinä voidaan mainita ennen vuotta 1966

harjoitettu korkeakoulupolitiikka. Tuolloin yliopistot ja korkeakoulut saivat itsenäisesti

päättää toiminnastaan ja tuon itsenäisen toiminnan tukeminen nähtiin olevan paras keino

tukea kansakunnan kehitystä. Koulutuspolitiikka koulutuksen välineenä sen sijaan asettaa

tavoitteensa ulkopuolelle itse koulutustoiminnasta. Koulutuksen ulkopuolella nähdään

olevan tavoitteita, joita voidaan saavuttaa koulutuksen kehittämisellä, esimerkiksi

työllisyyden parantaminen.  Nämä kaksi eri tasoa painottuvat eri aikakausina eri tavoin,

vaikka ne näkyvät molemmat koulutuspolitiikassa. (Lampinen 2000, 14 15, 17.)

Seuraavissa kappaleissa tarkastelen Suomen koulutusjärjestelmän kehittymistä. Mistä on

lähdetty ja miltä koulutusjärjestelmä tänä päivänä näyttää?

1.2 Suomen koulutusjärjestelmän kehitys  aika ennen koulumarkkinoita

Vielä 1800-luvulle asti kirkko oli suuressa osassa koulutusjärjestelmää (Lampinen 2000,

39 40). Kirkon avulla kansalaiset saivat lukutaidon opetusta. Lisäksi opetus ylläpiti

yhteiskuntanäkemystä: säätyjakoa opetettiin Lutherin huoneentaulun avulla. Yksilöä

opetettiin myös tyytymään kohtaloonsa ja osaansa. Kuitenkin yhteiskunnallinen

vapautuminen oli ensimmäisenä nähtävissä kirkon rintamalla herätysliikkeissä, jotka

hylkäsivät huoneentaulun säätyjaon ja pyrkivät asettamaan hyvä- ja huono-osaiset samalle

viivalle. Tasa-arvon edistäminen alkoi nostaa päätään herätysliikkeiden kautta. (Ahonen
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2003, 19 20.) Kirkollisen opetuksen lähtökohtien väistyessä tilalle tuli koululaitoksen

antama maallinen käytännön oppi ja sivistys (Lampinen 2000, 40).

Kansanopetus haluttiin saada kirkon vallan alta maalliselle vallalle  kunnille ja

kaupungeille (Lampinen 2000, 40; Ahonen 2003, 42; ks. myös Syväoja 2004, 34).

Suomessa näkyvissä oli kaksi sivistystä: kansansivistys ja oppisivistys, joista pääsivät

nauttimaan eri yhteiskuntaluokat. Rinnakkaiskoulujärjestelmä  kansakoulu ja oppikoulu

jakoi kansan kouluttamattomiin ja koulutettuihin. (Ahonen 2012, 144; ks. myös Ahonen

2003.) Koulutusväylät jakautuivat säätyläisten ja rahvaiden välillä (Ahonen 2003, 202).

Uno Gygnaeus on henkilö, jota on pidetty kansakoulun isänä. Hänen pyrkimyksenään oli

luoda kansakoulusta pohjakoulu ja antaa jokaiselle lapselle mahdollisuus päästä koulun

penkille yhteiskuntaluokasta huolimatta. (Ahonen 2003, 51: ks. myös Syväoja 2004, 44.)

Kansakouluasetuksessa vuodelta 1866 ei puhuttu mitään kansakoulun asemasta

eräänlaisena pohjakouluna (Somerkivi 1982, 5) vaikka kansakoulun katsottiinkin

huolehtivan kansansivistyksestä oppisivistyksen kuuluessa sivistyneemmälle kansanosalle

(Ahonen 2012, 144; ks. myös Syväoja 2004, 35). Yhteisen koulun ulkopuolelle jäivät

vammaiset ja hitaasti oppivat lapset  heistä ei ollut mitään mainintaa

kansakouluasetuksessa (Ahonen 2003, 53). Koulujärjestyksessä vuodelta 1872 lukee

kansakoulun asemasta pohjakouluna myös oppikoulussa. Tämä ei kuitenkaan sulkenut pois

rinnakkaiskoulujärjestelmän ylläpitämistä, koska kansakoulun käyminen ei ollut pakollista:

ylempien yhteiskuntaluokkien oli edelleen mahdollista ennen oppikoulua käydä

kolmivuotista valmistavaa koulua, käydä yksityiskoulua tai saada tarvittava

pohjavalmennus kotiopettajalta. (Somerkivi 1982, 5; Ahonen 2003 51 52; Syväoja 2004,

44; ks. myös Seppänen 2006, 70.)

Piirijakoasetus vuonna 1898 koski säädöstä koulumatkan pituudesta: koulumatka ei saanut

olla viittä kilometriä pidempi (Lampinen 2000, 40). Tämän tarkoituksena oli antaa

jokaiselle lapselle mahdollisuus käydä koulua. Kuntien tuli myös asetuksen velvoittamana

rakentaa koulut. Asetuksessa ei mainittu kuitenkaan mitään oppivelvollisuudesta, joten

kotien ei ollut pakko lähettää lapsia kouluun. Näin ollen myös kunnilla oli mahdollisuus

olla rakentamatta kouluja, koska lapsia ei ollut velvoitettu opin polulle. Vuonna 1905

kouluikäisistä lapsista vain 40 prosenttia kävi koulua. (Ahonen 2003, 63, 76.)

Oppivelvollisuuslaki vuonna 1921 oli yritys tehdä kansakoulusta kaikkien koulu, koska

ennen tuota joka viides lapsi ei päässyt koulun penkille (Ahonen 2003, 68). Jokainen lapsi
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kävi kansakoulua ensimmäiset neljä vuotta, jonka jälkeen koulutuspolut haarautuivat

(Lampinen 2000, 58). Koulutuksellinen tasa-arvo näkyi siinä, että jokaiseen kylään tuli

koulu. Täysin tasa-arvoinen koulutus ei kuitenkaan ollut. Huolimatta oppivelvollisuuslain

tulemisesta syrjäseuduilla toteutettiin supistettua koulunkäyntiä ja köyhimmät perheet

edelleen vapautettiin oppivelvollisuudesta. Maininnan arvoinen asia on myös se, että

edelleen 1930-luvulla 12 prosenttia kävi oppikoulua, muiden jatkaessa kansakoulussa.

Edelleen oli näkyvissä kahtiajako kansakoululaisiin ja oppikoululaisiin. (Ahonen 2003,

102; ks. myös Syväoja 2004, 57.)

Kansakoulusta ei järin kannustettu opintielle vaan sen käyneet jäivät heikkopalkkaisiin

töihin, kun taas oppikoulusta avautui mahdollisuus yliopiston penkille (Ahonen 2012,

144). Kansakoulu jätti Suomen väestöstä enemmistön koulutustason alhaiseksi ihan

kansainvälisestikin vertailtuna. Maaseutu ja kaupungit olivat myös eriarvoisessa asemassa

ajatellen esimerkiksi ammattikouluun pääsyä. Kaupungeissa oli paremmat mahdollisuudet

ammatilliseen koulutukseen, vaikka toisaalta kansakoulupohjan omaava harvoin pääsi edes

ammattikoulua loppuun asti. Kuitenkin köyhyydestä oli hieman helpompi irtautua

kaupungissa kuin maaseudulla. (Ahonen 2003, 103, 105.)

Koulutusjärjestelmänkin on vastattava ajan haasteisiin  alettiin puhua kaikille

oppivelvollisille yhtenäisestä koulujärjestelmästä (Syväoja 2004, 277). Kansakoulun ja

oppikoulun yhtenäistämistä vastaan löytyi niin kannattajia kuin vastustajiakin. Aluksi

kansakoulua mietittiin, jälleen kerran, oppikoulun pohjakouluksi. Kansakoulun asema

tällaisena jakoi mielipiteitä kansan keskuudessa. Oppikoulukomitea asetettiin vuonna 1927

ja heidän laaja mietintönsä, jossa selvitettiin laajasti yhtenäiskoulujärjestelmää, valmistui

vuonna 1932. Tässä selvityksessä mainittiin mm. pohjakoulun tärkeys yhteiskuntaluokkien

yhteenkuuluvuutta vahvistavana ja toisiaan ymmärtävänä. Myös taloudelliset syyt

mainittiin. Tämän jälkeen yhtenäiskoulusta keskusteltiin, erilaisia työryhmiä ja komiteoita

asetettiin ja pyrittiin löytämään ratkaisu Suomen uudistuvaan koulujärjestelmään.

(Somerkivi 1982, 5 16; ks. myös Oittinen 1972, 19 20; ks. myös Syväoja 2004, 277.)

Yhdeksänvuotinen kaikille yhtenäinen peruskoulu sai nykyisen muotonsa 1968, jolloin

Laki koulujärjestelmän perusteista hyväksyttiin. Laajempi koulujärjestelmän ja

peruskoulun suunnittelu ja kehittäminen jäivät vasta tulevaisuuteen 1970-luvulle. Vuosien

1972 1977 aikana tapahtui siirtyminen peruskoulujärjestelmään. (Numminen 1980, 7 8;

Somerkivi 1982, 15 18.)
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Peruskoulun luominen on tähän mennessä Suomessa tapahtuneista koulutuspoliittisista

ratkaisuista merkittävin (Lampinen 2000, 30; Jakku-Sihvonen & Kuusela 2002, 3).

Peruskoulu-uudistuksen avulla pyrittiin pääsemään eroon vallitsevasta

rinnakkaiskoulujärjestelmästä. Rinnakkaiskoulujärjestelmä  kansakoulu ja oppikoulu

nähtiin eriarvostavana. (Jakku-Sihvonen & Kuusela 2002.)

Liberalistinen suuntaus joka tuolloin vallitsi, arvotti tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden

korkeimmalle koulutuksessa (Suoranta, 2008, 70). Liberalistinen ajattelu perustuu järjen

äänen kuuntelemiseen. Liberalistinen ihminen ajatellaan rationaalisena ja autonomisena

ihmisenä, joka ei usko sokeasti mihinkään vaan käyttää järkeään valitessa eri

vaihtoehdoista. Yksilön autonomiaan pyritään kasvatuksen avulla. Liberalistinen

koulutuspolitiikka onkin juuri autonomiaan tähtäävää kasvattamista ja vielä niin, että

perhetaustan (esim. syntyperä, varallisuus) ei anneta vaikuttaa. (Hilpelä 2001, 144, 146.)

Peruskoulu-uudistuksella pyrittiin vastaamaan vaatimukseen oikeudenmukaisemmasta

koulutusjärjestelmästä, joka nojasi silloisiin vallitseviin arvoihin. Jokaisella oli

mahdollisuus saada asuinpaikasta ja perhetaustasta riippumatta koulutus, joka vastasi

hänen taipumuksiaan.  Esimerkiksi aikaisemmin erityistä tukea tarvitsevat oppilaat oli

jätetty ulos koulutusjärjestelmästä  nyt myös erityisopetus pääsi osaksi peruskoulua.

(Somerkivi 1982, 34 35, 71.)

Yhtenäinen peruskoulumme on kuitenkin viime vuosien aikana muuttunut ja näkyvissä on

markkinoistunut koulu, joka pyrkii vastaamaan ihmisten toiveisiin ja talouden haasteisiin.

Seuraavassa luvussa käsittelen yhtenäisen peruskoulun jälkeistä aikaa ja tarkastelen

millaisia koulumarkkinoiden kaltaisia, pysyviä muotoja yhtenäiskoulujärjestelmässämme

on nähtävissä.

1.3 Koulumarkkinoiden esiintulo Suomessa  kouluvalinta osaksi koulutusjärjestelmää

Vaikka peruskoulu olikin erittäin merkittävä koulutuspoliittinen ratkaisu Suomen

koulutuksen historiassa, ei se sellaisenaan ehtinyt kauan vaikuttaa  vain noin 20 vuotta.

Uudet tuulet alkoivat puhaltaa, vaikuttaen myös Suomen koulutusjärjestelmään.  Lampisen

(2003, 17, 18) mukaan koulutuspolitiikassa oli 1990-luvulla viimeistään nähtävissä uusi

koulutuspolitiikka (education for policy), jossa tavoitteet olivat muualla kuin itse
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koulutuksessa. Muutos sai alkunsa hyvinvointivaltion ajautuessa kriisiin. Yhteiskunnat ja

sosiaalinen todellisuus rakentuvat pitkälti nykyään talouden sanelemiin ehtoihin, myös

koulutus (Räsänen 2014, 46). Talous alkoikin vaikuttaa tuolloin myös koulutuspolitiikan

piirissä  ajan tehokkuuden ja säästäväisyyden vaatimuksiin täytyi alkaa vastata (Lampinen

2003, 18). Suomessa tuo koulutuspolitiikan taso voimistui erityisesti 1990-luvun laman

ansiosta (Kettunen, Jalava, Simola & Varjo 2012, 58).

Ahosen (2012, 164, 165) mukaan tämä kutsuttu uusliberalistinen talousnäkemys alkoi

näkyä jo oikeastaan 1980-luvun Suomessa. Suuntauksen päällimmäiset arvot painottuivat

vapaisiin markkinoihin ja yksilöllisiin valinnanmahdollisuuksiin (Suoranta, 2008, 67, 70).

Yhteiskunnat, jotka elävät jatkuvassa kilpailutaloudessa, pyrkivät ylläpitämään rakenteita,

jotka takaavat taloudellisen kasvun jatkumisen. Kuitenkin koulutuksen kysyntä ja tarjonta

eivät usein kohtaa nopeasti muuttuvassa maailmassa. Koulutuksen tuottajat pystyvät

helposti myös kontrolloimaan mitä palveluja tuotetaan, mikä taas vähentää kuluttajien

valinnanmahdollisuuksia. Markkinat nähdään myös aina kaoottisina eikä ihmisten

käyttäytymistä ja heidän valintojaan voida täydellisesti ennustaa. (Lehtisalo & Raivola

1999, 36, 53 54.)

Suomessa koulujen profiloitumisen ajateltiin 1990-luvun lopussa olevan vastaus oppilaiden

erilaisiin kiinnostuksen kohteisiin. Puhuttiin erilaistumisen tarpeesta, jonka nähtiin

koskevan kaikkia yhteiskunnan eri ryhmiä. Peruskoulujärjestelmän ratkaisujen ei nähty

vaikuttavan sosiaalisen eriarvoisuuden uusintamiseen. (Seppänen 2006, 76 77.) Muualla

maailmassa on huomattu yhteiskunnan eri ryhmien erkanemisen toisistaan kasvaneen: eri

asemassa olevat ihmiset esimerkiksi valitsevat eri koulun. Osaa kouluista on myös alettu

karttamaan eli joihinkin kouluihin valitaan mielellään ja toisiin kouluihin oppilaat eivät

mielellään halua. (Gorard, Taylor & Fitz 2003, 18.) Suomessa Piia Seppänen (2006, 271)

on päätynyt siihen tulokseen, että torjutuiksi luokiteltujen koulujen alueilla näihin

torjuttuihin kouluihin jäi kouluvalintojen jälkeen keskimääräistä enemmän vähän

koulutettujen perheiden lapsia. Koulutusjärjestelmästä onkin nähtävästi tullut myös

systeemi, joka saattaa erottaa voittajat ja häviäjät toisistaan  useissa maissa on saatu

tuloksia, jotka tukevat näitä väittämiä (Gorard ym. 2003, 18).

Kouluvalintapolitiikasta on tullut ylikansallinen ilmiö, jossa näkyy samankaltaisuutta

riippumatta siitä, mikä valtio on kyseessä (Seppänen, Rinne, Riipinen 2012, 227; ks. myös

Poikolainen 2011, 132). Suomi erosi 1990- luvulla kouluvalintapolitiikasta keskusteltaessa
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muista maista  kouluvalintapolitiikasta kyllä keskusteltiin, mutta sen vaikutuksia

yhteiskuntaan ei juurikaan nostettu esiin. Muissa maissa kouluvalintapolitiikka nähtiin

kiisteltynä ilmiönä, kun Suomessa kouluvalintapolitiikka otettiin hiljaisena, yhteisessä

ymmärryksessä vastaan. (Seppänen 2006, 72, 82; Kalalahti, Silvennoinen & Varjo 2015a,

22.)

Kouluvalintaa lisäämällä on muualla maailmassa ajateltu olevan myös koulujen laatua

parantava vaikutus. Koulut eroavat toisistaan ja tällöin on saatettu ajatella koulujen

eroavan myös laadullisesti toisistaan. Suomessa laadun lisäämisen perustelu

kouluorganisaatiossa ei kuitenkaan näkynyt 1990-luvun lopulla vaan puhuttiin

monipuolisemmasta koulutustarjonnasta, jonka ajateltiin muun muassa lisäävän oppilaan

motivaatiota.  Peruskoulua ei siis nähty laadullisesti huonona tai että siinä olisi jotain

parannettavaa. Ennemminkin kouluvalintapolitiikka nähtiin mahdollisuutena parantaa

yksilön toiveita  perheet ovat erilaisia ja välttämättä lähikoulu ei voi vastata perheen

toiveisiin. (Seppänen 2006, 74, 76.)

Koulumarkkinat näkyvätkin monipuolistuneina valinnan mahdollisuuksina perheille ja

oppilaille. Kuluttajilla on valinnan mahdollisuuksia muillakin alueilla, joten miksi ei myös

koulutuksessa (Gorard ym. 2003, 14). Perheiden tekemät kouluvalinnat voidaankin ajatella

kuluttamisen prosessina. Kuluttamisprosessi tekee rajoja erilaisille elämäntyyleille,

sosiaalisille suhteille ja kulttuurisille merkityksille. Ilman tietoa hyödykkeiden arvosta,

kuluttaminen ei onnistu tavalla, jolloin siitä olisi maksimaalista hyötyä. Jos kouluvalintoja

ajatellaan kuluttamisen näkökulmasta, lasten sijoittuminen kouluihin ei ole neutraalia.

(Seppänen 2006, 86 87.) Suomessakin kouluvalintapolitiikassa on alettu korostaa

vanhempien, jotka nähdään asiakkaina ja kuluttajina, mahdollisuuksia valita sellainen

koulu, joka takaa heidän mielestään heidän lapselleen parhaimmat tulevaisuuden näkymät

(Poikolainen 2011, 133). Kuitenkin niin hallinnossa kuin vanhempien keskuudessa ei olla

haluttu lähteä mukaan ranking-listojen maailmaan. Vanhemmat selkeästi karttavat

kilpailua koulutusjärjestelmässä, mutta silloin kun on kyse omasta lapsesta, kaikki

mahdollinen lapsen eteen tehdään. Tämä näkyy myös koulumarkkinoilla siinä, että perheet

toteuttavat kouluvalintaa esimerkiksi juuri hakemisella pois kunnan osoittamasta

lähikoulusta. (Seppänen 2003, 337, 338.)

Kouluvalintojen myötä oppilaspohja ja sitä myötä oppimistulokset ovat alkaneet

eriytymään eri kaupunginosissa toisistaan. Venla Bernelius (2013, 64 65) on tutkinut
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koulujen eriytymistä Helsingissä. Hänen tutkimustuloksissaan on näkyvissä koulujen

eriytyminen huolimatta kielteisiä seurauksia torjumaan pyrkivästä koulutuspolitiikasta.

Alueelliset erot ovat syventyneet kaupunkitasolla: eriytymistä on havaittavissa

oppilasalueilla väestön sosioekonomisten ja etnisten rakenteiden mukaisesti. Kouluja

ajavat havaintojen mukaan erilleen toisistaan myös kouluvalinnat. Ritva Jakku-Sihvonen

(2015) on huolissaan havaituista suurista eroista oppilaiden oppimistuloksissa.

Eriytymiskehitys on ollut näkyvissä koko 2000-luvun. Näin ollen onkin herännyt kysymys,

tarvitaanko tiukempaa sääntelyä siitä mitä kouluissa opetetaan vaikkakaan Seppäsen (2006,

74 75) mukaan oppimistulosten erojen ei ole osoitettu liittyvän vallitsevaan

kouluvalintapolitiikkaan Sen sijaan muissa kouluvalintapolitiikkaa harjoittavissa maissa

näiden kahden on puhuttu liittyvän yhteen. Oppimistulosten eroavaisuus on normaalia

yksilöiden ja koulujen välillä. Geeneistä johtuvaa eroa ei voida muuttaa politiikan avulla,

mutta oppimisympäristöä voidaan. Oppimistuloksia arvioitaessa on havaittu tulosten ja

koulun toimintaympäristön välinen yhteys. Kuitenkin selvää on, ettei pelkästään koulua

muuttamalla voida eroja vähentää. (Jakku-Sihvonen & Kuusela 2002, 4.)

Mira Kalalahti, Heikki Silvennoinen ja Janne Varjo (2015a, 20) toteavat, että suomalainen

koulutusjärjestelmä ei ole enää samalla tavoin kaikille yhtenäinen vaan tämän rinnalle on

tullut valikoituminen kouluihin kykyjen ja kiinnostuksen mukaan. Koulutus on ainakin

Suomen suurimmissa kaupungeissa markkinoistunut (Varjo & Kalalahti 2011; Seppänen,

Rinne & Sairanen 2012; Kalalahti, Silvennoinen & Varjo 2015a) ja sillä on myös

seurauksensa tasa-arvoisen koulutuksen toteutumiselle.

Jakku-Sihvosen ja Jorma Kuuselan (2002) mukaan tasa-arvon käsite on muuttunut

puhuttaessa peruskoulusta. Peruskoulun alkutaipaleella tasa-arvoa mitattiin määrällisesti

kuten koulutuspaikkojen jakautumisen ja koulutuksen saavutettavuuden mittareilla.

Myöhemmin koulutuksen tasa-arvon vaatimukset ovat nousseet eikä koulutukseen pääsy

toteudu entisen tavoin. (Jakku-Sihvonen & Kuusela 2002, 3 4.) Tällä hetkellä Kalalahden

ja Varjon (2012, 50) mukaan tasa-arvon vaatimukset koulutuksessa ovat ristiriidassa.

Yhtäältä halutaan tarjota kaikille yksilölliset oikeudet valita ja toisaalta pyritään

hallitusohjelmankin mukaan pyrkiä estämään koulujen eriytymistä ja koulutuksen

periytyvyyttä. Koulutuspolitiikka onkin joiltain osin tällä hetkellä risteyskohdassa ja jää

nähtäväksi mikä tulevaisuuden suunta on. Jokainen valtio on omanlaisensa ja

koulutusjärjestelmä on myös omannäköinen. Yhtäältä tärkeää on ottaa vaikutteita muiden

maiden tavoista toimia ja järjestelmistä niissä tilanteissa, joissa kehittäminen olisi
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aiheellista. Toisaalta olisi hyvä säilyttää jo toimivat asiat eikä liikaa muuttaa hyväksi

havaittuja mekanismeja tai toimintatapoja esimerkiksi juuri koulutusjärjestelmästä.

Luotammeko tarpeeksi oman koulutusjärjestelmämme hyvyyteen ja asiantuntijoiden

tuottamaan tietoon koulutuksen tilasta vai lähdemmekö liikaa muuttamaan asioita

globalisaation yllyttäminä?

Juha Suoranta (2008, 104) ehdottaakin koulutuksen ja markkinavoimien yhteisvaikutusta

tarkastellessa kiinnittää enemmän huomiota ihmisläheiseen tutkimukseen. Käytännön

toimijat ovat tässä avainasemassa  tulisi olla kiinnostunut opettajien, oppilaiden ja

oppilaiden vanhempien eletystä todellisuudesta. Eri alojen asiantuntijat ovat raportoineet

opetuksen nykytilasta ja koulutuksen kentällä nähtävistä ilmiöistä hankkeen Tulevaisuuden

peruskoulu (http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/tulevaisuuden_peruskoulu.html)

loppuraportissa. Siinä esitetään kehittämisehdotuksia esimerkiksi lähikouluperiaatteen

säilyttämisen puolesta. Perusopetuksen tulisi olla kaikille yhteinen ja maksuton, eikä

oppilaita tulisi valikoida perusopetuksen puolella.  Oppimistulokset eivät saisi johtua

yksilön sosioekonomisesta asemasta, etnisestä taustasta, asuinalueesta tai sukupuolesta.

Lähikouluperiaatteen tukeminen kunnissa olisi tärkeää ja koulutusmahdollisuuksien

yhdenvertaisuus tulisi säilyttää huolimatta erilaisista kouluvalinnoista ja

oppilasvalikoinneista kuntien sisällä.  Kunnissa tulisi ehkäistä koulujen eriarvoistumista.

(Ahonen, Bernelius, Kalalahti, Kivinen, Rinne & Seppänen 2015, 48, 49.)

1.4 Kunnat koulutuspoliittisina toimijoina

Kun aika ja maailma muuttuvat, myös koulutus muuttaa muotoaan. Kunnat eroavat

toisistaan, joten niiden on hyvä omista lähtökohdistaan käsin muokata

koulutuspolitiikkaansa. Kunnat ovatkin saaneet lisää päätäntävaltaa toteuttaa

koulutuspolitiikkaansa lainsäädännön väljennyttyä ja hallinnon hajauduttua Suomessa.

(Lovio & Sihvonen 2005, 78.) Perusopetuslaki säädettiin vuonna 1999, jolloin kunnan tuli

a

koulupiirien mukaisiin kouluihin (Seppänen 2003; Seppänen 2006, 71). Tuolloin

peruskoulun jakautuminen ala- ja yläasteeseen myös poistui (Kettunen, Jalava, Simola &

Varjo 2012, 52). Alettiin puhua ala- ja yläkoulusta. Kunnille tuli myös mahdollisuus tehdä



13

erilaisia päätöksiä käytäntöihin verraten muihin kuntiin. Esimerkiksi oppilaaksiotto tuli

mahdolliseksi tapahtua kunnissa eri tavoin. (Varjo 2011, 87; Varjo & Kalalahti 2011.)

Kunnat Suomessa siis eroavat toisistaan kouluvalintapolitiikassaan esimerkiksi kuinka

suuressa määrin kouluilla on mahdollisuus valikoida oppilaansa ja millaiset ovat

vanhempien vaikutusmahdollisuudet siihen mihin kouluun tai ryhmään lapsi siirtyy

(Seppänen, Rinne & Riipinen 2012, 227). Tietyllä alueella (kunta) tapahtuva

toimintapolitiikka mahdollistaa koulutuksen järjestäjälle talouden sanelemilla ehdoilla

huomioida oppilasalueella tapahtuvat muutokset kuten ikäluokkien koon vaihtelun (Varjo

& Kalalahti 2011, 14). Kouluvalinnat voidaan nähdä toimintapolitiikkana, jota ohjaavat

tietyt lait ja asetukset. Perheillä on nykyisen toimintapolitiikan mahdollistamana tilaisuus

valita koulu ja mahdollisuus hakea koulupaikkaa tietyissä rajoissa sellaisesta koulusta,

johon itse haluavat. Myös koulutuksen järjestäjä pystyy valitsemaan valintapolitiikkansa.

Paikallinen kouluvalintapolitiikka vaikuttaa perheiden valinnanmahdollisuuksiin: pienissä

maaseutukunnissa saattaa olla yksi peruskoulu, kun taas suurissa kaupungeissa on paljon

kouluja erilaisin valinnanmahdollisuuksin. (Poikolainen 2011, 133 134.)

Koulun toimintaa ja opetusta ohjaavat opetussuunnitelman perusteet, jotka päätetään

Opetushallituksessa (Opetushallitus 2015a; Jakku-Sihvonen 2015). Viimeisimmät

perusteet on laadittu vuonna 2004 ja uudet opetussuunnitelman perusteet tulevat voimaan

2016 (Opetushallitus 2015b). Opetussuunnitelmassa näkyy kasvatus- ja opetustyön

kannalta keskeiset asiat perusopetuksessa liittyen esimerkiksi arvoihin, opetuksen

rakenteeseen, toimintakulttuuriin ja työtapoihin (Opetushallitus 2015a).

Opetussuunnitelman pohjalta opetuksen järjestäjä, joka on yleensä kunta, laatii paikallisen

opetussuunnitelman. Jokainen perusopetusta tarjoava kunta ja koulu ovat velvollisia

laatimaan oman opetussuunnitelmansa. Tässä käytetään pohjana opetusta ohjaavaa

Opetushallituksen laatimaa opetussuunnitelman perusteita. Jokaisella kunnalla ja koululla

on siis omakohtainen osa opetussuunnitelmassa ja myös vanhemmat ja oppilaat saavat

osallistua tuon opetussuunnitelman laatimiseen. Suomessa tuntijaosta, eli siitä kuinka

paljon mitäkin oppiainetta opetetaan, päättää valtioneuvosto. (Jakku-Sihvonen & Kuusela

2002; Opetushallitus 2015a; Jakku-Sihvonen 2015.)

Valtioneuvostossa määritellään valinnaisten aineiden vähimmäismäärä, mutta kunta ja

koulu päättävät itse mitä valinnaisia aineita tarjoavat (Opetushallitus 2015a). Jakku-

Sihvosen mukaan (2015) opetussuunnitelman perusteiden tulkinta jää kunnille, joten
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kuntakohtainen osio opetussuunnitelmassa saattaa erota toisistaan kunnittain.

Opetussuunnitelman kuntakohtaisen osion tulkinta jää taas opettajalle. Oppimateriaaleilla

ja opettajilla on siis suuri merkitys siinä miten opetusta harjoitetaan.

Varjon ja Kalalahden (2011, 15, 21 23) mukaan kunnissa on syntynyt omat kunnalliset

koulumarkkinat, jotka ovat mahdollistuneet toisistaan eroavilla oppilaiden oppilaaksiotoilla

ja koulujen profiloinnilla (erilaiset painotetut opetukset ja erikoisluokat). He puhuvat

kouluvalintatiloista, jotka ovat alkaneet jakautua. Toisella puolella on kunnat, joissa on

mahdollisuus valita koulu oman kunnan sisältä ja toisella kunnat, joissa tuota

valinnanmahdollisuutta on rajoitettu. Espoota voidaan pitää sellaisena kuntana, jossa tuo

valinnanmahdollisuus on läsnä. Lapsen siirtyessä yläkouluun perheille tulee mahdollisuus

esittää toive tulevasta yläkoulusta. Vantaa puolestaan lukeutuu kunnaksi, jossa lähikoulu

osoitetaan kysymättä perheen toiveita. Ainoa mahdollisuus on riitauttaa päätös tai hakea

toissijaisessa haussa toiseen kouluun. Valinta tehdään Vantaalla ennemminkin koulun

sisällä eikä koulujen välillä.  Yläkoulu määräytyy Suomessa eri kaupungeissa hyvin eri

tavoin (ks. Seppänen 2006, 144 148).

Pelkästään kuntien välillä ei ole nähtävissä eroja kouluissa vaan erot ovat näkyvissä myös

joidenkin kaupunkien sisällä. Mari Vaattovaara ja Bernelius (2010, 13) toteavat

esimerkiksi Helsingissä alueellisten erojen kasvaneen merkittävästi. Berneliuksen (2010,

22) mukaan alueelliset erot näkyvät koulujen oppilaspohjassa ja oppimistuloksissa.

Alueelliset erot, jotka heijastuvat myös kouluihin, osaltaan vaikuttavat myös siihen, että

koulutkin eriarvoistuvat. Eriarvoistuminen kiihtyy esimerkiksi juuri kouluvalintojen avulla.

2 PERHETAUSTAN MERKITYS YKSILÖN ELÄMÄNKULUSSA

Meistä jokainen tulee jostain ja tietynlaisen vaikutuspiirin alueelta. Jokaiseen meistä

vaikuttaa se mistä tulemme. Tietynlaiset resurssit ja mallit elämäämme olemme saaneet

läheisiltämme. Ensimmäiseksi käsittelen yhteiskuntaluokkaa: millä tavoin

yhteiskuntaluokka näkyy? Erityisesti olen kiinnostunut koulutuksesta ihmisten

erottelijoina. Toiseksi haluan avata koulutuksen siirtymistä sukupolvelta toiselle. Koulutus

siirtyy mallioppimisena, siirtovaikutuksena ja asenteina.
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2.1 Yhteiskuntaluokka ja koulutus yksilöiden erottelijana

Yhteiskuntaluokan merkityksestä on paljon uskomuksia, mutta tiedon katsotaan puuttuvan

(Erola 2010a, 21). Luokkatutkimusta tehdään edelleen liian vähän vaikka luokat ovat hyvin

tärkeässä asemassa analysoidessa yhteiskuntaa ja sen tilaa (Erola 2010). Yhteiskunnallista

keskustelua käydään luokista mm. kasvaneina tuloeroina ja nyt on jälleen havahduttu

näkemään sosiaaliset erot ja eriarvoisuudet, jotka ovat muhineet pinnan alla puhuttaessa

hyvinvointiyhteiskunnasta. 1

Jani Erolan mukaan (2010b, 35) suomalaisessa tutkimuksessa yhteiskuntaluokat pitävät

pintansa. Vain yhteiskunnan rakenteen on nähty muuttuvan. Myös Heikki Ervasti toteaa

(2010, 147) kehityksen olevan samansuuntainen tarkastellessa yhteiskuntaluokan käsitettä.

1970 1990 luvuilla oli puhetta yhteiskuntaluokkien katoamisesta: yhteiskunnassa nähtiin

olevan joitain muita tapoja kategorisoida ihmisiä. Tämä käsitys luokkien katoamisesta on

osaltaan peruja kaunokirjallisesta pohdiskelusta, joka ei ole teoreettisesti perusteltua tai

lähtöisin oikeasta elämästä. Toisaalta myös konkreettisia perusteluja yhteiskuntaluokan

katoamiselle on löydettävissä. (Erola 2010b, 33.)

Jakamalla yksilöt yhteiskuntaluokkiin pyritään kuvaamaan ihmisten välisiä eroja: tietyt

riippuu asiayhteydestä mitä tuolla käsitteellä tarkoitetaan. Vertaileminen eri ryhmien

kesken on helpompaa vertaillessa ryhmiä esimerkiksi koulutustason tai palkkatulojen

kautta, joiden suhteen ihmisten ajatellaan olevan eriarvoisessa asemassa. Näin ihmisiä

voidaan asettaa yhteiskunnassa tiettyyn järjestykseen: kuka on parhaimmassa asemassa ja

kuka heikoimmassa. (Erola & Moisio 2014, 82 83.)

Ihmiset pystyvät jopa itse asettamaan itsensä johonkin yhteiskuntaluokkaan kuuluvaksi.

Ihmisten subjektiivinen luokka-asennoituminen, se kuinka oman luokka-asemansa

määrittelee, ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Ihmiset arvottavat tärkeimmiksi eri asioita

ja myös luokkiin samaistuminen kulkee eri asioiden kautta. Ei voida olla varmoja kuinka

paljon muut asiat kuten esimerkiksi työttömyys tai vanhempien luokka-asema vaikuttavat

1 Puhe luokasta on koettu Suomessa vaikeaksi (Erola 2010a, 20).
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ihmisten luokka asennoitumiseen. (Erola 2010b, 39 40.) Perhetaustan kuitenkin tiedetään

vaikuttavan jälkeläisen luokka-asemaan, tuloihin, arvoihin ja asenteisiin (Jalovaara 2014,

164 165).

Tulo- ja varallisuuserot ovat olleet tavallisimmin käytetyt erottelut jaettaessa ihmisiä eri

luokkiin (Allardt 1983, 31 32). Sijoittumisen tiettyyn yhteiskuntaluokkaan on katsottu

määräytyvän usein myös yksilön ammattiaseman kautta. Erilaisiin ammattiasemiin

puolestaan päästään usein koulutuksen avulla. (Erola & Moisio 2014, 79 80; ks. myös

Erola 2010b, 27.)

Koulutus onkin yksilön sosioekonomisen aseman kannalta ensisijainen osoitin, koska se

vaikuttaa ammattiasemaan ja sitä kautta myös taloudelliseen asemaan. Koulutus muokkaa

yksilön arvoja (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014) ja myös asenteita (Räty 2005, 84

85). Michael Hout ja Thomas A. DiPrete (2006, 2) sanovat koulutuksen olevan tärkein

väylä eri luokka-asemiin (ks. myös Erola 2010a, 23). Tämän vuoksi koulutuksen ja luokan

välisen yhteyden ymmärtäminen on tärkeää (Naumanen & Silvennoinen 2010, 67).

Koulutuksen avulla pyritään erottautumaan muista: koulutus voidaan ajatella myös

statuskilpailuna, sosiaalisena sulkemisena tai luokkakamppailuna (Silvennoinen 2002,

190). Koulutusta onkin kutsuttu valikointimekanismiksi, joka valikoi yksilön kulun

yhteiskunnassa ylös tai alaspäin (Rinne & Kivirauma 2003, 46). Professionaaliset

ammattiryhmät, jotka edustavat pitkää koulutusta, pystyvät ajamaan omia etujaan

koulutuksen kentällä. He pystyvät tarvittaessa laajentamaan koulutuksen kenttää. He voivat

myös sulkea ovia koulutukseen haluavilta, koska koulutuksesta on tullut joillakin aloilla ja

ammattiryhmissä väline sulkea siihen kuulumattomat ulkopuolelle. (Lampinen 2000, 12,

24.)

Erola (2010b, 33) mainitsee yhtenä vaikutusvaltaisimmista teoreetikoista, joka on

kirjoittanut luokan kuolemasta Ulrich Beckin ja hänen riskiyhteiskuntateoriansa. Beckin

mukaan (1995, 16 19) riskiyhteiskunta on modernin yhteiskunnan kehitysvaihe, jossa

teollinen yhteiskunta ei enää kykene hallitsemaan itse tuottamiaan uhkia ja ongelmia.

Riskiyhteiskunnan ajatellaan syntyvän tietyssä yhteiskunnassa autonomisesti. Ihmiset ja

instituutiot omaavat ajatuksia ja toimintaa, joita pidetään itsestäänselvyyksinä eläessä

teollisessa yhteiskunnassa. Tällaisesta itsestäänselvyydestä voidaan esimerkkinä mainita

yksimielinen usko edistykseen. Läntiset demokratiat ovat kautta aikojen määritelleet

yhteiskunnan sisällä olevia ryhmiä, yhteiskunnat ovat olleet hyvin luokkatietoisia. Nyt
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luokkien menettäessä merkitystään yksilön on itsensä täytynyt määritellä itsensä

kohdatessa uhkia erilaistuvassa maailmassa. Tiettyyn luokkaan samaistuminen ja siihen

turvautuminen ei ole mahdollista entiseen tapaan. (Beck 1995, 16 19.) Uusliberalistinen

suuntaus pakottaa  yksilön itsensä ottamaan täyden vastuun elämästään vaikka resurssit

eivät siihen riittäisi.

Jyrki Hilpelä (2004, 63 64) kuvaa tämän hetken uusliberalistista suuntausta, joka pakottaa

yksilön itsensä hallitsemaan oman elämänsä suuntaa, jopa uhkakuvana. Yksilölle ei esitetä

minkäänlaisia visioita siitä kuinka elämää voisi hallita paremmin, kuinka elämän suunnan

parhaiten löytäisi. Enää muihin ei voi turvata, vaan yksilö on oman onnensa varassa.

Jokaisella pitäisi olla tarvittavat resurssit selviytymiseen. (Hilpelä 2004, 63 64.) Myös

koulutus joiltain osin yksilöllistyy ja Kalalahden mukaan (2014, 64) yksilöllistyvän

koulutuksen aikana sosiaaliset verkostot ja yhteisön tuki saattavat nousta erittäin

merkittäviksi ihmisen tulevaisuuden kannalta. Seuraavassa alaluvussa käsittelenkin

sosiaalisista verkostoista perhettä, joka pitkälti muovaa jokaisesta meistä sellaisen kuin

olemme ja sitä kautta myös muovaa sitä millaisena koulutuspolku elämässä näkyy.

2.2 Koulutuksen siirtyminen sukupolvelta toiselle

Koulutusjärjestelmän kehittymisessä on ollut läpi ajan vivahde siitä, että perimä vaikuttaa

koulutuksessa (Kalalahti & Varjo 2012, 41). Monet tutkimukset ovatkin osoittaneet

perhetaustan merkityksen jälkikasvun tulevaisuuden määrittäjänä. Näin on myös

koulutuksessa. (Pekkala Kerr & Rinne 2012, 323, 326; Hannu Räty 2005, 81.) Tasa-

arvoisuus koulutuksessa ei kaikilta osin toteudu, koska oppilaan perhetaustan tiedetään

vaikuttavan hänen saavutuksiinsa koulutuksen kentällä. Pelkkien koulutusjärjestelyiden

avulla ei tutkimusten mukaan voida täysin vaikuttaa koulutuksen tasa-arvoiseen

toteutumiseen (Lampinen 2003, 65; ks. myös Ahonen 2003, 156). Sen vuoksi olisi tärkeää

tarkastella perhetaustan merkitystä ja mekanismeja puhuttaessa koulutuksesta.

Suomessa koulutuksen siirtyminen sukupolvelta toiselle on ollut vähäisempää verrattuna

suurien luokkaerojen maihin (Esping-Andersen 2006). Pekka Myrskylä (2009) on

kuitenkin todennut koulutuksen siirtyvän edelleen vahvasti vanhemmilta lapsille. Lapset,

joiden vanhemmat ovat korkeasti koulutettuja, on suurempi todennäköisyys myös edetä



18

korkeakoulututkintoon. (ks. myös Pekkala Kerr & Rinne 2012.) Tämän suuntaisia tuloksia

ovat saaneet esimerkiksi Osmo Kivinen, Juha Hedman ja Päivi Kaipainen, jotka ovat

(2012) tarkastelleet yliopisto-opintoihin tulevien opiskelijoiden perhetaustoja. Ei-

akateemisesta perheestä olevien yliopisto-opiskelijoiden suhteellinen osuus on laskenut

vuodesta 2005 vuoteen 2010. Vuoden 2009 valmistuneiden perhetausta on akateemisempi

kuin aiemmin. Puhutaan mistä tahansa koulutuksen tasosta näyttää siltä, että perhetausta on

erittäin merkittävä suunnannäyttäjä ja esimerkiksi yliopisto-opintoihin hakeutuu yhä

vähemmän jälkeläisiä, joiden perhetausta ei ole akateeminen. Kalalahden mukaan (2012,

381) vanhempien korkea koulutus myös ennakoi lapselle hyvää koulumenestystä (ks. myös

Kuusela 2010, 44).

Vanhempien koulutus vaikuttaa usein siihen mitä lapsi myös koulupolultaan haluaa

elämäntavat ja sosiaalinen asema joiltain osin peritään (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

2014). Hannu Rädyn (2015, 274) mukaan vanhempien oma koulutuksellinen identiteetti

muokkaa heidän omia käsityksiään. Esimerkiksi akateemisesti koulutetut vanhemmat

arvostavat teoreettista älykkyyttä, kun taas ammatillisen koulutuksen suorittaneet

vanhemmat eivät samalla tavalla teoreettista älykkyyttä arvosta. (Räty 2015, 274.)

Koulutuksessa ei siirry vain vanhempien koulutustaso tai tutkinto lapselle, vaan siinä

siirtyy paljon asenteita, arvostuksia ja toimintamalleja.

Räty & Kati Kasanen (2013, 1116) ovat osoittaneet yhdeksän vuotta kestäneessä

seurantatutkimuksessaan, että lasten (peruskoulu ikäiset) opiskelumotivaatio ei eroa

ammatillisen ja akateemisen koulutuksen vanhempien jälkikasvulla. Motivaatiota siis

löytyy, on kyseessä mistä perhetaustoista tahansa tuleva lapsi, mutta asenteet ja sitä mitä

koululta halutaan eroavat toisistaan. Koulutuksellinen menestys  tai epäonnistuminen

siirtyvätkin yllättävän johdonmukaisella tavalla sukupolvelta toiselle (Whitty 2002, 107).

Sirpa Ruoholan (2012, 153) tutkimuksessa koulutuksellisista siirtymistä äitien ja tyttärien

välillä näyttää siltä, että koulutuskulttuuriset siirtymät sukupolvelta toiselle ovat helpompia

heille, jotka valitsevat saman tien kuin vanhempansa. Sen sijaan he, jotka valitsevat eri

tavoin kuin vanhempansa, tarvitsevat enemmän tukea kodin ulkopuolelta.

Koulusta on tullut tärkeä uusintamisen instituutio yhteiskunnassa (Bourdieu 1989, 285,

288) ja kysymys koulutusjärjestelmän asemasta hyvä-osaisuuden tai huono-osaisuuden

uusintamisessa onkin keskeisimpiä koulutuspolitiikassa tällä hetkellä (Seppänen 2006, 14).

Perhetaustan ja erityisesti koulutuksen siirtyminen sukupolvelta toiselle on harvemmin
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täysin tietoista toimintaa: Vanhemmat hyvin helposti tiedostamatta, vaivihkaa uusintavat

kulttuuriperintöä siirretään seuraavalle sukupolvelle (Atjonen 2012, 15, 16).

2.3 Suomalaiset lukuina: koulutus ja ammatit

Tilastokeskuksen sivuilla voidaan tehdä erilaisia kuvauksia Suomen väestöstä. Taulukko 1

löytyy Tilastokeskuksen (2013) sivuilta ja Ammattiryhmien osuus suomessa (taulukko 2)

on työstetty Tilastokeskuksen sivuilta saaduista luvuista. Kuvio korkeakouluttamattomista

ja korkeakoulutetuista on tehty itse Tilastokeskuksesta saatujen lukujen perusteella.

Suomessa toteutettiin 1990-luvulla koulutusjärjestelmän muutos, jonka seurauksena

opistoasteen tutkinnot, kohosivat luotujen ammattikorkeakoulujen yhteyteen.

Koulutusjärjestelmä on myös ollut Suomessa aiemmin keskiasteen osalta rinnakkainen ja

joissakin tilanteissa ei ole voinut edetä koulutustasolta toiselle vaan on joutunut

suorittamaan kaksi samanarvoista tutkintoa.  (ks. Lampinen 2000; Ahonen 2012.)  Puhun

sen vuoksi opistoasteen kohoamisesta ammattikorkeakouluun, koska haluan selventää, että

koulutustason avulla ilmiöiden tarkastelu on monitahoista. Tutkimuksessa olen erityisesti

kiinnostunut korkeakouluttamattomista, joten haluan kiinnittää erityistä huomiota toisen

asteen ja korkeakoulutuksen luokituksiin. Seuraavassa olen tarkastellut Suomea ja

suomalaisia koulutusasteen mukaan vuonna 2013 (ks. taulukko 1).

Taulukko 1. Suomen väestön koulutusaste 2013 (Tilastokeskus 2013)

KOULUTUSASTE SUOMESSA n % naiset % miehet %
15 vuotta täyttänyt väestö 4 556 249 100 100 100
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 392 154 30,6 29,9 31,3
Tutkinnon suorittaneita yhteensä 3 164 095 69,4 70,1 68,7
Keskiaste 1 828 994 40,1 37,5 42,9
Alin korkea-aste 461 648 10,1 12,1 8,1
Alempi korkeakouluaste 451 445 9,9 10,8 9
Ylempi korkeakouluaste 381 706 8,4 9 7,7
Tutkijakoulutusaste 40 302 0,9 0,7 1
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Kuten taulukosta 1 voidaan havaita, Suomessa 15 vuotta täyttänyttä väestöä oli vuonna

2013 4 556 249. Tutkinnon suorittaneiden osuus oli 69,4 prosenttia. Naisista tutkinnon oli

suorittanut 70,1 prosenttia ja miehistä 68,7 prosenttia. Noin vajaa kolmasosa (30,6 %) oli

vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa. Perusasteen varassa olevien osuus on viimeisten 25

vuoden aikana ollut laskeva, mutta tällä hetkellä perusasteen varassa olevien osuus on

kääntynyt nousuun (Tilastokeskus 2014). Perusasteen varaan jää siis nykyisin enemmän

ihmisiä kuin ennen. Keskiasteen tutkinnon oli suorittanut 40,1 prosenttia (ks. taulukko 1).

Peruskoulu tai kansakoulu, lukio ja ammattikoulu olivat suoritettuna korkeimpana

tutkintona 70,7 prosentilla Suomen väestöstä. Näitä ihmisiä voidaan kutsua myös

korkeakouluttamattomiksi. Naisista korkeakouluttamattomia oli 67,4 prosenttia ja miehistä

74,2 prosenttia.

Kuvio 1. Korkeakouluttamattomat ja korkeakoulutetut vuonna 2013 (Tilastokeskus 2013)

Vajaa kolme neljästä (ks. kuvio 1) 15 vuotta täyttäneestä oli korkeakouluttamaton. Suuri

osa suomalaisista viisitoista vuotta täyttäneistä oli vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa tai

olivat suorittaneet keskiasteen tutkinnon (70,7 %). Huomattavasti pienempi osa

väestöstämme on siis korkeakoulutettu. Tämän vuoksi korkeakouluttamattomien perheiden
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kouluvalintaprosessia on syytä tutkia. Usein kuullaan puhuttavan kuinka koulutustaso

nousee ja ihmiset ovat entistä koulutetumpia. Tilastokeskuksen (2014) mukaan vuonna

2013 nuoret ikäluokat olivat koulutetumpia kuin vanhemmat ikäluokat. Naiset olivat

erityisesti korkeammin koulutettuja kuin edelliset ikäluokat, miesten ollessa vähemmän

koulutettuja kuin edelliset ikäluokat. Koulutustason kohoaminen oli ollut naisilla nopeaa.

Jani Erola on tarkastellut väestörekisterikeskuksen pitkittäistiedostoja, jotka kuvaavat

ammattien eroja. Suomessa työläisluokkien osuus on pysynyt korkeana ja

professioammattien osuus on kasvanut niin miehillä kuin naisillakin. Suomen

luokkarakenne ammattien mukaan näyttäytyy samanlaisena kuin Saksan. (Erola 2010b,

36 38.) Tarkasteltaessa Tilastokeskuksen tunnuslukuja saatiin seuraavanlainen kuvaus

ammattiryhmien osuudesta Suomessa vuonna 2012 (taulukko 2).

Taulukko 2. Ammattiryhmien osuus Suomessa 2012 (Tilastokeskus 2012)

Suurin ammattiryhmä vuonna 2012 oli palvelu- ja myyntityöntekijät 21,1 prosenttia, pienin

sotilaat 0,5 prosenttia (taulukko 2). Taulukon kokonaishenkilömäärä oli 2 354 422.

Erityisasiantuntijat olivat esimerkiksi opettajia, lääkäreitä ja erityisasiantuntijoita monelta

eri alalta muun muassa tieto- ja viestintäteknologian alueelta. Asiantuntijoita olivat

esimerkiksi sairaanhoitajat sekä liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat.

Ammattiryhmät % n
Sotilaat 0,5 10 440
Johtajat 3,6 82 516
Erityisasiantuntijat 19,0 430 321
Asiantuntijat 18,8 424 982
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 6,9 157 033
Palvelu- ja myyntityöntekijät 21,1 478 458
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 3,0 68 386
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 10,9 246 532
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9,1 205 924
Muut työntekijät 7,2 162 063
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3 KOULUVALINTAPROSESSI JA YHTEISKUNTALUOKKA

Kouluvalintapolitiikka ja sen vaikutuksia tutkitaan yhä enenevissä määrin (Seppänen,

Rinne & Sairanen 2012, 18). Suomen akatemia antoi rahoituksen vuosille 2009 2012

hankkeelle Family Strategies, Segregation and Local School Policies in Finnish

Comprehensive Schooling (VaKoVa). Tämä hanke toteutettiin Helsingin ja Turun

yliopistojen välillä. Hankkeen tarkoituksena oli tutkia vanhempien koulutusstrategioita ja

kunnallisen koulupolitiikan suhdetta alakoulusta yläkouluun siirtymisvaiheessa.

VaKoVan jälkeen seurasi toinen hanke, johon Suomen Akatemia antoi rahoituksen

vuosille 2010 2013. Tämän hankkeen nimi oli Parents and School Choice, Family

Strategies, Segregation and School Policies in Chilean and Finnish Basic Schooling

(PASC). PASC on jatkoa VaKoVa hankkeelle. Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston

lisäksi tässä hankkeessa oli mukana Chilen Katolilainen yliopisto. PASCin

kyselylomakkeet ovat tässä työssä aineistona.

Vuonna 2013 2014 Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja

yhteistyöohjelman rahoituksen sai hanke Koulumarkkinat ja segregaatio  kouluvalinnan

yhteiskunnallinen hinta. Tämän hankkeen tarkoituksena oli vertailla ja analysoida Espoon,

Helsingin ja Vantaan pyrkimyksiä hallinnoida kouluvalinnan ja siitä aiheutuvan

segregaation negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Lisäksi kouluvalinnoista on ilmestynyt paljon

tutkimusta lähivuosien aikana (Seppänen 2006; Poikolainen 2011; Kosunen 2012;

Seppänen, Rinne & Riipinen 2012; Seppänen, Rinne & Sairanen 2012; Kalalahti,

Silvennoinen & Varjo 2015b; Seppänen, Kalalahti, Rinne & Simola 2015). Tällä hetkellä

Suomessa tutkitaan melko paljon kouluvalintapolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, koska aihe

on ajankohtainen.

Seuraavassa luvussa tarkastelen kouluvalintaprosesseja koskevaa tutkimuskirjallisuutta.

Kouluvalintaprosessia käsittelen kahdessa eri osassa: 1) kouluvalintatilojen ja 2)

kouluvalintaorientaatioiden ja kouluvalintaperustelujen kautta. Kouluvalintatilat ajattelen

yhteiskunnan koulutusjärjestelmän tiloina. Tarkastelen aineistossa esiintyvien Suomen

viiden suurimman kaupungin kouluvalintatiloja. Kouluvalintaprosessiin vaikuttavat myös

perheen ja oppilaan arvostukset ja asenteet, joita kuvaan kouluvalintaorientaation ja
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kouluvalintaperustelujen kautta. Viimeisenä tarkastelen yhteiskuntaluokkasidonnaisuutta

kouluvalinnoissa aikaisempien tutkimusten valossa.

3.1 Kouluvalintaprosessi

Kouluvalintamahdollisuuksien laajentaminen perheille on ravisuttanut

koulutusjärjestelmäämme. Erityisesti koulumarkkinat näkyvät hakiessa yläkouluun

(Seppänen 2003, 347). Yläkouluun hakemisen lisäksi jo peruskoulun alkutaipaleella

saatetaan valita lapselle alkavaksi painotetussa opetuksessa opiskelu (Kalalahti,

Silvennoinen & Varjo 2015a; ks. myös Kalalahti 2014, 47; ks. myös Seppänen, Rinne,

Sairanen 2012). Seppänen, Risto Rinne ja Virve Sairanen (2012, 27) ovat myös

huomanneet Turussa tekemässään tutkimuksessa peruskoulun sisäisen eriytymisen ja

oppilaiden koulutusreittien eriytymisen saattavan alkaa jo alaluokilta. Joihinkin

painotuksiin koulussa haetaan jo alaluokalla ja yläkouluun siirtyminen tapahtuu

automaattisesti vastaavan painotuksen luokkaan. (Seppänen, Rinne & Sairanen 2012, 27.)

Kouluvalintaa toteutetaankin Suomessa erityisesti painotettuun opetukseen tapahtuvan

valikoinnin kautta (Seppänen, Rinne & Sairanen 2012, 27; Kalalahti, Silvennoinen &

Varjo 2015b, 374).

3.1.1 Kouluvalintaa mahdollistavat (tai jarruttavat) rakenteet: kouluvalintatilat

Esittelen seuraavaksi viiden kunnan kouluvalintatilat, joista aineisto on kerätty. Painopiste

on kuitenkin Espoon ja Vantaan kouluvalintatilojen kuvauksessa, koska analyysissa

verrataan erityisesti näiden kahden kunnan perheiden kouluvalintoja ja -orientaatioita.

Koulujen painotetun opetuksen tarjonta vaihtelee suuresti kunnittain. Esimerkiksi koulujen

lukumäärään suhteutettuna Espoossa on huomattavasti enemmän painotetun opetuksen

luokkia kuin Vantaalla. Lähes jokaisessa Espoon yläkoulussa tai yhtenäiskoulussa on

painotetun opetuksen luokka. Huomionarvoista on myös, että hakiessa Espoossa

yläkouluun painotetun opetuksen luokalle, alakoulussa aloitettu painotettu opetus ei takaa

paikkaa yläkoulussa painotetun opetuksen luokalla. Yläkoulun painotettuun opetukseen
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tulee hakea uudestaan. Vantaalla painotettua opetusta on vähemmän, mutta alakoulussa

aloitettu painotettu opetus jatkuu ilman uutta hakemista yläkoulussa. Vantaalla ei ole kyse

koulujen välisestä prosessista vaan koulujen sisällä tehtävästä valinnasta.

Valinnaisaineiden valinnalla pyritään vastaamaan oppilaan toiveisiin ja kiinnostuksen

kohteisiin. (Varjo & Kalalahti 2011, 19 20.)

Espoossa oppilaalle osoitetaan lähikoulu asuinpaikan oppilasalueelta (ei välttämättä lähin

koulu), johon oppilaalla on oikeus päästä opiskelemaan ja oppilas saa myös esittää

lähikoulutoiveen. Oppilaalla on myös mahdollisuus lähikoulun osoittamisen jälkeen hakea

toissijaisessa haussa, jos ilmenee että opetusryhmiin on jäänyt vapaita oppilaspaikkoja

oppilaiden hakeutuessa muihin kouluihin. (Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2014.)

Painotettuun opetukseen haetaan kirjallisin pääsykokein tai muiden testien kautta

(Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 2011).

Vantaalla opetuksen järjestäjä osoittaa oppilaalle lähikoulun, joka ei ole välttämättä lähin

koulu. Vantaalla on neljä oppilaaksiottoaluetta. Lähikoulu määritellään ensin oppilaille,

joilla on terveydentilaan liittyviä syitä ja sen jälkeen oppilaille, jotka haluavat päästä

samaan kouluun sisaren kanssa. Tämän jälkeen kaikki loput oppilaat jaetaan kouluihin sen

mukaan, että koulumatkasta tulisi mahdollisimman lyhyt ja turvallinen. Jos oppilaspaikkaa

haetaan jostain muusta koulusta, tätä koulua kutsutaan toissijaiseksi kouluksi. Koulun

rehtori päättää koulupaikasta tässä tilanteessa. (Suomenkielisen perusopetuksen oppilaiden

oppilaaksioton perusteet 2008.)

Espoossa ja Vantaalla kaikilla oppilailla alkaa kolmannella luokalla A1-kieli ja neljännellä

luokalla A2-kieli. Espoossa kolmannella luokalla aloitetaan kieli, jota ei ole määrätty

etukäteen. Englanti täytyy kuitenkin valita Espoossa joko A1-kieleksi tai A2-kieleksi.

Neljännellä luokalla aloitettava A2-kieli on vapaaehtoinen. (Espoon kaupunki 2012.)

Vantaalla kolmannella luokalla (A1-kieli) kaikki aloittavat englannin kielen (Vantaan

kaupunki 2015). Suomessa A1-kieleksi valitaan useimmiten englanti tai ruotsi: erityisesti

kuitenkin englanti. Neljäsosa oppilaista valitsee lisäksi vapaaehtoisen A2-kielen Suomessa

ja Suomessa on tämän kielen ansiosta alakoulussa kahden kielen opiskelijoita enemmän

kuin muualla Euroopassa. Kuitenkin näyttää siltä, että perusopetuksessa oleva kielten

opiskelu on vähenemässä ja erot eri alueiden välillä ovat kasvaneet. (Kangasvieri,

Miettinen, Kukkohovi & Härmälä 2011, 55.)
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Helsingissä oppilaan koulupaikka osoitetaan oman alueen peruskoulusta, lähikoulusta.

Lähikoulu ei ole välttämättä lähin koulu. Ensisijaisesti lähikouluun tulevat oman alueen

oppilaat ja myös muilta alueilta voidaan kouluun ottaa, jos on tilaa. Muuhun kuin

lähikouluun on mahdollista päästä, jos haetaan opiskelemaan tiettyä kieltä, haetaan

kielikylpy opetukseen tai hakeminen perustuu terveydellisiin syihin. Painotettuun

opetukseen tai vieraskieliseen opetukseen valitaan soveltuvuuskokein. Ulkokunnista

oppilaaksiotto tapahtuu toissijaisessa oppilaaksiotossa, jos Helsingissä asuvien oppilaiden

jälkeen koulussa on tilaa. (Helsingin kaupunki 2014.)

Turussa on oppilasalueet, joiden piiristä oppilaat sijoittuvat kouluihin asuinosoitteensa

perusteella. Oppilaan on mahdollista hakea myös kouluun, joka ei ole omalla

oppilasalueella. Ensisijaisesti kouluun valitaan kuitenkin oppilaat, jotka asuvat koulun

oppilasalueella. (Turun kaupunki 2015.) Turussa on paljon ulkokuntalaisia oppilaita, jotka

käyvät erityisesti painotetun opetuksen luokkia. Koulumarkkinat eivät ole siis enää

pelkästään kuntien sisällä tapahtuvaa. Liikunta ja englannin kieli olivat Turussa

keskeisimmät valinnat musiikin ohella. Näitä aineita kävi Turussa kolme neljäsosaa

painotetun luokan valinneista. (Seppänen, Rinne & Sairanen, 2012, 23, 24, 28)

Tampereella kunta osoittaa koulupaikan oppilasalueen koulusta ja usein se on lähin koulu.

Koulupaikan määräytymiseen on kuitenkin neljä eri kriteeriä, jotka koulujen rehtorit

ottavat huomioon sijoittaessa oppilaita kouluihin. Nämä kriteerit ovat: etäisyys kodin ja

koulun välillä, liikenteelliset olosuhteet, koulukiinteistön rakenteelliset olosuhteet ja

oppilaan tuen tarve. Muuhun kouluun kuin oppilasalueen kouluun on myös mahdollista

hakea. (Tampereen kaupunki 2015.)

Tässä tutkimuksessa olevat kunnat toteuttavat oppilaaksiottoaan oman kunnan

määräämällä tavalla. Kaikissa kunnissa oppilaat sijoittuvat pääsääntöisesti asuinosoitteensa

mukaan oppilaaksiottoalueelta ja lähikoulu ei välttämättä ole lähin koulu. Tällä hetkellä

ainoastaan Espoossa on mahdollista esittää toive lähikoulusta. Koulupaikan määräytymisen

kriteerit vaihtelevat kunnittain.
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3.1.2 Kouluvalintaorientaatiot ja kouluvalintaperustelut

Alakoulusta yläkouluun siirtyminen on merkittävä vaihe oppilaan elämässä. Alakoulussa

luokanopettaja on ollut turvana, kun taas yläkouluun siirtyessä opetusryhmät vaihtuvat ja

aineenopettajat siirtyvät kuvioihin. Lisäksi murrosiän katsotaan alkavan yläkoulun

alkaessa. (Metso 2004, 109, 111.) Yksilön koulupolun rakentumiseen liittyvät ratkaisevasti

juuri nämä siirtymävaiheet, joiden onnistunut hoitaminen tukee ja sujuvoittaa

koulunkäyntiä ja auttaa saavuttamaan myös yksilöllisiä tavoitteita (Holopainen, Ojala,

Orellana & Miettinen 2005, 5). Yläkouluun siirtymisvaiheessa oppilailla ja perheillä

saattaa olla erilaisia odotuksia koululta (Metso 2004, 109). Näitä odotuksia koululta pyrin

kuvaamaan neljän eri kouluvalintaorientaation kautta, jotka ovat nousseet yhdistelemällä

tutkimuskirjallisuutta ja aineistoa. Tutkimuskirjallisuuden perusteella ja aineiston antamien

mahdollisuuksien mukaan olen rakentanut nämä kouluvalintaorientaatiot kuvaamaan

perheiden kouluvalinta-asenteita ja tulkinnut summamuuttujille sisällöt ja nimet näiden

johdattamana.

Ensimmäinen kouluvalintaorientaatio on yhtenäiskouluorientaatio. Yhtenäiskoulu

käsitteenä tuo mieleen koulun, joka ilman nivelvaihetta (siirtyminen alakoulusta

yläkouluun) tarjoaa opiskelumahdollisuudet ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen

luokkaan. Tässä tutkimuksessa yhtenäiskouluorientaatio käsittää sen sijaan ajatuksen

samanlaisesta koulusta kaikille. Silloin jo kun peruskoulu syntyi 1970-luvulla, koulua

ajateltiin yhtenäiskouluna, joka olisi kaikille samanlainen. Yhtenäisiin kouluihin ja

tasaiseen laatuun perusopetuksessa ohjaa myös vuoden 2004 perusopetuksen

opetussuunnitelman perusteet. Yhtenäinen peruskoulutus Suomessa nähdään myös tasa-

arvoistavan yhteiskuntaa. (Halinen & Pietilä 2005, 105) Kunta osoittaa lisäksi kunnissa

lähikoulun oppilaalle (L 628/1998), johon suhtaudutaan tässä orientaatiossa myönteisesti.

Koulumarkkinaorientoitunut puolestaan suhtautuu kouluvalintoihin myönteisesti. Valinnat

käsittävät aineita, joissa lapsi on lahjakas tai oppilaan omia kiinnostuksen kohteita.

Yleisesti ottaen perheille olisi tarjottava entistä enemmän valinnanmahdollisuuksia. (ks.

luku 1.3.) Lähikoulun osoittamista oppilaalle ei pidetä hyvänä, vaan perheillä tulisi olla

mahdollisuus itse valita koulu.

Oppilastaustaorientoituneet ajattelevat kouluvalintoihin liittyvän ajatuksen tietynlaisesta

vertaisryhmästä. Tärkeintä ei ole siis se mitä opiskellaan vaan se keiden kanssa
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opiskellaan. (Seppänen 2003, 339; ks. myös Seppänen 2006, 256.) Yleisesti

kouluvalintatutkimuksessa on näkynyt se, että oppilaat hakeutuvat seuraan, joka mukailee

heidän omaa perhetaustaansa (Kosunen & Carrasco 2014). Tässä tutkimuksessa

orientaatiossa on kuitenkin kiinnostuttu päinvastaisesta ulottuvuudesta ja

oppilastaustaorientoituneisuudessa ihannoidaan erilaista vertaisryhmää, johon kuuluu eri

taustoista tulevia oppilaita. Tulevaisuusorientaatio pyrkii kuvaamaan yksilön ajatuksia

oman elämänsä kulusta, niitä suunnitelmia ja asenteita, jotka konkretisoituvat kun

valinnanmahdollisuudet ovat käsillä. Suunnitelmiin ja asenteisiin vaikuttavat

koulumenestys, perhetausta, koettu hyvinvointi ja tärkeäksi koetut asiat. Tulevaisuutta ei

koeteta ennustaa vaan tulevaisuusorientaatio pyrkii näyttämään miten nuoret näkevät omat

vaikutusmahdollisuutensa, kun kyse on heidän omasta elämästään. (Kasurinen 2000, 208,

209.) Sonja Kosusen (2012) tutkimuksessa koulun huonon maineen ajateltiin vanhempien

ajatuksissa erityisesti vaikuttavan lapsen tuleviin jatko-opintomahdollisuuksiin. Jokaista

kouluvalintaorientaatiota tarkastellessa täytyy pitää mielessä, että tässä tutkimuksessa

näiden summamuuttujien avulla mitataan erityisesti vanhempien suhtautumista edellä

mainitsemiini kouluvalintaorientaatioihin, koska vanhemmat ovat vastanneet kyselyyn.

Kouluvalintaorientoitumista tarkastellessa ei voida unohtaa kouluvalintaperusteluja. Se

miten kouluun suhtaudutaan ja mihin suuntaudutaan, vaikuttavat myös niihin perusteluihin,

jotka kouluvalintatilanteessa annetaan. Seppänen (2006, 89, 193 196) käsitteli

väitöskirjassaan kouluvalintaperusteluja Suomessa. Seppänen tyypitteli

kouluvalintaperustelut 11 ryhmään (ks. taulukko 3). Ryhmät oli nimetty seuraavalla

tavalla: 1) Opetuspainotukset, 2) Kieliopinnot / Valinnaisaineet 3) Koulumatka 4) Koulun

maine / Oppilaat 5) Kaverit 6) Sisarukset 7) Opetus 8) Tuttuus 9) Tilat 10) Koko ja 11)

Lukio.
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Taulukko 3. Perustelut hakea tiettyyn kouluun / olla menemättä oman oppilasalueen
kouluun (Seppänen 2006)

Seppänen (2006, 196 203) tutki niiden vanhempien kouluvalintaperusteluja, joiden lapset

menivät oman oppilasalueen kouluun ja jotka hakeutuivat johonkin muuhun kuin

oppilasalueen kouluun. Oman oppilasalueen kouluun hakeutuneet perheet perustelivat

kouluvalintaansa eniten koulumatkalla ja kavereilla. Kaksi kolmesta perusteli

kouluvalintaansa lyhyellä tai sopivalla koulumatkalla ja puolet perusteli kouluvalintaansa

lapsen kavereiden menemisellä kyseiseen kouluun. Hakeutumista johonkin muuhun kuin

Kouluvalintaperustelujen
teemat

Kouluvalintaperustelujen selitykset

Opetuspainotukset Hakeutuminen kouluun, jossa on perheen
haluama painotettu opetus TAI maininta siitä
ettei lähikoulu tarjoa haluttua painotettua

Kieliopinnot /
Valinnaisaineet

Tietyt valinnaiset aineet, joihin ei ole
pääsykriteerejä TAI maininnat valinnaisaineiden
runsaudesta TAI vieraan kielen opiskelusta.

Koulumatka Maininnat koskien koulun sijaintia, koulumatkan
pituutta TAI koulumatkan sopivuutta suhteessa
lapsen harrastuksiin JA/TAI huoltajan
työmatkaanKoulun maine / oppilaat Maininnat koskien työrauhaa, ilmapiiriä,
häiriköintiä, oppilasaineksen motivoituneisuutta
tai rauhallisuutta, mainetta, koulukiusaamista,

Kaverit Maininnat oppilaan halukkuudesta päästä
samaan kouluun kavereiden kanssa TAI kaverit
eivät ole oman alueen koulussa

Sisarukset Maininnat vanhemman sisaruksen käyvän
valittua koulua TAI sisarukset eivät ole oman
alueen koulussaOpetus Maininnat koskien opetuksen tasoa, laatua,
opetusmenetelmiä, opettajia ja rehtoreita sekä
esittelytilaisuuksien antamasta mielikuvasta.

Tuttuus Maininnat lapsen "aina" käyneen kyseistä koulua
TAI eläneen aina kyseisellä alueella

Tilat Koulurakennuksen fyysinen kunto, ikä ja tilojen
riittävyys

Koko Maininnat koulun oppilasmäärästä TAI
opetusryhmien koosta

Lukio Lukio mainittiin minä tahansa perusteena hakea
tiettyyn kouluun
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oman oppilasalueen kouluun perusteltiin eniten opetuspainotuksella (59 %). Yläkouluissa

olevien erityispainotusten on havaittu lisääntyneet merkittävästi maissa joissa

kouluvalintatutkimusta on tehty (Whitty 2011, 31). Lisäksi Seppäsen (2006, 203)

kouluvalintaperusteluissa näkyi niiden osalta, jotka hakeutuivat johonkin muuhun kuin

oman oppilasalueen kouluun, perusteluina koulumatka, kaverit ja maine/oppilaat. Näitä

mainintoja löytyi noin joka kolmannesta vastauksesta. Kyselyssä käytettiin avoimia

kysymyksiä kysyttäessä perheiden kouluvalintaperusteluja.

Kouluvalintojen asettamista tiettyyn tärkeysjärjestykseen on kritisoitu (Gewirtz ym. 1995,

6), koska listat kouluvalintaperusteluista eivät ota huomioon erilaisia merkityksiä, joita

vastaajat valinnoilleen antavat. Lisäksi kouluvalintaperustelut ja konteksti jäävät tuolloin

irralleen toisistaan. Tulokset myös vaihtelevat sen suhteen onko kysytty avoimia

kysymyksiä tai valittu valmiista listasta vastausvaihtoehto. Vanhempien

kouluvalintaperusteluja kysyttäessä ennen kouluvalintaprosessia ja kouluvalinnan jälkeen

voidaan myös saada hyvin erilaisia perusteluja kouluvalinnalle. (Walford 1994, 51.)

Satu Koivuhovi (2012) tarkasteli espoolaisperheiden yläkouluvalintoja,

kouluvalintaperusteluja ja koulutuksellisia asenteita. Hän jaotteli kouluvalintatyypit neljään

luokkaan: lähikoulu (ei painotettua opetusta)  muu koulu (painotettu opetus)  lähikoulu

(painotettu opetus)  muu koulu (ei painotettua opetusta). Vastaajia oli 441 ja

yliedustettuna näkyi korkeammin koulutetut ja hyvätuloiset vanhemmat. Lähikoulu (ilman

painotettua opetusta) perusteltiin useimmin koulumatkalla, sen pituudella, helppoudella ja

turvallisuudella. Seuraavaksi eniten mainintoja sai samaan kouluun menevät ystävät,

lapsen toive päästä kyseiseen kouluun, sisarusten opiskelu kyseisessä koulussa ja koulun

maine. Lähikoulun valinta (painotettu opetus) perusteltiin koulun läheisellä sijainnilla ja

sopivalla painotetulla opetuksella. Muun koulun kuin lähikoulun valinta (painotettu opetus)

perusteltiin odotetusti koulun tarjoamalla painotetulla opetuksella. Lisäksi tämän tyyppistä

kouluvalintaa perusteltiin lapsen lahjakkuudella ja harrastuneisuudella. Muun koulun

valinneet (ilman painotettua opetusta) perustelivat valintaansa koulumatkan sujuvuudella.

Kouluvalintaperusteluissa näkyi koulun tarjoamat valinnaisaineet, kielitarjonta, koulun

maine ja samaan kouluun tulevat kaverit. (Koivuhovi 2012.) Kouluvalintoihin ja miten

niitä perustellaan vaikuttavat siis hyvin erilaiset tekijät. Vielä on käsittelemättä

kouluvalinnat suhteessa yhteiskuntaluokkaan. Millaisina kouluvalinnat ovat näyttäytyneet

suhteessa yhteiskuntaluokkaan aiemmissa tutkimuksissa? Siitä seuraavaksi.
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3.2 Yhteiskuntaluokkasidonnaisuus kouluvalinnoissa

Perheiden tekemiä kouluvalintoja on tutkittu niin määrällisesti kuin laadullisestikin.

Yhteiskuntaluokalla ja toimintatavalla on huomattu olevan yhteyksiä suhteessa perheiden

tekemiin kouluvalintoihin. Vanhempien ja perheiden asettaminen myös tiettyihin selkeisiin

ryhmiin on vaikeaa. Perhetaustan tarkastelu suhteessa kouluihin hakemiseen on hyvin

haasteellista ja monikerroksista. (Seppänen 2006, 95, 98.) Kouluvalinnoilla haetut

päämäärät ja mahdollisuudet ovat nähtävästi kuitenkin hyvin erilaisia puhuttaessa eri

yhteiskuntaluokista. Valinnat sopivat tietyn perheen elämään ja suunnitelmiin. (Ball, Bowe

& Gewirtz 1995, 162.) Englannissa ja Walesissa kouluvalintaprosessissa on todettu eri

yhteiskuntaluokista tulevien joutuvan ponnistelemaan eri tavoin. Vuoden 1988

koulutusuudistuksen jälkeen koulut ovat myös polarisoituneet eri yhteiskuntaluokkien

mukaan. (Gorard ym. 2003, 12.)

Stephen J. Ball, Richard Bowe ja Sharon Gewirtz (1995, 162) sanovat työväenluokkaisten

vanhempien haluavan ja arvostavan erilaisia asioita lastensa kouluilta: paikallisuus on jo

itsessään heille arvo. Se mitä priorisoidaan ja millaisia valinnanmahdollisuudet ovat,

eroavat merkittävästi keskiluokkaisten- ja työväenluokkaisten valitsijoiden välillä. Valinnat

sopivat heidän elämäänsä ja elämänsuunnitelmiinsa eri tavoin. Yhteiskuntaluokilla on

näkyvissä erilaiset uusintamisen strategiat. (Ball, Bowe and Gewirtz, 1995, 162.)

Diane Reay (1998, 198, 205) on tutkinut työväenluokkaisten tekemiä valintoja. Hänen

mukaansa työväenluokkaiset äidit ovat yhtä kiinnostuneita lastensa koulutuksesta kuin

keskiluokkaiset äidit. He käyttävät samalla tavoin aikaa ja energiaa tukeakseen lastensa

koulutusta. Ei voida ajatella kahtiajakoa, jossa keskiluokkaiset nähtäisiin aina aktiivisina

toimijoina ja työväenluokkaiset passiivisina koulutuksen kentällä. Keskiluokkaiset perheet

käyttävät resurssejaan taatakseen jatkuvan sosiaalisen yliotteen. Kulttuurisen pääoman

työn ja tuotoksen tekee lapsilleen äiti. Työväenluokkaisilla äideillä on vähemmän

kulttuurisia resursseja kuin keskiluokkaisilla äideillä ja myös heidän tulonsa ovat yleensä

pienemmät. Lisäksi työväenluokkaisilla äideillä on vähemmän koulutuksellisia

pätevyyksiä, vähemmän koulutuksellista tietoa. (Reay 1998, 198, 205.)
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Se mitä koulutuspolitiikassa tapahtuu vaikuttaa eri yhteiskuntaluokkiin ja sitä kautta

perheisiin hyvin eri tavoin. Yhteiskuntaluokat hyötyvät myös eri tavoin

koulutuspolitiikassa tapahtuvista muutoksista. Tällä hetkellä näyttää siltä, että

kouluvalinnat palvelevat parhaiten keskiluokkaisia perheitä. (Silvennoinen, Seppänen,

Rinne ja Simola 2012, 502 504.) Jo 1990-luvulla puhuttaessa kouluvalinnoista Suomessa

keskusteltiin siitä, että peruskoulujärjestelmässä, joka sisältää valikointia, paremmassa

asemassa ovat ne perheet jotka ovat myös yhteiskunnassa etuoikeutetussa asemassa

(Seppänen 2006, 82). Valintojen nähdäänkin olevan joka paikassa sidoksissa perheen

yhteiskuntaluokkaan, sosiaaliseen statukseen, koulutustasoon, asuinalueeseen ja koulujen

välisiin hierarkioihin (Seppänen, Rinne, Riipinen 2012, 227).

Kouluvalintapolitiikassakin tulisi ottaa huomioon myös perheen yhteiskuntaluokka, koska

valinnat ovat yhteydessä perheen pääomiin (Silvennoinen, Seppänen, Rinne ja Simola

2012, 504). Koulutus onkin jakautunut väestössä epätasaisesti. Vanhempien

koulutuskulttuuriperimä vaikuttaa myös lapsen koulutuksen arvostukseen ja

koulutustavoitteisiin. Lasten ja perheiden välinen epätasa-arvo on vain syventynyt

vanhempien valinnanvapauden lisääntyessä. On myös todettu, että kouluvalintojen

mahdollisuus on lisännyt oppilaiden jakautumista perhetaustan mukaisesti

koulujärjestelmässä. (Seppänen, Rinne, Sairanen 2012, 18.)

Koivuhovin (2012) mukaan vanhempien koulutustason ollessa matala lapsi

todennäköisemmin hakeutui yleisopetuksen ryhmään lähikouluun tai muuhun kouluun.

Korkeammin koulutettujen vanhempien perheessä lapsi usein valitsi painotetun opetuksen

joko omassa lähikoulussa tai muussa koulussa. (Koivuhovi 2012.) Seppänen, Rinne ja

Riipinen (2012, 232 233) tutkivat Turussa perheiden tekemiä valintoja lapsen siirtyessä

yläkouluun. Tutkimuksen mukaan lähikoulusta pois hakivat useammin perheet, joissa äiti

oli korkeakoulutettu tai ylempi toimihenkilö. Perheiden yhteenlasketut tulot olivat myös

suuret. Näissä perheissä olevista lapsista 40 prosenttia haki muuhun kuin lähikouluun, kun

taas korkeakouluttamattomien tai pieni- ja keskituloisien perheiden lapsista vain vajaa

kolmas haki muuhun kuin lähikouluun. Seppäsen (2006, 234, 235, 282) mukaan Suomessa

kouluihin hakeutumisessa näkyy eroja eri kaupungeissa muun muassa siinä kuinka moni

oppilas hakee pois alueen lähikoulusta. Alueellisella eriarvoisuudella ja hakemisella pois

lähikoulusta näyttää olevan yhteys. Tämän hetkinen koulumarkkinoiden mekanismi, joka

korostaa yksilöllisyyttä ja kilpailua, uusintaa ja tuottaa omalla tavallaan eriarvoisuutta

yhteiskuntaluokkien välillä (Kalalahti 2012, 376).
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4 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

4.1 Tutkimustehtävät ja tutkimusasetelma

Tutkimuksessa tarkastelin korkeakouluttamattomien perheiden tekemiä kouluvalintoja,

kouluvalintaperusteluja ja kouluvalintaorientaatioita. Ensimmäiseksi tutkimuksen

tarkoituksena oli saada uutta tietoa korkeakouluttamattomien perheiden lasten

kouluvalinnoista suhteessa korkeakoulutettuihin perheisiin. Kouluvalinnat käsitti

painotettuun opetukseen hakeutumisen, kielivalinnat ja hakemisen muuhun kuin

viranomaisten osoittamaan lähikouluun tai hakemisen lähikouluun yläkouluun (entinen

yläaste) siirtymisvaiheessa. Kouluvalintoja tarkastelin siis näiden useiden

luokitteluasteikollisten muuttujien avulla. Tarkastelin myös Espoossa ja Vantaalla

tapahtuvaa kouluvalintaa erikseen. Toiseksi olin kiinnostunut korkeakouluttamattomien

tekemistä yläkouluvalintaperusteluista suhteessa korkeakoulutettuihin perheisiin  mitkä

perustelut nostettiin tärkeimmiksi ja mitkä perusteluista saivat suhteellisesti eniten

merkintöjä. Lopuksi tarkastelin kouluvalintaorientoituneisuuden eroavaisuuksia suhteessa

kuntaan, koulutustasoon ja lapsen viimeisimmän koulutodistuksen keskiarvoon.

Tutkimuskysymykseni olivat seuraavat:

1. Poikkeavatko korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen perheiden kouluvalinnat

toisistaan koko aineistossa sekä Espoon ja Vantaan tasolla?

2. Mitkä perustelut nousevat tärkeimmiksi korkeakouluttamattomilla ja korkeakoulutetuilla

valitessa yläkoulua?

2.1 Poikkeavatko korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen perheiden

perustelut toisistaan?

3. Eroavatko perheiden kouluvalintaorientaatiot suhteessa kuntaan, koulutustasoon ja

lapsen viimeisimmän koulutodistuksen keskiarvoon?
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Tutkimuskysymyksiini vastasin hyödyntäen PASC-tutkimushankkeen

kyselytutkimusaineistoa (n=2617). Aineistoa analysoin määrällisillä menetelmillä.

Kahdessa ensimmäisessä kysymyksessä, jotka koskivat kouluvalintoja ja

kouluvalintaperusteluja analyysi kulki

ryhmää vertailtiin  läpi analyysin. Näihin tutkimuskysymyksiin

vastasin ris -testin avulla, koska näin pystyin vertaamaan toisiinsa

kyseisiä luokiteltuja koulutusmuuttujia. Kouluvalintaorientoituneisuutta tarkastelin

varianssianalyysilla ja epäparametrisilla vastineilla Mann-Whitney U- sekä Kruskall-

Wallis-testillä. Varianssianalyysi vaatii normaalisti jakautuneet muuttujat ja

summamuuttujani eivät omien perustelujeni mukaan olleet ihan tämän normaalisuuden

kriteerin täyttäviä. Tämän vuoksi tein myös epäparametriset vastineet, Mann-Whitney U-

testin ja Kruskall-Wallis-testin.

4.2 Operationalisointi, mittarit ja muuttujat

Operationalisoimalla pystytään teoreettiset käsitteet saamaan mitattavaan muotoon

(Holopainen, Tenhunen, Vuorinen 2004, 28; Metsämuuronen 2009, 118). Käsitteet, jotka

tässä tutkimuksessa vaativat syvällisempää tarkastelua olivat koulutus, kouluvalinta ja

kouluvalintaorientaatio.

4.2.1 Koulutus

Tässä tutkimuksessa olin kiinnostunut koulutustasosta ja erityisesti

korkeakouluttamattomista. Korkeakouluttamattomista ja heidän tekemästään

kouluvalintaprosessista ei ole kovinkaan paljon tehty tutkimusta. Paljon on käytetty termiä

suhteutettuna muuhun väestöön. Aiemmin tämä on saattanut tarkoittaa

kouluttamattomuutta, mutta toisen vuosituhannen vaihteessa tämä tarkoittaa koulutuksesta

pudonneita tai perusasteen varaan jääneitä. (Pekkala Kerr & Rinne 2012, 330.) Oma

kohderyhmäni ei ollenkaan täyttänyt näitä kriteerejä. Tätä joukkoa kutsuinkin sen vuoksi



34

korkeakouluttamattomiksi. He olivat vanhempia ja perheitä, joissa korkein koulutus oli

toisen asteen koulutus.

Rajatessani kohdejoukkoani korkeakouluttamattomiin pohdin korkeimmaksi tutkinnokseen

opiston ilmoittaneiden sijaintia koulutusluokittelussa. Miellänkö heidät

korkeakouluttamattomiin vai korkeakoulutettuihin? Päätin sijoittaa opiston käyneet

korkeakoulutettuihin, koska halusin erityisesti tarkastella korkeintaan toisen asteen

tutkinnon suorittaneita perheitä. Korkeasti koulutettujen määrä on kasvanut viime vuosina

Suomessa (Kalenius 2014). Yhä useammalla vanhemmalla on siis korkea-asteen tutkinto

suoritettuna. Koulutustaso on noussut vuosi vuodelta mutta kuitenkin suuri osa

väestöstämme ovat yhä korkeakouluttamattomia. Korkeakouluttamattomien toimintaa

koulumarkkinoilla ja heidän kouluvalintaprosessiaan oli syytä tutkia, koska heitä on

väestöstä suuri osa (noin 70 %).

4.2.2 Kouluvalinnan mittaaminen

Kouluvalintoja on tutkittu 1980-luvulta alkaen eniten Iso-Britanniassa ja myös Uudesta-

Seelannista, Hollannista, Ranskasta ja Ruotsista löytyy tutkimuksia koskien kouluvalintoja

(Seppänen 2006, 85). Kansainvälisissä tutkimuksissa kouluvalinta on ollut usein valinta

yksityisen ja julkisen koulun välillä, kun taas suomalaisessa kouluvalintatutkimuksessa

valintaa on tarkasteltu julkisen koulutusmuodon sisällä (Varjo & Kalalahti 2011, 11; ks.

myös Kalalahti, Silvennoinen & Varjo 2015a). Suomessa yksityisiä kouluja on hyvin

vähän ja useimman lapsen koulutie kulkee julkisen koulun kautta. Suomessa

kouluvalintapolitiikkaa ei oltu aikaisemmin tutkittu yhtä paljon kuin muissa maissa ja

pitkään alue jota ei

oltu tutkittu lähes ollenkaan (Seppänen 2006, 15). Tällä hetkellä on kuitenkin ilmestynyt

paljon tutkimusta koskien kouluvalintaa (ks. luku 3). Tämä tutkimus pyrkii keräämään

lisää tietoa siitä prosessista, jota korkeakouluttamattomien perheiden sisällä tehdään

suhteessa korkeakoulutettuihin perheisiin.

Kouluvalinnan voidaan ajatella olevan oppilaan oma valinta. Tässä tutkimuksessa käytin

kuitenkin käsitteitä vanhempien koulutustaso ja perheen koulutustausta sen vuoksi, että

oppilaan kouluvalintakäyttäytymiseen ajattelin vaikuttavan myös vanhempien



35

koulutustason ja perheen koulutusperimän, joiden on myös todettu aikaisemmissa

tutkimuksissa määrittävän kouluvalintakäyttäytymistä. Kyselyyn vastasivat vanhemmat ja

kysely oli suunnattu myös tuleville yläkouluun siirtyville. Sen puolesta myös vanhempien

koulutustaso ja perheen koulutustausta käsitteiden käyttö oli perusteltua. Ajattelin

tutkimuksessani kouluvalintojen ja kouluvalintaperustelujen olevan koko perheen

valintoja.

Kouluvalintaa 1. ja 3. luokalla tarkastelin painotettuun opetukseen hakeutumista.

Kouluvalintaa 7. luokalla tutkin jatkoiko lapsi aiemmin aloitetussa painotetussa

opetuksessa ja oliko lapsi hakenut sellaiselle painotetun opetuksen luokalle, jolla ei ollut

ennen ollut ja johon oli tullut valituksi. Kielivalinnoissa olin kiinnostunut A1-kielestä ja

vapaaehtoisesta A2-kielestä. Valinta muun kuin viranomaisten osoittaman lähikoulun ja

lähikoulun välillä yläkouluun siirtymisvaiheessa oli myös tarkastelun kohteena. Valintoja

tutkin suhteessa vanhempien koulutustasoon. A1- ja A2-kielen kohdalla oli

paperilomakkeen kohdalla ollut avovastauksen kysymyksessä virheitä tai kysymykseen ei

ollut vastattu ollenkaan. Näiden kohdalla muunsin virheelliset vastaukset puuttuviksi

tiedoiksi. Yhteensä näitä puuttuviksi luokiteltuja vastauksia oli korkeakouluttamattomilla 3

ja korkeakoulutetuilla 11.

4.2.3 Kouluvalintaorientaation mittaaminen  summamuuttujien muodostaminen

Kouluvalintaorientaatiossa olin kiinnostunut neljästä eri ulottuvuudesta vanhempien

asenteissa. Korkeakoulutettujen vanhempien lapsilla on erilainen kouluvalintaorientaatio

kuin vähemmän koulutuksellisia tutkintoja suorittaneiden vanhempien lapsilla. Perhetausta

vaikuttaa esimerkiksi siihen, ettei jatko-opintoihin haeta (Jakku-Sihvonen & Kuusela 2002,

10). Aikomuksena olikin näitä ulottuvuuksia tarkastelemalla saada selville millaisina

vanhempien asenteet ja tarkemmin kouluvalintaorientaatiot näyttäytyivät suhteessa

kouluvalintaan. Mittarit rakennettiin teoria- ja aineistolähtöisesti: tutkimuskirjallisuuden

avulla rajasin aihepiiriä ja summamuuttujat tulkitsin teorian avulla (ks. luku 3.1.2). Eri

orientoituneisuuden tasoja kuvaamaan valikoituivat sellaiset ilmiöt, jotka näkyivät

puhuttaessa koulusta tai kouluvalinnoista. Pyrin kouluvalintaorientaatiota tarkastelemalla

saavuttamaan uutta tietoa erityisesti siitä, miten eri koulutustason omaavat perheet näkevät

kouluvalintaprosessin. Mihin suuntaan halutaan kouluvalintamahdollisuuksia muuttaa:
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halutaanko koululta kaikille yhtenäistä vai koulumarkkinaorientoitunutta

liikkumisvapautta? Vai painaako vaakakupissa halu opiskella eri oppilastaustan oppilaiden

kanssa tai tulevaisuuteen katsominen uskoen valintojen jo yläkouluun siirtymisvaiheessa

vaikuttavan jatko-opintomahdollisuuksiin?

Summamuuttujat rakensin valitsemalla laajemmista mittarikokonaisuuksista väittämät.

Summamuuttujat yhdistelin mittareista 9, 15, 18 ja 19 (ks. liite 1). Väittämiin oli vastattu

Likertin 5-portaisella asteikolla (1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin samaa mieltä, 3=ei

samaa eikä eri mieltä, 4=jokseenkin samaa mieltä ja 5=täysin samaa mieltä). En osaa sanoa

- vastaukset oli merkitty aineistossa jo valmiiksi puuttuviksi tiedoiksi 18 ja 19 mittarien

kohdalla ja mittareiden 9 ja 15 kohdalla merkitsin ne itse puuttuviksi tiedoiksi. En osaa

sanoa- vastaukset olivat asteikossa arvolla kuusi.

Summamuuttujia muodostaessa pidin hyvin tärkeänä, että reliabiliteetti arvot olivat hyvällä

tasolla, jotta päätelmät olisivat luotettavia. Reliabiliteetin ollessa alhainen, ei voida

luotettavia päätelmiä myöskään tehdä (Nummenmaa 2009, 370). Tutkin väittämien

yhdistämisen jälkeen saatua Cronbachin alfaa. Poistin summamuuttuja osioista väittämiä,

jotka laskivat Cronbachin alfaa  pyrin siis saamaan mahdollisimman korkeat alfa-arvot.

Cronbachin alfa-arvon katsotaan olevan hyvä Lauri Nummenmaan (2009, 378 379)

mukaan kun se on suurempi kuin 0,7 ja tutkimuksessa tuon arvon tulisi olla vähintään 0,8.

Juhani Tähtisen, Eero Laakkosen ja Mari Brobergin (2011, 53) mukaan 0,6 0,85 on

riittävä alfa-arvo. Tärkeää olisi myös, että validiteetti olisi hyvä eli muuttuja mittaisi juuri

sitä mitä olen sen halunnut mittaavan (Grönroos 2003, 16). Aineiston sain valmiina, joten

pyrin validiin mittaukseen tutustumalla ensin aiempaan tutkimukseen ja aineiston

tutkimisen kautta järkeilemällä löytämään validit summamuuttujat, koska en ollut voinut

vaikuttaa mittariin sen tekovaiheessa.

Tämän jälkeen kun uskoin löytäneeni mahdolliset summamuuttujani aloin tarkastella

huipukkuus- ja vinouslukuja. Normaaliuden tarkastelussa olennaisin asia on se, mitä

testausmenetelmiä voidaan jatkossa käyttää: parametrisia vai epäparametrisia (Nokelainen

2013). Huipukkuus ja vinous arvon tulisi olla -1 1 välillä, jotta väittämä olisi normaalisti

jakautunut (Tähtinen ym. 2011, 74 75). Havaitsin huipukkuus- ja vinouslukuja tutkimalla

ongelmallisia väittämiä olevan kuusi kappaletta (ks. liite 3). Kaikkien näiden

ongelmallisten väittämien huipukkuusarvot olivat -1,05  -1,39 välillä. Mitä suurempi

negatiivinen arvo huipukkuusluvuksi saadaan, sitä matalampi huippu on tai jakaumassa on
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useita huippuja (Tähtinen ym. 2011, 75). Minun tuli tarkastella huipukkuus ja

vinouslukujen lisäksi väittämien kuvaajia, jotta pystyin arvioimaan tarkemmin

normaalijakautuneisuutta ja sitä mitä testejä voisin summamuuttujille tehdä.

Neljässä kuvaajassa oli kaksihuippuinen asetelma, yhdessä kuvaajassa huippukohtaa ei

ollut oikeastaan näkyvissä ja yhdessä kuvaajassa vastaukset painottuivat kohtaan 1, täysin

eri mieltä. Halusin lisäksi toisella tapaa tarkastella vinouden ja huipukkuuden tunnuslukuja

niiden keskihajontoihin. Tämä on tarkempi tapa, kuin tarkastella ainoastaan huipukkuus- ja

vinouslukuja, joiden tulisi olla -1 1 arvojen välillä. Keskihajonta  vinoudella ja

huipukkuudella omansa  kerrotaan kahdella ja jos tuo saatu luku on suurempi kuin

vinouden ja huipukkuuden tunnusluku, normaalijakauman katsotaan täyttyvän.

(Nokelainen 2013.) Tarkastin nämä ongelmalliset väittämät myös tällä toisella tavalla.

Jokainen näistä ongelmallisista väittämistä oli näiden saatujen tunnuslukujen perusteella

normaalisti jakautunut.

Väittämiä oli yhteensä 16. Väittämien histogrammeja havainnoidessa normaalijakauma piti

selkeästi paikkansa yhdeksässä jakaumassa. Tarkastellessa histogrammeja, löytyi vielä yksi

mielestäni ei normaalisti jakautunut kuvaaja. Tässä väittämässä korkein huippu oli 5 eli

eniten väittämään oli vastattu täysin samaa mieltä. Kuitenkin huipukkuus- ja vinousluvut

pysyivät vaadittujen lukujen rajoissa. Edellä olevien tarkastelujen perusteella päätin

rakentaa väittämistä summamuuttujat.
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Taulukko 4. Summamuuttujien sisällöt ja tunnusluvut

(p)= poistettu en osaa sanoa. Muista väittämistä on jo poistettu aiemmin. Väittämät löytyvät

kokonaisuudessaan liitteestä 3.

Yhtenäiskouluorientaatio-summamuuttuja piti sisällään väittämiä, jotka ihannoivat kaikille

yhtenäistä peruskoulua ja kannattivat ajatusta, että perhe ei tee kouluvalintaa vaan kunta

olisi suurimmassa kouluun osoittajan roolissa. Koulumarkkinaorientaatio-

summamuuttujan väittämät koskivat vapaata kouluvalintaa: valitsijan roolissa olivat

vanhemmat tai itse oppilas. Vanhemman kouluvalinta käsitti oikeuden ja mahdollisuuden

vapaaseen kouluvalintaan. Oppilaan kouluvalinta koski hänen lahjakkuutta tai kiinnostusta

valita sellaisia oppiaineita joita itse haluaa. Oppilastaustaorientaatio-summamuuttuja

väittämät pitivät hyvänä erilaista oppilasainesta. Koti- ja kulttuuritaustaltaan erilaiset lapset

VÄITTÄMISTÄ MUODOSTETUT SUMMAMUUTTUJAT Cr.
Alfa

Puut. Vinous Vinous
(SD)

Huipuk. Huipuk.
(SD)

M Keski-
hajonta

(SD)
Yhtenäiskouluorientaatio
YK1 Kuntani tapa osoittaa oppilaille lähikoulu on hyvä (p)YK2 Kaikki kuntani yläkoulut ovat niin laadukkaita, että ei ole

YK3 Kaikkien tulisi mennä kunnan osoittamaan lähikouluun, ellei 0,69 9 -0,14 0,05 -0,37 0,10 3,22 0,82

YK4 Peruskoulujen pitää olla mahdollisimman samanlaisia
YK5 Kaikille yhteinen ja samanlainen peruskoulu turvaa tasa-
arvoisen yhteiskunnan

Koulumarkkinaorientaatio
KM1 Lapsellani on oltava oikeus valita se painotettu oppiaine, jossa
hän on lahjakas
KM2 Lapseni tulee saada valita nykyistä enemmän häntä itseään
kiinnostavia oppiaineita
KM3 Minulla pitää olla oikeus valita vapaasti lapseni yläkoulu 0,77 12 -0,37 0,05 -0,18 0,10 3,63 0,77
KM4 Vanhemmille olisi tarjottava nykyistä enemmän

KM5 Opetussuunnitelmassa tulisi olla nykyistä enemmän tilaa
oppilaiden omille valinnoille

Oppilastaustaorientaatio
OT1 Pidän hyvänä sitä, että lapseni luokalla on kulttuuriselta
taustaltaan erilaisia oppilaita
OT2 Kotitaustaltaan erilaiset oppilaat rikastuttavat lapseni
koulunkäyntiä 0,81 30 -0,60 0,05 0,09 0,10 3,78 0,87
OT3 Peruskoulun tulee tarjota lapselleni mahdollisuus tutustua
taustaltaan erilaisiin lapsiin

Tulevaisuusorientaatio
TO1 Yläkouluvalinnalla on merkitystä lapseni jatko-
opintomahdollisuuksille
TO2 Valitsimme yläkoulun josta on muita kouluja paremmat

0,82 79 -0,06 0,05 -1,09 0,10 3,06 1,21
TO3 Valitsimme lapsellemme yläkoulun, joka edistää siirtymistä
tiettyyn... (p)
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kuuluvat koulun arkeen. Tulevaisuusorientaatio-summamuuttuja väittämät näkivät

yläkouluvalinnoilla olevan suuri merkitys lapsen tulevaisuudelle. Yläkouluvalinnan

ajateltiin määräävän jatko-opintomahdollisuuksia.

Summamuuttujat laskettiin muuttujien havaintoarvoista keskiarvo, jolloin muodostettu

summamuuttuja jaettiin muuttujien lukumäärällä. Tällä tavoin pystyttiin summamuuttujan

arvoja tulkitsemaan samalla tavalla kuin niiden yksittäisiä muuttujia: ehtona oli, että

summamuuttujassa olevien muuttujien vaihteluvälin tuli olla sama, esimerkiksi yhdestä

viiteen. (Tähtinen ym. 2011, 51.) Summamuuttujien kuvaajia (ks. liite 4) tarkastellessa

kaikki vaikuttivat olevan silmämääräisesti normaalisti jakautuneita. Kuitenkin

tarkastellessa Kolmogorov-Smirnovin testin arvoja yhdenkään summamuuttujan jakauma

ei noudattanut normaalijakaumaa. Jokainen summamuuttuja sai p-arvokseen 0,000.

Kolmogorov-Smirnovin testiä käytetään suurten aineistojen kanssa ja jotta jakaumat

olisivat normaaleja, merkitsevyystason tulisi olla suurempi kuin 0,05 (Nummenmaa 2009,

154). Normaalijakaumaoletus saatetaan kuitenkin liian usein hylätä virheellisesti

(Nokelainen 2013). Sen vuoksi olisi tärkeää tarkastella huipukkuus- ja vinousarvoja sekä

kuvaajia silmämääräisesti ja antaa näille suurempi painoarvo tarkastellessa normaalisuutta

(Nummenmaa 2009, 155).

Muut summamuuttujat paitsi tulevaisuusorientaatio noudattivat normaalijakaumaa

tarkastellessa huipukkuus- ja vinousarvoja (huipukkuus -1.09). Kertoessa huipukkuuden

keskihajonnan kahdella ja verratessa sitä huipukkuuden tunnuslukuun, tämän perusteella

tulevaisuusorientaatio-summamuuttuja oli normaalisti jakautunut. Koska useimpien

arviointikeinojen perusteella muuttujat vaikuttivat noudattavan normaalijakaumaa, päädyin

käyttämään parametrisia menetelmiä eli varianssianalyysia. Tarkastelin eroja kuitenkin

myös epäparametrisilla vastineilla Mann-Whitneyn U-testillä ja Kruskall-Wallisin-testillä,

koska Kolmogorov-Smirnovin testin mukaan summamuuttujien jakaumat poikkesivat

normaalijakaumasta.
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4.3 Aineisto

4.3.1 Kyselylomakeaineisto (PASC)

Tutkimuksessa hyödynnettiin tutkimushankkeen Parents and School Choice 2010 2013

(PASC) yhteydessä kerättyä kyselylomakeaineistoa. Tutkimushankkeessa tutkittiin

vanhempien koulustrategioiden ja kunnallisen koulupolitiikan suhdetta kouluvalintoihin

yläkouluun siirtymisvaiheessa. PASC tutkimushanke oli jatkoa Family Strategies,

Segregation and School Policies in Finnish Basic Schooling 2009 2012 (VAKOVA)

tutkimushankkeelle. PASC tutkimushankkeessa haastateltiin paikallisia politiikan

tekijöitä, virkamiehiä ja rehtoreita. Projektissa perheet näkyivät kahtena erilaisena

aineistona: haastatteluina ja kyselylomakeaineistona. Omassa tutkimuksessani tarkastelin

kyselylomakeaineistoa. Aineisto kerättiin viidessä kaupungissa: Helsinki, Espoo, Vantaa,

Tampere ja Turku. En itse osallistunut aineiston keruuseen. Seuraavassa taulukossa 5 on

esitetty tutkimuskuntien vastausprosentit.

Taulukko 5. Vastausprosentti kunnittain (n=2619)

Vastausprosentti oli 21,80. Vastanneiden lukumäärä tässä tutkimuksessa oli kaksi

vähemmän, koska vastausprosenttien laskemisen jälkeen aineistosta jouduttiin poistamaan

kaksi.  Vastanneita oli omassa aineistossani siis yhteensä 2617. Vastausprosentti vaihteli

suuresti eri kaupungeissa (ks. taulukko 5). Matalin vastausprosentti, 8,8 prosenttia, saatiin

Helsingistä. Turussa vastausprosentti oli korkein (34,8 %). Muissa tutkimuskunnissa

vastausprosentit olivat noin 25,9 31,3 prosentin välillä. Aineistossa vastaajista 15,2

prosenttia asui Helsingissä, Espoossa 27,3 prosenttia, Vantaalla 20,7 prosenttia,

Tampereella 19,9 prosenttia ja Turussa 16,9 prosenttia.

Kaupunki % n
Helsinki 8,8 400
Espoo 29,2 718
Vantaa 25,9 540
Tampere 31,3 520
Turku 34,8 441
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Kyselyyn oli useimmin vastannut äiti (81,1 %, n=2123). Isiä vastanneista oli 10,5

prosenttia (n=274), muita huoltajia 2,5 prosenttia (n=65) ja huoltajat yhdessä 4,7 prosenttia

(n=123). Vastaajista oli avioliitossa 67,4 prosenttia, avoliitossa 11,4 prosenttia ja eronnut

tai asumuserossa 12,9 prosenttia. Suurin osa vastaajista asui omakotitalossa (35,6 %) ja

seuraavaksi suurin kerrostalossa (30,8 %). Omistusasunto oli (74,6 %) vastaajista.

4.3.2 Korkeakouluttamattomuus ja alemmat ammattiasemat aineistossa

Seuraavat taulukot on tehty PASC-aineiston tunnusluvuista. Taulukkojen tuottamat

luokittelut auttavat meitä saamaan kattavamman kuvan aineistoon vastanneista.

Seuraavassa taulukossa olen tehnyt aineiston perheistä äitien ja isien koulutustason

luokituksen.

Taulukko 6. Vanhempien koulutustaso aineistossa (PASC-aineisto 2012)

Äidin koulutustiedot puuttuivat 2,2 prosentilta (n=57) ja isistä koulutustiedot puuttuivat

14,4 prosentilta (n=378). Aineistossa korkeakouluttamattomia äitejä oli 23,2 prosenttia ja

isiä 29,1 prosenttia vastanneista (ks. taulukko 6). Seuraavaan taulukkoon (taulukko 7)

yhdistin isän ja äidin koulutustason aineistossa (n=2203). Tästä taulukosta puuttuvat

sellaiset perheet, joissa on vain yksi vanhempi

Äiti Isä
% n % n

Perus-/kansakoulu 4,6 120 6,2 162
Lukio 5,7 148 5,2 135
Ammattikoulu 12,9 338 17,7 464
Opisto 26,4 690 18,3 479
Ammattikorkeakoulu 14,4 376 9,7 255
Yliopisto 27,8 728 24,2 634
Yliopiston jatkotutkinto 6,1 160 4,2 110

yht. 100 2560 100 2239
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Taulukko 7. Perheiden koulutustaso (PASC-aineisto 2012, n=2203)

Eniten aineistossa oli perheitä, joissa sekä isällä että äidillä oli yliopistotutkinto n=337

(15,3 %) (ks. taulukko 7 2). Toiseksi eniten oli perheitä, joissa isällä ja äidillä oli

molemmilla opistotutkinto n=217 (9,9 %). Joka neljäs perhe oli koulutukseltaan edellisten

koulutustasojen omaavia. Sellaisia perheitä ei ollut ollenkaan, joissa äiti olisi perus- tai

kansakoulun käynyt ja isällä olisi ollut yliopiston jatkotutkinto tai äidillä olisi

ammattikoulututkinto ja isällä olisi ollut yliopiston jatkotutkinto. Korkeakouluttamattomia

perheitä oli aineistossa n=328 (12,5 %) ja korkeakoulutettuja n=2117 (80,9 %). Yhteensä

perheitä oli n=2445. Koulutustiedot puuttuivat isältä ja äidiltä n=172 (6,6 %) perheeltä ja

näissä puuttuvissa tiedoissa voi olla myös yksinhuoltajaperheitä.

Taulukko 8. Korkeakouluttamattomat perheet kunnittain (PASC-aineisto 2012)

2 Koulutustason lyhenteet taulukossa: PKK= perus- tai kansakoulu, L= lukio, AM= ammattikoulu, OP=
opisto, AMK= ammattikorkeakoulu, Y= yliopisto ja YJ= yliopiston jatkotutkinto.

PKK L AM OP AMK Y YJ
Äidin PKK 27 9 31 8 7 4 0
koulutus L 19 26 43 15 7 10 2

AM 38 15 120 30 35 21 0
OP 35 32 145 217 52 112 12
AMK 23 13 66 81 67 70 6
Y 12 33 43 101 73 337 57
YJ 3 5 11 19 11 67 33

Isän koulutus

Kunta   Korkeakouluttamattomat     Korkeakoulutetut            yht.
% n % n % n

Espoo 8,0 54 92,0 623 100 677
Helsinki 9,8 37 90,2 341 100 378
Tampere 13,3 64 86,7 418 100 482
Turku 19,2 79 80,8 333 100 412
Vantaa 19,0 94 81,0 402 100 496

yht. 13,4 328 86,6 2117 100 2445
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Kunnittain tarkasteltuna korkeakouluttamattomien osuus oli suurin Turussa (19,2 %) ja

Vantaalla (19 %) (ks. taulukko 8). Vähiten korkeakouluttamattomia aineistossa oli

odotetusti Espoossa (8 %), Helsingin tullessa toisena (9,8 %). Aineistossa oli enemmän

korkeakoulutettuja kuin korkeakouluttamattomia. Taulukossa 9 tarkastelin

korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen osuutta Espoossa ja Vantaalla, joita

tutkitaan tarkemmin tässä tutkimuksessa

Taulukko 9. Korkeakouluttamattomat Espoossa ja Vantaalla (PASC-aineisto 2012)

Aineistossa korkeakouluttamattomia on Vantaalla jopa enemmän kuin korkeakoulutettuja

Espoossa. Vantaalla vastanneista lähes kaksi kolmesta on korkeakouluttamaton kun

vastaavasti Espoossa noin joka kolmas vastanneista on korkeakouluttamattomia. Ero on

tilastollisesti erittäin merkitsevä korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen välillä

Espoossa ja Vantaalla ( -arvo=0,000***).

Aineistossa äitien ja isien ammatit oli luokiteltu valmiiksi (neljään luokkaan)

Tilastokeskuksen ammattiluokituksen 2010 mukaisesti. Nämä neljä luokkaa olivat johtajat,

erityisasiantuntijat (esim. tutkijat), asiantuntijat (esim. sairaanhoitajat, kirjanpitäjät) ja

toimisto- ja asiakaspalvelu-, palvelu-, rakennustyöntekijät. Aineistossa ei ollut ollenkaan

sotilaita. Johtajat, erityisasiantuntijat ja asiantuntijat oli luokiteltu tilastokeskuksen tavoin.

Loput ammattiryhmät jotka löytyivät edellä olevasta taulukosta, lukuun ottamatta sotilaita

joita aineistossa ei ollut, oli ryhmässä toimisto- ja asiakaspalvelu-, palvelu-,

rakennustyöntekijät.

Aineistossa korkeakouluttamattomia äitejä (n=230) oli erityisasiantuntijan tehtävissä 6,5

prosenttia (n=15), asiantuntijoina 14,3 prosenttia (n=33) ja 79,1 prosenttia (n=182) oli

luokiteltu kuuluvaksi toimisto-, asiakaspalvelu-, palvelu-, rakennustyöntekijöiksi. Yhtään

korkeakouluttamatonta äitiä ei ollut johtajan tehtävissä. Korkeakoulutettuja äitejä (n=1840)

oli sen sijaan johtajan tehtävissä 4,1 prosenttia (n=76). Erityisasiantuntijan tehtävissä

   Korkeakouluttamattomat  Korkeakoulutetut
% n % n

Espoo 36,5 54 60,8 623
Vantaa 63,5 94 39,2 402

yht. 100 148 100 1025
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korkeakoulutetuista äideistä oli 43,8 prosenttia (n=805), asiantuntijoina 29,2 prosenttia

(n=537) ja 22,9 prosenttia (n=422) oli luokiteltu kuuluvaksi toimisto- ja asiakaspalvelu-,

palvelu-, rakennustyöntekijöiksi.

Korkeakouluttamattomia isiä (n=239) oli aineistossa erityisasiantuntijan tehtävissä 9,2

prosenttia (n=22), asiantuntijoina 7,5 prosenttia (n=18) ja 81,6 prosenttia (n=195) oli

luokiteltu kuuluvaksi toimisto- ja asiakaspalvelu-, palvelu-, rakennustyöntekijöiksi.

Korkeakouluttamattomista isistä oli johtajan tehtävissä 1,7 prosenttia (n=4).

Korkeakoulutettuja isiä (n=1505) oli sen sijaan johtajan tehtävissä 13,2 prosenttia (n=198).

Erityisasiantuntijan tehtävissä korkeakoulutettuja isiä oli 43,4 prosenttia (n=653),

asiantuntijoina 19,1 prosenttia (n=288) ja 24,3 prosenttia (n=366) oli luokiteltu kuuluvaksi

toimisto- ja asiakaspalvelu-, palvelu-, rakennustyöntekijöiksi. Ammattiryhmien osuuksia

tarkastellessa totesin, että korkeamman koulutuksen suorittaneet äidit ja isät aineistossa

olivat useammin johtajia, erityisasiantuntijoita tai asiantuntijoita, joka on myös

luonnollista. Korkeakouluttamattomista äideistä ja isistä neljä viidestä olivat aineistossa

toimisto- ja asiakaspalvelu-, palvelu-, rakennustyöntekijöitä.

Yhteenvetona aineiston korkeakouluttamattomat näyttäytyivät seuraavalla tavalla.

Korkeakouluttamattomia perheitä oli aineistosta 12,5 prosenttia (n=328). Äideistä 23,2

prosenttia ja isistä 29,1 prosenttia oli korkeakouluttamattomia. Eniten

korkeakouluttamattomia oli aineistossa Turussa (19,2 %) ja Vantaalla (19 %).

4.4 Analyysimenetelmänä tilastolliset menetelmät  analyysin vaiheet

Ennen analyyseja minun täytyi tehdä valmisteluja aineistolle, jotka esitän seuraavassa.

Kerron myös hieman käytetyistä analyysimenetelmistä.

4.4.1 Aineiston valmistelu analyyseja varten

Luokittelin taustamuuttujat ennen analyysien tekemistä. Seuraavassa taulukossa (ks.

taulukko 10) näkyvät käytetyt taustamuuttujat
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Taulukko 10. Aineiston taustamuuttujat

Taustamuuttujina käytin kuntaa (kaksiluokkainen), vanhempien/perheiden koulutustasoa

(kaksiluokkainen) ja lapsen viimeisintä keskiarvoa (kuusiluokkainen). Lähtöajatuksena oli,

että halusin saada mukaan täsmälleen ne perheet, joista ei löydy yhtään korkeakoulutuksen

suorittanutta, koska erityisen kiinnostunut olin korkeakouluttamattomien tekemästä

kouluvalintaprosessista. Heti aluksi oli hyvä rajata selkeästi oma kohdejoukko, koska se

tulisi helpottamaan tulevien analyysien tekemistä ja tulosten tulkintaa.

Korkeakouluttamattomat perheet valikoituivat seuraavalla tavalla. Kysymyksessä 37.

Koulutus (ks. liite 1) äitiä oli pyydetty vastaamaan korkein suoritettu tutkinto.

Kysymyksessä 43. Koulutus (ks. liite 1) isää oli vastaavasti pyydetty kertomaan korkein

suoritettu tutkintonsa. Korkeakouluttamattomiin valikoituivat ne perheet, joissa sekä äiti

että isä vastasivat korkeimmaksi suoritetuksi tutkinnokseen perus- tai kansakoulun, lukion

tai ammattikoulun. Myös jos toisen vanhemman kyseiseen kohtaan ei ollut vastattu, mutta

toinen vastaajista kuului kyseiseen ryhmään, lukeutui vastaavaan ryhmään.

Tein uudelleenluokituksen korkeakouluttamattomille transformaation avulla.

Transformoidusta muuttujasta tehtiin uusi muuttuja, joten tällöin aikaisempi informaatio

aineistosta ei katoa (Nummenmaa 2009, 162). Transformaation avulla sain yhdistettyä

erilaisen tutkinnon suorittaneita äitejä ja isiä  tässä tapauksessa korkein suoritettu tutkinto

Muuttuja Lomakkeen kysymykset Vastausvaihtoehdot
Kunta 1=Espoo ja 2=Vantaa.

Kaksiluokkainen.
Koulutus Koulutus: korkein suoritettu

tutkinto. Äiti/isä (yhdistettynä
kuvataan perheen korkeinta
koulutusta)

Korkeakouluttamattomat: perus-
/kansakoulu, lukio ja
ammattikoulu, Korkeakoulutetut:
opisto, ammattikorkekoulu,
yliopisto ja yliopiston
jatkotutkinto. Kaksiluokkainen.

Lapsen viimeisimmän
todistuksen keskiarvo

Lapsesi viimeisimmän todistuksen
keskiarvo oli noin

6 luokkaa: 1= 9,5-10 (n=109),
2= 9,0-9,4 (n=454), 3= 8,5-8,9
(n=655), 4= 8,0-8,4 (n=661),
5= 7,5-7,9 (n=318) ja 6= <7,4
(n=197)
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oli toisen asteen tutkinto  ja näin ollen pystyin rakentamaan muuttujan

korkeakouluttamattomat, joka kuvasi perheen koulutustasoa.

Korkeakoulutettujen ryhmässä sen sijaan näkyivät tuolloin he, jotka olivat vastanneet

korkeimmaksi suoritetuksi tutkinnokseen opiston, ammattikorkeakoulun, yliopiston tai

yliopiston jatkotutkinnon. Korkeakoulutetut olivat kaikki loput perheet, jotka näkyivät

aineistossa. Korkeakouluttamattomia ja korkeakoulutettuja perheitä pystyttiin näin

vertailemaan toisiinsa. Ne perheet, joissa lomakkeessa sekä äidin että isän kohdalla oli

jätetty vastaamatta koulutusta koskevaan kysymykseen, olivat puuttuvina tietoina (n=172).

Lapsen viimeisimmän keskiarvon luokittelin kuusiluokkaiseksi (<7,4-10). Aineistossa oli

jo valmiina keskiarvon luokitteluja, mutta n-arvoja tarkastellessa pyrin saamaan todella

pienten ryhmien kokoa suuremmaksi. Pieniä ryhmiä oli varsinkin todistuksen keskiarvojen

heikommassa päässä. Tällä tavoin sain analyysin kannalta riittävän määrän arvoja

jokaiseen ryhmään.

Tarkastellessani kielivalintoja, A1- ja A2-kieli, luokittelin kielivaihtoehdot kolmeen

luokkaan (ks. liite 2.) Yleisimpiä kieliä edustivat A1-kielen kohdalla englanti ja ruotsi

(kielikylpy). Muut  kategoriaan yhdistelin ranskan, saksan ja muun määrittelemättömän

kielen. A2-kielen kohdalla yleisimpiä kieliä edustivat englanti ja ruotsi, muut kohtaan

yhdistin kielet ranska, saksa, venäjä ja muut kielimaininnat.

Kouluvalintaperusteluja tutkin kysymyksen 8. Millä perusteilla päädyitte valitsemaan

yläkoulun? (ks. liite 1) avulla. Ohjeiden mukaan kysymykseen kouluvalintaperusteluissa

tuli laittaa numero 1, jos koki tuon vaihtoehdon olevan tärkein kouluvalintaan vaikuttava

perustelu, numeron 2 toiseksi tärkeimmän kohdalla, numeron 3 kolmanneksi tärkein

kohdalla ja numeron 4 neljänneksi tärkeimmän kohdalla. Kaikkiaan tuli laittaa neljä

tärkeintä kouluvalintaan vaikuttavaa perustelua. Luokittelin tuon sarakkeen uudestaan

siten, että jokainen perustelu sai arvokseen numeron 1-4, jos tuo kyseinen perustelu oli

päässyt neljän tärkeimmän joukkoon. Tämän luokittelun avulla pystyin laskemaan mitkä

perustelut olivat tärkeimpiä eli mikä perustelu oli tärkein, toiseksi tärkein, kolmanneksi

tärkein ja neljänneksi tär -testi tärkeimmistä

yläkouluvalintaperusteluista oli aineistoa jälleen järjesteltävä. Tässä tapauksessa jokainen

perustelu sai taas oman uuden sarakkeensa. Jokaiseen uuteen sarakkeeseen yhdistin

vastaajien tietylle perustelulle antamat ykkössijat. Uusissa sarakkeissa näkyi siis aina 1,
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kun vastaaja oli valinnut tuon perustelun tärkeimmäksi. Näin pystyttiin laskemaan

merkitsevyys.

Muutama vastaaja oli ohjeista (1=tärkein, 2=toiseksi tärkein, 3=kolmanneksi tärkein,

4=neljänneksi tärkein perustelu) poiketen vastannut aina ykkösellä (n=59) eikä siis ollut

laittanut perusteluita haluamaansa tärkeysjärjestykseen. 12 vastaajaa oli osan neljästä

tärkeimmästä perustelusta merkinnyt samalla numerolla (esimerkiksi numerolla yksi) ja

tällaiset virheelliset vastaukset merkitsin puuttuviksi heti alkuvaiheessa. En voinut tietää

minkä näistä vaihtoehdoista vastaaja valitsisi ensimmäiseksi, toiseksi, kolmanneksi tai

neljänneksi. Nämä kohdat etsin aineistosta käsin.

Luokittelemalla jälleen uudelleen kysymyksen 8. Millä perusteilla päädyitte valitsemaan

yläkoulun? vastaukset, pystyin tarkastelemaan yksittäisten perustelujen saamia merkintöjä.

Tällöin ei pystytty näkemään, millaisen painoarvon vastaaja oli kyseiselle perustelulle

antanut vaan luvuista nähtiin esiintyvyys. Esiintyvyyteen vaikutti se kuinka usein joku

vastaajista oli valinnut tietyn yläkouluvalintaperustelun joko tärkeimmäksi, toiseksi

tärkeimmäksi, kolmanneksi tärkeimmäksi tai neljänneksi tärkeimmäksi.

Kouluvalintaperustelujen esiintyvyys oli mahdollista laskea vasta uudelleen koodauksen

jälkeen. Jokainen perustelu katsottiin erikseen ja jos kyseisen perustelun kohdassa oli 1.,

2., 3. tai 4. valinta tärkeimmäksi kouluvalintaperusteluksi, tuo koodattiin numeroksi 1.

Jokainen perustelu sai aineistossa jälleen uuden sarakkeen, johon nuo ykkösnumerot

päätyivät. Näin päästiin laskemaan kaikkien niiden valintaperustelujen mainintojen määrä,

jotka oli nostettu ensimmäisestä neljänteen merkittävämmäksi perusteluksi.

4.4.2 Käytetyt tilastolliset menetelmät

Tutkimus oli kvantitatiivinen tutkimus, jossa käytettiin tilastollisia menetelmiä. Ohjelma,

jota tutkimuksessa käytin, oli SPSS Statistics 22. Tilastolliset menetelmät ja niistä tehtävät

päätelmät auttavat havaintojen yleistämisessä (Nummenmaa 2011, 18). Kvantitatiivisessa

tutkimuksessa tutkijan omat tärkeiksi mieltämät asiat nousevat arvoon  tietystä ilmiöstä

jota tutkija pitää tärkeänä pyritään saamaan lisää tietoa (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 2002,

20). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada lisää tietoa korkeakouluttamattomien

tekemistä kouluvalinnoista ja siitä kouluvalintaprosessista, jota korkeakouluttamattomat
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tekevät suhteessa korkeakoulutettuihin. Lisäksi kiinnostuksen kohteena olivat

kouluvalintaorientaatiot, koska niiden tarkastelu oli kiinnostavaa suhteessa

kouluvalintoihin. Kouluvalintaorientoituneisuus voidaan nähdä tietynlaisena asenteena tai

odotuksina mitä koululta halutaan. Seuraavassa taulukossa (taulukko 11) on selkeästi

eritelty millaisia analyysimenetelmiä mihinkin tutkimuskysymykseen käytettiin.

Taulukko 11. Tutkimuskysymyksissä käytetyt analyysimenetelmät

Vastasin tutkimuskysymyksiin koskien kouluvalintoja ja kouluvalintaperusteluja

ristiintaulukolla, Fisherin testillä -testillä (ks. taulukko 11). Ristiintaulukointia

käytetään tapauksissa, joissa vähintään toinen muuttujista on laatuero- eli

luokitteluasteikollinen ja näin saadun prosenttiluvun perusteella tutkitaan mahdollista

riippuvuutta (Karjalainen 2010, 121). Ristiintaulukoinnin avulla pystytään tehokkaasti

tutkimaan muuttujien luonnetta ja niiden välisiä suhteita (Tähtinen ym. 2011, 123)

riippuvuutta tai riippumattomuutta (Metsämuuronen 2004, 134 135; Metsämuuronen

2001, 44).

Tutkimuskysymys Käytetty analyysimenetelmä

Poikkeavatko korkeakouluttamattomien ja
korkeakoulutettujen perheiden kouluvalinnat toisistaan

koko aineistossa sekä Espoon ja Vantaan tasolla?

Ristiintaulukko, Fisherin testi,
-testi

Mitkä perustelut nousevat tärkeimmiksi
korkeakouluttamattomilla ja korkeakoulutetuilla

valitessa yläkoulua?
Ristiintaulukko

Poikkeavatko korkeakouluttamattomien ja
korkeakoulutettujen perheiden perustelut toisistaan?

-testi

Eroavatko perheiden kouluvalintaorientaatiot
suhteessa kuntaan, koulutustasoon ja lapsen
viimeisimmän koulutodistuksen keskiarvoon?

Parametrinen: Varianssianalyysi,
Tukeyn testi. Epäparametrinen: Mann-
Whitney U- & Kruskall-Wallis-testi
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Vielä pelkästään tarkastelemalla prosenttiosuuksia ryhmien välillä ei saada tietoa siitä,

onko niiden välillä todellisuudessa jotain eroa (Metsämuuronen 2002, 31).

Ristiintaulukoinnin jatkoanalyysinä käytinkin -testiä, joka tarkasteli onko muuttujien

välillä yhteyttä ja tilastollista merkitsevyyttä. Merkitsevyystasona käytin yleisesti käytettyä

0,05. Lisäksi -testissä korkeintaan 20 prosenttia solufrekvenssien arvoista saisi olla alle

5. Solufrekvenssin tulisi olla suurempi kuin 1. (Tähtinen ym. 2011, 137, 138.) Joidenkin

ristiintaulukointien osalta nämä kyseiset ehdot eivät täyttyneet, joten käytin näissä

kohdissa myös Fisherin tarkkaa testiä. Tätä testiä tulee käyttää silloin, jos frekvenssit ovat

liian pieniä (Tilastotieteen peruskäsitteitä).

Kouluvalintaorientoituneisuuden eroavaisuuksia tarkastelin varianssianalyysillä.

Varianssianalyysi soveltuu usean ryhmän keskiarvojen mittaamiseen. Sen avulla pystytään

kuvaamaan ryhmien sisäistä ja ryhmien välistä vaihtelua. Lisäksi jakauman tulisi noudattaa

normaalijakaumaa. (ks. Tähtinen ym. 2011, 101 103: myös Karjalainen 2010, 232.)

Varianssianalyysin avulla ei näe mitkä ryhmät poikkeavat toisistaan, jos ryhmiä on

enemmän kuin kaksi, joten ryhmien välisten erojen tarkasteluun olen käyttänyt

monivertailussa käytettävää testiä nimeltä Tukeyn HSD-testi (Nummenmaa 2006, 193,

196).

Epäparametriset vastineet varianssianalyysille, joita käytin olivat Mann-Whitney U-testi ja

Kruskall-Wallis-testi. Nämä testit toimivat toistensa kanssa täysin samalla tavalla.

Ainoastaan erona on, että Mann-Whitney U-testissä vertailtavia jakaumia voi olla vain

kaksi. (Nummenmaa 2006, 255.) Mann-Whitneyn U-testiä käytin kaksiluokkaisen kunnan

ja koulutuksen tarkastelussa ja Kruskall-Wallis-testiä kuusiluokkaisen lapsen

viimeisimmän koulutodistuksen keskiarvon tarkastelussa.
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5 TULOKSET

5.1 Kouluvalinnat

Korkeakouluttamattomien kouluvalinnoissa tarkastelin ensimmäiseksi painotettuun

opetukseen hakeutumista, toiseksi A1- ja A2-kielten valintaa ja kolmanneksi perheiden

hakemista muuhun kuin viranomaisten osoittamaan lähikouluun tai hakemista lähikouluun

seitsemännellä luokalla. Tarkastelin myös Espoossa ja Vantaalla tapahtuvaa kouluvalintaa

näiden muuttujien avulla. Kokosin tuloksiin vain tilastollisesti merkitsevät tulokset.

Tuloksiin on suhtauduttava varauksella, koska vertailtavat ryhmät olivat joissain

tapauksissa hyvin erisuuruisia ja lisäksi erittäin pienissä ryhmissä, joita näistäkin tuloksista

löytyy, yksikin vastaaja saattaa saada eroja aikaan.

5.1.1 Painotettuun opetukseen hakeminen

Tämän aineiston pohjalta ei ollut näkyvissä korkeakouluttamattomien ja

korkeakoulutettujen perheiden välillä tilastollisesti merkitsevää eroa painotetun opetuksen

aloittamisessa 1. luokalla ( -arvo= 0,057). Sen sijaan kolmannella luokalla

ja seitsemännellä luokalla eri koulutustasojen perheiden välillä näkyi tilastollisesti

merkitsevä ero painotettuun opetukseen hakeutumisessa (ks. taulukko 12).

Taulukko 12. Painotettuun opetukseen hakeminen 3. ja 7. luokalla

   Korkeakouluttamattomat  Korkeakoulutetut
% n % n yht. (n)

3.luokka Ei 94,2 261 89,2 1618 1879
Kyllä 5,8 16 10,8 195 211
yht. 100 277 100 1813 2090

²=6,564, df=1, p-arvo= 0,010**
puuttuvat tiedot 20,1% (n=527)

7.luokka Ei 78,7 258 65,6 1388 1646
(jatkaa tai Kyllä 21,3 70 34,4 729 799
hakee) yht. 100 328 100 2117 2445

²=22,133, df=1, p-arvo= 0,000***
puuttuvat tiedot 6,6% (n=172)
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Painotetun opetuksen aloitti 3. luokalla korkeakouluttamattomien perheiden lapsista 5,8

prosenttia (n=16) ja korkeakoulutetuista 10,8 prosenttia (n=195).

Korkeakouluttamattomien perheiden lapsista vain noin joka 20. valitsi painotetun

opetuksen kolmannelta luokalta alkavaksi, kun vastaavasti korkeakoulutetuista perheistä

joka 10. valitsi painotetun opetuksen kolmannelta luokalta lähtien prosenttiosuuksia

tarkastellessa. Kouluvalinnassa oli koulutustasojen välillä tilastollisesti merkitsevä ero

-arvo=0,010**).

Hieman yli joka viides korkeakouluttamattomien perheiden lapsista jatkoi aiemmin

aloitettua painotettua opetusta tai aloitti painotetussa opetuksessa 7. luokalla. Vastaavasti

korkeakoulutettujen perheiden lapsista joka kolmas aloitti painotetun opetuksen ennen

seitsemättä luokkaa tai jatkoi nyt painotettua opetusta yläkouluun siirtyessä tai aloitti

painotetussa opetuksessa seitsemännellä luokalla. Korkeakouluttamattomien ja

korkeakoulutettujen välillä oli -

arvo=0,000***). Korkeakoulutettujen perheiden lapset jatkoivat alakoulussa aloitetussa

painotetussa opetuksessa tai aloittivat seitsemännellä luokalla painotetun opetuksen

suuremmalla todennäköisyydellä kuin korkeakouluttamattomien perheiden lapset tämän

aineiston mukaan.

Kuvio 2. Painotettuun opetukseen hakeminen eri luokka-asteilla vanhempien koulutustason
mukaan (PASC-aineisto, n=2617)
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Edellä oleva kuvio 2 havainnollistaa korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen

perheiden lapsien painotettuun opetukseen hakeutumisen ensimmäisellä, kolmannella ja

seitsemännellä luokalla. Korkeakouluttamattomat perheet hakeutuivat painotettuun

opetukseen koko koulupolun ajan vähemmän kuin korkeakoulutetut perheet.

Tarkastelin lisäksi Espoossa ja Vantaalla eri luokka-asteilla (1., 3. ja 7. luokka)

hakeutumista painotettuun opetukseen. Kuten aiemmin jo mainitsin, olen koonnut tuloksiin

vain tilastollisesti merkitsevät tulokset ja näin ollen tarkastelen vain 1. luokalla

painotettuun opetukseen hakemista Espoossa seuraavaksi. Eri luokka-asteilla painotettuun

opetukseen hakeminen oli tilastollisesti melkein merkitsevä eri koulutustason perheillä

vain Espoossa 1. luokalla (ks. taulukko 13).

Taulukko 13. Painotettuun opetukseen hakeminen 1. luokalla Espoossa

Espoossa 1. luokalla painotettuun opetukseen haki korkeakouluttamattomien perheiden

lapsista 1,9 prosenttia (n=1) ja korkeakoulutettujen perheiden lapsista 11,7 prosenttia

(n=72) (ks. taulukko 13). Useimmiten Espoossa 1. luokalla painotettuun opetukseen

hakeva oppilas oli siis korkeasti koulutetusta perheestä. Ensimmäisen luokan

kouluvalinnassa Espoossa oli koulutustasojen välillä tilastollisesti melkein merkitsevä ero

-arvo=0,030*).

ESPOO   Korkeakouluttamattomat  Korkeakoulutetut
% n % n yht. (n)

1.luokka Ei 98,1 51 88,3 543 594
Kyllä 1,9 1 11,7 72 73
yht. 100 52 100 615 667

puuttuvat 6,7% (n=48)
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5.1.2 A1- ja A2-kielen valinta

Pakollinen kieli (A1) aloitetaan Suomessa yleensä kolmannella luokalla. Seuraavan

taulukon avulla tarkastelin A1-kielen valintaa korkeakouluttamattomien ja

korkeakoulutettujen ryhmässä.

Taulukko 14. Pakollisen A1-kielen opiskelu

Englanti oli erityisesti kieli, joka valittiin A1-kieleksi (ks. taulukko 14). Jopa 94,9

prosenttia korkeakouluttamattomista valitsi englannin ja korkeakoulutetuistakin 87,8

prosenttia. Vaikka ruotsi on toinen kansalliskielemme, ei sitä valittu ainakaan tämän

aineiston perusteella usein A1-kieleksi: korkeakouluttamattomista vain vajaa prosentti ja

korkeakoulutetuista 2 prosenttia. Korkeakoulutetuista 10,2 prosenttia valitsi jonkin muun

kielen kuin englanti tai ruotsi A1-kieleksi, joka oli yli kaksi kertaa enemmän kuin

korkeakouluttamattomilla (4,4 %). Ero oli tilastollisesti merkitsevä

korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen välillä. Sen sijaan Espoossa ja Vantaalla

A1-kielen valinnassa ei näkynyt eroja eri koulutusryhmien välillä. Vapaaehtoisen A2-

kielen valinta näytti seuraavalta (ks. taulukko 15).

   Korkeakouluttamattomat      Korkeakoulutetut
% n % n yht. (n)

Englanti 94,9 258 87,8 1585 1843
Ruotsi (kielikylpy) 0,7 2 2 36 38

Muu 4,4 12 10,2 184 196
yht. 100 272 100 1805 2077

puuttuvat tiedot 20,6% (n=540)
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Taulukko 15. Vapaaehtoisen A2-kielen valinta

Korkeakouluttamattomien perheiden lapsista hieman yli joka neljäs valitsi vapaaehtoisen

A2-kielen, kun vastaavasti korkeakoulutettujen perheiden lapsista lähes puolet valitsi

vapaaehtoisen A2-kielen. Kansainvälistymisestä puhutaan koko ajan ja korkeakoulutetut

perheet ovat selkeästi pyrkineet huomioimaan kansainvälistymisen tuomat mahdollisuudet.

Mitä enemmän kielitaitoa lapsella tulevaisuudessa on, sen paremmat mahdollisuudet

hänellä on kansainvälistyvässä maailmassa pärjätä. Vapaaehtoisen A2-kielen valitseminen

oli tilastollisesti erittäin merkitsevä korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen välillä

-arvo=0,000***).

Seuraavaksi tarkastelin A2-kielen valintaa Espoossa ja Vantaalla. Vantaalla ero ei ollut

A2-kielen valinnassa tilasto -arvo=0,696)

korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen välillä. Seuraavassa taulukossa nähdään

A2-kielen valinta Espoossa korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen välillä (ks.

taulukko 16).

Taulukko 16. Vapaaehtoisen A2-kielen valinta Espoossa

  Korkeakouluttamattomat   Korkeakoulutetut
% n % n yht. (n)

Ei 72,6 188 55,4 979 1167
Kyllä 27,4 71 44,6 787 858
yht. 100 259 100 1766 2025

puuttuvat tiedot 22,6% (n=592)

ESPOO  Korkeakouluttamattomat  Korkeakoulutetut
% n % n yht. (n)

Ei 78 32 49,8 258 290
Kyllä 22 9 50,2 260 269
yht. 100 41 100 518 559

puuttuvat tiedot 21,8% (n=156)
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Espoossa korkeakouluttamattomista vain 22 prosenttia (n=9) ja vastaavasti

korkeakoulutetuista jopa 50,2 prosenttia (n=260) valitsi vapaaehtoisen A2-kielen (ks.

taulukko 16). Ero korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen välillä oli tilastollisesti

erittäin -arvo=0,000***). Mahdollisuudet vapaaseen

valintaan ja myös valinnanmahdollisuuksien suurempi määrä selittävät osaltaan näitä eroja

korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen välillä Espoossa. A2-kielen valinnassa

vapaa kouluvalinta voisi olla yksi syy, joka lisää eriarvoisuutta eri koulutustason perheiden

välillä. Eri taustoista tulevat perheet arvostavat eri asioita, tässä tapauksessa eri kieliä.

Lisäksi korkeammin koulutetut saattavat valita jo valmiiksi sellaisen koulun, jossa on

paljon valinnanmahdollisuuksia kielten suhteen.

5.1.3 Hakeminen muuhun kuin viranomaisten osoittamaan lähikouluun ja hakeminen

lähikouluun

Seuraavaksi tarkastelin sitä kuinka paljon korkeakouluttamattomat perheet ja

korkeakoulutetut perheet hakivat muuhun kuin viranomaisten osoittamaan lähikouluun tai

hakivat lähikouluun seitsemännellä luokalla (ks. taulukko 17).

Taulukko 17. Yläkoulupaikkaan hakeminen 7. luokalla

Korkeakouluttamattomista kolme viidestä (61,8 %) ei hakenut lapselleen koulupaikkaa

muusta koulusta, vaan aloitti kunnan osoittamassa lähikoulussa (ks. taulukko 17).

   Korkeakouluttamattomat   Korkeakoulutetut
% n % n yht. (n)

Haki muuhun kuin
viranomaisten
osoittamaan
lähikouluun

38,2 97 47,2 781 878

Haki lähikouluun 61,8 157 52,8 872 1029

yht. 100 254 100 1653 1907

puuttuvat tiedot 27,1% (n=710)
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Korkeakoulutetuista vähän yli puolet (52,8 %) aloitti kunnan osoittamassa lähikoulussa.

Yläkoulupaikkaa oli hakenut yhdestä tai useammasta koulusta kaksi viidestä

korkeakouluttamattomista perheistä (38,2 %) ja korkeakoulutetuista hieman alle puolet

(47,2 %). Yläkoulupaikan hakeminen oli tilastollisesti merkitsevä

korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen välillä -arvo=0,007**).

Korkeakouluttamattoman perheen lapsi valitsi siis useammin kunnan osittaman lähikoulun

kuin haki muuta yläkoulupaikkaa. Suurin piirtein puolet korkeakoulutetun perheen lapsista

valitsi kunnan osoittaman lähikoulun ja toinen puolisko taas haki muuhun yläkouluun.

Aineistossa ei näkynyt eroja yläkoulupaikkaan hakemisessa 7. luokalla koulutustasojen

välillä tarkasteltaessa Espoota tai Vantaata (ks. liite 5). Espoon ja Vantaan kouluvalintatilat

näkyivät kuitenkin eroavan toisistaan prosenttiosuuksissa vaikka tilastollisesti merkitsevää

eroa ei löytynytkään koulutustason ja kunnan välillä. Espoossa haki muuhun yläkouluun

korkeakouluttamattomien perheiden lapsista 51,2 prosenttia (n=22) ja korkeakoulutettujen

perheiden lapsista 62,8 prosenttia (n=309). Sen sijaan Vantaalla muuta yläkoulupaikkaa

haki korkeakouluttamattomista 24,3 prosenttia (n=18) ja korkeakoulutetuista 25,5

prosenttia (n=85). Espoon avoin kouluvalintatila näyttää erkaannuttavan eri koulutustason

perheitä toisistaan, jos tarkastellaan prosenttiosuuksia ja myös muuta yläkoulupaikkaa

haetaan koulutustasosta riippumatta Espoossa enemmän kuin Vantaalla. Vantaalla suljetun

kouluvalinnan tila näyttää vaikuttavan siihen, että perheiden koulutustasolla ei ole

merkitystä ja yhtä suuri osa hakee muuta yläkoulupaikkaa, on sitten kyseessä

korkeakouluttamaton tai korkeakoulutettu perhe. Vantaalla myös suurin osa menee kunnan

osoittamaan lähikouluun yläkouluun siirtymisvaiheessa.

5.2 Kouluvalintaperustelut

Korkeakouluttamattomien tärkeimpiä kouluvalintaperusteluja vertasin korkeakoulutettujen

perheiden tärkeimpiin kouluvalintaperusteluihin (ks. taulukko 18).
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Taulukko 18. Korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen perheiden tärkein perustelu
yläkouluvalinnalleen

Korkeakouluttamattomien perheiden ryhmässä tärkein yläkoulun valintaan vaikuttanut

perustelu (ks. taulukko 18) oli Noudatimme lapsen omaa toivetta (23 %). Toiseksi eniten

sai vaihtoehto Koulu tarjoaa sopivaa painotettua opetusta (18 %) perustelun Koulusta on

hyvä yleinen vaikutelma (15,6 %) tullessa kolmantena. Perustelut Koulun tilat ovat hyvät,

Koulussa on vähän maahanmuuttajataustaisia lapsia ja Koulussa on lapselleni sopiva

kasvatusfilosofia eivät saaneet yhtään merkintää tärkeimpänä perusteluna.

Korkeakouluttamattomista kysymykseen vastasi 122.

Eniten ensimmäisen tilan saaneita oli korkeakoulutetuilla (n=954) selkeästi Koulu tarjoaa

sopivaa painotettua opetusta (35 %) ja toisena Noudatimme lapsen omaa toivetta (23,2 %)

(ks. taulukko 18). Nämä kaksi perustelua saivat eniten ensimmäisiä sijoja, muiden

perustelujen jäädessä 0 prosentin ja 8,6 prosentin välille. Koulussa on vähän

maahanmuuttajataustaisia lapsia perustelu jäi ilman ainoatakaan merkintää tärkeimmästä

perustelusta.

Kouluvalintaperusteluista tärkeimmät hajaantuivat laajemmin korkeakouluttamattomissa

perheissä, kun taas korkeakoulutetuissa perheissä tietyt kouluvalintaperustelut korostuivat

perustelujen joukosta. Korkeakouluttamattomien perheissä puolet perusteluista jakaantui

siis kolmen perustelun kesken Noudatimme lapsen omaa toivetta (23 %), Koulu tarjoaa

Tärkein Yläkouluvalintaperustelu
Korkeakouluttamattomat %

(n=122)
Korkeakoulutetut %

(n=956)
Koulusta on hyvä yleinen vaikutelma 15,6 (19) 7,6 (73)
Koulun tilat ovat hyvät 0 0,5 (5)
Koulun tarjoama opetus on laadukasta 8,2 (10) 7,1 (68)
Koulussa on hyvä kansainvälinen ilmapiiri 2,5 (3) 0,5 (5)
Lapseni ystävät menevät samaan kouluun 9,0 (11) 7 (67)
Omasta lähikoulusta on huono vaikutelma 2,5 (3) 3,2 (31)
Sisarukset ovat samassa koulussa 2,5 (3) 2,1 (20)
Koulumatka on sopiva 9,0 (11) 8,6 (82)
Noudatimme lapsen omaa toivetta 23,0 (28) 23,2 (222)
Halusimme välttää koulukiusaamista 2,5 (3) 1,5 (14)
Koulussa on hyvä valinnaisainetarjonta 1,6 (2) 0,9 (9)
Koulu tarjoaa sopivaa painotettua opetusta 18 (22) 35,0 (335)
Koulussa on lapseni tarvitsemaa erityisopetusta 4,1 (5) 1,5 (14)
Koulussa on vähän maahanmuuttajataustaisia lapsia 0 0
Koulussa on lapselleni sopiva kasvatusfilosofia 0 0,5 (5)
Koulussa on hyvä työskentelyrauha 1,6 (2) 0,6 (6)



58

sopivaa painotettua opetusta (18 %) ja Koulusta on hyvä yleinen vaikutelma (15,6 %).

Korkeakoulutetuissa perheissä nousi esille selkeästi kaksi yläkouluvalintaperustelua, Koulu

tarjoaa sopivaa painotettua opetusta (35  %)  ja Noudatimme lapsen omaa toivetta (23,2

%), joiden ensimmäisten sijojen määrä oli lähes 60 prosenttia kaikista perusteluista.

Tärkeimmän kouluvalintaperustelun ja koulutuksen (korkeakouluttamattomat ><

korkeakoulutetut) välillä oli -

arvo=0,003**).

Korkeakouluttamattomat ja korkeakoulutetut valitsivat samalla lailla kysymyksen

noudatimme lapsen omaa toivetta kohdalla. Selvimmät erot korkeakouluttamattomien ja

korkeakoulutettujen välillä näkyivät kysymysten Koulu tarjoaa sopivaa painotettua

opetusta ja Koulusta on hyvä yleinen vaikutelma kohdalla, kuten seuraava kuvio 3.

selventää.

Kuvio 3. Tärkein kouluvalintaperustelu vanhempien koulutustason mukaan (%, kolme
tärkeintä, n=1078)
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Tämän aineiston mukaan (ks. kuvio 3) Lapsen toivetta kuunneltiin yhtä paljon, oli sitten

kyseessä korkeakouluttamaton tai korkeakoulutettu perhe. Korkeakouluttamattomat

perheet pitivät korkeakoulutettuja perheitä tärkeämpänä Koulusta saatua hyvää

vaikutelmaa. Vastaavasti korkeakoulutetut perustelivat korkeakouluttamattomia perheitä

useammin koulun valintaan vaikuttavan Koulun tarjoaman painotetun opetuksen.

Taulukko 19. Korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen perheiden eniten
esiintyneet perustelut yläkouluvalinnalleen

*Prosentit ovat vastausten esiintyvyys. Kysymys oli lomakkeessa muotoa valitse neljä tärkeintä . Jokainen vastaus

koodattiin numeroksi 1, jonka avulla esiintyvyys jokaisen kouluvalintaperustelun kohdalla pystyttiin ilmoittamaan.

Korkeakouluttamattomilla perheillä neljä eniten valittua kouluvalintaperustelua olivat:

Noudatimme lapsen omaa toivetta (18,1 %), Koulumatka on sopiva (15,5 %), Koulusta on

hyvä yleinen vaikutelma (15,1  %)  ja Lapseni ystävät menevät samaan kouluun (11,3 %).

Korkeakoulutetuilla perheillä myös kouluvalintaperustelu Noudatimme lapsen omaa

toivetta (16,8 %) nousi merkityimmäksi perusteluksi neljän tärkeimmän joukossa.

Seuraavina olivat Koulu tarjoaa sopivaa painotettua opetusta (14,5 %), Koulumatka on

sopiva (14,1 %) ja Koulusta on hyvä yleinen vaikutelma (14,0 %). Muuten tärkeimpien

perustelujen esiintyvyys molemmissa ryhmissä olivat samat, mutta neljän merkityimmän

joukkoon pääsi korkeakouluttamattomissa perheissä perustelu Lapseni ystävät menevät

Yläkouluvalintaperustelun esiintyvyys
Korkeakouluttamattomat %

(n=485*)
Korkeakoulutetut %

(n=3776*)
Koulusta on hyvä yleinen vaikutelma 15,1 (73) 14,0 (530)
Koulun tilat ovat hyvät 3,7 (18) 2,2 (83)
Koulun tarjoama opetus on laadukasta 7,6 (37) 9,0 (340)
Koulussa on hyvä kansainvälinen ilmapiiri 1,4 (7) 1,8 (68)
Lapseni ystävät menevät samaan kouluun 11,3 (55) 10,4 (392)
Omasta lähikoulusta on huono vaikutelma 2,9 (14) 4,3 (161)
Sisarukset ovat samassa koulussa 3,7 (18) 3,9 (148)
Koulumatka on sopiva 15,5 (75) 14,1 (533)
Noudatimme lapsen omaa toivetta 18,1 (88) 16,8 (635)
Halusimme välttää koulukiusaamista 1,6 (8) 1,8 (67)
Koulussa on hyvä valinnaisainetarjonta 3,1 (15) 2,2 (82)
Koulu tarjoaa sopivaa painotettua opetusta 9,3 (45) 14,5 (546)
Koulussa on lapseni tarvitsemaa erityisopetusta 1,4 (7) 0,7 (27)
Koulussa on vähän maahanmuuttajataustaisia lapsia 1,4 (7) 0,4 (15)
Koulussa on lapselleni sopiva kasvatusfilosofia 1,2 (6) 1,0 (38)
Koulussa on hyvä työskentelyrauha 2,5 (12) 2,9 (111)
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samaan kouluun ja korkeakoulutetuissa perheissä Koulu tarjoaa sopivaa painotettua

opetusta. Selkeä ero näkyi koulutustasojen välillä perustelussa Koulu tarjoaa sopivaa

painotettua opetusta: korkeakouluttamattomat (9,3 %) ja korkeakoulutetut (14,5 %).

Kuvio 4. Kouluvalintaperustelujen esiintyvyys vanhempien koulutustason mukaan (%,
neljä eniten esiintyvää perustelua, n=4261)

Yleisesti ottaen kouluvalintaperustelut esiintyivät hyvin samankaltaisesti, oli sitten

kyseessä korkeakouluttamaton tai korkeakoulutettu perhe. Kuviosta 4 voidaan havaita, että

suurin ero korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen perheiden välillä oli

kysymyksen, Koulu tarjoaa sopivaa painotettua opetusta kohdalla. Korkeakoulutetuille

perheille oli tärkeää, että koulusta johon lapsi haki, löytyi sopivaa painotettua opetusta.

Eniten merkintöjä sai niin korkeakouluttamattomissa kuin korkeakoulutetuissa perheissä

perustelu Noudatimme lapsen omaa toivetta. On tärkeää, että lapsen toiveet ovat ensisijalla

riippumatta siitä mikä on vanhempien koulutustaso.

Perusteluita kysyttäessä oli mahdollisuus myös vastata kohtaan Jokin muu mikä, johon oli

laittanut oman perustelunsa 70 vastaajaa: 10 korkeakouluttamatonta perhettä ja 60

korkeakoulutettua perheitä. Tärkeimmän perustelunsa Jokin muu, mikä kohtaan oli
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laittanut 4 vastaajaa korkeakouluttamattomista perheistä ja korkeakoulutetuista perheistä

19. Tähän kohtaan oli merkitty usein esimerkiksi painotus, johon oli haettu tai maininta

koulun olevan lähikoulu.

5.3 Kouluvalintaorientaatiot

Varianssianalyysin avulla selvitin vaihtelevatko kouluvalintaorientoituneisuus

asuinkunnan, vanhempien koulutustason tai lapsen viimeisimmän koulutodistuksen

keskiarvon mukaan ja onko asuinkunnalla, vanhempien koulutustasolla ja lapsen

viimeisimmällä keskiarvolla tilastollisesti merkitsevä yhdysvaikutus

kouluvalintaorientoituneisuuteen. Jokaisen neljän kouluvalintaorientaation kohdalla

vastaajat jaettiin kahteen ryhmään kunnan ja koulutuksen mukaan: espoolaisiin ja

vantaalaisiin sekä korkeakouluttamattomiin ja korkeakoulutettuihin. Lisäksi vastaajat oli

jaettu kuuteen ryhmään lapsen viimeisimmän keskiarvon mukaan.

Niin kuin myös aiemmin kerroin (luku 4.2.3), Yhtenäiskouluorientaatio-summamuuttuja

koostui väittämistä, jotka ihannoivat kaikille yhtenäistä peruskoulua ja kannattivat ajatusta,

että perhe ei tee kouluvalintaa vaan kunta on suurimmassa kouluun osoittajan roolissa.

Taulukon 20 avulla voidaan tarkastella yhtenäiskouluorientaation tunnuslukuja kunnan,

koulutuksen ja lapsen viimeisimmän todistuksen keskiarvon mukaan.

Taulukko 20. Yhtenäiskouluorientaation tunnusluvut muuttujittain

KUNTA Espoo Vantaa
N M SD N M SD F P

620 3,14 0,80 431 3,40 0,88 3,93 0,048*
KOULUTUS        Korkeakouluttamattomat        Korkeakoulutetut

N M SD N M SD F P
123 3,46 0,87 928 3,22 0,84 6,26 0,012*

LAPSEN 9,5-10 9-9,4
VIIMEISIMMÄN N M SD N M SD F P
TODISTUKSEN 58 3,20 0,82 206 3,15 0,90 .533 0,751

KESKIARVO 8,5-8,9 8-8,4
N M SD N M SD

280 3,22 0,81 304 3,29 0,83
7,5-7,9 <7,4

N M SD N M SD
125 3,30 0,85 78 3,42 0,89
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Perheet erosivat toisistaan tilastollisesti melkein merkitsevästi kunnan ja koulutuksen

mukaan, kun kyseessä oli yhtenäiskouluorientoituneisuus (Levenen testi 0,40). Lapsen

viimeisimmän keskiarvon mukaan ei tilastollisesti merkitsevää eroa

yhtenäiskouluorientoituneisuudessa löytynyt. Vantaalaiset suhtautuivat myönteisemmin

kuin espoolaiset yhtenäiskouluun. Tarkasteltaessa taas koulutusta, korkeakouluttamattomat

olivat yhtenäiskouluorientoituneempia kuin korkeakoulutetut. Toisin sanoen vantaalaiset ja

korkeakouluttamattomat suhtautuivat myönteisemmin siihen, että peruskoulut olisivat

kaikille yhtenäisiä ja kunta osoittaisi koulun. Edellistä tulosta vahvistaa myös

epäparametrinen Mann-Whitneyn U-testi, jonka mukaan kunnan (p=0,000***) ja

koulutuksen (p=0,000***) perusteella vastaajat erosivat suhtautumisessaan

yhtenäiskouluun toisistaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Lisäksi epäparametrisen

testin mukaan vastaajat erosivat myös lapsen viimeisimmän keskiarvon (p=0,004**)

perusteella yhtenäiskouluun suhtautumisessa tilastollisesti merkitsevästi. Yhtenäiskouluun

suhtauduttiin sitä myönteisemmin mitä huonompi lapsen keskiarvo oli.

Kuvio 5. Yhtenäiskouluorientaatio kunnan ja koulutuksen mukaan

Tässä aineistossa niin Espoossa kuin Vantaalla korkeakouluttamattomat olivat enemmän

yhtenäiskouluorientoituneita kuin korkeakoulutetut (ks. kuvio 5). Kaikista eniten
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yhtenäiskoulua kannattivat vantaalaiset korkeakouluttamattomat ja vähiten espoolaiset

korkeakoulutetut. Erot olivat kuitenkin erittäin pienet.

Seuraavassa taulukossa esitetään koulumarkkinaorientaation tunnuslukuja (ks. taulukko

21). Koulumarkkinaorientaatio-summamuuttujan väittämät koskivat vapaata

kouluvalintaa. Valitsijan roolissa ovat joko vanhemmat tai lapsi itse ja vanhemmalle

halutaan turvata mahdollisuus vapaaseen kouluvalintaan. Oppilaalla sen sijaan tulee olla

lahjakkuuden tai kiinnostuksen perusteella mahdollisuus valita oppiaineita joita itse haluaa.

Taulukko 21. Koulumarkkinaorientaation tunnusluvut muuttujittain

Koulumarkkinaorientoituneisuuden suhteen perheet erosivat toisistaan kunnan mukaan,

mutta eivät vanhempien koulutuksen ja lapsen viimeisimmän todistuksen keskiarvon

mukaan (Levenen testi 0,115). Vantaalaiset suhtautuivat koulumarkkinoihin

myönteisemmin kuin espoolaiset. Vantaalaiset suhtautuivat siis myönteisemmin kuin

Espoolaiset siihen, että lapsella ja vanhemmilla olisi mahdollisuus vapaasti valita koulu

esimerkiksi lapsen kiinnostuksen tai lahjakkuuden mukaan. Vaikka kunnan päävaikutus

koulumarkkinaorientoituneisuuteen oli tilastollisesti merkitsevä, jälkitestejä ei tarvita,

koska muuttujassa oli vain kaksi luokkaa. Tuloksia vahvisti epäparametrinen testi, jonka

mukaan kunnan (p=0,005**) perusteella ihmiset erosivat suhtautumisessaan

koulumarkkinoihin toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Lisäksi myös koulutuksen

(p=0,000***) ja lapsen viimeisimmän keskiarvon (p=0,000***) perusteella vastaajien

KUNTA Espoo Vantaa
N M SD N M SD F P

620 3,56 0,77 430 3,69 0,75 4,05 0,044*
KOULUTUS        Korkeakouluttamattomat        Korkeakoulutetut

N M SD N M SD F P
123 3,83 0,72 927 3,59 0,77 .74 0,391

LAPSEN 9,5-10 9-9,4
VIIMEISIMMÄN N M SD N M SD F P
TODISTUKSEN 58 3,56 0,71 206 3,51 0,77 1,12 0,348

KESKIARVO 8,5-8,9 8-8,4
N M SD N M SD

279 3,60 0,79 304 3,67 0,78
7,5-7,9 <7,4

N M SD N M SD
125 3,68 0,76 78 3,70 0,65
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suhtautuminen koulumarkkinoihin erosi toisistaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi.

Korkeakouluttamattomat ja vantaalaiset suhtautuivat epäparametristen testien perusteella

myönteisemmin koulumarkkinoihin. Koulumarkkinoihin suhtautuminen oli myös sitä

myönteisempää mitä huonompi lapsen keskiarvo oli. Halusin vielä havainnollistaa kuntien

ja koulutuksen suhdetta koulumarkkinaorientaatioon kuvion 6. avulla.

Kuvio 6. Koulumarkkinaorientaatio kunnan ja koulutuksen mukaan

Tässä aineistossa Espoossa korkeakouluttamattomat ja korkeakoulutetut olivat lähes yhtä

koulumarkkinaorientoituneita, hieman enemmän koulumarkkinoita kannattivat kuitenkin

Espoossa korkeakouluttamattomat. Myös Vantaalla korkeakouluttamattomat olivat

enemmän koulumarkkinaorientoituneita kuin korkeakoulutetut, mutta ero oli hieman

suurempi. Kaikista eniten koulumarkkinoita kannattivat vantaalaiset

korkeakouluttamattomat ja vähiten espoolaiset korkeakoulutetut.

Oppilastaustaorientaatio-summamuuttuja väittämät kuvasivat sitä, että taustoiltaan

erilaiset oppilaat kuuluvat koulun arkeen. Oppilastaustaorientaation (Levenen testi 0,511)

suhteen perheet eivät eronneet toisistaan kunnan, koulutuksen eikä lapsen viimeisimmän

todistuksen mukaan: ei parametrisen eikä epäparametrisen testin mukaan (ks. liite 6,
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varianssianalyysi ja epäparametristen analyysien luvut). Kaikki perheet eri

koulutusryhmissä, molemmissa kunnissa ja perheet lapsen viimeisimmän todistuksen

keskiarvon mukaan katsoivat että, olivat lähes jokseenkin samaa mieltä siitä, että eri

taustoista tulevat oppilaat ovat myönteinen asia koulussa.

Tulevaisuusorientaatio-summamuuttuja kuvasi sitä, pitivätkö vanhemmat

yläkouluvalintoja merkityksellisinä lapsen tulevaisuuden kannalta ja ajattelivatko he jatko-

opintomahdollisuuksien olevan riippuvaisia yläkouluvalinnoista. Seuraavaksi

tulevaisuusorientaation tunnuslukuja taulukossa 22.

Taulukko 22. Tulevaisuusorientaation tunnusluvut muuttujittain

Perheet erosivat toisistaan tilastollisesti melkein merkitsevästi koulutuksen ja lapsen

viimeisimmän keskiarvon mukaan, kun kyseessä oli tulevaisuusorientoituneisuus (Levenen

testi 0,098). Korkeakoulutetut suhtautuivat yläkouluvalinnan vaikuttavuuteen tulevaisuutta

ajatellen korkeakouluttamattomia myönteisemmin. Mielenkiintoinen tulos löytyi

tulevaisuusorientoituneisuudesta suhteessa lapsen viimeisimpään keskiarvoon.

Tulevaisuusorientoituneisuus oli sitä huonompi mitä huonompi oli lapsen viimeisimmän

koulutodistuksen keskiarvo. Toisin sanoen mitä heikompi lapsen todistuksen keskiarvo oli,

sen vähemmän vanhemmat uskoivat yläkouluvalinnan vaikuttavan jatko-

opintomahdollisuuksiin. Epäparametrinen testi tuki tätä tulosta (p=0,001**).

Koulutustason ja viimeisimmän todistuksen keskiarvon yhdysvaikutus oli myös

KUNTA Espoo Vantaa
N M SD N M SD F P

615 3,05 1,12 411 2,91 1,27 0,04 0,834
KOULUTUS        Korkeakouluttamattomat        Korkeakoulutetut

N M SD N M SD F P
117 2,87 1,35 909 3,01 1,16 5,54 0,019*

LAPSEN 9,5-10 9-9,4
VIIMEISIMMÄN N M SD N M SD F P
TODISTUKSEN 57 3,13 1,16 204 3,08 1,18 2,37 0,038*

KESKIARVO 8,5-8,9 8-8,4
N M SD N M SD

277 3,03 1,15 294 2,98 1,19
7,5-7,9 <7,4

N M SD N M SD
119 2,96 1,21 75 2,64 1,21
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tilastollisesti merkitsevä (varianssianalyysi), F (1, 1026)= 3,25, p=0,006** 016.

Korkeakouluttamattomat suhtautuivat kielteisimmin tulevaisuusorientaatioon, jos lapsen

todistuksen keskiarvo oli erinomainen. Sen sijaan korkeakoulutetut suhtautuivat kaikista

myönteisimmin tulevaisuusorientoituneisuuteen, kun lapsella oli keskiarvoltaan

erinomainen koulutodistus. Seuraava kuvio havainnollistaa koulutuksen ja lapsen

viimeisimmän keski-arvon väliset erot (varianssianalyysi).

Kuvio 7. Tulevaisuusorientaatio lapsen viimeisimmän todistuksen keskiarvon ja
koulutuksen mukaan

Korkeakouluttamattomien ja korkeakoulutettujen suhtautuminen yläkouluvalinnan

vaikuttavuuteen jatko-opintoja ajatellen erosi toisistaan (ks. kuvio 7). Lapsen

viimeisimmän todistuksen keskiarvolla ei ollut suurta merkitystä

tulevaisuusorientoituneisuuteen korkeakoulutettujen keskuudessa. Oli lapsen keskiarvo

sitten mikä tahansa, korkeakoulutetut ajattelivat lähes samoin tavoin toistensa kanssa

yläkoulun vaikuttavuudesta jatko-opintoja ajatellen. Sen sijaan korkeakouluttamattomien

ajatukset vaihtelivat hyvinkin paljon sen suhteen mikä oli lapsen viimeisimmän todistuksen

keskiarvo.

Varianssianalyysin jatkoanalyysina tein Tukeyn-testin. Tukeyn testin mukaan

viimeisimmän todistuksen keskiarvon ollessa alle 7,4 ero 9,5-10 todistukseen oli

tilastollisesti melkein merkitsevä (0,05*). Tulevaisuusorientoituneisuus kaikista
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huonoimman koulumenestyksen oppilailla erosi kaikista eniten parhaimman todistuksen

keskiarvon oppilaisiin tilastollisesti merkitsevästi. Myös epäparametrisen testin mukaan

myönteisimmin yläkouluvalinnan vaikutuksesta jatko-opintomahdollisuuksiin suhtautuivat

ne perheet, joiden lapsen viimeisimmän todistuksen keskiarvo oli erinomainen, 9,5-10.

Kaikista kielteisin suhtautuminen tulevaisuuteen oli vanhemmilla, joiden lasten

viimeisimmän todistuksen keskiarvo oli alle 7,4. Mielenkiintoinen tulos oli, että kaikista

vähiten tulevaisuusorientoituneita olivat korkeakouluttamattomat perheet, joissa lapsen

viimeisin todistus oli ollut keskiarvoltaan erinomainen (ks. kuvio 7). Ehkä tämä kertoo

siitä, että korkeakouluttamattomissa perheissä, joissa lapsen koulutodistus on erinomainen,

uskotaan lapsen pärjäävän missä tahansa koulussa ja perheessä ajatellaan että,

yläkouluvalinnalla ei ole merkitystä jatko-opintomahdollisuuksiin tällaisessa tapauksessa.

Korkeakouluttamattomat perheet, joissa lapsen viimeisimmän todistuksen keskiarvo oli

erinomainen, siis uskoivat ja luottivat suomalaisen koulutusjärjestelmän tasa-arvoiseen

toteutumiseen.

6 TUTKIMUSPROSESSIN PÄÄTÖS

6.1 Tulosten yhteenveto

Tutkimukseni tarkoituksena oli lisätä tietoa korkeakouluttamattomien perheiden tekemistä

kouluvalinnoista, kouluvalintaperusteluista ja kouluvalintaorientaatioista. Pääpaino

tutkimuksessa oli tarkastella korkeakouluttamattomien tekemiä kouluvalintoja ja

kouluvalintaperusteluja suhteessa korkeakoulutettuihin perheisiin ja lisäksi tarkastella

kouluvalintaorientaatioita suhteessa kuntaan, koulutustasoon ja lapsen viimeisimmän

koulutodistuksen keskiarvoon. Mielenkiinto kohdistui myös kouluvalintojen tarkastelussa

kahden erilaista kouluvalintapolitiikkaa toteuttavan kunnan tutkimiseen: poikkeavatko eri

kouluvalintaa toteuttavan kunnan eri koulutustason ryhmät toisistaan tehdessä

kouluvalintoja? Seuraavassa taulukossa (taulukko 23) kokoan keskeisimmät

tutkimustulokseni koulutustasojen (kaksiluokkainen) mukaan, koska olinhan erityisen

kiinnostunut korkeakouluttamattomien tekemästä kouluvalintaprosessista  myös suhteessa

korkeakoulutettuihin perheisiin.
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Taulukko 23. Tulokset luokiteltuina vanhempien koulutustason mukaan

Päätulos tutkimuksessa oli, että eri koulutustason ihmiset erosivat toisistaan tarkasteltaessa

kouluvalintoja, kouluvalintaperusteluja ja kouluvalintaorientaatioita (ks. taulukko 23).

Kouluvalintaorientaatioista ainoastaan oppilastaustaorientoituneisuus  hakeutuminen

erilaiseen oppilastaustaan kuin oma tausta on  ei tuottanut eroa koulutustaustojen välille.

Molempien koulutusryhmien vanhemmat suhtautuivat kouluvalintaa tehdessä myönteisesti

erilaisen taustan omaaviin oppilaisiin lapsensa tulevassa yläkoulussa.

Korkeakouluttamattomat Korkeakoulutetut
Painotettuun opetukseen
hakeminen 3. ja 7. luokalla harvemmin useammin

Painotettuun opetukseen
hakeminen 1. luokalla
Espoossa

harvemmin useammin

Jokin muu kieli kuin
englanti tai ruotsi A1-
kieleksi

harvemmin useammin

Vapaaehtoisen A2-kielen
aloittaminen

harvemmin useammin

Vapaaehtoisen A2-kielen
aloittaminen Espoossa

harvemmin useammin

Hakeminen muuhun kuin
viranomaisen osoittamaan
lähikouluun

harvemmin useammin

Tärkein
kouluvalintaperustelu

Noudatimme lapsen omaa
toivetta

Koulu tarjoaa sopivaa
painotettua opetusta

Eniten esiintyvin
kouluvalintaperustelu

Noudatimme lapsen omaa
toivetta

Noudatimme lapsen
omaa toivetta

Yhtenäiskouluorientaatio myönteinen vähemmän myönteinen

Koulumarkkinaorientaatio myönteinen vähemmän myönteinen

Oppilastaustaorientaatio myönteinen myönteinen

Tulevaisuusorientaatio vähemmän myönteinen myönteinen
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Painotettuun opetukseen haki korkeakouluttamattoman perheen lapsi harvemmin kuin

korkeakoulutetun perheen lapsi sekä kolmannella että seitsemännellä luokalla. Tämä tulos

vahvistaa aiemmin tutkittua vanhempien koulutustason ja painotettuun opetukseen

hakeutumisen välistä yhteyttä (Seppänen, Rinne & Riipinen 2012, 233 236; Koivuhovi

2012; Kalalahti, Silvennoinen & Varjo 2015b). Korkeakoulutetut perheet hakevat

enemmän painotettuun opetukseen kuin korkeakouluttamattomat. Seppäsen, Rinteen ja

Sairasen (2012, 18) mukaan koulutusjärjestelmässä, joka sisältää kouluvalintojen

mahdollisuuden, oppilaat jakautuvat perhetaustan mukaisesti ja tämän tutkimuksen

tapauksessa myös koulutustaustan mukaisesti. Oppilaan perheen koulutustausta näyttää siis

vaikuttavan painotettuun opetukseen hakeutumiseen, joka myös osaltaan jakaa ihmisiä

koulutusjärjestelmässä ja kyseenalaistaa tasa-arvoisen koulutuksen toteutumisen.

Kouluvalintaperusteluissa korkeakoulutetut nostivat painotetun opetuksen tärkeimmäksi

perusteluksi valita koulu. Tämä tulos myötäilee Seppäsen (2006, 223) havaintoa, jonka

mukaan painotetun opetuksen perusteella koulun valitsivat juuri korkeakoulutetut. Sonja

Kosunen (2012) tarkasteli keskiluokkaisten vantaalaisäitien kouluvalintaperusteluita.

keskiluokasta, ja suositellessaan lapselleen hakemista yläkoulussa painotettuun

opetukseen, he yrittivät varmistella lapselleen parempia mahdollisuuksia lukio-opinnoille.

Äidit hakivat lapsilleen valinnoillaan painotetun opetuksen lisäksi myös vertaisryhmää,

joka toisi myönteistä asennetta muuhun opiskeluun ja yleisesti parempaa koulumenestystä.

Lapsen vertaisryhmän toivottiin olevan hyvää oppilasainesta ja oppilaiden perhetaustan

olevan samansuuntainen kuin omassa perheessä. Myös Maija Kukkolan (2014, 81) mukaan

painotettuun opetukseen hakeutuminen ei tarkoita aina sitä, että lapsi hakeutuisi sinne

omien kykyjensä vuoksi. Vahvempi syy hakeutua painotettuun opetukseen on hakeutua

juuri tietynlaisten ihmisten joukkoon. Korkeakoulutettujen perheiden lasten hakeutuminen

painotettuun opetukseen saattaa siis olla yhtäältä kykyjen tai kiinnostuksen mukaan

hakemista tai toisaalta pyrkimys saada tietynlaisen taustan mukaiset koulutoverit.

Korkeakouluttamattomat perheet hakeutuvat sen sijaan harvemmin painotettuun

opetukseen, ja sitä kautta heihin ei voida yhdistää samanlaista joko kykyjen mukaan tai

tietyn vertaisryhmän saamisen tavoitetta.

Lapsen toivetta kuunneltiin tässä tutkielmassa riippumatta vanhempien koulutustasosta,

vaikka Seppäsen (2006, 246) tutkimuksessa korkeakoulutetun perheen lapsi sai harvimmin

päättää kouluvalinnastaan. Tässä tutkimuksessa tuollaista koulutustasojen välistä eroa ei
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löytynyt. Tämä saattaa johtua siitä, että vastausvaihtoehdot oli annettu valmiina ja kuka ei

haluaisi mainita sitä, että lapsi ei itse omasta kouluvalinnastaan saisi päättää.

Tutkimuksen mukaan erityisesti englanti oli valittu A1-kieleksi ja ruotsia ei juurikaan.

Korkeakoulutetut valitsivat useammin kuin korkeakouluttamattomat A1-kieleksi jonkin

muun kielen kuin englannin tai ruotsin. Teija Kangasvierin, Elisa Miettisen, Pirkko

Kukkohovin ja Marita Härmälän (2011, 55) mukaan kielten opiskelu on vähentynyt

perusopetuksessa ja alueiden erot ovat kasvaneet. Oman tutkimukseni mukaan myös

koulutustason mukaiset erot kielten opiskelussa olivat suuria.  Korkeakouluttamattomat

valitsivat vapaaehtoisen A2-kielen harvemmin kuin korkeakoulutetut.

Vantaalla ei näkynyt koulutustasojen välistä eroa kouluvalinnoissa. Espoossa

ensimmäisellä luokalla aloitti painotetussa opetuksessa ja valitsi vapaaehtoisen A2-kielen

harvemmin korkeakouluttamattoman perheen lapsi. Venla Berneliuksen (2013, 69 70)

mukaan, joka on tutkinut Helsingin avointa kouluvalintatilaa, kouluvalinnat ovat saaneet

aikaan sosiaalista eriytymistä koulutusjärjestelmän sisällä. Myös koulut ovat alkaneet

eriytyä toisistaan. Perheiden koulutustasojen suhteen eriytyvä peruskoulu näyttäisikin

esiintyvän erityisesti avoimen kouluvalinnan tilassa, jossa kouluvalintamahdollisuuksia on

enemmän. Varjon ja Kalalahden (2011) mainitsemat kunnalliset koulumarkkinat ovat

näkyvissä ainakin osassa suurimpia kuntia. Suomen kokoisessa valtiossa on 317 kuntaa

(Kaupunkien ja kuntien lukumäärä 2015) ja joissain määrin myös 317 tapaa toteuttaa

koulutusta, vaikka perusteet opetussuunnitelmassa ovatkin samat. Jää nähtäväksi miten

tasa-arvoisen koulutuksen mahdollistaminen Suomessa ja Suomen kunnissa toteutuu

tulevaisuudessa, mikäli kuntien päätösvalta koulutuksessa lisääntyy ja jos

kouluvalintamahdollisuudet laajenevat koskemaan myös pienempiä kuntia. Toisaalta myös

nyt kunnissa ollaan eriarvoisessa asemassa, koska kouluvalinnat ovat enemmän näkyvissä

suurissa kaupungeissa.

Korkeakouluttamattomien perheiden lapset hakivat muuhun kuin viranomaisen

osoittamaan lähikouluun harvemmin kuin korkeakoulutettujen perheiden lapset. Tämä

tulos tukee aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan korkeammin koulutetut perheet

hakeutuvat useammin pois lähikoulusta (ks. luku 3.2). Erityisesti mitä korkeampi äidin

koulutus on, sitä helpommin hakeudutaan muuhun kouluun kuin oman alueen lähikouluun

(ks. esim. Seppänen 2006, 183; Seppänen, Rinne & Riipinen 2012, 233). Miksi

lähikoulusta halutaan pois? Haetaanko tällä jonkinlaista erottautumista muista? Seppäsen
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mukaan (2006, 272) kouluvalintatilanteessa osa vanhemmista pohtii koulujen arvoa

perusteella kouluvalintapolitiikka ylläpitää sosiaalisen taustan mukaisesti jakautumista

koulutusjärjestelmässä ja koulujen välillä.

Luvussa 2.2 esittelin Rädyn ja Kasasen aiempaa tutkimusta opiskelumotivaatiosta, jonka

todettiin olevan samanlainen niin ammatillisen kuin akateemisen perheen jälkikasvulla.

Sen sijaan arvot ja asenteet ovat erilaiset sen suhteen mitä koululta halutaan. (Räty &

Kasanen, 2013, 1116.) Omassa tutkimuksessani kävi ilmi, että puhuttaessa

kouluvalinnoista, kouluvalintaperusteluista tai erilaisista kouluvalintaorientaatioista

tulokset ovat samansuuntaiset. Tietynlainen koulutustausta tuo mukanaan tietynlaista

suhtautumista, asenteita ja arvoja, jotka vaikuttavat myös kouluvalintaprosessiin.

Koulutustaustan vaikutus ei ole kuitenkaan näin yksiselitteinen. Kalalahti, Sakari

Karvonen & Ossi Rahkonen (2011, 234 235) toteavat, että pelkästään kiinnittämällä katse

perheen asemaan yhteiskunnassa (esim. koulutus) ei voida selittää koulusaavutuksia tai

kouluasenteita tarpeeksi hyvin. Subjektiiviset sosiaalisen aseman mittarit voivat olla yksi

ratkaisu tulevaisuuden tutkimukseen eli se, kuinka oppilas itse arvioi oman

yhteiskunnallisen asemansa perheensä kautta. Näyttääkin siltä, että Erolan (2010b, 39 40)

pohtima luokka-asennoitumisen vaikeus onkin todellisuudessa ehkä avain esimerkiksi

vanhempien koulutusstrategioiden tai kouluvalinta-asenteiden tutkimukseen. Ymmärrys

omasta paikasta suhteessa muihin ihmisiin voi selittää myös kouluvalintoja ja siitä voi

saada kattavaa ja luotettavaa tietoa.

Korkeakouluttamattomat ja vantaalaiset suhtautuivat myönteisimmin ajatukseen kaikille

yhtenäisestä peruskoulusta ja siitä että kunta osoittaa koulupaikan. Mielenkiintoista on se,

että myös vapaata kouluvalintaa eli vanhempien mahdollisuuksia valita lapselleen koulu ja

lapsen valinta oman kiinnostuksen tai kykyjen mukaan suhtauduttiin Vantaalla ja

korkeakouluttamattomien perheissä myönteisemmin. Tulos vahvistaa ja tarkentaa

Kalalahden, Silvennoisen ja Varjon (2015b, 394) samasta aineistosta saatuja tuloksia,

joiden mukaan vapaata kouluvalintaa kannattavat alemmat yhteiskuntaluokat (vrt.

korkeakouluttamattomat). Sen sijaan tulokset eriävät yhtenäisen peruskoulun kannatuksen

osalta, joka sai tukea Kalalahden, Silvennoisen ja Varjon tuloksissa erityisesti korkeasti

koulutetuilta perheiltä. Tulosten eriäväisyys saattaa johtua käytettyjen mittareiden

erilaisuudesta  yhtenäisen peruskoulun kannatuksen mittari piti aiemmassa tutkimuksessa

sisällään myös oppimistulosten eriytymisen ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä (Kalalahti,
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Silvennoinen ja Varjo 2015b, 394). Tästä tutkielmasta saatu tulos

korkeakouluttamattomien ja vantaalaisten myönteisemmästä suhtautumisesta yhtenäiseen

peruskouluun sekä myös vapaaseen kouluvalintaan saattaa olla merkki siitä, että Vantaalla

ei ole näkyvissä todellisia kouluvalintamahdollisuuksia.

Korkeakouluttamattomat suhtautuivat yläkouluvalinnan vaikuttavuuteen tulevaisuutta

ajatellen kielteisemmin kuin korkeakoulutetut. He ajattelivat yläkouluvalinnan olevan

merkityksettömämpää eli he jollain tavalla uskoivat enemmän koulutusjärjestelmämme

tarjoavan tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Kouluissa, joissa vanhempien koulutus on

keskimääräistä heikompi, on myös kielteisempi asennoituminen opiskeluun ja keskimäärin

heikompi koulumenestys (Kuusela 2010, 47). Jos perhetaustasta tulevat asenteet ja arvot

herkästi siirtyvät vanhemmilta lapsille, miten lapsi voi motivoitua opiskeluun kielteisesti

suhtautuvassa ilmapiirissä? Vanhemmilla on lisäksi hyvin aikaisessa vaiheessa käsitys

siitä, mihin kouluun lapsi menee peruskoulun jälkeen. Rädyn (2006, 12)

seurantatutkimuksen mukaan jo peruskoulun alkaessa vanhemmista 60 prosentilla oli

selkeä käsitys siitä, että lapsi jatkaa erittäin tai melko varmasti lukiossa. Lapsen

koulunkäyntiin vaikuttavat monet eri asiat ja vanhempien keskimääräinen koulutus voi

kertoa taustalla olevista tekijöistä, jotka joko tukevat lasten koulunkäyntiä tai eivät

(Kuusela 2010, 48). Korkeakouluttamattomien kielteisempi suhtautuminen

yläkouluvalintojen vaikuttavuuteen jatko-opintoihin osaltaan selittää sitä, miksi

korkeakouluttamattomien perheiden lapset pysyvät yläkouluun siirtymisvaiheessa

lähikoulussa eivätkä pyri painotetun opetuksen kautta valikoitumaan

koulutusjärjestelmässä. He eivät näe syytä tällaiseen toimintaan.

Koululta odotetaan siis hyvin eri asioita (ks. Metso 2004, 109) sen suhteen mikä on

perheen koulutustausta. Suhtautuminen yläkouluvalintojen vaikuttavuudesta jatko-

opintomahdollisuuksiin oli myös myönteisempää perheissä, joissa lapsella oli

keskiarvoltaan erinomainen koulutodistus ja kielteisintä, jos keskiarvo koulutodistuksessa

oli alle 7,4. Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä valikoidutaan usein koulutodistuksen

keskiarvon mukaan esimerkiksi painotetun opetuksen luokalle, joten ei ole ihme, jos

heikompien kouluarvosanojen lasten vanhemmat eivät halua nähdä yläkouluvalinnan

vaikuttavan jatko-opintomahdollisuuksiin. Myöhemmin myös esimerkiksi hakiessa toisen

asteen koulutukseen koulutodistuksen keskiarvolla on merkitystä mihin opiskelupaikkaan

pääsee sisälle. Tutkimuksesta on tullut merkkejä siitä, että perhetaustan ja erityisesti
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koulutustaustan merkitystä ei voida unohtaa tulevissa koulumarkkinoita tarkastelevissa

tutkimuksissa.

6.2 Luotettavuuden tarkastelu

Tarkastelun kohteena tässä tutkimuksessa olivat kouluvalinnat, kouluvalintaperustelut ja

kouluvalintaorientaatiot. Näiden ilmiöiden mittaamisen onnistumista voidaan tarkastella

validiteetin avulla. Onko mitattu juuri sitä mitä on toivottu mitattavan? (Nummenmaa

2009, 360 361; Karjalainen 2010, 23.) Käyttäytymistieteissä on haasteellista määritellä

käsitteet ja laatia mittarit. Kysymysten tulee merkitä kaikille vastaajille samaa asiaa ja

kysymyksellä tulee mitata juuri sitä asiaa, jota on tarkoitettukin mitattavan. (Karjalainen

2010, 23.)

Validiteetti voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen: sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin

Sisäisessä validiteetissa tärkeässä osassa ovat mittarit ja muuttujat. (Karjalainen 2010, 16.)

Kouluvalinnoissa tutkin kolmea eri ulottuvuutta: painotettuun opetukseen hakeminen, A1-

ja A2-kielten valintaa ja hakemista muuhun kuin viranomaisten osoittamaan lähikouluun

tai hakemista lähikouluun. Kyselylomakkeessa kysytty painotettuun opetukseen hakeminen

eri luokka-asteilla oli melko selkeä. Kuitenkin vastaajat saattoivat ymmärtää väärin oliko

kyseessä painotettu opetus vai valinnainen opetus. Näiden ero saattaa olla vanhempien

näkökulmasta epäselvä ja hiuksenhieno. Kielten (A1 ja A2) kohdalla taas ei voida tietää

sitä, kuinka moni oikeasti muistaa, mitä A1-kieli ja A2-kieli konkreettisesti tarkoittavat.

Yläkoulupaikan hakeminen ymmärretään eri tavoin eri perheissä. Joku saattaa ajatella

hakeneensa kouluun, vaikka onkin aloittanut lähikoulussa ja hakenut siis lähikouluun.

Kunnilla on myös eroa siinä, kysytäänkö lähikoulutoivetta. Espoossa lähikoulutoiveen

antaa jokainen, mutta ei voida tietää kuinka moni mieltää tämän toiveen esittämisen

kouluvalinnaksi.

Yläkoulun valintaan vaikuttavat perustelut olisi parempi ollut kysyä avoimina

kysymyksinä (ks. luku 3.1.3) toisin kuin tässä tutkimuksessa, jossa perusteluja kysyttiin

valmiina vastausvaihtoehtoina. Valmiit vastausvaihtoehdot tuli asettaa

tärkeysjärjestykseen. Tämän lisäksi oli myös mahdollisuus vastata avoimeen kysymykseen.

Tässä kyselylomakkeessa olevat kouluvalintaperustelujen vaihtoehdot olivat mielestäni
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osittain onnistuneita, mutta jotain parannettavaa niissäkin olisi ollut. Esimerkiksi väittämät

valinnaisainetarjonnasta ja painotetusta opetuksesta saattoivat mennä vanhempien

näkökulmasta mahdollisesti sekaisin, koska niiden ero ei ole suuri. Monet

vastausvaihtoehdoista myös vaatisivat selkeästi tietoa, jota vanhemmilla ei välttämättä ole

ollut tulevasta koulusta kuten, koulun tilat ovat hyvät, koulun tarjoama opetus on

laadukasta, koulussa on lapselleni sopiva kasvatusfilosofia ja koulussa on hyvä

työskentelyrauha. Vastausvaihtoehdoista saatettiin valita mieluummin sellaiset

vaihtoehdot, jotka tuntuivat tutummilta ja joihin oli helppo samaistua.

Tutkimuksessa olisi kaivattu myös vanhempien ikää tai syntymävuotta, koska myös

ajatukset ja mielipiteet muuttuvat iän myötä. Näitä aineistossa ei kysytty. Ainoastaan oli

osio, jossa kysyttiin asuinaikaa Suomessa. Tämä ei kuitenkaan antanut vastausta ihmisen

iästä. Tein

Tein ristiintaulukoinnin koulutuksen ja iän kanssa, joka antoi minulle taas uutta

mietittävää. Opiston korkeimmaksi tutkinnokseen nimenneet olivat selkeästi vanhempia

ihmisiä, mikä on tietenkin luonnollista opistoasteen poistuttua 1990-luvulla. Tämä oli

myös osa testauksistani, kun mietin mihin ryhmään opiston käyneet ihmiset asetan. Kun

laitoin opiston suorittaneet osaksi korkeakouluttamattomien ryhmää, koulutustasojen

välille  korkeakouluttamattomat ja korkeakoulutetut  ei noussut tilastollisesti merkitseviä

eroja esille esimerkiksi kouluvalintoja tarkastellessa. Opiston korkeimpana tutkintonaan

suorittaneet saivat siis korkeakouluttamattomien ryhmän näyttäytymään lähes

samanlaisena kuin korkeakoulutettujen ryhmän. Tuntuu, että opiston käyneet olivat jollain

tavalla erityinen ryhmä, koska he muistuttivat aika paljon tuota korkeakoulutettujen

ryhmää vaikka heillä ei korkeakoulututkintoa olekaan. Opiston käyneillä saattaa olla jotain

sellaista pääomaa, ehkä iän tuomaa osaamista ja tietoa, jota he luonnollisesti käyttävät

hyödykseen myös kouluvalintatilanteessa. Koulutuksen avulla tarkastelu on erittäin

vaikeaa ja monikerroksista, jonka tämäkin kertoi. Tämä seikka myös kertoi sen kuinka

aineisto on manipuloitavissa.

Kouluvalintaorientaation mittaamisessa pyrin mittaamaan suhtautumista erilaisiin asioihin,

joiden ajatellen vaikuttavan kouluvalintoja tehdessä. Mitä koululta odotetaan ja halutaan?

Summamuuttujien kohdalla minun täytyi hyväksyä se, että summamuuttujat tuli rakentaa

valmiin aineiston pohjalta enkä siis voinut vaikuttaa kysymysten sisältöön. Siellä esiintyviä

väittämiä pyrin yhdistelemään niin, että summamuuttujat kuvaisivat ja mittaisivat tiettyä

asiaa: minun tutkimuksessani siis suhtautumista eli orientoituneisuutta yhtenäiskouluun,
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koulumarkkinoihin, oppilastaustaan ja tulevaisuuteen. Oppilastaustaorientaatio-

summamuuttujan kohdalla ei täysin päästy siihen teemaan, joka näkyy aiemmassa

kouluvalintatutkimuksessa. Kouluvalintoihin on nähty tutkimusten mukaan vaikuttavan se,

että pyritään opiskelemaan samoista taustoista olevien ihmisten kanssa. Tässä

summamuuttujassa ihannoitiin erilaista oppilastaustaa ja tämä siis mittasi täysin eri asiaa.

Sen vuoksi saattaa olla mahdollista, että oppilastaustaorientaation kohdalla erot eivät

tulleet näkyviin. Jos olisin saanut rakennettua sellaisen summamuuttujan, joka olisi

summamuuttujan kohdalla voisivat olla erilaiset. Ihmisten ajattelu puhuttaessa

erilaisuudesta voi olla myös näennäisesti myönteistä, vaikka todellisuus saattaa olla hyvin

erilainen silloin kun puhutaan oman lapsen tulevista koulutovereista.

Erityisen ongelmallisena voi pitää läpi analyysin kulkevaa koulutustasomuuttujaa, joka oli

tämän tutkimuksen tärkein ja oleellisin muuttuja. Koulutustaso, joka oli jaettu kahteen

luokkaan korkeakouluttamattomiin perheisiin (n=328) ja korkeakoulutettuihin perheisiin

(n=2117), ryhmät erosivat kooltaan suuresti toisistaan. Voidaanko näin erisuuria ryhmiä

vertailla keskenään toisiinsa? Erityisen ongelmalliseksi tämän teki se, että jo yksikin

maininta, saattoi saada eroja aikaan, vaikka ne eivät todellisia eroja olisikaan olleet.

Kuitenkin päätin pitäytyä suunnitelmassani ja tehdä gradun juuri näin kun olen sen tehnyt,

koska ensinnäkin aineisto oli poikkeuksellisen vahva Suomen kokoisessa yhteiskunnassa

kattaessaan usean kunnan koko kuudesluokkalaisten ikäluokan vanhemmat. Toiseksi

tutkimuskohde  korkeakouluttamattomat  on sellainen ryhmä, jota on aina vaikea

tavoittaa ja tämän tutkielman vahvuutena on se, että kyseisestä tutkimuksesta oli kuitenkin

saatu laaja otos. Kuntien tasolla vastaajien epäsuhta määrä kahdessa eri tutkimuskunnassa

oli ongelmallinen. Vastanneiden määrä oli joissain tapauksissa myös erityisen vähäinen.

Olen kuitenkin yrittänyt korjata tätä käyttämällä Fisherin tarkkaa testiä sellaisten

ristiintaulukkojen kohdalla, joissa tämä ongelma tuli vastaan.

Ulkoinen validiteetti on tässä tutkimuksessa kuitenkin kärsinyt ongelmallisen

koulutusmuuttujan vuoksi. Ulkoisessa validiteetissa tarkastelun kohteena ovat tulosten

siirrettävyys ja yleistettävyys. Aineiston otoksen tulisi edustaa perusjoukkoa. (Karjalainen

2010, 16.) Suomen väestön koulutusrakenne eroaa merkittävästi tämän aineiston

koulutusrakenteesta. Aineistoon ovat vastanneet enemmän korkeamman koulutuksen

suorittaneet kuin vähemmän koulutetut. Suomen väestöstä suurin osa on kuitenkin

vähemmän koulutettuja. Tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä vain varauksellisesti,
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koska korkeakouluttamattomien osuus aineistossa on todella pieni (13,4 %) verrattuna

siihen mitä se todellisuudessa Suomessa on (70,7 %). Aineiston kohdejoukkokaan ei

edusta suomalaista väestöä, koska vastaajat ovat viiden suurimman kunnan

kuudesluokkalaisten lasten vanhempien ikäluokkaa. Tilastokeskuksen (2010) sivuilla voi

tarkastella aineiston kuntien ja koko maan prosenttiosuuksia korkea-asteen tutkinnon

suorittaneista. Koko maassa korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on tämän

Tilastokeskuksen taulukon mukaan 28 prosenttia. Sen sijaan kuntien tasolla korkea-asteen

tutkinnon suorittaneiden osuus oli tässä aineistossa: Espoo 44 (%), Helsinki 38 (%),

Tampere 32 (%), Turku 30 (%) ja Vantaa 29 (%). Aineiston kunnissa ihmiset ovat siis

lähtökohtaisesti koulutetumpaa kuin yleisesti Suomessa: erityisesti Espoossa. Lisäksi

aineistoon olivat suurelta osin vastanneet korkeakoulutetut henkilöt.  Tulokset ovat

kuitenkin suuntaa antavia ja erot eri koulutustason omaavien perheiden välillä ovat

selkeitä. Aiemmat koulutustutkimukset ovat osoittaneet tämän pro gradun kaltaisesti, että

korkeakoulutetut perheet valitsevat muita useammin esimerkiksi painotetun opetuksen

lapselleen.

Reliabiliteetin avulla päästään kiinni tutkimuksen toistettavuuteen (Metsämuuronen 2002,

11). Erot jotka ovat tutkimuksessa tulleet esiin, ovat aitoja eroja eivätkä johdu esimerkiksi

-testin avulla

saadut p-arvot kertovat esimerkiksi ristiintaulukkojen kohdalla erojen olevan todellisia.

Tässä tutkimuksessa yleisesti käytetty riskitaso 5%, tarkoittaa sitä, että kun väitetään

erojen olevan tässä tapauksessa koulutustasojen välillä, sadasta samoin tavoin toistetusta

tutkimuksesta vain viidessä tapauksessa tulos olisi erilainen (ks. esim. Metsämuuronen

2002, 33). Lisäksi voidaan tarkastella odotusarvoja, joita voidaan luonnehtia tärkeimmäksi

keskikohdan mitaksi jakaumassa (Laininen 2000, 209). Korkeakouluttamattomien

odotusarvo oli suurempi kuin saatu tunnusluku ja korkeakoulutettujen saatu tunnusluku oli

pienempi kuin odotusarvo kouluvalintojen ristiintaulukkojen kohdalla.  Näiden perusteella

tulokset eivät siis johdu sattumasta ja ovat todellisia.

Pyrin myös mahdollisimman selkeästi kuvaamaan mitä missäkin vaiheessa tein

tutkimusprosessin edetessä. Tämä lisää tutkimuksen toistettavuutta. Kysymyslomake ja

erityisesti ne osiot, joita tässä tutkimuksessa käytettiin, olivat hyvin laadittuja ja

tulkinnanvaraa ei liiemmin ollut.  Reliabiliteetti tarkastelua on käytetty hyödyksi

summamuuttujia laadittaessa. Lisäksi luotettavuutta on haettu tarkastelemalla huolellisesti

tilastollista yleistettävyyttä yleisesti käytettyjen tunnuslukujen kautta ja raportoimalla
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jokainen tunnusluku täsmällisesti. Summamuuttujien ja analyysien kuvaukset on tehty

myös erittäin huolella.

6.3 Pohdinta

Tutkimus on lisännyt hieman tietoa siitä, että perhetaustalla saattaa olla hyvinkin suuri

merkitys nykyisessä koulutusjärjestelmässä. Tutkimuksen ei aina tarvitse olla uutta tietoa

tai teoriaa luovaa vaan erilaisista ilmiöistä on hyvä saada useampia toisiaan tukevia

tuloksia  sellaisia, joita tämäkin tutkimus on antanut.

Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli lisätä keskustelua perhetaustan merkityksestä

peruskoulutuksen kentällä. Nämä tulokset ovat vain suuntaa antavia ja lisätutkimusta

tarvittaisiin. Millaisia keinoja voisi olla eri taustoista tulevien oppilaiden saamiseksi

lähestulkoon samalle viivalle ajatellen koulutusta? On normaalia, että ihmiset ovat erilaisia

ja erilaisista taustoista. Omasta mielestäni jotakin olisi kuitenkin sen asian suhteen tehtävä,

että matala koulutus ennakoi myös jälkikasvun matalaa koulutusta näinkin systemaattisesti.

Kaikille, heikommankin koulutuksellisen taustan omaaville, on annettu mahdollisuus

kouluttautua pitkälle. Jos tuota mahdollisuutta ei käytä hyväkseen, voidaan yksilöä itseään

syyttää kouluttamattomuudesta ja valinnoistaan elämässä. (Silvennoinen 2002, 199.)

Samanlainen ajatus näkyy kouluvalintojen kentällä. Kaikille annetaan periaatteessa

mahdollisuus valita miten haluaa, valita hyvin ajatellen omaa elämäänsä. Kuitenkaan ei ole

ajateltu perhetaustan vaikutusta ihmiseen ja ihmisen kompetenssiin tehdä valintoja. Väärin

valitessa yksilöä on helppo syyttää itseään tapahtuneesta.

Nyt on ollut puhetta lehdissä opinto-ohjauksesta ja sen vaikutuksesta yksilön

elämänkulkuun. Pidänkin erityisen tärkeänä, että myös alakouluun tulisi saada

jonkinnäköistä opinto-ohjausta, jossa puhe kytkeytyisi myös lasten omien kykyjen ja

vaihtoehtojen tunnistamiseen, ei vain valinnanmahdollisuuksien kertomiseen. Opinto-

ohjauksesta on liene turha haaveilla alakoulun puolella, mutta luokanopettajien

koulutuksessa tulisi olla lisäksi opintoja, jotka auttaisivat opettajia tunnistamaan resursseja

ja eri vaihtoehtoja eri perhetaustan oppilailla. Heillä täytyisi olla ymmärrystä perhetaustan

vaikutuksesta ihmisen elämään, asenteisiin ja kouluvalintaorientaatioihin. Pelkkä

kouluarvosanoihin katsominen ei auta oppilasta pääsemään omaksi kokemalleen alalle
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tulevaisuudessa. Tällä myös voitaisiin yrittää vähentää myöhemmin oppilaitoksissa

keskeyttäneiden määrää, koska mitä aiemmin nuori pääsee omaksi koetulle tielle, sitä

enemmän myös yhteiskunta siitä hyötyy. Vähemmän koulutettujen perheiden tulisi myös

ymmärtää se, että Suomessa on niin hyvä koulutusjärjestelmä, että kenellä tahansa on

mahdollista päästä kuinka korkealle tahansa koulutuksen kentällä. Se on rikkaus, että

kaikilla on tuo mahdollisuus. Se vain pitäisi käyttää.

Hilpelän (2004, 64) mukaan uusliberalistinen politiikka, jonka keskiössä on markkinat,

vaatii järjen käyttöä ja sopeutumista. Markkinoita ohjaa kuitenkin

jolloin kukaan ei voi ohjata markkinoita haluamaansa suuntaan eikä järjen käytöllä ole

mitään tekemistä markkinoiden kanssa. Uskallan olla hieman eri mieltä. Ehkä järki ja

markkinat eivät kohtaa, mutta tietynlaisia resursseja omatessaan yksilö selviytyy

markkinoilla ja sitä myötä uusliberalistisen ajattelun maailmassa paremmin. Esimerkiksi

korkeakoulutettujen perheiden lapsilla on koulumarkkinoilla toimiessa etulyöntiasema,

koska nämä vanhemmat siirtävät tietynlaista taustan mukaista koulutuksen arvostusta ja

asennoitumista koulutukseen eri tavoin kuin korkeakouluttamattomissa perheissä.

Jatkotutkimuksia ajatellen kouluvalinnan ympärillä näkyy vahvasti sosiaalinen ulottuvuus.

Esimerkiksi painotettuun opetukseen hakeudutaan osaltaan myös toiveena päästä

tietynlaisten ihmisten ympäröimäksi. Mielenkiintoista olisikin tutkia myös sitä miten

sisarukset perheessä muuttavat asennetta kouluvalintoihin. Minua alkoi kiinnostaa myös se

millainen mittari tulisi rakentaa, että saisimme selville onko esimerkiksi painotettuun

opetukseen hakeutumisen syynä oppilaan kyvyt tai kiinnostus vai tietynlainen

oppilastausta. Tulojen merkitys kouluvalinnoissa, kouluvalintaperusteluissa ja

kouluvalintaorientaatioissa olisi myös äärimmäisen kiinnostavaa, koska arvot ja asenteet

ovat hyvin erilaiset eri palkkatason perheissä.

Haasteena jatkotutkimuksia ajatellen voidaan pitää erityisesti sitä, että saataisiin myös

vähemmän koulutetut ihmiset vastaamaan erilaisiin kyselyihin. Heidän vastauksensa

olisivat erittäin tärkeitä, että tiedettäisiin tässäkin tutkielmassa osittain ristiriitaisten

asenteiden taustat paremmin. Lisäksi haasteena on kouluvalintatutkimuksessa sen kentän

monimuotoisuus ja ulottuvuus. Koulumarkkinoita koskevien jatkotutkimusten kannalta on

myös hyvä muistaa, että kouluvalintailmiö on nähtävissä vain suurissa kaupungeissa, eikä

se ole kaikkien todellisuutta.



79

Jos haluttaisiin tutkia enemmän koulutustaustan vaikutusta lapsen koulutusasenteisiin,

tulisi ottaa huomioon myös perheen vanhempien omat koulumuistot. Vanhempien

koulumuistot ovat olleet positiivisempia akateemisesti koulutetuilla vanhemmilla ja

kielteisempiä ammatillisesti koulutetuilla vanhemmilla. Vanhempien koulumuistoja ei ole

tutkittu juuri ollenkaan, vaikka ne saattaisivat antaa koulutuksen siirtymisestä sukupolvelta

toiselle kiinnostavaa tietoa. (Räty, 2003, 56.) Kehitysideoitakin kyselylomakkeen

laatimiseen tulevissa kouluvalintaa tutkivissa tutkimuksissa nousi mieleeni.

Kouluvalintaperustelujen kysyminen olisi hyvä muuttaa avoimeen muotoon tai

kouluvalintaperustelujen tulisi olla Likert-asteikollisia. Avoimessa muodossa olevat

vastausvaihtoehdot veisivät enemmän aikaa, mutta Likert-asteikollinen muuttujien

tarkastelu olisi nopeaa ja helppoa. Vastaajan iän kysyminen olisi myös hyvä, koska

esimerkiksi asenteet saattavat muuttua iän karttuessa. Perheen lapsiluku olisi myös tärkeä

selkeästi kysyä, koska näin voitaisiin tutkia onko lapsiluvulla yhteyttä kouluvalintoihin tai

kouluvalintaperusteluihin.

Koulumarkkinat luultavasti tulevat edelleen muuttamaan muotoaan ja jäämme odottamaan

kuinka tasa-arvoinen koulutus voidaan toteuttaa tulevaisuudessa, jos koulumarkkinat

näkyvät edelleen vain suurissa kaupungeissa. Lisäksi perhetaustan vaikutus perheiden

toimimiseen koulumarkkinoilla vaatisi edelleen tutkimusta ja erityisesti ne perheet, joissa

lapsi on valinnut eri tavoin kuin vanhempansa vaatisi selvitystä. Mitkä asiat vaikuttavat

poikkeavaan valintaan? Suomen koulutusjärjestelmän tutkiminen eri näkökulmista on

tärkeää. Tieteellinen tutkimus on luonteeltaan totuudenmukaista tietoon perustuvaa ja sitä

voitaisiin käyttää enemmän apuna poliittisessa päätöksenteossa. Suomi on täynnä

asiantuntijoita koulutuksen saralta: heidän vain pitäisi päästä kertomaan tarinansa.
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Liite 2. Aineiston muuttujat

Taulukko 24. Muuttujien tarkastelu

Muuttuja Lomakkeen kysymykset Vastausvaihtoehdot
Painotettu opetus 1. luokalta Onko lapsesi käynyt jotain

painotetun opetuksen luokkaa,
joka aloitetaan 1. luokalta?

ei ja kyllä (täydennä
painotus seuraavaan)

Painotettu opetus 3. luokalta Onko lapsesi käynyt jotain
painotetun opetuksen luokkaa,

joka aloitetaan 3. luokalta?

ei ja kyllä (täydennä
painotus seuraavaan)

Painotettu opetus 7. luokalta Yhdistetty: Mikäli lapsesi on ollut
alakoulussa painotetun opetuksen
luokalla, jatkaako hän samassa

painotetussa opetuksessa 7.
luokalla? Ja Haitteko lapsellesi
paikkaa sellaiselle painotetun

opetuksen luokalle, jolla hän ei ole
ennen ollut?

ei ja kyllä (täydennä
painotus seuraavaan)

A1-kieli
Mitä pakollista kieltä lapsesi on

opiskellut alkaen 3. luokalta (A1-
kieli)?

1=englanti, 2=ruotsi
(kielikylpy) ja 3=muut;

3-luokkainen

A2-kieli
Valitsiko lapsenne vapaaehtoisen

A2-kielen?
1=englanti, 2=ruotsi ja
3=muut; 3-luokkainen

Yläkoulupaikan hakeminen
Haitteko lapsellesi

yläkoulupaikkaa yhdestä tai
useammasta koulusta?

kyllä seuraavista
kouluista ja emme

hakeneet, hän aloittaa
kunnan osoittamassa

lähikoulussa
Kouluvalintaperustelut

Millä perusteilla päädyitte
valitsemaan yläkoulun?

Valitse neljä tärkeintä
kouluvalintaan

vaikuttanutta perustelua
numeroiden ne yhdestä

neljään (1=tärkein
perustelu ja

4=neljänneksi tärkein
perustelu). Perustelut

annettu valmiina
(n=17), viimeinen on

kohta jokin muu, mikä
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Liite 3. Summamuuttujien väittämien tarkastelu

Taulukko 25. Väittämien keskeiset tunnusluvut

Väittämä N Puut. Min. Max. M
Keski
hajont
a, SD

Vinous Vinous
SD

Huipuk
kuus

Huipuk.
SD

YK1 Kuntani tapa osoittaa oppilaille
lähikoulu on hyvä (k) 2402 215 1 5 3,90 1,18 -0,96 0,05 -0,02 0,10

YK2 Kaikki kuntani yläkoulut ovat niin
laadukkaita, että ei ole suurta merkitystä
missä koulussa lapseni opiskelee

2429 188 1 5 2,81 1,21 0,11 0,05 -1,23 0,10

YK3 Kaikkien tulisi mennä kunnan
osoittamaan lähikouluun, ellei muuhun
kouluun hakeutumiselle ole erityisiä perusteita

2483 134 1 5 2,75 1,26 0,25 0,05 -1,05 0,10

YK4 Peruskoulujen pitää olla
mahdollisimman samanlaisia 2511 106 1 5 3,00 1,19 0,03 0,05 -1,09 0,10

YK5 Kaikille yhteinen ja samanlainen
peruskoulu turvaa tasa-arvoisen yhteiskunnan 2476 141 1 5 3,65 1,15 -0,62 0,05 -0,55 0,10

KM1 Lapsellani on oltava oikeus valita se
painotettu oppiaine, jossa hän on lahjakas 2530 87 1 5 4,04 0,91 -0,87 0,05 0,39 0,10

KM2 Lapseni tulee saada valita nykyistä
enemmän häntä itseään kiinnostavia
oppiaineita

2530 87 1 5 3,54 1,07 -0,36 0,05 -0,77 0,10

KM3 Minulla pitää olla oikeus valita vapaasti
lapseni yläkoulu 2528 89 1 5 3,83 1,09 -0,73 0,05 -0,36 0,10

KM4 Vanhemmille olisi tarjottava nykyistä
enemmän mahdollisuuksia valita lapselleen
haluamansa yläkoulu

2477 140 1 5 3,21 1,14 -0,15 0,05 -0,88 0,10

KM5 Opetussuunnitelmassa tulisi olla
nykyistä enemmän tilaa oppilaiden omille
valinnoille

2486 131 1 5 3,52 1,03 -0,47 0,05 -0,59 0,10

OT1 Pidän hyvänä sitä, että lapseni luokalla
on kulttuuriselta taustaltaan erilaisia oppilaita 2521 96 1 5 3,75 1,07 -0,68 0,05 -0,23 0,10

OT2 Kotitaustaltaan erilaiset oppilaat
rikastuttavat lapseni koulunkäyntiä 2506 111 1 5 3,83 0,96 -0,73 0,05 0,09 0,10

OT3 Peruskoulun tulee tarjota lapselleni
mahdollisuus tutustua taustaltaan erilaisiin
lapsiin

2534 83 1 5 3,76 1,04 -0,61 0,05 -0,28 0,10

TO1 Yläkouluvalinnalla on merkitystä lapseni
jatko-opintomahdollisuuksille 2496 121 1 5 3,30 1,26 -0,31 0,05 -1,06 0,10

TO2 Valitsimme yläkoulun josta on muita
kouluja paremmat mahdollisuudet päästä
lapseni haluamaan lukioon/ ammattikouluun
(k)

1186 1431 1 5 2,87 1,35 0,04 0,07 -1,18 0,14

TO3 Valitsimme lapsellemme yläkoulun, joka
edistää siirtymistä tiettyyn lukioon/
ammattikouluun (k)

1211 1406 1 5 2,73 1,45 0,12 0,07 -1,39 0,14
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Liite 4. Summamuuttujien histogrammit

Kuvio 8. Yhtenäiskouluorientaatio-summamuuttujan histogrammi

Kuvio 9. Koulumarkkinaorientaatio-summamuuttujan histogrammi
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Kuvio 10. Oppilastaustaorientaatio-summamuuttujan histogrammi

Kuvio 11. Tulevaisuusorientaatio-summamuuttujan histogrammi



105

Liite 5. Yläkoulupaikkaan hakeminen

Taulukko 26. Yläkoulupaikkaan hakeminen 7. luokalla Espoossa ja Vantaalla

Liite 6. Oppilastaustaorientaatio-summamuuttujan varianssianalyysin ja epäparametristen
vastineiden tunnuslukuja

Taulukko 27. Oppilastaustaorientaatio-summamuuttujan tunnusluvut muuttujittain

ESPOO   Korkeakouluttamattomat Korkeakoulutetut
% n % n yht. (n)

Haki muuhun kuin
viranomaisten
osoittamaan
lähikouluun

51,2 22 62,8 309 331

Haki lähikouluun 48,8 21 37,2 183 204
yht. 100 43 100 492 535

VANTAA   Korkeakouluttamattomat Korkeakoulutetut
% n % n yht. (n)

Haki muuhun kuin
viranomaisten
osoittamaan
lähikouluun

24,3 18 25,5 85 103

Haki lähikouluun 75,7 56 74,5 248 304
yht. 100 74 100 333 407

KUNTA Espoo Vantaa
N M SD N M SD F P

615 3,70 0,90 428 3,80 0,86 0,35 0,555
KOULUTUS        Korkeakouluttamattomat        Korkeakoulutetut

N M SD N M SD F P
122 3,80 0,81 921 3,73 0,89 0,08 0,784

LAPSEN 9,5-10 9-9,4
VIIMEISIMMÄN N M SD N M SD F P
TODISTUKSEN 57 3,74 0,76 206 3,67 0,91 0,68 0,639

KESKIARVO 8,5-8,9 8-8,4
N M SD N M SD

278 3,69 0,95 302 3,81 0,85
7,5-7,9 <7,4

N M SD N M SD
123 3,74 0,77 77 3,81 0,93
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Varianssianalyysin epäparametrisen vastineen tunnusluvut: kunta (Mann-Whitney U, p=

.318), koulutus (Mann-Whitney U, p=.337), lapsen viimeisimmän todistuksen keskiarvo

(Kruskal-Wallis p= .824).


