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1 JOHDANTO

Ilmapiiri edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Ilmapiiri ja koulussa viihtyminen ovat tärkeitä myös
koulutyöskentelyn ja oppimisen kannalta (Ahonen 2008, 197, 208). Hyvä ilmapiiri ylläpitää opiskelumotivaatiota ja koulujen yhtenä merkittävänä haasteena voidaan pitää ilmapiirin parantamista. Pro
gradu -tutkielmani tutkimusaihe liittyy oppimismyönteisen ilmapiirin kehittämiseen yläkouluissa.
Tarkoituksenani on tutkia, millaiseksi opiskelijat kokevat ilmapiirin sekä millä osatekijöitä on eniten
yhteyttä ilmapiiriin. Avointen kysymysten avulla huomioin myös oppilaiden kehittämisehdotukset
ilmapiiriin liittyen. Pääpaino on siinä, miten oppilaiden vastauksiin perustuvien tutkimustulosten perusteella koulun ilmapiiriin liittyvää toimintakulttuuria ja oppimisympäristöjä pystytään kehittämään
oppimista edistävään suuntaan. Tutkielma kuvaa sen hetkistä tilannetta paljastaen, miten opiskelijat
kokevat oppimisilmaston laadun kyselyn toteuttamishetkellä ja millaisia asioita kyselyn perusteella
oppimista tukevan ilmapiirin oppilaslähtöisessä kehittämisessä tulisi painottaa.
Tutkin koulun opiskeluilmapiiriä ja oppilaiden kehittämisehdotuksia toukokuun 2016 aikana opettajien avustuksella keräämäni aineiston avulla. Paperisen kyselylomakkeen laatimiseen, aineiston koodaamiseen, analysointiin ja tulkintaan kului aikaa. Kyselylomake piti sisällään Likert asteikollisia
monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä koulun ilmapiirin osa-alueisiin liittyen. Kohdistin
kyselyn Rovaniemen alueen yläkouluille kokonaisotantana. Alueen seitsemästä yläkoulusta neljä
lähti mukaan ja kyselyyn vastasi kaikkiaan 678 oppilasta. Sain vastauksia riittävän määrän, jotta
tutkielmaa oli mahdollista syventää eri menetelmin. Käytin Mixed methods tutkimusmenetelmiä, kuten määrällistä pääkomponenttianalyysiä muodostaakseni summamuuttujat sekä jäsentääkseni kokonaisuutta. Lisäksi käytin kuvailevia tunnuslukuja, varianssianalyysiä, AMOS mallinnusohjelmaa
sekä teoriaohjaavaa laadullista sisällönanalyysia tutkimuskysymysten selvittämiseen. Tutkielma on
monimenetelmäinen, jolloin mukana on myös aineistolähtöisiä oppilaiden kehittämisehdotuksia. Kattava aineisto tarjoaa luotettavaa tietoa ja on käytettävissä opetuksen kehittämistoimintaan laajemminkin. Analysoin aineiston ja testasin reliabiliteettia sekä validiteettia SPSS ohjelmiston ja sen lisäosien
avulla. Oletin muutoksilla ilmapiirin eri osatekijöissä, kuten sosiaalisissa suhteissa, viihtymisessä tai
koulun toimintatavoissa olevan yhteyksiä ilmapiiriin. Kehittämistutkimus on jatkuva ja pitkäjänteisyyttä edellyttävä prosessi, jossa uusi tieto rakentuu vanhan tiedon perustalle.
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Lähtökohtana tutkielmassa toimivat merkittävän amerikkalaisen filosofi ja kasvatuspsykologi John
Deweyn (1859–1952) pragmatistiset ajatukset. Alhanen (2013, 13–14) käyttää tästä nimitystä kokemusfilosofia, sillä Deweyn ajattelun lähtökohtana oli vuorovaikutteinen suhde ympäristöön sekä kokemusta koskevien ajatusten kehitteleminen eri teemojen yhteydessä. Ilmapiiri ei ole käsin kosketeltavissa oleva asia. Nimeän sen yhteiseksi kokemuksellisuuden tilaksi, joka rakentuu sisäisten tuntemusten, asenteiden sekä ulkoisen ryhmädynamiikan, keskinäisten suhteiden, luottamus- ja vuorovaikutustekijöiden kautta. Ilmapiiriä kuvaillaan erilaisin etuliittein sen herättämien tuntemusten, tunnelmien sekä kokemusten kautta. Sitä tarkastellaan tyypillisesti myös yhteydessä johonkin toiseen ilmiöön tai käsitteeseen. Hyvä ilmapiiri tukee esimerkiksi hyvinvointia kouluyhteisössä, jolloin se käsitteenä liittyy osaksi laajempaa hyvinvoinnin käsitettä. Vastuu hyvän, rakentavan ilmapiirin ylläpitämisestä on kaikilla yhteisön jäsenillä. Ilmapiiri rakentuu sisäisistä tunteista, mutta myös ulkoisista
ryhmädynamiikkaan ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä. Luokassa ilmapiiri on opettajien ja
oppilaiden yhdessä luoma. Se on sidoksissa koulun ilmapiiriin sekä laajemminkin yhteiskunnan ilmapiiriin. Tällöin ilmapiiri pitää sisällään luottamussuhteiden ja toimivien vuorovaikutussuhteiden
rakentumisen ryhmän ja opettajan välille. Koulutuksen yhtenä tavoitteena on dialogi, jossa neuvotellaan yhteisesti asioista. (Kangas 2000, 8-10.) Tällöin myös välittämisen merkitys korostuu.
InnoSchool teoksessa tarkastellaan välittävää koulua, oppimisympäristöjä ja opiskelijalähtöistä pedagogiikkaa. Kirjoittajien kuten Krokforsin, Kankaan, Vitikan. ja Myllärin (2010, 84) mukaan oppimiseen on liitettävä eettinen ja emotionaalinen ulottuvuus. Tällöin kasvatus on kulttuurista ja eettistä
sivistystoimintaa, jossa oppilaiden tuntemuksetkin tulevat huomioiduiksi. Tutkielman arvoperusta
juontaa humanististen tieteiden ihmisyyteen perustuvasta elämänkatsomuksesta (Davies 1997, 125).
Tämä arvolähtökohta yhdessä oppilaslähtöisyyden kanssa tarkoittaa, että oppilaita pidetään aktiivisina osallistujina, jolloin persoonallisuudeltaan erilaiset oppilaat ja oppimistavat tulevat huomioiduiksi. Tavoitteet antavat suunnan, jota kohti ponnistella. Ilmapiirin kehittäminen saa erityismerkityksensä oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisen ajatuksena. Tämä saa aikaan opiskelijatyytyväisyyttä, jonka taustalta löytyy filosofinen pyrkimys hyvään. Oppilaslähtöisyys ei ole kuitenkaan yksin riittävää, sillä pelkkä yksilön huomioon ottava kasvatus voi laiminlyödä yhteisöllisen elämisen kannalta lapselle tarpeellisia sosiaalisia taitoja. (Launonen & Pulkkinen 2004, 23–24.) Kankaan (2000, 4) mukaan oppimisessa tuleekin huomioida oppimisen yhteistoiminnallisuus sekä yhteisön jäsenten vahvuudet. Oppilaslähtöisyydellä tarkoitetaan tutkielmassa sitä, että oppilaita rohkaistaan vaikuttamaan ja ottamaan vastuuta elämäänsä koskettavissa yhteisissä asioissa, osana kouluyh-
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teisöä. Tämä edellyttää oppilaiden oivalluksia ilmapiirin merkityksestä jaetuissa vuorovaikutus-, toiminta- sekä osallisuuden tilanteissa. Uudistumista tapahtuu muutosten kautta. Opiskelijoiden osallistaminen mukaan koulujen kehittämistyöhön, on askel koulukulttuurin muutoksessa. Oppilaiden näkemyksiä kuulemalla, on mahdollista vastata tarpeisiin. Ideaalissa kouluyhteisössä hyvinvointi on
keskeisellä sijalla ja jokainen voi syventää osaamistaan, saavuttaen täyden potentiaalinsa.
Uusissa opetussuunnitelman perusteissa korostetaan toiminnallista oppimista, osallisuutta, viihtymistä sekä parempaa kouluilmapiiriä (Ops 2016). Lisäksi uuden opetussuunnitelman perusteita koskevissa määräyksissä on viitattu oppimista ja hyvinvointia edistäviin teemoihin sekä koulutyön järjestämisen toimintakulttuuriin (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 26, 34). Samat
aihepiirit korostuvat myönteistä ilmapiiriä edistettäessä. Tämä tukee tutkielman ajankohtaisuutta ja
tarpeellisuutta. Välittävä asenne koulutusmallina painottaa oppimisesta oppilaalle koituvia hyötyjä ja
etuja sekä tyytyväisyyttä oppimiseen. Ilmapiiri jäsentää opettamista, oppimiskäytäntöjä sekä myös
organisaatiotason rakenteita. Ilmapiirillä tarkoitetaan jäsenten havaintoja organisaation osa-alueista,
kuten johtamisesta, autonomiasta, luottamuksesta tai yhteistyöstä. Subjektiiviset havainnot yhdistämällä, saadaan käsitys kokonaisilmapiiristä. Ilmapiiri kuvaa myös tapaa, jolla työympäristö vaikuttaa
ihmisten motivaatioon käyttäytymisen yhteydessä. (Virolainen 2012, 184.) Tätä kautta ilmapiiri paljastaa monia elementtejä siitä, millainen toimintakulttuuri yhteisössä on. Oppilaat, perheet ja kouluttajat voivat työskennellä yhdessä, edistäen koulun jaetun vision toteutumista. Hyvinvoivassa yhteisössä jokainen edistää koulun toimintoja ja huolehtii myös fyysisestä ympäristöstään. (Thapa, Cohen,
Guffey & Higgins-D’Alessandro 2013, 358.) Tätä kautta ilmapiirin ulkoisiin tekijöihin kuuluu yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa opiskellaan. Se pitää sisällään ulkoiset rakenteet, kuten fyysiset tilat,
puitteet ja olosuhteet. Lisäksi se pitää sisällään myös sosioemotionaalisen ilmapiirin.
Kansainvälisesti kiinnostus koulujen ilmapiirin kehittämistä kohtaan on myös lisääntynyt ja Suomessakin tarvetta ilmapiirin kehittämiselle löytyy. Perustelen väittämääni ArctiChildren- tutkimuksen tuloksilla. Kattavan aineiston pohjalta tehdyssä tutkimuksessa viihtymisen suurimmaksi osatekijäksi
muodostui ilmapiiri ja kansainväliseen tasoon verrattuna suomen kouluissa viihdytään huonosti.
(Ahonen 2008, 204, 208–209.) Myös Olkinuoran ja Mattilan (2001, 23) kouluviihtyvyyttä ja luokkailmastoa mittaavan tutkimuksen tulosten perusteella oppilaat kokivat viihtyvänsä kohtalaisesti ja
pitivät luokkansa yhteishenkeä myös kohtalaisena. Nuoremmat oppilaat viihtyivät kahdeksasluokkalaisia paremmin. Tutkimukseen vastasi yhteensä 929 viidennen ja kahdeksannen luokan oppilasta.
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Ilmapiirin edistämiseen liittyviä asioita voidaan kuvailla myös amerikkalaisen kansallisen kouluilmaston neuvoston (2007) määritelmällä koulun ilmapiiristä ja sen pitkäjänteisestä kehittämisestä.
Koulun ilmapiiri pohjautuu ihmisten kokemuksiin kouluelämästä. Se reflektoi koulun normeja, arvoja, tavoitteita ja ihmistenvälisiä suhteita. Ne edelleen tukevat tunteita liittyen sosiaalisuuteen ja
turvallisuuden kokemuksiin. Ihmiset sitoutuvat toisiinsa, kun heitä kunnioitetaan ja arvostetaan.
(Thapa ym. 2013, 358.) Koulun toimintakulttuuriin liittyvät opiskelijoiden käsitykset arvoista, normeista ja merkityksistä. Ne ovat ilmapiirin kannalta keskeisiä sosiaaliseen ympäristöön liittyviä asioita. Esimerkiksi Brugman, Heymans, Boom, Podolskij, Karabanova ja Idobaeva (2003) ovat tutkineet aihetta koulun moraalisen ilmapiirin sekä normien käytökseen siirtymisen näkökulmasta. Heidän
tutkimuksessaan hyvän moraalisen ilmapiirin ja ei toivotun käyttäytymisen vähenemisen välillä oli
yhteys. Tutkielmallani on yhteistä myös esimerkiksi Savolaisen (2001) tutkimuksen tulosten kanssa.
Lisäksi tarkastelen muita ilmapiiriin ja kouluhyvinvointiin liittyviä kehittämistutkimusten tuloksia.
Tutkielma pitää sisällään johdannon jälkeen teoriaosuuden toisessa ja kolmannessa luvussa. Määrittelen keskeiset käsitteet sekä ilmapiiriin liittyvää teoreettista taustaa. Esittelen myös tutkimuksen kannalta relevantteja aikaisempia tutkimuksia ja lähteitä. Luvussa kolme käsittelen sosiaalisen ympäristön yhteydessä keinoja ilmapiirin, yhteistoiminnan ja yhteenkuuluvuuden tunteen edistämiseen. Tämän jälkeen luvun keskeisiä pääteemoja muissa alaluvuissa ovat viihtyminen, työskentelyn ilmapiiri
ja siihen liittyvä osallisuus. Lisäksi esittelen perusteita sille, miten valitsin monimenetelmät tutkimukseen. Neljännessä luvussa esittelen tutkimusprosessin ja metodit. Kuvaan tapaa, jolla aineisto on
kerätty, luokiteltu sekä analysoitu. Tällöin pohdin menetelmien hyöty- ja haittapuolia. Sillä on merkitystä eettisyyden, mutta myös aiheen rajauksen kannalta. Analyysiluvuissa laitan tutkimusmenetelmät koetukselle, soveltaen niitä käytännössä aineistoon. Selostan analyysin etenemistä vaihe vaiheelta ja esittelen tuloksia analysoimalla eroja, yhtäläisyyksiä sekä mahdollisia jatkumoita. Perustelen
myös muodostettuja kategorisia käsitteitä. Tulososio liittyy ilmapiirikokemuksiin ja keskeisiin osaalueisiin, kuten sosiaalisiin suhteisiin, hyväksyntään, turvallisuuteen, viihtymiseen sekä koulutyöskentelyyn. Esitän myös tulkintaa suhteessa aiempiin tutkimuksiin ja lähtöoletuksiin. Pohdinnassa kertaan keskeiset tavoitteet ja tulokset johtopäätöksineen. Arvioin koko tutkimusprosessia, luotettavuutta sekä tutkielman jatkohyödynnettävyyttä kokonaisuutena.
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2 KOULUN OPPIMISMYÖNTEINEN ILMAPIIRI
HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

Tässä luvussa esittelen tutkielmani teoreettista viitekehystä. Avaan ensimmäisessä alaluvussa tutkielmani keskeisiä käsitteitä, kuten ilmapiiriä. Seuraavassa alaluvussa tarjoan näkökulman siihen, mikä
on ilmapiirin merkitys oppimisen kannalta ja kolmannessa alaluvussa sitä miten ilmapiiri jäsentyy
suhteessa kouluyhteisön hyvinvointiin. Lisäksi esittelen myös aiemmin toteutettuja tutkimuksia.

2.1 Ilmapiirin määritelmä ja taustalla vaikuttavat teoriat
Osallistuvaa yhteiskehittämistä tukeva oppimiskäsitys ja tutkimus nojaavat käsitykseen, jossa ilmapiiri on keskeinen tekijä. Ilmapiiri käsitteenä voidaan määritellä monella tapaa. Se on osa laajempaa
hyvinvoinnin käsitettä. (Kangas 2000, 8-10). Ilmapiirin yhteydessä on viitattu myös meteorologiseen
termiin ja turbulenssin kaltaiseen herkkään ei kosketeltavissa olevaan alueeseen. Ympäristön olemuksen laatua pystytään tällöin rekisteröimään kehollisten tuntemusten kautta. (Ellis, Tucker & Harper
2013, 727.) Ilmapiiriä voidaan kuvailla monin tavoin ja sitä voidaan tarkastella yhteydessä esimerkiksi valvontaan, kontrolliin tai muutokseen nähden. Lisäksi ilmapiiriä voidaan luonnehtia sen mukaisesti sanoilla, minkälaisen tunnelman ilmapiiri herättää. Tällaisia affektiivisen ilmapiirin kuvauksia ovat esimerkiksi luottamusta herättävä ilmapiiri, innostava ilmapiiri, painostava ilmapiiri, vaivautunut tunnelma tai ilmapiiri, jossa on helppoa keskustella ja jakaa asioita. Moraalinen ilmapiiri viittaa
yhteisön sääntöihin, arvoihin ja normeihin. Tutkijat ja kouluttajat ovat viimeisen kolmenkymmenen
vuoden ajan enenevissä määrin tunnistaneet koulun ilmapiirin merkitystä. (Thapa ym. 2013, 357–
358.) Ilmapiiriin liittyvät käsitteet kuten koulun henki ja ilmasto esiintyvät usein kirjallisuudessa ja
arkipuheessa, mutta sisältö jää tyypillisesti epämääräiseksi. Näin ollen sisältöä, ei ole tarkemmin eritelty tai perusteltu. Koulun ilmapiiriä kuvaillaan esimerkiksi vapaaksi, suvaitsevaiseksi, kannustavaksi, välinpitämättömäksi, tuomitsevaksi, lämpimäksi tai kylmäksi (Ahonen 2008, 197.) Ilmapiiriin
viitataan usein, jolloin se mielletään tärkeäksi asiaksi, mutta käsitteenä se on silti abstrakti.
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Jo aikaiset koulun uudistajat kuten Perry (1908), Dewey (1916) ja Durkheim (1961) tunnistivat, että
koulujen erotteleva kulttuuri vaikutti opiskelijoiden elämään ja oppimiseen. Lähtökohtana tutkielmassa toimivat Deweyn pragmatistiset ajatukset. Hän näki koulun pienoisyhteiskuntana, jossa opitaan asioita elämää varten. Tämän rinnalla korostuivat oppilaslähtöinen kiinnostus sosiaalisuuteen,
tekemiseen ja tutkimiseen liittynyttä pedagogiikkaa kohtaan. (Martin 2003, 199.) Deweyn ajatuksia
on tulkittu lukuisissa eri lähteissä. Pragmatistinen tiede noudattaa käytännön filosofian myötä metodologista moniarvoisuutta. Siinä ei noudateta ajatusta luonnon- ja ihmistieteet erottavasta ontologisesta ja metodologisesta vastakkaisuudesta. Tällöin ollaan valmiita käyttämään monimenetelmäistä
metodologiaa ihmistieteissä silloin, kun tutkimusongelma sitä edellyttää. (Kilpinen, Kivinen & Pihlström 2008, 11.) Deweyn pragmatistista tuotantoa voidaan Hickman, Neubert ja Reich (2009, 19–39)
mukaan soveltaa myös esimerkiksi konstruktivismin yhteydessä.
Tutkielmassa käsitän ilmapiirin sosioemotionaalisiksi yhteisön vuorovaikutuksessa ja toimintatavoissa ilmeneviksi tuntemuksiksi. Sosiaalisia ulottuvuuksia edustavat sosiaalinen ilmapiiri sekä siihen liittyvä toimintakulttuuri (Kautto-Knape 2012, 122). Teoreettinen osuus liittyy oppimisympäristössä tapahtuvaan vuorovaikutukseen, jonka taustalta löytyy sosiokulttuurisen lähestymistavan mukainen näkemys. Vygotskyn (1896–1934) sosiokulttuurinen teoria korostaa yhteisöllisyyden merkitystä kulttuurisessa kontekstissa. Sosiokulttuurisessa teoriassa mielenkiinnon kohteena ovat kysymykset oppilaiden, opettajan ja tiedon suhteesta. Oppiminen on tällöin sosiaalista ja kulttuuriin kytkeytyvää, ennemmin kuin yksilöllinen ilmiö. Tämä tarkoittaa, että sosiokulttuuriset voimat ovat muovaamassa kehitystä ja oppimista, jolloin ikätoverit, opettajat ja muu yhteisö vanhempien lisäksi ovat
ratkaisevassa roolissa. (Kozulin, Gindis, Ageyev & Miller 2003, 1-2.) Ihmiset oppivat sosiaalisen
vuorovaikutuksen kautta jakamalla ideoita ja kokemuksia keskenään (Ma & Chan 2014, 52). Ihmiset
myös luovat kulttuurisia merkityksiä, arvoja ja normeja, ollessaan vuorovaikutuksessa keskenään.
Lähestyn tutkimuksessa aihetta myös affektioteoreettisesta näkökulmasta ilmapiiriä tunnelmina kuvaavana ilmiönä. Tarkastelunäkökulma perustuu kasvatuspsykologiseen opiskelijoiden tunteiden ja
tarpeiden kohtaamiseen. Ellis ym. (2013, 716) ovat tutkineet tällaisia affektiivista ilmapiiriä suhteessa
valvontaan. He määrittelevät affektioteorian pitävän sisällään emotionaalisten tunteiden lisäksi aistimukset, tuntemukset, ounasteltavat kokemukset, vaikutelmat sekä tunteiden aiheuttamat reaktiot.
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Ilmapiirin voidaankin katsoa rakentuvan sisäisistä tunteisiin sekä ulkoisista ryhmädynamiikkaan ja
vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä (Kangas 2000, 8-10). Suomalaiset koululaiset ovat menestyneet oppiaineiden osalta kansainvälisissä koulusaavutustutkimuksissa, mutta sosiaalisessa ilmapiirissä, yhteisöllisyydessä ja viihtyvyydessä on toivomisen varaa (Launonen & Pulkkinen 2004, 36).
Näin esimerkiksi luottamussuhteiden ja toimivien vuorovaikutussuhteiden rakentamisella ryhmän ja
opettajan välille on merkitystä hyvän ilmapiirin kannalta. Tällöin ilmapiirillä tarkoitetaan esimerkiksi
jäsenten havaintoja luottamuksesta sekä yhteistyöstä. Työympäristö taas on yhteydessä edelleen ihmisten motivaationaaliseen käytökseen (Virolainen 2012, 184.) Koulun ilmapiiri mainitaan useissa
tutkimuksissa myös oppilaiden viihtymisen yhteydessä (Olkinuora & Mattila 2001, 20–22; Ahonen
2008, 197; Kautto-Knape 2012, 124). Huomion arvoinen asia on se, että koulun ilmapiiri on suomessa
yleisesti kielteinen. Hyvän ilmapiirin kehittämiseksi vaaditaan kouluissa tietoisia toimia. PISA-kyselyn pohjalta tehtyjen tutkimusten mukaan suomalaisten koulujen oppimisilmaston laatu oli selvästi
OECD-maiden keskitasoa alhaisempi. Tämä voi viestiä koulun sisäisen vuorovaikutuksen ongelmista. Siksi tiedollisen opetuksen ohella kouluissa tulisi panostaa myös sosioemotionaalisten tavoitteiden saavuttamiseen ja hyvinvointiin. (Launonen & Pulkkinen 2004, 45–46, 56; Ahonen 2008, 197–
198.) Tähän perustuen ilmapiirin tutkimukselle ja kehittämiselle suomessa on todellista tarvetta.

2.2 Ilmapiirin merkitys oppimisen kannalta
Hyväksi koetulla ja huonolla ilmapiirillä on yhteyksiä oppimiseen, joka on yksi kiinnostukseni lähtökohdista. Tarkastelen alaluvussa, mitkä ovat hyvän ilmapiirin yhteydet oppimiseen ja miten ilmapiirin kehittäminen on huomioitu opetussuunnitelmassa. Näkökulma tutkimuksessa on oppimiselle
suotuisan ilmapiirin luomisessa, jossa ilmapiirin merkitys linkittyy läheisesti oppimisen teeman sekä
opiskelijatyytyväisyyden kanssa. Uudet opetussuunnitelman perusteet korostavat kaikilla kouluasteilla oppimisen iloa ja oppilaiden aktiivista roolia. Tärkeää on yhdessä tekemisen lomassa tapahtuva
vuorovaikutus ja kasvaminen. (Ops 2016 perusteet.) Perustan ilmapiiritutkimukseni oppimiskäsitykseen, jonka mukaisesti oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan
ongelmia yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on erottamaton osa kasvua, jolloin kieli, kehollisuus ja
aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, tavat työskennellä, tunteet, kokemukset ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat hänen kasvun
ja oppimisen prosessia. Tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta
edistävät oppimista ja saavat hänet kehittämään osaamistaan edelleen. Oppilaita tulee ohjata ottamaan
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huomioon myös toimintansa seuraukset muihin ihmisiin ja ympäristöön. Rohkaiseva ohjaus ja palaute
oppimisprosessin aikana vahvistavat oppilaan luottamusta mahdollisuuksiinsa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 17.) Ilmapiiri tukee osaltaan oppimista ja ruokkii luovuutta (KauttoKnape 2012, 124). Tällöin korostuvat tekemisen ilo, huumori ja nautittavuus. Niiden avulla luodaan
myös yhteistä perustaa ja luottamusta oppilaiden kesken, jotka tukevat yhteisiä oppimisen päämääriä.
(Krokfors ym. 2010, 73.) Hyvällä oppimisilmapiirillä on merkitystä oppimishalun, opiskelutaitojen
ja jatko opinnoista innostumisen kannalta. Lisäksi koulu, jossa on hyvä ilmapiiri, toimii suojaavana
tekijänä oppilaalle ja kartuttaa hänen voimavaroja sekä sosiaalista pääomaa. (Ahonen 2008, 197,
209.) Oppimiseen ja uusien innovatiivisten menetelmien kehittämiseen kiinnitetään paljon huomiota.
Huomioin hyvän ilmapiirin merkityksen oppimisen kannalta, mutta huonon ilmapiirin kohdalla yhteydet ovat päinvastaisia. Siksi ilmapiirin kehittämisen tulisi toimia taustalla lähtökohtana suotuisien
oppimisympäristöjen ja menetelmien mahdollistamiseksi.
Hyvän ilmapiirin mielletään edistävän nuorten kehitystä aikaansaaviksi, myönteisiksi sekä elämäänsä
tyytyväisiksi. Koulun positiivinen ilmasto edistää myös terveitä ihmissuhteita oppimiseen, opettamiseen ja koulun pitkäjänteisiin kehittämispyrkimyksiin liittyen. Koulun ilmapiirin kehittäminen ja tutkiminen on viime aikoina saanutkin huomiota. Kansainväliset investoinnit koulun ilmapiirin mittaamiseen ja keittämistutkimuksiin ovat kasvaneet. Esimerkiksi Amerikassa koulutusosasto, sairauksien
kontrolloinnin ja ehkäisyn keskus, koulutustieteiden instituutti sekä kasvava määrä valtion koulutusosastoja ovat yhdessä ulkomaisten opetusministeriöiden ja UNICEF:in kanssa keskittyneet koulun
ilmastoa koskevaan uudistusreformiin. Reformi koulun kehittämisstrategiana pohjautuu todisteisiin.
Tavoitteena on tukea oppimista, yhteistyötä ja luoda innostavia kouluja nuorille, tukien samalla koko
kouluyhteisöä, mukaan lukien oppilaat, huoltajat ja henkilökunta (Thapa ym. 2013, 357–358.)
Kautto-Knapen (2012, 121–124) tutkimuksen mukaan oppilaan suoriutumiseen vaikuttavat persoonallisuutta enemmän koulun ilmapiiri ja opettaja. Koulumenestys on yhteydessä vuorovaikutuksen
oppilaassa herättämiin tuntoihin. Tällöin kannustava ilmapiiri edistää oppimista, kun taas pelon ilmapiiri vaikeuttaa sitä. Koulun oppimisilmapiiriä parantamalla ja aikuisten tuella voidaan Karvosen,
Vikat ja Rimpelän (2005) tutkimustuloksiin perustuen parantaa oppimisen ohella myös oppilaan henkiseen hyvinvointiin perustuvaa terveyttä. Käsityksiä ja suhdetta kouluun rakennetaan sen perusteella, miten oppilas kokee tulevansa hyväksytyksi, tuntee yhteenkuuluvuutta ja saa tukea opettajilta
ja opiskelukavereilta. (Ahonen 2008, 198, 209.) Tätä kautta ilmapiirin merkitys oppimisen kannalta
kiteytyy myönteisen kasvun ja kannustuksen ympärille, joka lisää samalla oppimisyhteisön aikaansaavuutta, luovuutta ja tyytyväisyyttä suhteessa eri elämänalueisiin.
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2.3 Kouluyhteisön hyvinvointiin liittyviä ilmapiirin kehittämistutkimuksia
Kouluilla on mahdollisuus kasvatuksen ohessa ottaa roolia lasten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä (Sohlman 2006, 13). Koulu on instituutio jossa oppimisen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
kasvamisen lisäksi, luodaan pohjaa yhteiskunnan henkisen pääoman ja hyvinvoinnin kehitykselle.
Tulevaisuuden koulua luodaan yhdessä. Tällöin voidaan sopeutua muutoksiin, mutta viedä kehitystä
myös tutkimuksen rinnalla eteenpäin toimijoiden yhteistyönä. (Smeds, Krokfors, Ruokamo & Staans
2010, 12.) Oppilas- ja palvelukeskeinen kehittäminen liittyy Huhdan (2010) mukaan kehittämisprojekteissa valmisteluun ja suunnitteluun. Siitä kehittämisprojektit opetuspalveluissa etenevät toteutukseen ja käyttöönottoon. Vaiheet ilmenevät myös rinnakkain. (Smeds, Huhta, Pajunen & Väänänen
2010, 104.) Kouluviihtyvyys ja ilmapiiri edistävät oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänlaadun paranemista. Ilmapiirin kehittäminen tietoon perustuvana pitkäjänteisenä kehittämisstrategiana nähdään kansainvälisesti elinkelpoisena mahdollisuutena edistää oppilasta tukevia ja sivistyneempiä kouluja sekä tärkeänä osana koulukiusaamisen ehkäisyä ja koulujen kehittämistä turvallisemmiksi paikoiksi. Ilmapiiriä on tutkittukin kansainvälisesti kouluyhteisöissä, mutta Suomessa siitä
ei löydy montaa kasvatustieteellistä julkaisua. Eri oppiaineissa tutkimuksia on tehty jonkin verran.
Amerikkalainen sairauksien kontrolloinnin ja ehkäisyn keskus (2009), joka on vastaava, kuin Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, näkee ilmapiirin edistävän terveitä suhteita, yhteisöllisyyttä
ja ehkäisevän myös keskeyttämisiä. (Thapa ym. 2013, 357–358.) Amerikassa ilmapiiritutkimuksille
on todellista tarvetta, esimerkiksi siellä uutisoitujen koulu turvallisuuteen liittyvien riskitekijöiden
vuoksi. Ellis ym. (2013, 728–729) ovat tutkineet puolestaan laadullisella tapaustutkimuksellaan valvontaan liittyviä affektiivisia ilmapiirejä. Tulokset tukevat käsitystä, että ilmapiiriin sisältyy tiedostamattomia tuntemuksia, jotka heijastelevat eri elämänalueilla.
Koska ilmapiiri linkittyy läheisesti laajempaan hyvinvoinnin käsitteeseen, on tyypillistä, että tutkimusta tehdään myös moniammatillisissa yhteisöissä. Ilmapiiriin liittyen on tehty paljon työyhteisön
kehittämistutkimuksia. Oppilaslähtöiseen yhteisön kehittämiseen liittyy Suomessa julkaistu Savolaisen (2001) väitöskirja työolojen itsearvioinnista ja kehittämistarpeista oppilaiden ja henkilöstön näkökulmasta. Savolaisen (2001) tutkimuskysely oli kohdistettu opettajien ja henkilökunnan lisäksi 8.
luokkalaisille ja kyselyyn vastasi 1441 oppilasta. Kyselyä oli muokattu Ruotsalaisen Skolmiljö 2000
lomakkeiston pohjalta. Kysymykset liittyivät koulutyytyväisyyden, turvallisuuden tunteen, harras-
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tusten sekä terveystottumusten ympärille. Mukana oli myös avoimia kysymyksiä työolojen kehittämistarpeista. Tutkimustuloksena ilmapiiri ja yhteistyö arvioitiin hyviksi. Siitä huolimatta kehittämistarpeet kohdistuivat ilmapiiriin liittyviin psykososiaalisiin tekijöihin, ihmissuhteisiin, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Oppilaiden osallistumismahdollisuudet koulutyönsä suunnitteluun ja vaikuttamismahdollisuudet kouluoloihin näyttivät vähäisiltä. Myös opettajien ja oppilaiden välistä yhteistyötä
tulisi tutkimuksen perusteella kehittää. Savolaisen mukaan oppilaiden näkökulma koulutyöolojen kehittämisessä voitaisiin hyödyntää. Työn ja kouluyhteisön kehittämistarpeet opiskelijoiden kokemina
olivat rinnastettavissa suoraan työyhteisöiden kehittämistarpeisiin. (Savolainen 2001, 8-9.) Oppilaat
näkivät kehittämistarpeita ilmapiiriin liittyen. Savolaisen tutkimustulokset viittasivat oppilaslähtöisen kehittämisen tarpeellisuuteen ja merkitykseen.
Viittaan tulosteni tulkinnassa myös ArctiChildren -verkostohankeessa toteutettuihin laadullisiin ja
määrällisiin kansainvälisiin kouluhyvinvointi tutkimuksiin jotka toteutettiin arktisella alueella. Näitä
ovat esimerkiksi WHO-koululaistutkimus 2002 aineistolla Suomessa toteutettu tutkimus 13–15 vuotiaiden oppilaiden psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyen. Aineistossa 503 vastaajaa eli 54 % oli sitä
mieltä, että koulussa oli hyvä ilmapiiri. Tulosten perusteella hyvä ilmapiiri selitti eniten koulunkäynnistä pitämistä 25 % osuudella. Tämä oli selkeästi enemmän, kuin koulutyön aiheuttama rasitus 7 %
osuudella tai kolmanneksi eniten selitysarvoa saanut koulumenestys 5 % osuudella. Tulosten perusteella koulun sisäinen elämä ja oppilaan subjektiiviset emotionaaliset kokemukset selittivät kouluviihtyvyyttä eniten. Näin ollen ilmapiirillä on suuri vaikutus oppilaiden koulun käynnistä pitämiseen
ja kouluilla vankka sijansa oppilaan hyvinvoinnin rakentumisessa. Syitä ei voida etsiä pelkästään
kotoa tai yhteiskunnasta. Koulun hyvä ilmapiiri summamuuttuja koostui kolmesta muuttujasta (koulumme on mukava paikka, tunnen kuuluvani tähän kouluun ja tunnen oloni turvalliseksi tässä koulussa). Muuttujissa korostuu sosiaalinen yhteisöllisyys, viihtyminen ja turvallisuus. Muuttujat ovat
mukana myös tutkielmani kyselylomakkeessa. Aineistossa ilmeni merkittävä ero pienien harvaanasuttujen koulujen ja kaupunkikoulujen välillä. Pienissä kouluissa pidettiin koulunkäynnistä huomattavasti enemmän, mikä kertoo kyseisten koulujen ilmapiiristä ja asemasta virikkeiden sekä harrastusmahdollisuuksien turvaajana. (Ahonen 2008, 204, 208–209.) Tutkimukset osoittavat ilmapiirin ja hyvinvoinnin läheisen suhteen, jonka merkitys tulisi tunnustaa kouluyhteisöissä. Aiempien tutkimusten
perusteella ei ole vähäpätöinen asia hyvinvoinnin tai oppimisen kannalta, minkä laatuista yhteistyö
ja oppilaiden subjektiiviset kokemukset ovat. Siksi tarvitaan ymmärrystä ilmapiiristä, siihen liittyvästä potentiaalista ja yhteyksistä muihin tekijöihin.
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3 ILMAPIIRITEKIJÄT KOULUPÄIVÄN AIKANA

Tässä luvussa esittelen ilmapiirin kannalta keskeisiä tekijöitä. Ensimmäisessä alaluvussa tarkastelunäkökulmana ovat koulun sosiaalinen ympäristö ja siihen liittyen oppilaiden väliset vuorovaikutustilanteet ja ohjaajan merkitys. Samalla tarjoan näkökulman siihen, miten koulun käytäntöjä, sääntöjä, arvoja, tavoitteita sekä ihmisten välisiä suhteita voidaan jäsentää ilmapiirin kautta. Seuraavassa
alaluvussa keskitys toiseen ilmapiirin kannalta keskeiseen teemaan, joka on koulussa viihtyminen.
Tavoitteena on selvittää, millaisista asioista viihtyminen muodostuu ja tarkastella mikä viihtymisen
kannalta on keskeistä kouluympäristössä. Viimeisissä alaluvuissa teemana on koulutyöskentely ja
kokoan yhteen kokonaiskuvan tutkielman teoreettisesta viitekehyksestä suhteutettuna ilmapiiriin.
3.1 Sosiaalinen ympäristö
Tämän alaluvun teemoja ovat koulun sosiaalinen ympäristö osana nuorten kehitystä, koulu yhteisönä
sekä miten yhteisöön kuuluminen koetaan. Yhteisö on sosiaalinen organisaatio, missä jäsenet tuntevat
toisensa, välittävät ja tukevat toisiaan, heillä on yhteisiä tavoitteita ja tunne jaetusta päämäärästä, jota
kohden ponnistellaan. Yhteisöön tunnetaan myös henkilökohtaista sitoutumista. Tunnustettu tosiasia
on, että ryhmäjäsenyyden motivoivat tekijät edistävät opiskelijoiden kehitystä, sosiaalisia suhteita ja
koulu uraa. (Brugman ym. 2003, 289.) Vastaavasti sosiaalisissa suhteissa koetut ongelmat, kuten
häiritsevä käytös, sanallinen tai fyysinen kiusaaminen, heijastuvat ilmapiiriin. Siksi sosiaalisen ympäristön merkitys on keskeinen ilmapiiriin liittyen.
3.1.1 Vuorovaikutukseen perustuvat normit, arvot ja merkityssysteemit koulussa
Vuorovaikutuksen taustalta löytyvät lähtökohtaisesti Deweyn kokemusfilosofiaan liittyneet ajatukset. Alhanen (2013, 8-9, 36–37) mainitsee, että hänen pyrkimyksenään oli purkaa länsimaista ajattelua hallinneita kahtiajakoja, kuten jakoa luonnon ja kulttuurin, mielen ja ruumiin tai esimerkiksi faktojen ja arvojen välillä ja tunnustaa ennemmin näiden asioiden välinen vuorovaikutus. Myös sosiokulttuurisessa viitekehyksessä arvostetaan osallistujien omia kokemuksia, kiinnostuksen kohteita ja
omistajuutta asioihin (Rausku-Puttonen 2008, 156–157). Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa
toisten oppilaiden, opettajien, aikuisten sekä oppimisympäristöjen kanssa. Monipuolisen palautteen
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saaminen on osa tätä vuorovaikutusta. Toimintaan otetaan mukaan myös ulkoisia toimijoita. Monipuolisella ja monitasoisella yhteistyöllä opetustoimen, kotien ja oppilashuoltotiimien välillä varmistetaan toiminnan laatua, yhtenäistetään, eheytetään, lisätään avoimuutta sekä tuetaan oppilaiden oppimisen ja kasvun edellytyksiä. Yhteistyön avulla oppimisympäristöt myös monipuolistuvat ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi lisääntyvät. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2014, 17, 35.) Sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä voidaan puhua myös avoimesta keskusteluilmapiiristä. Luottamusta edistävän ilmapiirin luomiseksi, tarvitsee huomiota kiinnittää yhteisössä jäsenten välisiin suhteisiin ja arvostukseen. Tämä mahdollistuu, kun ryhmäläiset tukevat toistensa kehitystä, oppimista ja kykyä kohdata haasteita. Kehittynyttä yhteisöä ei kuvaa kuitenkaan mukavuus
ja kiltteys, vaan kuuntelemisen, jakamisen ja rakentavien keskustelujen kautta syntynyt keskinäisen
kunnioituksen ja välittämisen ilmapiiri. (Rausku-Puttonen 2008, 161–162.) Koulun ilmapiiriä heijastaa myös oppilaiden suhtautuminen itseensä, opiskelutovereihin sekä opettajaan. Oppilaiden asennoitumisen ollessa myönteinen, on koulun ilmapiiri suotuisa. (Ahonen 2008, 198.) Tällaiseen asennoitumiseen ja suhtautumistapoihin liittyy tutkielman tulosten kannalta keskeinen käsite, eli hyväksyntä.
Hyväksyntä on ollut sisällöllisesti varsin väljästi määritelty. Kasvatusilmapiirin yhteydessä siihen on
viitattu kuitenkin jo vuonna 1984, jolloin Ronald P. Rohner loi käsitteen kokemusetäinen. Linnatsalo
(2002, 104) on käsitellyt väitöskirjatutkimuksessaan kasvatuksellisen hyväksynnän ja torjunnan teemoja ilmapiirin kannalta. Yhteisöllisyyden kokemukset, oppilaiden keskinäiset sekä opettajan ja oppilaiden väliset suhteet ovat tällöin koulussa keskeisellä sijalla. Vastuu hyvinvointiin liittyvästä hyväksyvästä ilmapiiristä on opettajan lisäksi myös oppilailla ja oppilaiden tulee toiminnallaan oppia
rakentamaan ja ylläpitämään hyvää ilmapiiriä (Kangas 2004; Rausku-Puttonen 2008, 164.). Monen
tutkijan mukaan sosiaalisen ympäristön vaikutus on erityisen vahva nuoruusiässä, sillä tässä vaiheessa haetaan ikätoverien hyväksyntää. Opiskelijoiden kesken vallitsee yksimielisyys ja enemmistön näkökulmat jaetaan. Tällöin yksilön ja ryhmän ominaispiirteillä koulussa on vahva vaikutus
enemmistön käsityksiin. (Brugman ym. 2002, 289–292.) Oppilaat ovat koulussa oppimassa yhteisötaitoja. Suuressa ryhmässä dynamiikka voi olla kuitenkin myös vihamielistä ja poissulkevaa. Tärkeä
työkalu suvaitsevaisen ja empaattisen työyhteisön kehittämisessä on yhteistyötaitojen ja vuorovaikutustaitojen opettaminen. Tervehtiminen, kuulumisten vaihto, ryhmätyöskentely ja opiskelijoiden vahvuuksien huomaaminen ovat pieniä jokapäiväisiä asioita, joilla vahvistetaan luottamusta ja edistetään
yhteenkuuluvuutta. (Jantunen & Haapaniemi 2013, 192.) Säännöt ovat myös toimintamalleja, joita
toteuttamalla ansaitaan yhteisön hyväksyntä. Yhteisön normien ja sääntöjen tehtävänä on suojata ja
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ylläpitää taustalla olevia arvoja. Esimerkiksi sääntö ketään ei saa kiusata, ylläpitää yksilön koskemattomuuden arvoa. Koulun säännöt ja esitystapa kertovat koulun ilmapiiristä. Sääntöjen kirjaamisen
tarkkuus ilmentää taustalla olevien arvojen lisäksi kuitenkin sitä vapausastetta, jolla oppilaat ovat
jäseniä kouluyhteisössä. (Launonen & Pulkkinen 2004, 14, 53; Ahonen 2008, 198.) Mitä tiukemmat
kirjoitetut tai kirjoittamattomat säännöt ovat, sitä vaikeampaa on hyväksyntää toisaalta saavuttaa.
Merkityksellistä on pohtia, minkä varaan koulun arvot, merkityssysteemit, säännöt ja arviointi rakennetaan, jolloin ne perustellusti ilmentävät tärkeäksi koettuja koulun yhteisiä perusarvoja.
Käsite moraalinen ilmapiiri muodostuu tällaisista normeista, arvoista ja merkityssysteemeistä. Kohlberg (1981) loi käsitteen linkiksi moraalisten arvioiden ja toiminnan välille. Se säätelee tasoa, jolla
oppilaat sisäistävät ja jakavat arvot ja normit sekä muodostuu myös epävirallisista sosiaalisista suhteista. (Brugman ym. 2003, 289–292.) Koulun arvot ja niihin kytkeytyvä ilmapiiri tulevat näkyviin
myös toimintakulttuurin, vuorovaikutussuhteiden ja opetuksen sisältöjen kautta. On hyödyllistä tunnistaa toimintaa ohjaavia piiloarvoja, jotka poikkeavat virallisista julkilausutuista arvoista. Koulukulttuurin piiloarvoja voivat olla esimerkiksi eriarvoisuus tai välinpitämättömyys. (Launonen & Pulkkinen 2004, 57.) Tällä on yhteyttä siihen, miten ilmapiiri koetaan. Vuorovaikutuksessa on usein piilotettua moraalia, jota on mahdollista tunnustella ja ymmärtää. Se tulee esiin lausahduksissa ja sanoissa, joita esitetään. Opiskelijoiden käsityksiä moraalisesta ilmapiiristä on tutkittu SMAQ – kyselylomakkeen avulla. Siihen liittyvässä Høst ym. (1998) tutkimuksessa hyvän moraalisen ilmapiirin ja
ei toivotun käyttäytymisen vähenemisen välillä oli nähtävissä yhteys. Ei toivottu käyttäytyminen ilmeni esimerkiksi käytöksenä toista oppilasta kohtaan sekä muina rikkeinä. Kyselyyn sisältyy kolme
pää- aihealuetta. Ensimmäinen komponentti liittyy koulun arvottamiseen ja kouluun yhteisönä. Sillä
mitataan, miten yhtenäiseksi oppilaat koulun kokevat ilmapiiriltään, miten he yhteisöllisyyden kokevat, identifioivat innostusta sekä positiivisia sosiaalisia suhteita koulussa. Toinen pääkomponentti
muodostuu rajoituksista, pitäen sisällään kysymyksiä yhteisön neuvotteluihin sekä koulun hylkimiseen liittyen. Kolmas komponentti liittyy yhteisöllisiin moraalisiin arvioihin. Se pitää sisällään tilannekohtaisia kysymyksiä ja arvioita normeihin, kuten auttamiseen ja normien hylkimiseen liittyen.
Esimerkiksi miten oppilaat auttavat epäsuosiossa olevaa luokkatoveriaan tai estävät varastamista tapahtumasta. (Brugman ym. 2003, 289–292.) Käytin mittaria myös soveltuvin osin pohjana kyselyssä.
Brugmanin ym. (2003, 289, 294) osoittivat myös omassa tutkimuksessaan, että oppilaiden kokemuksilla moraalisesta ilmapiiristä koulussa, oli vaikutuksia heidän käyttäytymiseen. Moraalisella ilma-
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piirillä oli merkitystä normien siirtymiseen, sekä sosiaalisuutta edistävään käytökseen. Pienet rikkomukset yleistyivät rajoitusten ja sen myötä, miten toivotuksi nuori itsensä koki ja miten harvassa
yhteisöllisyyden kokemukset olivat. Myös sisäisillä ristiriidoilla ja ongelmilla oli erityisesti tyttöjen
osalta vaikutusta. Sosiaalisuutta edistävää käytöstä havaittiin, kun rajoitukset olivat harvassa ja oppilaat kokivat yhteenkuuluvuutta. Poikien kohdalla moraalisella kyvykkyydellä oli merkitystä ja tyttöjen kohdalla tunteella yhteisöllisestä päätöksenteosta. Vahvasti kontrolloiduissa tilanteissa aloitteiden ja valintojen tekeminen on rajoitettua. Tällöin korostuu yksilöllinen työskentely ja suoriutuminen
ilman tukea. Tätä vahvistavat myös arvostelun periaatteet. (Rausku-Puttonen 2008, 160.) Turvallisen
kouluympäristön luomisessa tuskin onnistumme pelkkiä sääntöjä laatimalla tai noudattamalla. Nuoret
tarvitsevat aikuisen aitoa läsnäoloa ja siitä muodostuvaa välittämisen sekä turvallisuuden tunnetta.
(Ahonen 2008, 199.) Tarvitaan reiluutta, taitoa keskustella sekä perustella ratkaisut. Lisäksi tarvitaan
kykyä tarjota oppilaille onnistumisen kokemuksia, pohtimalla vaihtoehtoja ja yhteyksiä suhteessa
koulun arvoihin, normeihin ja sääntöihin liittyen.

3.1.2 Koulukiusaaminen ja ristiriidat ilmapiiriä muovaamassa
Kiusaaminen ja sosiaalisesta ryhmästä poissulkeminen ovat ilmapiirin kannalta todellinen haaste.
Osalle oppilaista kertyy myös yläkouluaikana runsaasti poissaoloja. Perusteena voivat olla sosiaalisten tilanteiden pelot tai kiusaaminen. Kiusaaminen on suuri ongelma myös työelämässä, minkä takia
kouluikäisten lasten ja nuorten kohdalla kiusaamiseen on tärkeää puuttua ja opastaa oppilaita suhtautumaan toisiinsa asianmukaisesti. Kiusaamiskokemusten yhteydessä kiusaamisen laatu ja peruste
määrittävät tavat, joilla kiusaamiseen tulee puuttua. Jokainen tilanne on erityislaatuinen. Kiusaamiseen liittyvät kampanjat yhdessä myönteisen ilmapiirin kanssa ennaltaehkäisevät koulukiusaamista
ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Siitä huolimatta väkivallan voidaan katsoa jopa lisääntyneen kouluissa. Fyysisen ja pitkälle menevän henkisen kiusaamisen yhteydessä tarvitaan järeämpiä keinoja.
Yhteisöllisyys ja yhteistoiminta eivät aina ratkaise näitä tilanteita. Ruotsista on olemassa esimerkkitapaus päätöksestä sulkea kokonainen koulu, koska koulussa epäonnistuttiin luomaan oppilaille turvallinen oppimisympäristö ja lopettamaan pienen oppilasjoukon aiheuttamat teot. (Forsman 2006,
54–55.) Oppilas on voinut saada enemmän valtaa, kuin hänelle ikätasoonsa nähden kuuluisi ja vanhemmat voivat tahattomasti myös tukea käytösmalleja, joista tulisi oppia pois. Kiusaamisen yhteydessä lähtökohtana koulun puolelta tulee olla oppilaiden turvallisuus. Tämä perustuu perusopetuslakiin, jonka 29§ nojalla koulut ovat velvollisia huolehtimaan, että oppilaan oikeus turvalliseen opis-
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keluympäristöön toteutuu (Perusopetuslaki 628/1998). Siksi on tärkeää, että koulun toimintakulttuuriin sisältyy suunnitelma sekä toimivat käytänteet erilaisten kiusaamistapausten varalle. Siirtymätilanteissa sekä välituntisin tulisi olla riittävästi henkilökuntaa takaamassa turvallinen kouluympäristö.
Tapauksista tulee myös tiedottaa huoltajia ja tilanteet kirjata ylös epäselvyyksien välttämiseksi.
Hyvän koulunkäynnin osatekijöinä voidaan pitää yhteisöön kuulumista, toisten ihmisten kunnioittamista sekä mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen. Kouluissa on päivittäin kuitenkin monenlaisia ristiriitoja. Nämä vaikuttavat siihen, millaiseksi ilmapiiri koulussa koetaan. Häiriköinti estää
muitakin oppilaita oppimasta ja luo kireän tunnelman opettajan sekä oppilaiden välille. Tämä on tyypillisin esimerkki opettajan ja opiskelijoiden välisestä ristiriidasta. Erilaiset opiskelijoiden väliset
ristiriidat ovat myös yleisiä koulussa. Saloviita näkee esimerkiksi ryhmätyöskentelyssä sudenkuoppia, jotka heikentävät ilmapiiriä. Opettajan osallisuus puuttuu valitettavan usein, osa oppilaista voi
heittäytyä vapaamatkustajiksi tai ryhmässä toisia syrjitään ja suositaan. Loppujen lopuksi päällepäsmärit sanelevat lopputuloksen. Erilaisten toimintamallien kautta kouluun voidaan luoda työrauha ja
hyvä ilmapiiri. (Saloviita 2009, 7, 15.) Epäselvissä tilanteissa roolien jako ja ohjeistus voivat auttaa.
Yksilöistä muodostuu tiimi, kun he tuottavat jotain yhdessä, etsivät, asetettavat ja pyrkivät saavuttamaan yhteisiä päämääriä. Tällöin alkaa myös roolien hakeminen, jolloin luottamusta testataan. Luottamus on yhteistoiminnan perusta ja siitä riippuu pitkälti vuorovaikutuksen laatu ja ryhmän ilmapiiri.
Luottamuksen kannalta on olennaista, että ryhmän jäsenet kuuntelevat ja arvostavat toistensa näkemyksiä. Epäselvissä tilanteissa tulisi uskaltaa kysyä neuvoa ja muiden mielipiteitä, jolloin myöskään
virheitä ei tarvitse pelätä. Tällöin ryhmässä toimiminen koetaan luontevaksi. (Niemi 2012, 29–30.)
Egosentrismi opiskelijoissa ja moraalista toimintaa vaativissa tilanteissa johtaa toisen ihmisen aseman ja tunteiden huomaamisen puuttumiseen. Tietoisuus myös vaihtelee iän ja tilanteen mukaan.
Aikuisten läsnäolo tai tilanteet joissa on vain ikätovereita vaikuttavat eri tavoin. (Brugman ym. 2003,
291.) Individualismia ja kilpailua korostavassa ajattelussa minäkeskeisyys on tyypillinen ilmapiiriä
heikentävä tekijä. Tästä seuraa ristiriitoja. Omaa asemaa ja tekemisiä korostetaan positiivisessa valossa. Samalla unohdetaan muut ja osuus yhteisen ilmapiirin edistämiseksi. Toisaalta ryhmätyön tarjoamin keinoin voidaan myös kehittää yhteisöllisyyttä, ehkäistä kiusaamista ja edistää positiivista
toimintaympäristöä (Saloviita 2009, 25). Yhteisymmärryksen perusedellytys on ristiriidoista ja mielipiteistä keskusteleminen avoimesti. (Rausku-Puttonen 2008, 158). Tämä vaatii myös ohjaajan sitoutumista ilmapiirin edistämiseen erilaisten menetelmien ja ryhmätyöskentelyn avulla.
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3.1.3 Ohjaajan merkitys ilmapiirin kannalta
Opettajan ammatillisessa toiminnassa vastuullisuus perustuu tietotaitoon, mutta myös työn arvo- ja
normi pohjaan. Perustehtävä ja vastuu määritellään opetustyötä koskevassa lainsäädännössä ja sisällöt opetussuunnitelmassa. Tämän lisäksi tarvitaan ammattietiikkaa, joka on sisäistetty käsitys ammatin moraalisesta vaativuudesta. Eettisten periaatteiden lähtökohtana voidaan pitää YK:n ihmisoikeuksien julistusta. Opettajalla on merkittävä rooli myönteisten oppimiskokemusten synnyttämisessä sekä
oppilaan sosiaalisen vastuullisuuden ja itseluottamuksen vahvistamisessa. Opettajan työ on kasvatuksen, opetuksen ja oppimisen mahdollisuuksien edistämistä, oppilaan parhaaksi. (Niemi & Sarras
2012, 97.) Ilmapiiri tulisi rakentaa oppijan kasvua ja kehitystä tukevaksi (Ahonen 2008, 197). Oppimisympäristön tulee Opetussuunnitelman perusteiden mukaan edistää vuoropuhelua, tukea opettajan
ja oppilaan sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja ohjata oppilaita työskentelemään ryhmän
jäsenenä. Tavoitteena on rohkaiseva, kiireetön, avoin ja myönteinen ilmapiiri, jonka ylläpitämisestä
vastuu kuuluu niin opettajalle kuin oppilaillekin. (Staffans, Hyvärinen, Kangas & Turkko 2010, 110.)
Ohjaajan merkitys on tärkeä yhteisön ilmapiirin lisäksi siinä, miten keskeneräisiä ajatuksia ja omia
ideoita uskalletaan tuoda esille. Tällaisista epävarmuuksista syntyy usein jotain uutta ja yhteisessä
oppimisprosessissa tarvitaan erilaisten osaajien taitoja ja uskallusta tuoda taitonsa esiin kannustavassa
ilmapiirissä. Tällaisella yhteisön kannustavalla ilmapiirillä on huomattava vaikutus oppimiseen.
(Niemi 2012, 28.) Ohjaajalla on ratkaiseva merkitys avointen keskusteluedellytysten luomisessa. Hän
määrittelee millaisessa oppimisympäristössä opetus ja oppiminen tapahtuvat. Opettajan asenteet ja
käsitykset määrittävät, miten hän rohkaisee kysymysten esittämiseen tai luottamaan itseensä ja toisiin
uusien ideoiden ja ajatusten tuottajina. (Rausku-Puttonen 2008, 158.) Sama voidaan siirtää myös
koko koulun toiminta- ja keskustelukulttuurin tasolle.
Opettajien ja oppilaiden välinen suhde on koettu ongelmalliseksi. Oppilaan sosiaalinen asema, taidot
ja käyttäytyminen vaikuttavat, miten hänet hyväksytään yhteisön jäseneksi. Oppilaat eivät ole kokeneet saavansa riittävästi mahdollisuuksia mielipiteiden kertomiseen ja yleinen oppilaiden kokemus
on, että opettajat eivät ole heistä yksilöinä kiinnostuneita. Näin opettaja ja rehtori ovat avainasemassa
koulun ilmapiirin kehittämisessä. He voivat ulottaa pedagogisen ajattelun oppilaan kohtaamiseen
omana persoonanaan. (Ahonen 2008, 209.) Opettaja ja rehtori myös mahdollistavat ilmapiirin kehittämisen yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, kuulemalla heitä. Siksi ohjaajalla on merkitystä ryhmän
ilmapiirin muodostumisessa luokkatilanteissa. Luottamusta ryhmätoiminnan alussa voidaan synnyttää käyttämällä aikaa tutustumiseen, keskustelemalla avoimesti ryhmässä toiminnasta, tavoitteista ja
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arvioinnista sekä sopimalla yhteiset pelisäännöt. Säännöt voivat pitää sisällään esimerkiksi sen, että
jokaiseen ryhmän jäseneen suhtaudutaan kunnioittavasti. Ohjaajan tehtäviin kuuluu myös puuttua
ryhmän mahdollisiin epämoraalisiin tavoitteisiin, kuten kiusaamiseen ja siihen, että kaikki oppilaat
ovat ryhmän toiminnassa mukana. (Niemi 2012, 29–30.) Kaikki opettajat eivät kannusta keskusteluun
ja kysymysten esittämiseen. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että opetuksen aikataulut ovat tiukkoja
suhteessa tietopohjaisiin sisältötavoitteisiin. Opettaja voi myös ajatella, että oppilaiden tulisi selvittää
eteen tulevat ongelmat itsenäisesti tai ryhmän sisällä.
Ohjaajan tehtävänä on tukea ongelmatilanteissa samalla kun ohjaa ryhmää itseohjautuvuuteen ja
haastaa ponnistelemaan älyllisesti. Uudet kysymykset johtavat parhaimmillaan uuden tiedon ja ymmärryksen lähteille. Yhteistyön voima näyttäytyy myös siinä, että tietoa ei voida jakaa liian vähän.
Runsas keskustelu ja ajatusten vaihto edistävät hiljaisen tiedon jakamista sekä toisten tarkoitusperien
ymmärtämistä ja sitä kautta ymmärryksen syvenemistä. (Niemi 2012, 30.) Luokkahuonetasolla sosiaalinen ilmasto heijastuu opettajan ja oppilaiden välisten suhteiden sekä oppimisympäristön kautta.
(Olkinuora & Mattila 2001, 24–28; Ahonen 2008, 199.) Yhteiset päämäärät ja toiminta aiheuttavat
keskinäistä sosiaalista riippuvuutta. Tämä voi olla joko positiivista tai negatiivista. Negatiivinen keskinäinen riippuvuus syntyy silloin, kun yksilöt kilpailevat keskenään. Tällöin toisen voitto on toisen
tappio, eikä toisiin luoteta. Yksilöiden edut menevät ensisijalle ja ryhmä toimii huonosti. Yksittäisen
ryhmän sisäinen yhtenäisyys ja tuottavuus voi kuitenkin kohota ryhmien kilpaillessa keskenään. Positiivinen keskinäinen riippuvuus saa jäsenet jakamaan tietoa ja auttamaan, rohkaisemaan sekä tiedottamaan toisiaan muutoksista. Se myös motivoi ryhmäläisiä saattamaan päämäärät valmiiksi.
(Niemi 2012, 29.) Näin ollen ilmapiirin kannalta merkitystä on sillä, minkä luonteista keskinäinen
riippuvuus on. Yksilöiden välinen kilpailu huonontaa ilmapiiriä, mutta ryhmien välillä se voi ruokkia
ryhmän sisäistä yhteishenkeä ja päämäärien saavuttamista.
3.2 Viihtyminen
Tässä alaluvussa esittelen koulussa viihtymistä, jota on painotettu monissa tutkimuksissa. Käsitteenä
se liittyy läheisesti affektiiviseen tunneilmastoon, kuten koettuun mukavuuden- tai epämukavuuden
tunteeseen. Viihtyminen liittyy läheisesti myös sosiaalisissa suhteissa muodostuneisiin tuntemuksiin
sekä siihen, miten edellisessä luvussa esittelemäni koulun säännöt, normit, käytänteet tai arvot koemme. Nurmen ja Soinisen (2005, 230) mukaan viihtyminen koulussa pitää sisällään sosiaalisen ympäristön yhteydessä ilmenevän affektiivisen tunneilmaston sekä fyysisen ympäristön. Ensimmäisessä
alaluvussa käsittelen affektiivista tunneilmastoa ja toisessa fyysistä ympäristöä.
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3.2.1 Affektiivinen tunneilmasto määrittelemässä viihtymisen kokemusta
Koulussa vallitsevan ilmapiirin voi aistia viihtymisestä. Tällöin viitataan itseasiassa tunteisiin, joita
aistimme. Samoin myös oppiminen on samalla aina emotionaalinen prosessi. Tällöin siihen liittyy
yksilöllisiä tunteita, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä. Emotionaalisuuden aspektit ilmenevät
myös yhteisenä sitoutumisena tai jaettuna tunnekokemuksena. (Krokfors, ym. 2010, 74.) Emootioiden sijaan voidaan puhua myös affekteista. Affekteille luonteenomaista ovat epämääräiset aistimukset, jotka tunnetaan ja niitä ounastellaan. Tunneilmapiiri on monimutkainen ilmiö, jotakin sanomattoman rajalla esiintyvää, joka koskettaa kuitenkin lähes kaikkea. Affektit eroavat emootioista, jotka
edustavat tietoisesti tunnistettua tilaa, kuten iloa, surua, pelkoa tai yllättymistä. Affektit linkittyvät
näihin, mutta niihin liittyy tunnistamattomuutta, jolloin niitä ei niin helposti tiedosteta. Affektit suhteessa tunneilmapiireihin, ovat tunnustelemalla havaittavissa ja ne ovat tiedostettuja ja tiedostamattomia näkökulmia ihmisten kokemuksista. Ilmapiiri voidaan kuvata rajoittamattomaksi tilaksi. Jokapäiväisessä käytössä ilmapiiri terminä pitää sisällään mielialoja, tunnetiloja, ajatuksia, arvioita ja
päättelyä. Siihen liittyvät myös havainnot, käsitykset, kohut ja sensaatiot sekä kaikenlaiset sosiaaliset
suhteet ja niihin assosioidut käytännöt. Böhmen (1993) mukaan käsitystemme ensisijaisena objektina
on aina ilmapiiri, joka on affektiivinen tunteisiin liittyvä vaikutelma ja se edeltää mitä tahansa muuta
assosioitua ilmiötä. Ilmapiiri näyttäytyy tunteiden siirtymisen ja välittymisen kautta. Näin voidaan
puhua affektiivisesta ilmapiiristä, jolloin ilmapiiri liittyy affektiteorioiden yhteyteen. (Anderson,
2009; Bissell, 2010; McCormack, 2008; Ellis ym. 2013, 716–719.) Viittaan jatkossa esimerkiksi tutkielmani tulososiossa affekteihin, jotka ovat emootioita laajempi käsite, sillä ne pitävät sisällään myös
erilaiset tunteiden aiheuttamat reaktiot ja vaikutelmat tilanteista.
Tunnistamattomat affektit tulisi pyrkiä identifioimaan kokemuksiksi. Tämä luo kuitenkin epistemologisesti umpikujan tutkimuksille, joissa dataa ja ilmiöitä pyritään analysoimaan ja tulkitsemaan kirjoitetun tai puhutun kielen ja kysymysten kautta. Affektiivisuus käsittää intoa ja intensiteettiä sekä
asioita suuntaavaa tunnearvoa ja tahtoa. Ilmiöt rekisteröidään kehontuntemuksilla, jonka jälkeen ne
on mahdollista tiedostaa. Affektiivisia yhteyksiä on vaikeaa selkeästi ilmaista, mikäli ne ovat vähemmän tiedostettuja. Ne ilmenevät levottomuutena tai rauhattomana olona silloin, kun jokin vaivaa tai
harmittaa. (Ellis ym. 2013, 724–726.) Myös koulun ilmapiiriä luonnehtiva kiire tuo mukanaan epämukavuuden tunteen. Tällöin ei kohdata toista ihmistä, vaikka se toimii kanssakäymisen perustana.
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Yhdeksi koulun laatukriteeriksi voidaan nostaa se, miten siellä työskentelevät ja toimivat ihmiset
kykenevät kohtaamaan toisiaan. Ehditäänkö kunnolla pysähtyä ja pitää työkaveria persoonana, vai
nähdäänkö hänet välineenä työtehtävien hoitamisessa. Sama koskee pysähtymistä oppilaiden kohdalle koko olemuksella, kun he pyytävät ja tarvitsevat apua. Mikäli koulussa toimimiseen liittyy kokemus, ettei ehdi olisi asialle tehtävä pikaisesti jotakin, ennen kuin tilanne tulehtuu ja syntyy huonoa
kulttuuria. Kiireettömyys ei synny itsestään, vaan vaatii koko koulun henkilöstön sitoutumista kiireettömyyteen arvona sekä toimintatapana. Hyvässä toimintakulttuurissa koulu muodostaa turvallisen
yhteisön. Ensi kertaa vieraileva huomaa nopeasti, millainen tunnelma tai toimintakulttuuri koulussa
vallitsee. Vierailijoiden arvioinnin kautta kouluyhteisön toimintaa voidaan myös kehittää. Ennen
kaikkea yhteisön kehitystä määrittelevät kuitenkin koulussa työskentelevät aikuiset. (Jantunen &
Haapaniemi 2013, 185–186, 192.) Myös tiukkaa valvontaa on laajalti teoretisoitu niin, että se tuottaa
epäluuloon, ahdistukseen tai pelkoon liittyvää tunnekulttuuria. (Ellis ym. 2013, 724–726). Affektiivinen aspekti viittaa oppilaan omien tarpeiden, asenteiden ja tunnetilojen pohjalta opiskelun merkittävyyden kokemiseen (Ahonen 2008, 196). Viihtymistä voidaan tätä kautta kuvailla myös lähikäsitteiden, kuten kouluasenteen, motivaation tai koulunkäynnin mielekkyyden kautta (Nurmi & Soininen
2005, 230). Oppiminen käsittää persoonan, jossa ovat mukana keho, mieli sekä henkisyys. Se on
fyysistä toimintaa, jossa koko keho viestii oppimiseen liittyviä tunteita. (Krokfors, ym. 2010, 74.)
Oppimista edistävään ilmapiiriin kuuluu yhteinen kokemuksellinen tila, sekä tämän kaltaiset emotionaalisuuden ja affektiivisuuden aspektit.
3.2.2 Fyysinen kouluympäristö oppilaiden viihtymisen mahdollistajana
Opiskeluympäristö käsittää myös fyysiset tekijät, kuten opetusvälineet, luokkatilat, välituntialueen
sekä rakennukset. Rakennettu fyysinen ympäristö vaikuttaa oppilaaseen ja hänen käyttäytymiseensä,
mahdollistaen tai rajoittaen hänen toimintaansa. Viihtyisä rakennettu ympäristö tarjoaa erilaisia kimmokkeita ja herätteitä oppilaalle. (Nuikkinen 2005, 14.) Hyvät työskentelyolosuhteet, opetusvälineet,
kalusteet ja varusteet edistävät koulun tuloksellista toimintaa. Siksi tarvitaan oppimistiloja, jotka tukevat työskentelytapoja, tarjoamalla terveellisen, turvallisen ja työskentelyyn motivoivan ympäristön. Opiskelutilat, joissa ilmanvaihto ei toimi, lämpötila on liian alhainen tai korkea, oppilaita on
liikaa pinta-alaan nähden ja valaistus tai äänieristys on riittämätön, vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja
oppimiseen negatiivisesti. Tällöin oppilaat ovat levottomia, eivät jaksa keskittyä ja järjestyshäiriöitä
syntyy helposti. Tällainen opiskeluympäristö johdattaa käyttämään opettajakeskeisiä työskentelymenetelmiä oppilaskeskeisten tapojen sijaan. (Opetusministeriön Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet 2002, 39.)
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Turvallisuuskulttuurin kannalta suotuisia ovat viihtyisät, virikkeiset, äänimaailmaltaan rauhalliset ja
tarkoituksenmukaiset tilat. Ryhmäopiskelua varten kannattaa järjestää soveltuvia tiloja ja nurkkauksia. Viihtyisät tilat ja toimiva kunnossapito vähentävät myös ilkivaltaa. Tiloista voidaan suunnittelun
keinoin muokata sellaisia, että niissä onnistuvat erilaiset kohtaamiset, ryhmätoiminta sekä rauhoittuminen. Turvallisuuteen kuuluu myös esteettömyys, jolloin on pohdittava millaisilla tiloilla voidaan
edistää kaikkien käyttäjien viihtymisen ja turvallisuuden kokemusta. Lisäksi tilojen tulee olla terveellisiä sekä yksityiskohdissaan turvallisia. Tilajärjestelyitä käytetään kiusaamisen estämisen apuna. Lasirakenteet tarjoavat avoimen näkymän, jolloin on mahdollista edistää positiivista sosiaalista valvontaa. Myös viihtyisä ja monipuolista tekemistä tarjoava koulun piha estää kiusaamista. Toisaalta pihalla ja sisällä ei saisi olla vaikeasti valvottavia ja kiusaamisen kannalta ongelmallisia nurkkauksia
tai piiloja. Tällaiset tilat ovat kiusaamisen kannalta ongelmallisia. Kaikissa tiloissa olisi hyvä olla
luonnostaan liikettä. (Opetushallituksen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas.) Tilasuunnittelulla ja riittävillä tiloilla on siis viihtymisen sekä turvallisuuden suhteen keskeinen rooli.
3.3 Koulun osallistava toimintakulttuuri
Kuvaan tässä alaluvussa osallistavan toimintakulttuurin merkitystä. Tarkastelen sitä, miten osallistava toimintakulttuuri toteutuu koulun toiminnassa. Oppimista ja hyvinvointia edistävään koulutyön
järjestämiseen kuuluu yhteinen vastuu koulupäivästä, yhteistyö eri muodoissaan, kasvatuskeskustelut, järjestyksenpito, opetuksen järjestämistavat sekä tähän liittyvä kasvun tavoitteita tukeva muu toiminta. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 34–41.) Oppiminen tapahtuu opiskeluympäristössä, joka koostuu fyysisen ympäristön lisäksi pedagogisista tekijöistä kuten opettajan pedagogisen ajattelun todentumisesta työtapojen ja menetelmien kautta. Hyvä opiskeluympäristö edistää
turvallisuutta, osallisuutta ja on ilmapiiriltään ystävällinen. Opiskeluympäristöön kuuluu myös aiemmissa luvuissa kuvattu sosioemotionaalinen ympäristö ja hyvinvointi. (Nuikkinen 2005, 14.) Koulun
toimintaan vaikuttavat myös ulkoiset rajat, kuten koululainsäädäntö, hallinnolliset määräykset, opetussuunnitelmat, aine- ja tuntijaot sekä taloudelliset resurssit. Lisäksi kouluilla on omanlaisensa toimintakulttuuri ja perinteiset tavat, jolloin muutokset arjessa eivät tapahdu nopeasti. (Janhunen 2013,
32.) Muutosten yhteydessä toimijaverkoston tavoitteet ovat siksi tarpeen.
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Toimintakulttuurin käsite on otettu ensimmäistä kertaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vuonna 2004 mukaan. Toimintakulttuuriin kuuluvat arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustetaan sekä viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit. Tällä
tavoin tehdään tavoitteiden yhteyttä käytäntöön näkyväksi, jolloin säännöt rakennetaan tukemaan
johdonmukaisesti kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tiedollisen opetuksen ohella kouluissa sosiaalisten taitojen opettelu ja kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen
saavat merkitystä. Koulun toimintakulttuurin tehtävänä on ennen kaikkea välittää oppilaalle kokemus
hänen arvokkuudestaan yksilönä ja yhteisön jäsenenä. (Launonen & Pulkkinen 2004, 57–58.) Tällöin
oppimisen ytimessä on osallistuminen yhteisön sosiaalisiin käytänteisiin, joista osallisuuden kokemus
rakentuu. Osallisuudella tarkoitetaan myös mahdollisuuksia osallistua kehittämiseen ja päätöksentekoon, joka liittyy suoraan demokraattiseen päätöksentekoon ja ihmisoikeuksiin. Toimijuuden kautta
syntyy yhteenkuuluvuuden tunne ja osallistuminen oman hyvinvoinnin rakentumiseen. (Rausku-Puttonen 2008, 155–156.) Osallistava toimintakulttuuri ulottuu tätä kautta arkiseen koulutyöhön.
Uusissa opetussuunnitelman perusteita koskevissa määräyksissä korostetaan koulutyön järjestämistä
siten, että oppilaiden kuulluksi tuleminen ja osallisuus ovat perustana. Oppilaita rohkaistaan myös
vaikuttamaan koulun yhteisen toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun sekä kehittämiseen.
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 35.) Tärkeää on huomata, että edellytyksiä osallisuuteen tulee luoda nuorille, sillä he eivät hakeudu välttämättä osallisuutta tukevaan toimintaan.
Tutkimuksia nuorten mahdollisuuksista osallistua kasvuympäristöänsä koskevaan päätöksentekoon
on toistaiseksi vähän. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on kuitenkin edistetty erilaisin hankkein ja kokeiluin. Oppilaskuntatyö on yksi esimerkki osallisuuden mahdollistamisesta.
Nousiaisen ja Piekkari (2005) mainitsevat, että opettajien ja oppilaiden suhteissa tapahtuu positiivisia
muutoksia osallisuuden myötä, sillä molemminpuolinen arvostus kasvaa. (Rausku-Puttonen 2008,
156.) Koulussa osallisuuden merkitys on myös oppilaiden vaikutusmahdollisuuksissa. Oppilaslähtöisellä kehittämistutkimuksella voidaan lisätä näitä kokemuksia.
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3.4 Teoreettinen viitekehys ja metodologiset lähtökohdat
Kuvaan alaluvussa yhteenvedon omaisesti aiemmissa luvuissa esiteltyä teoriaa sekä metodologisia
lähtökohtia osana tutkielmaa. Metodologisten valintojen taustalla olevan epistemologian ja ontologian kriittinen pohdiskelu auttaa tunnistamaan lähestymistapoihin liittyviä erilaisia taustaoletuksia
sekä keskusteluita. Tällöin pohditaan todellisuuden, tiedon ja tutkimusmenetelmien välistä suhdetta.
Dikotominen kahtiajako erottelee määrällisen realismin ja laadullinen konstruktivismiin pohjaavan
tutkimuksen, joka ei tee oikeutta tutkimusperinteiden monimuotoisuudelle. Realistisen oletuksen mukaan todellisuus on olemassa ihmisestä riippumatta. Galilein ajatusperinteessä keskeistä on tutkia
syyn ja seurauksen logiikkaa eli kausaalisuhteita ja Descartesin ideoiden pohjalta kehkeytyi objektiivinen puolueettomuuden ihanne. Tieteenfilosofisen käänteen seurauksena kielestä tuli todellisuuden
ja tiedon muovaaja. Todellisuus ei ollut enää objektiivinen tosiasioiden tila jota kieli heijastaa, vaan
se tuotetaan kielellisen kommunikaation avulla merkitysneuvotteluina ja diskursseina. Tiedon rakentamisen metaforasta kehkeytyi ilmaisu konstruktivismi. Tällöin todellisuuteen ei päästä käsiksi sellaisenaan, vaan miten sitä konstruoidaan eli rakennetaan vuorovaikutuksessa. Paradigmaattiselle ajattelutavalle on ominaista tiukka sitoutuminen laadulliseen tai määrälliseen paradigmaan. Tällöin vain
jompikumpi on riittävän pätevää kasvatuksen ilmiöiden tutkimiseen. (Heikkinen, Huttunen, Niglas &
Tynjälä 2005, 342–343, 351–352.) Tutkielma on monimenetelmäinen Mixed methods tutkimus, jolloin menetelmävalintojen taustalla on eroja ontologisten ja epistemologisten taustaoletusten suhteen.
Totuuden voi määritellä myös käyttökelpoisuudeksi, jolloin pragmaattisen filosofian mukaan erot
taustaoletusten suhteen eivät estä metodisen triangulaation käyttöä (Kilpinen ym. 2008, 7-11).
Lähtökohta ymmärtävän laadullisen tutkimuksen ja tilastollisen määrällisen tutkimuksen yhdistämisessä on toimivuudessa ja hyödyllisyydessä. (Metsämuuronen 2007, 214). Useat metodologiaa käsittelevät kirjat varoittavat liian voimakkaasta kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen dikotomisoinnista (Alasuutari 1995; Grönfors 1985; Brannen 1994; Hammersley 1994; Kansanen & Uusikylä 2004). Tieto on sitä varmempaa, mitä useammalla menetelmällä se hankitaan. On järkevää valita
toinen traditioista kuitenkin pääasialliseksi ja toinen tätä tukevaksi menetelmäksi. (Metsämuuronen
2009, 265.) Tutkielman tekijänä minulla on ollut ennakko-oletuksia, joita voidaan kutsua hypoteeseiksi. Oletan, että koettuun ilmapiiriin yhteydessä ovat vahvimmin luottamukseen perustuvat sosiaaliset suhteet, jolloin hyvä ilmapiiri muodostuu turvallisista sekä hyvistä sosiaalisista suhteista,
kun huonon ilmapiirin kohdalla asia on päinvastoin. Lisäksi oletan, että ilmapiiriä voidaan edistää
luottamukseen perustuvien sosiaalisten suhteiden ja viihtymisen laatua parantamalla.
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Oppilaslähtöisyys

Affektiivinen ja Emotionaalinen
ilmapiiri
(affektioteoria)

OSALLISTAVA
TOIMINTAKULTTUURI
JA
HYVINVOINTI

Viihtyminen, tunnelmat,
tunteet, luottamus,
kokemukset

Sosiaalinen ilmapiiri
(sosiokulttuurinen teoria)

Vuorovaikutus, Kohtaaminen, osallisuus, normien ja arvojen rakentuminen yhteisössä
rkityssysteemit

ILMAPIIRI
koulussa, luokassa

OPPIMISYMPÄRISTÖ
JA OPPIMINEN

Yhteydet +-

Kyselyyn
perustuva arvio
ilmapiiristä ja
kehittämisen
ehdotukset

a
Tutkimustulokset
Analysointi, tulkinta ja johtopäätökset

Kehittäminen

Kuva 1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

Kuvassa 1. Lähtökohtana on opiskelijalähtöisyys. Ilmapiirin osatekijöitä ovat affektiivinen ilmapiiri
sekä sosiaalinen ilmapiiri, jota koko yhteisö on mukana luomassa. Tätä kautta ilmapiiritutkimuksen
teoreettinen viitekehys perustuu teoreettisilta lähtökohdiltaan kasvatuspsykologiseen affektioteoriaan
sekä sosiokulttuuriseen teoriaan. Ilmapiiri ilmenee affektioteorian mukaisesti tuntemustemme kautta
affektiivisena tai emotionaalisena ilmapiirinä. Tämä luo puolestaan tuntemuksemme siitä, miten viihdymme. Sosiokulttuurista teoriaa mukaillen ilmapiiri ja tuntemuksemme rakentuvat sosiaalisen vuorovaikutuksen muovaamina, ollen läheisesti kytköksissä oppimiseen. Ilmapiiri käsitteenä kuuluu hyvinvointi pääkäsitteen alle. Kuvassa ilmapiirin yhteydet ovat kaksisuuntaisia ja positiivista tai negatiivisia. Yhteyksiä muodostuu esimerkiksi suhteessa hyvinvointiin ja oppimiseen.
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4 OPISKELIJALÄHTÖINEN ILMAPIIRITUTKIMUSASETELMA
JA TOTEUTUS

Kerron tässä luvussa tutkimuksen toteutuksesta ja analysointimenetelmistä. Ensimmäisessä alaluvussa esittelen tutkimuskysymykset ja avaan miten tutkimuskysymykset on muodostettu. Seuraavassa alaluvussa esittelen tutkimusprosessin etenemistä ja mitä rajauksia tein. Tutkimusprosessin
osalta esittelen analyysin etenemisen vaiheittaisena prosessina. Kuvailen kyselylomakkeen laatimisen, aineistonkeruuprosessin sekä aineiston analysointimenetelmät ja menetelmävalinnat omissa alaluvuissaan. Viimeisessä alaluvussa pohdin myös tutkielmaan liittyviä eettisiä kysymyksiä.
4.1 Tutkimuskysymykset
Tutkin ilmapiirikokemuksia peruskoulussa, yläkoululaisille suunnatulla kyselyllä. Tutkielman avulla
selvitän koulun ilmapiirikokemusta sekä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä ilmapiiriin ja kaipaavat kehittämistä peruskoulussa. Muotoilin kaksi tutkimuskysymystä kuvaamaan, mitä aion tutkimuksessani
selvittää. Tutkimuskysymykseni ovat:
1) Millaisena oppilaat kokevat koulun ilmapiirin?
Alakysymyksinä esitän millainen yhteys koululla, sukupuolella tai luokka-asteella on ilmapiirikokemukseen? Mistä erot oppilaiden ilmapiirikokemuksissa johtuvat?
2) Millaisena ilmiönä koulun ilmapiiri näyttäytyy? Alakysymyksinä esitän, mistä osatekijöistä
kouluyhteisön ilmapiiri muodostuu? Miten myönteistä ilmapiiriä voidaan edistää ja millä tavoin se on tarpeellista oppimisen kannalta?
Haluan jatkaa siitä, mihin olen aikaisemmissa opinnäytteissäni päätynyt, mutta uudesta näkökulmasta. Peruslähtökohtana on oppilaiden kuuleminen ja tarpeisiin vastaaminen, joka liittyy opiskelutyytyväisyyteen. Aiemmin olen tehnyt tyytymättömien asiakkaiden kohtaamiseen liittyneen opinnäytetyön (Moisio 2003). Lisäksi olen tehnyt ammatillisen opettajankoulutuksen opinnäytetyön liittyen
oppimispäiväkirjojen käyttöön opetuksen yksilöllistämisen ja kehittämisen välineenä (Moisio 2007).
Jyväskylän yliopiston opintojeni aikana tutkin opiskelijoiden tyytyväisyyttä heidän opintojensa etenemiseen (Moisio 2013). Pro gradu -tutkielmassani jatkan samoista lähtökohdista, mutta uudella tarkastelukulmalla. Painopiste on kokemuksissa, tulevaisuuden kehittämistarpeissa sekä kouluyhteisön
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oppimiselle suotuisan ilmapiirin edellytyksissä. Tavoitteenani on kuvailla ja ymmärtää ilmapiiriä ilmiönä sekä esittää hyvään ja huonoon ilmapiiriin keskeisesti yhteydessä olevia tekijöitä.
4.2 Tutkimusprosessi
Tarkastelen ilmapiiriä siitä näkökulmasta, millaisena oppilaat kokevat koulun ilmapiirin. Seuraavissa
alaluvuissa kuvailen tutkimusprosessin etenemistä kyselylomakkeen laatimisen, aineiston keruun
sekä analysoinnin osalta. Tutkimuksessa koulun osalta syvennyin 7.-9. luokkalaisten oppilaiden kokemaan ilmapiiriin ja rajasin sitä nuoremmat ja vanhemmat oppilaat, opettajakunnan, henkilökunnan,
koulun rehtorit sekä vanhemmat tutkimuksen ulkopuolelle. Rajasin tutkielman ulkopuolelle myös
muut toimija- ja sidosryhmät. Rajaamalla tutkielman yhteen kohderyhmään, sain tuotua selkeästi oppilaslähtöisen näkökulman esiin. Lisäksi koulun ilmapiiriä yläkouluikäisillä on tutkittu vähemmän
kuin esimerkiksi kouluviihtyvyyttä alakouluikäisillä. Analyysivaiheessa monivalintakysymysten tarkastelun suhteen rajasin ulkopuolelle taustatekijöitä, kuten iän ja kielen. Rajauksen tein perustuen
siihen, että sukupuolen, luokka-asteen ja koulun käyttäminen taustamuuttujina soveltuivat tutkimuskysymyksen ja vertailtavuuden kannalta tutkielmaan paremmin. Laadullisen aineiston suhteen tein
myös kokonaisuuden kannalta sopivia rajauksia. Keskityin esimerkiksi oppiaineissa perusteluihin,
joka tarjosi ilmapiirin kannalta oppiainekohtaista analyysiä merkityksellisempää tietoa.
4.2.1 Kyselylomakkeen laatiminen ja aineiston keruu
Tutkielma sai alkunsa vuonna 2015. Aihe kiehtoi minua tuoreudellaan, ajankohtaisuudellaan sekä
aiemmista tutkimustuloksista esiin nousseen tarpeen kautta. Tutkimusprosessi lähti liikkeelle käsitteiden määrittelyn, kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin perehtymisen kautta. Tätä kautta muodostin alustavan kokonaiskuvan ilmapiiristä. Tutkielmaa ohjasi ilmapiiriin liittyvä teoria. Prosessi
eteni paperisen kyselylomakkeen suunnitteluvaiheeseen, joka toimi tutkimuksen mittarina. Koulujen
opettajat olivat mukana avustamassa aineiston keruussa ja oppilaat palauttivat vastauksensa suljetuissa kirjekuorissa. Kyselylomake on tavallisin aineiston keräämisen tapa. Kyselyistä käytetään eri
nimityksiä, mutta survey kyselyllä viitataan standardoituun eli vakioituun kyselyyn. Tällöin kaikilta
vastaajilta kysytään sama asiasisältö täsmälleen samalla tavalla. Kyselylomakkeen etuna on, että vastaaja jää tuntemattomaksi. Siksi se soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi myös kysyttäessä arkaluontoisia kysymyksiä. Haittana voidaan pitää, että vastausprosentti jää usein alhaiseksi ja kato on suurta.
Kyselyn valmistelu vaatii testausta, arviointia sekä valintoja. Aiemmin olen tehnyt kvantitatiivisiin
menetelmiin perustuvan tutkielman valmiista aineistosta. Tätä tutkielmaa varten halusin kuitenkin
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suunnitella lomakkeen ja kerätä aineiston alusta pitäen. Kyselylomakkeen suunnittelu ja aineiston
kerääminen osoittautuivat tutkimuksen yhdeksi haastavista ja aikaa vievistä vaiheista. Ilmapiirin käsite selkiytyi operationaalistamisen näkökulmasta lomakkeen suunnitteluvaiheessa.
Teoriasta ja käsitteistä johdetut tutkittavat asiat operationalisoin mitattavaan muotoon, strukturoin ja
vakioin lomakkeen kysymyksiksi. Operationalisoinnilla tarkoitetaan teoreettisten käsitteiden muuttamista käytännön tasolle, konkreettisiksi kysymyksiksi. Strukturoinnilla tutkittavat asiat vakioidaan,
jolloin sama kysymys voidaan esittää kaikille tutkittaville ja he ymmärtävät kysymykset samalla tavalla. (Vilkka 2007, 15, 36.) Teoreettiset käsitteet ja niitä vastaavat empiiriset indikaattorit muodostavat tutkimuksen validiteetin. Mikäli operationalisointi on tehty huolimattomasti, eivät tutkimuksessa käytetyt empiiriset käsitteet kata ja ilmennä teoreettisia käsitteitä (Mäkelä 1996). Näin onnistunut operationalisointi edellyttää laajaa syvällistä perehtymistä aiempaan tutkimuskirjallisuuteen.
Operationalisointi voidaan ymmärtää käsitteen muuntamiseksi operaatioiden tasolle, jolloin Surveytutkimuksessa kysymys tai väittämä on osa jonkin teoreettisen käsitteen konkreettista ilmentymää.
(Jokivuori & Hietala 2015, 10.) Aineiston keräämistä varten laatimani kyselylomake toimi tutkimuksen mittarina. Käytin mittarin laatimiseen reilusti aikaa, jotta se vastaisi siihen, mitä tutkitaan.
Kerätyn aineiston pohjalta muodostin kuvan ilmapiiristä ja sen edistämisestä koulussa. Mittarin kehittäminen lähti havainnoista, että soveltuvaa täysin valmista mittaria ei löytynyt. Mittarin oli tarkoitus olla sellainen, että vastaaja voi valita olennaisimmat ilmapiiriä ja kokemuksia kuvaavat tekijät
sekä vaihtoehdot. Vaihtoehtojen tuli olla riittävän tarkkoja ja samalla tarpeeksi yleisiä, jotta niitä voidaan pitää ilmapiirin ilmentäjinä. Mittarin laatimisessa keskityin tarkastelemaan aiemmin luotuja hyvinvointimittareita kuten Who- koululaiskyselyn mittaria ja Opetushallituksen ilmapiiri kyselyä. Tutkielman kyselylomake koostuu mainituissa mittareissa käytetyistä, teorian pohjalta sovelletuista sekä
itse laadituista väittämistä ja kysymyksistä ilmapiiriin liittyen. Pohdin tutkimusprosessin alussa myös
erilaisia mahdollisuuksia aineiston hankkimiseksi ja tutkielman toteuttamiseksi. Tilastokeskuksen
oppilaitosrekisterin 2014 pohjalta voi valita halutun kokoisen satunnaisotannan kouluista ja eri alueet
ovat edustettuina. Yksi mahdollisuus olisi ollut myös tarjota tutkielmaa hankkeen yhteydessä. Tällöin
resurssit ovat suuremmat, mutta tutkimukseen liittyy myös hankkeen intressejä. Päädyin toteuttamaan
tutkielman kuitenkin riippumattomasti ja tarjosin sitä kokonaisotannalla toteutettavaksi yhden kaupungin alueella. Tutkielman tekoon ei sisältynyt ulkopuolista rahoitusta.
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Aineiston hankintavaihe ja mittarin laadinta heijastuvat suoraan tutkimuksen validiteettiin, jonka takia käytin saatavilla olevia ohjausresursseja monipuolisesti. Täsmensin kyselylomaketta ja siinä kysyttäviä kysymyksiä, ottaen lomakkeeseen mukaan myös Opetushallituksen valmiiksi testatun ilmapiiri-mittarin. Lopullisen kyselylomakkeen testautin pienellä testiryhmällä, ennen varsinaista tutkimusta. Tässä vaiheessa tiivistin ja karsin toistoa saadun palautteen perusteella pois. Lisäksi muutin ja
selkiytin epäselviä kohtia. Aineiston keräämiseen liittyi monitasoinen lupaprosessi, jossa yksittäinen
koulu ja oppilaat saattoivat suostua tai olla suostumatta mukaan. Haasteita toivat lisäksi aikataulujen
yhteensovittaminen oppilaiden opetuksen kanssa. Aineiston keruu toteutettiin koulujen rehtorien
kanssa ennalta sovitun aikataulun mukaisesti toukokuussa 2016 Rovaniemen kaupungin alueella.
Alueen seitsemästä yläkoulusta lähti mukaan neljä koulua. Kyselylomake on nähtävillä tutkimuksen
liitteissä (liite 5). Tutkimuksen kyselylomake koostui taustatietojen lisäksi ilmapiiriä koskevista
strukturoiduista monivalintakysymyksistä, väittämistä ja avoimista kysymyksistä. Kyselylomake käsitti kysymyksiä viidestä pääteemasta, jotka olivat koulun ilmapiiri, oppituntien ilmapiiri, sosiaaliset
suhteet, viihtyminen ja koulutyöskentely. Taustiedot koskettivat vastaajien ikää, sukupuolta, äidinkieltä, koulua ja luokka-astetta. Suljettuja kysymyksiä käytin ilmapiiritekijöiden ja yhteyksien tarkastelemiseen. Avoimia kysymyksiä käytin puolestaan ilmapiirikokemusten ja myönteisen ilmapiirin
edistämiseen liittyvien ehdotusten keräämiseen. Kyselylomakkeen täyttäminen oli vapaaehtoista, ja
keräsin vastaukset opettajien avustuksella koulupäivän aikana. Lomakkeen yhteyteen liitin saatekirjeen haastateltaville. Kyselyyn vastaaminen vei noin 20 minuuttia.
4.2.2 Analysointimenetelmät
Aineiston analyysin aloitin siirtämällä paperiselta kyselylomakkeelta vastaajien vastaukset syöttämällä numeerisen aineiston Spss- ohjelmaan. Käytin ohjelmaa apuna määrällisen aineiston analyysissä, koska se mahdollistaa vastausten yhdistämisen. Lisäsin numeron tunnisteeksi jokaiseen lomakkeeseen. Kerätty tutkimusaineisto kuvaa sen hetken tilannetta kouluissa. Valli (2007, 199) mainitsee,
että luotettavuuden kannalta voi olla paras ratkaisu jättää epäselvät vastaukset koodaamatta. Aineistossa oli mukana joitakin sellaisia vastauksia, jossa oppilas oli vastannut kysymykseen kaksi selkeästi
toisistaan poikkeavaa vaihtoehtoa, ollen samaa ja eri mieltä kysymyksen sisällön suhteen. Tällainen
kokemus on mahdollinen tilanteiden vaihdellessa koulupäivän aikana, mutta katson parhaaksi jättää
nämä vastaukset koodaamatta. Mukana oli myös vastauksia, jossa oppilas oli valinnut melko – ja
erittäin hyvän vastausvaihtoehdon. Oppilaan näkemys ilmapiirin laadun suhteen on tällöin selkeä,
jolloin otin vastauksen mukaan. Samaan kysymykseen liittyviä tällaisia vastauksia oli kuitenkin niin
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vähän, etten voinut koodata vastauksia vuoroin melko hyväksi ja erittäin hyväksi. Koodasin tällaiset
vastaukset melko hyviksi. Laadullista sisällönanalyysiä ajatellen siirsin avokysymysten vastaukset
Word tekstin käsittelyohjelmaan. Laadullista aineistoa kertyi yhteensä 235 sivua.
Tämän jälkeen aloitin varsinaisen aineiston analysoinnin. Tutkielma pohjautuu monimenetelmäiseen
lähestymistapaan, joka nojaa aikaisempaan tutkimustietoon, mutta myös tutkijan omaan teoretisointiin sekä mittaustulosten empiiriseen analysointiin (Jokivuori & Hietala 2015, 10). Päädyin toteuttamaan Mixed methods tutkimuksen, sillä halusin saada ilmiöstä mahdollisimman kattavan kuvan.
Tämä tarkoittaa useiden menetelmien käyttöä, joita tarvitsin tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Ihmistieteellinen tutkimus jakaa yleisesti mielipiteitä soveltuvan tutkimusmenetelmän suhteen. Menetelmävalintoihin liittyy aina myös taustalla vaikuttavia paradigmoja, joita sivusin luvussa 3.3. Laadullisilla menetelmillä on mahdollista kuvata ja tulkita ihmisten ajattelua ja toimintaa, mutta laadullisen tutkimuksen strategiat eivät ole vahvoja silloin, kun tarkoitus on osoittaa yhteyksien ilmenemistä. (Metsämuuronen 2007, 214.) Eri analyysimenetelmien ja laadullisen sekä määrällisen aineiston yhdistäminen tarjoavat paremman ymmärryksen. Tämä edellyttää sitä, että aineistot sekoitetaan
tavalla tai toisella keskenään, jolloin ne muodostavat yhdessä täydellisemmän kuvan ongelmasta,
kuin yksinään. (Creswell & Plano Clark (2007, 7.) Aineiston analyysi lähti liikkeelle kuvailevien
menetelmien käytöstä. Yhteyksien kautta mahdollistuu myös tulkintojen tekeminen (Ks. Soininen
1995, 79–80). Tilastollisten menetelmien avulla on mahdollista selittää, kuvata, kartoittaa, vertailla
sekä ennustaa asioita ja ilmiöitä. Selittämisellä tarkoitetaan ilmiöiden ja asioiden välisten suhteiden,
erojen ja taustalla vaikuttavien tekijöiden ymmärtämistä. (Vilkka 2007, 19; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 138–139.) Tilastollisten menetelmien käytössä osana yhteiskuntatieteellistä ja kasvatustieteellistä tutkimusta, korostuu tulosten lisäksi tulkinnan tärkeys osana tutkielmaa. Tutkielman
laadullinen analyysi syvensi ymmärrystä ja oppilaiden kehittämisideoita.
Aineiston analyysissä lähdin liikkeelle aineiston kuvailemisesta. Vehkalahden (2014, 51–52) mukaan
aineiston kuvailu voidaan tehdä jakaumien, tunnuslukujen, taulukoiden ja kuvien avulla. Frekvenssijakauman avulla muodostetaan kuva erityyppisten havaintojen määrästä aineistossa, lukumäärän
lisäksi. Vinoudella mitataan puolestaan jakauman symmetrisyyttä keskiarvon ympärillä. Tunnusluvuista keskiarvon, mediaanin ja kvartiilivälin avulla kuvataan havaintoarvojen sijaintia ja Moodilla
painottumista. Keskihajonnalla puolestaan kuvataan havaintoarvojen poikkeavuutta sekä vaihteluväliä. Edelleen vertailtaessa kahden muuttujan suhteellista hajontaa, tarvitaan variaatiokerrointa. Vilkan

29

esimerkkejä mukaillen sain tietoa siitä, mikä on koettu ilmapiiri keskimäärin ja miten oppilaiden mielipiteet painottuvat eri muuttujien kohdalla. (Vilkka 2007, 119–125.) Frekvenssijakaumien avulla ja
tunnusluvuilla sain numeraalista tietoa mielipiteistä, asenteista ja tyytyväisyydestä suhteessa ilmapiiri
osa-alueisiin. Tunnuslukuihin lukeutui myös tutkielmassa käyttämäni Pearsonin korrelaatiokerroin,
jolla sain tietoa, miten eri tekijät ovat yhteydessä toisiinsa. Kuvailin tuloksia kuvilla, joista esimerkkeinä Vehkalahti (2014, 61–63) mainitsee erilaiset graafiset histogrammit ja pylväskuviot. Tyypillisiä
ovat myös piirakka- ja viivadiagrammit (Valli 2001; Vilkka 2007, 138). Näistä tutkielman mielipideväittämien esittämiseen sekä riippuvuuksien analysointiin yleisesti käytetyn ristiintaulukon tiivistämiseen valitsin pylväskuviot, jotka soveltuivat tutkielmaani parhaiten selkeän tulkittavuuden ja informatiivisuutensa vuoksi. Boxplot kuvat ovat havainnollistavia ja käytin myös niitä tukena.
Tutkiessani koulun ilmapiirin muodostumisen osatekijöitä, päädyin metodologisessa valinnassa faktori- tai tarkemmin sanoen pääkomponenttianalyysin käyttöön. Laajan aineiston kohdalla pääkomponenttianalyysi on toimiva valinta, kun tarkoituksena on hakea kyselylomakkeen muuttujista reliabiliteetiltaan jatkotarkasteluun sopivia komponentteja, jotka abstraktilla tasolla edustavat teoreettisiin
osa-alueisiin liittyviä käsitteitä. Analyysiä käytetään käänteistoimenpiteenä kyselylomakkeen operationaalistamiselle. Palautin kysymyslomakkeen konkreettisiksi pilkotut kysymykset aihekokonaisuuksiksi. Vehkalahden (2014, 93, 104) mukaan analyysi soveltuu aineiston tiivistämiseen. Muodostetut komponentit olivat myös edellytys analyysin seuraaville vaiheille ja summamuuttujien rakentamiselle. Pääkomponenttianalyysi sopii erityisen hyvin summamuuttujien tarkasteluun ja ulottuvuuksien etsimiseen. Oletin muuttujat toisistaan riippuviksi, jolloin komponenttianalyysissä on suositeltavaa käyttää Direct Oblimin valintaa Leskisen ja Kuusisen (1991,293) mukaan, vaikka eri faktorointimenetelmät tuottavat samankaltaisen tuloksen. Rajasin alle 0,5:n suuruiset lataukset analyysin ulkopuolelle. Pääkomponenttianalyysillä muodostamieni käsitteiden yhteyksien ja keskinäisten suhteiden jatkotarkasteluun käytin eri menetelmiä. Laskin esimerkiksi luvussa 7.1 komponenttien keskinäisiä vaikutuksia, kertomalla Pearsonin korrelaatiokertoimet toisillaan. Tämä ei kerro kuitenkaan Tötön
(2005, 114) mukaan kausaalisuhteesta tarpeeksi. Yhdessä teoreettisen tiedon ja mittaustulosten avulla
mallinsin yhteyksistä muodostuvaa rakennetta. Käytin Amos-ohjelmaa kokonaisuuden mallintamiseen. Näin pystyin tutkimaan keskinäisiä suhteita, yhteisvaihtelua ja kokonaiskuvaa ilmiöstä, muodostamieni pääkäsitteiden välillä. Ilmapiirin yhteydessä se tarkoitti sen tarkastelemista, miten opiskelijoiden nimeämät ilmapiirin osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa ja ilmapiirikokemuksiin.
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Useampisuuntaisella varianssianalyysilla tarkastelin eroavaisuuksia sukupuolen ja luokka-asteen
suhteessa komponentteihin. Analyysimenetelmän käyttö oli kattavalla otoksella mahdollista. Kahden
muuttujan yhdysvaikutus voi esimerkiksi korostua, vaikka ne eivät erillään olisikaan niin vahvasti
yhteydessä mitattavaan ominaisuuteen. Useampisuuntainen varianssianalyysi on Pearsonin korrelaatiokerrointen laskemisen tapaan parametrinen testi, joka edellyttää normaalijakaumaoletuksen voimassaoloa, vähintään kolmeakymmentä havaintoa tarkasteltavissa ryhmissä, välimatka-asteikollista
muuttujaa ja lisäksi varianssien homogeenisuusoletuksen täyttymistä, jotta malli saa perusteita.
(Nummenmaa 2004, 201, 224.) Käytännössä mielipidekommentteihin perustuva hyvä järjestysasteikon muuttuja voi saada laskennallisia arvoja ja on riittävä yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa.
Tällöin joudutaan kuitenkin tutkimusongelman vuoksi hieman tinkimään matemaattisista suosituksista (Muuttujien ominaisuudet – Kvantimot.) Keskiarvoon perustuvat parametriset testit ja menetelmät ovat herkempiä havaitsemaan myös erilaisia ilmiöitä.
Katsoin keskiarvoon perustuvien menetelmien soveltuvan analyysiin, koska Pekka Vasarin kanssa
käymieni keskustelujen perusteella varianssianalyysi on menetelmänä robusti, jolloin se soveltuu yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa käytettyjen mielipidemuuttujien mittaamiseen. Se ei ole siis niin
herkkä normaalijakauman suhteen. Katsoin varianssianalyysin soveltuvan tutkimukseeni, sillä otoskoko oli riittävä ja mielipidemuuttujille on mahdollista muodostaa keskiarvoja, mikäli se on ilmiön
ymmärtämisen kannalta merkityksellistä. Jakaumien normaalisuutta ei isojen otoskokojen kohdalla
ole välttämätöntä tarkistaa, mutta tarkistin ne kuitenkin ennen testiin ryhtymistä. Taustamuuttujista
sukupuoli ja luokka-aste noudattivat normaalijakaumaa. Skewness testin kriteereillä mielipidemuuttujissa oli kuitenkin lievää vinoutta ja huipukkuutta. Mielipidemuuttujien kohdalla tämä on tyypillistä, sillä jakauma harvoin noudattelee mielipidevastausten kohdalla Gaussin käyrää. Luonnontieteellisessä tutkimuksessa jakauman oikaisemiseksi tehdään logaritmimuunnoksia. Tulosten tulkinnan
kannalta ne ovat kuitenkin hankalia. Testasin muunnoksia, mutta päädyin että en käytä niitä. Perustelen valintani sillä, että keskiarvon keskivirhe pienenenee otoskoon kasvaessa. Tällöin minkä tahansa jakauman otoskeskiarvojen jakauma alkaa muistuttamaan normaalijakaumaa, riippumatta jakauman muodosta. Vaikka alkuperäinen mitattu muuttuja ei noudata normaalijakaumaa, silti muuttujan otoskeskiarvojen jakauma alkaa noudattamaan sitä. Kyseisen muuttujan keskiarvoja koskevassa
päättelyssä voidaan käyttää normaalijakaumaan perustuvia menetelmiä jo otoskoolla n=30. Keskiarvojen jakauma alkaa tällöin olla huomattavan lähellä normaalijakaumaa. (Nummenmaa 2004, 133.)
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Rajasin useampisuuntaisen varianssianalyysin ulkopuolelle kuitenkin koulukohtaisen vertailun. Katsoin, että se ei soveltunut yhteisvertailuun, koska koulut eroavat kokonsa puolesta toisistaan merkittävästi ja pienin vertailuryhmistä jää alle otoskoon n=30 suosituksen. Kyseinen muuttuja ei soveltunut
useampisuuntaiseen varianssianalyysiin myöskään siitä syystä, että koulujen ja luokka-asteiden välinen yhteistarkastelu olisi antanut arvioon perustuvia tuloksia C-koulun osalta. Kyseisestä koulusta
tutkimuksessa olivat mukana vain 7. ja 8. luokkalaiset, jolloin en voinut toteuttaa koulujen ja luokkaasteiden välistä tarkastelua. Isojen ja pienten koulujen ryhmät olisin voinut yhdistää omiksi luokikseen ryhmäkoon kasvattamiseksi, mutta päädyin tarkastelemaan kouluja erillisinä, niiden toisistaan
poikkeavien erityispiirteiden vuoksi. Yhteisvertailuun saa viitteitä kuitenkin taustamuuttujiin liittyvistä Boxplot kuvista (liite 5). Koulujen ilmapiirieroihin liittyvän tarkastelun toteutin yksisuuntaisella
varianssianalyysillä ja tulosten luotettavuuden tarkistin pienen ryhmäkoon takia Kruskal-Wallisin
testillä, joka on epäparametrinen menetelmä. Halusin nähdä, miten robusti yksisuuntainen varianssianalyysi on menetelmänä pienten ryhmien suhteen. Saadut tulokset olivat keskenään samansuuntaisia, jolloin havainnot tukivat varianssianalyysin robustisuutta menetelmänä.
Tarkoituksenani oli selvittää myös, mistä koulukohtaiset eroavaisuudet ilmapiirin osa-alueiden suhteen johtuvat ja kokemusten yhteyttä hyvään ilmapiirikokemukseen. Kysymykseen hain vastausta
laskemalla Excelissä keskiarvojen ja keskihajontalukujen avulla muuttujille efektikoot. Näin muodostuivat tulokset siitä, mitkä osa-alueen muuttujista ovat keskeisessä roolissa. Efektikoko antaa parvoa tarkempaa tietoa eroavaisuuksien vaikuttavuudesta (vaikutus d ≥0.20 on pieni, 𝑑 ≥0.50 keskinkertainen ja d ≥0.80 suuri). Pieniä vaikutuksia en tarkastellut. Koulujen eroavaisuuksien suhteen
huomioni kiinnittyi siis keskisuuriin ja suuriin efektikokoihin, joiden tulokset esitän luvussa 7.2.
Avokysymykset analysoin teoriaohjaavalla laadullisella sisällönanalyysillä. Sillä tarkoitetaan tutkittavan ilmiön kuvaamista sanallisesti, järjestämällä aineisto tiiviiseen muotoon ja samalla kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Tällöin hajanaisesta aineistosta luodaan yhtenäistä informaatiota,
joka mahdollistaa johtopäätösten teon. Teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin sisältyy aineistolähtöisyyttä, jolloin aiempi tietämys ei vaikuta analyysin toteuttamiseen tai sisältöön osa-alueiden sisällä,
mutta se ohjaa tapaa, jolla osa-alueet jaotellaan, aukoen samalla uusia ajatusuria. (Tuomi & Sarajärvi
2003, 97–98, 107–110.) Pääkomponenttianalyysin perusteella muodostamani käsitteet auttoivat laadullisen analyysin toteuttamisessa aihekokonaisuuksia käsittelevien osa-alueiden suhteen. Näitä olivat opettajasuhteet, oppilassuhteet, hyväksyntä ja turvallisuus, viihtymisen osa-alue, koulutyöskente-
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lyyn liittyvä oppimisvire ja oppituntien ilmapiiri. Käytin analyysin tukena Tuomen ja Sarajärven kirjassa esittelemää analyysin etenemisen mallia. Kävin aineiston useaan otteeseen lukemalla läpi, erottelin ja merkitsin olennaiset kommentit. Havaitsin eri kysymysten vastauksissa yhdenmukaisuutta,
jolloin osa-alueet rajautuivat. Jätin pois tutkimuskysymyksen kannalta epäolennaisen, kuten esimerkiksi oppiainekohtaisen erittelyn. Tämän jälkeen keräsin merkitsemäni samaa tarkoittavat ilmaukset
yhteen ja luokittelin, miten paljon kussakin osa-alueessa jokin tekijä korostuu. Teemoitin, mitä kustakin osa-alueesta oli sanottu, ilmiön kannalta keskeisellä tavalla. Tyypittelin myös hyvään ja huonoon ilmapiirikokemukseen yhteydessä olevia tekijöitä ja ilmapiiriaineita niitä kokonaisuutena luonnehtiviin seikkoihin, mutta myös kiinnostavimpia poikkeuksia. Käytän suoria aineistoviittauksia tulosluvussa. Viittauksen perässä esitän oppilaan luokka-asteen, sukupuolen, rivin sekä avokysymyksen numeron, johon viittaus liittyy. Tuloksia peilaan suhteessa käyttämiini monimenetelmiin, aiempiin tutkimustuloksiin ja teoriaan. Tulkitsin tuloksia myös kehittämisehdotusten näkökulmasta.
4.2.3 Kerätyn aineiston kuvailu
Tutkimusaineisto perustuu yläkoulun opiskelijoiden kyselyvastauksiin. Vastausprosentiksi paikallaolijoiden osalta muodostui 75 %, vastausaktiivisuuden muodostuessa kohtuullisen hyväksi. Kaikki
oppilaat, eli myös sairauden tai muun syyn vuoksi koulusta kyseisenä päivänä poissaolleet huomioiden vastausprosentiksi muodostui 57 %. Jouduin hylkäämään lomakkeista 7, jolloin sain tutkimukseen hyödynnettäviä vastauksia 687 oppilaalta. Tällaiset vastaajat olivat vastanneet kaikkiin kohtiin
samalla tavalla. Lomakkeessa oli kuitenkin mukana käänteisiä kysymyksiä, jolloin katsoin tulosten
luotettavuuden takia parhaaksi jättää nämä lomakkeet koodaamatta. Alla olevassa taulukossa ilmenevät kerätyn aineiston taustamuuttujat, kuten vastaajien sukupuoli, ikä, luokka-aste sekä äidinkieli.
Kielten osuudessa huomioitavaa on, että englannin valinneet oppilaat pitivät mahdollisesti suomen
kielen taitojensa lisäksi englannin kieltä niin vahvana, että he puhuvat sitä, kuten äidinkieltään. Englannin kielisten opiskelijoiden lukumäärään tulee siksi suhtautua varauksellisesti, ja esitän ne taulukossa muista kielistä poiketen omana ryhmänään.
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Taulukko 1 Vastaajien taustatiedot

lkm

%

Tyttö

348

50,9

Poika

336

49,1

13

114

16,7

14

246

36

15

215

31,4

16

105

15,4

17

4

0,6

7 lk

238

34,6

8 lk

239

34,8

9 lk

210

30,6

A koulu

323

47

B koulu

281

40,9

C koulu

64

9,3

D koulu

19

2,8

Suomi

581

87,2

Englanti

58

8,7

Muu

27

4,1

Sukupuoli

Ikä

Luokka-aste

Koulu

Äidinkieli

Taulukossa 1. Kyselyyn vastanneissa tyttöjä oli 51 % ja poikia 49 %. Sukupuolijakauma on tasainen
ja se mukailee yleistä käsitystä koulujen sukupuolijakaumista. Jonkin muun tai määrittelemättömän
sukupuolen ilmoitti 0,4 %. Vastaajien ikä vaihteli 13 ja 17 vuoden välillä. Valtaosan ollessa 14–15
vuotiaita (ka 14,47). 7. ja 8. luokkalaisten osuudet ovat yhtenevät, mutta 9. luokkalaisten osuus on
4 % pienempi. Tällä on hieman vaikutusta jakaumaan, mutta ero suuressa vastaajamäärässä jää vähäiseksi. Oppilaita oli mukana isoista (A, B) ja pienistä (C, D) kouluista. Isoja kouluja edusti 88 % ja
pieniä kouluja 12 %. Suomenkielisiä oppilaista oli 87 %, englannin kielisiä 9 % ja muita 4 %.
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4.3 Tutkimuksen luotettavuus
Nostan keskeisiä eettisiä pohdintoja esille, tutkimukseni luotettavuuteen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin liittyen. Mixed methods tutkimuksen määrällisen mittarin avulla mitattua tutkimusta voidaan
pitää suhteellisen objektiivisena, jolloin tutkimustulokset ovat tutkijasta riippumattomia. Määrällisen
tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa huomiota tulee kiinnittää erityisesti tutkijan positioon, validiteettiin sekä reliabiliteettiin. Tutkittavaa ilmiötä tulee lisäksi käsitellä sisällöltään riittävästi ja systemaattisesti. (Kvanti MOTV.) Tutkijalla on vähäinen vaikutus tutkittavaan, kyselyllä saatuihin vastauksiin ja tutkimustulokseen. Tulkinnassa puolueettomuus voi sen sijaan joutua koetukselle, koska
sillä on vaikutusta, mihin viitekehykseen tutkija tulokset asettaa, jolloin objektiivisuudesta voidaan
joutua tinkimään. (Vilkka 2007, 13, 16.) Kerron seuraavaksi alaluvuissa, miten tutkimuksen luotettavuus, sekä puolueettomuuden näkökulmat toteutuvat tässä tutkimuksessa.
4.3.1 Eettiset näkökulmat
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistukset hyvästä tieteellisestä käytännöstä painottavat rehellisyyttä ja tarkkuutta tutkimuksen teossa (TENK). Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää, että tutkittavalla on tutkimuksesta riittävästi tietoa, kuten mihin tarkoitukseen hän tietojaan antaa ja mihin tutkimustuloksia käytetään. Tämän perusteella tutkittava voi päättää, osallistuuko tutkimukseen. Tutkimuksen yhden tarkoituksen ollessa kehittäminen, on myös kerrottava, miten tutkimustuloksilla on
aikomus kehittää kohdetta eli tässä tapauksessa koulujen ilmapiiriä. (Vilkka 2005, 153–155.) Saatekirjeen ja kyselylomakkeen laadinnassa ja tutkimuksen teossa on noudatettu ohjeistuksia hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja tiedotuksesta. Olen huomioinut tutkimuksessa osallistumisen vapaaehtoisuuden sekä anonymisoinut tunnistettavuuden, joita voidaan pitää velvollisuuseettisinä normeina (ks.
Kuula 2011, 22, 200). Haastateltaville annetussa saatekirjeessä kerroin, että kyselylomakkeen täyttäminen on vapaaehtoista ja suojelen vastaajien anonymiteettiä. Kyselylomakkeen täyttäneisiin opiskelijoihin ja heidän antamiin ehdotuksiin ja sitaatteihin en liittänyt yksilöllisesti tunnistettavia tietoa.
Saatekirje ja kyselylomake ovat liitteenä. Haasteiksi osoittautui, keneltä kaikilta luvat pyydän. Noudatin suurempien toteutettujen koululaiskyselyiden kuten WHO- koululaiskyselyn sekä Rovaniemen
normaalikoulun linjaa siitä, että pyysin luvat kaupungin koulutuspalveluiden palvelualuepäälliköltä,
koulujen rehtoreilta sekä yläkoulu ikäisiltä oppilailta itseltään. Tutkimuksessa ei ollut arkaluontoisia
kysymyksiä. Tutkimuksessa on noudatettu YK:n lapsenoikeuksien julistuksen mukaista linjaa, jolloin
nuorille tulee antaa ääni ja kuulla heidän mielipiteitään heitä koskevien asioiden suhteen.
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Ulotin eettisen pohdinnan myös tutkimuslomakkeen suunnitteluun, eli saadaanko lomakkeella sitä
tietoa, mitä on lähdetty hakemaan. Huonosti laaditut kysymykset eivät anna luotettavia vastauksia.
Tätä pyrin välttämään huolellisella suunnittelulla, lomakkeen testauksella sekä ottamalla mukaan valmiin Opetushallituksen mittarin, osaksi lomaketta. Ongelmaksi tutkimuksessa voi muodostua, että
vastaajan omakohtaiset havainnot voivat johdattaa hänet vastaamaan tavalla, jonka hän olettaa olevan
sosiaalisesti haluttavaa. Tätä esiintyy erityisesti haastattelu kyselyissä, jolloin totuutta voidaan liioitella tai vähätellä poiketen siitä, mitä haastateltava itseasiassa ajattelee. Tutkimukseen ei liittynyt
haastattelua ja kyselylomakkeisiin vastattiin nimettömästi, jolla minimoin edellä mainittuja vaikutuksia. Pohdin vastausvaihtoehtojen määrää ja päädyin neliasteikolliseen vastauslomakkeeseen, jättäen
pois en osaa sanoa vaihtoehdon. Vältin myös kyselylomakkeen laadinnassa johdattelevia kysymyksiä, jotka voisivat näkyä vastausten laadussa ja tutkimuksen luotettavuudessa. Tavoitteenani oli laatia
yksiselitteinen lomake, jossa kullekin vastaajalle löytyy sopiva vaihtoehto mielipiteensä esittämiseen.
Tämä onnistui pilkkomalla lomakkeen monitulkintaisia kysymyksiä erillisiksi kysymyksiksi, kuten
myös Valli (2007, 198) on ehdottanut. Sijoitin ilmapiirikokemukseen liittyvistä avokysymyksistä
osan heti kyselylomakkeen alkuun. Tällöin oppilas ei ole vielä lukenut muita kysymyksiä, mikä lisää
luotettavuutta. Laadulliset kysymykset muotoilin myös avoimiksi, jolloin ne eivät ohjaa vastaamistapaa tai herätä oppilaassa oletuksia siitä, miten hänen kuuluisi kysymykseen vastata.
4.3.2 Tutkijan positio
Tutkijan positiolla tarkoitetaan tutkijan asemaa ja vastuuta suhteessa tutkittaviin. Lisäksi positiolla
tarkoitetaan suhdetta itse tutkimukseen ja tuotettavaan tietoon. Tutkijan tulisi lähestyä ilmiötä, vaikuttamatta tuotettuun tietoon itse. Positio on kuitenkin aina mukana vaikuttamassa tulkintoihin ja
tuloksiin, aiheuttaen myös monenlaisia ongelmia tutkimusetiikkaan liittyen. Ontologisesti tällöin ollaan objektiivisuus ja subjektiivisuus kysymysten äärellä. Tutkijan asemassa keskeisellä sijalla ovat
luotettavuus, tutkittavien anonymiteetin säilyttäminen sekä rehellinen kertominen tutkimuksen tarkoituksesta ja mahdollisista vaikutuksista. Suhde rahoittajiin ja toisaalta tutkimuksen lukijoihin voi
olla jännitteinen ja ristiriitainen, pyrittäessä objektiivisuuteen. Tieteen arvolähtökohtiin kuuluvat riippumattomuus ja puolueettomuus. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, KvaliMOTV 2006.) Positio
on mukana vaikuttamassa ja oleellista on, että tutkija tiedostaa ja tekee läpinäkyviksi henkilökohtaisen asemansa, motiivinsa, tutkimusnäkökulmansa sekä mahdolliset rahoittajakytkökset. Henkilökohtaisesti en ole ollut kytköksissä esimerkiksi työsuhteen kautta tutkittaviin kouluihin.
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Tutkimus ei ole sidoksissa ulkopuoliseen rahoitukseen. Motiivina on ollut kiinnostus tutkittavaa ilmiötä kohtaan ja sen sovellusmahdollisuudet käytännön kasvatustyötä ajatellen. Tutkimus on ollut
opiskelijalähtöisyyttä painottava ja sen tekoa ohjasi puolueettomuus hankitun tiedon ja tulosten kokoamisessa, aineiston käsittelyssä sekä tulkinnoissa. Näin ollen siinä on vältetty subjektiivisia kannanottoja myös tulkintavaiheessa, sillä tällaiset kannanotot ovat luonteeltaan spekulatiivisia, kuten
Muuronen (2009, 33) painottaa. Tutkimus käytäntönä on kuitenkin elävä prosessi, johon vaikuttavat
aina myös monet ennakoimattomat tekijät (Vilkka 2005, 168). Tutkimuksen tuloksena sain Mixed
methods menetelmien avulla tuotettua uutta tietoa. Siitä huolimatta tutkimuksella on myös rajoituksensa ja lisätutkimukselle on tarvetta. Tutkielma kuvaa sen hetkistä tilannetta. Sen avulla ei voida
kuvata ilmapiirin ajallista kehittymistä tai muutoksia pidemmällä aikavälillä. Se auttaa kuitenkin ymmärtämään ilmiötä monimenetelmäisesti.
4.3.3 Mittauksen validiteetti ja reliabiliteetti
Tässä luvussa arvioin tutkimukseni mahdollisia yleistettävyyden ongelmia sekä tutkimuksen mittaria
suhteessa teoriaan. Tutkimuksen validius tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata
sitä, mitä sen on tarkoitus mitata (Vilkka 2007, 161). Validiteetti voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen
validiteettiin. Ulkoinen validiteetti rakentuu tutkimuksen yleistettävyydestä ja sisäinen validiteetti
puolestaan tarkoittaa tutkimuksen omaa luotettavuutta erityisesti sen suhteen, ollaanko tutkimassa
sitä, mitä on tarkoitus tutkia. Tutkimuksen validiteettia parantavat hyvä tutkimusasetelma, oikea käsitteen muodostus, teorian johtaminen sekä otanta. (Metsämuuronen 2009, 65.) Tutkielma toteutettiin
kokonaisotannalla, mikä lisää sen validiteettia. Käsite ja kriteerivalidiuden mittana käytetään yleisesti
korrelaatiokerrointa (Metsämuuronen 2009, 75). Tutkimuksen korrelaatiokerrointen perusteella mittari mittasi sitä, mitä sen oli tarkoituskin mitata. Validiudella viitattaan myös laadullisen tutkimuksen
luotettavuuteen, jolloin se merkitsee kuvauksen, selitysten ja tulkintojen yhteensopivuutta. Tutkimuksen laadullisen osan luotettavuutta kohentaa kyselylomakkeen laatimisen ja aineistonkeruuprosessin
kuvaus sekä teoriaohjaavan luokittelun perusteiden kertominen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009,
232.) Avasin luvussa 4.2 näitä näkökohtia ja komponentteihin perustuvan jäsentämistavan.
Määrällisen tutkimuksen yhteydessä käytettäville tilastollisille menetelmille yhteistä on todennäköisyysarvon laskeminen, joka on p- arvo. Tällöin p-arvon merkitsevyystestaus kertoo sen millä todennäköisyydellä saadut tulokset ovat totta ja yleistettävissä perusjoukkoon. Tällöin tehdään johtopäätöksiä yleistettävyydestä ja pohditaan tulosten todennäköistä esiintymistä toisissa vastaavan kaltaisissa tapauksissa. Yleistykseen hyväksyttävänä arvona pidetään yleisesti p< 0,05 arvoa, jolloin
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sattuman mahdollisuus jää alle viiden prosentin. Huomioitava asia tulosten kannalta on, että yleistämiselle on olemassa perusteita vain, kun tutkimusaineisto on kerätty todennäköisyysotannalla. Tällöin otanta toimii pienoismallina perusjoukolle. Muunlaisella otoksella saadut tulokset eivät ole samalla tavoin yleistettävissä. Myös merkittävät taustamuuttujat tulee saada oikeassa suhteessa mukaan. Yleistämiskelpoisuus tuo tutkimukselle aina suurempaa tiedollista painoarvoa. (Valli 2007,
195–196.) Tutkielma ei ole samalla tavoin yleistettävissä, kuin satunnaisotannalla kerätty tutkimus.
Tulokset perustuvat kokonaisotantaan, ollen valideja kaupungin alueella, josta aineisto on kerätty.
Toisaalta käsitesisällöllinen yleistäminen perustuu myös p-arvojen laskentaan. Tutkimuksessa esitetyt tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Taustamuuttujista sukupuolen ja luokka-asteen ryhmät
ovat kooltaan lähellä toisiaan. Koulumuuttujan ryhmät puolestaan vaihtelevat koulujen koon mukaan.
Reliabiliteetin avulla saadaan selville mittauksen tarkkuus. Reliabiliteetti on kuitenkin validiteettiin
verrattuna vasta toissijainen peruste mittauksen luotettavuudelle. Reliabiliteettia arvioidaan tutkimalla mittauksen vaihtelun määrää ja laatua eli vaihtelun osuutta. Mikäli reliabiliteetti on esimerkiksi
0,75, voidaan päätellä, että neljännes mitta-asteikon vaihtelusta johtuu mittausvirheestä. Mitä lähempänä ykköstä reliabiliteetti on, sitä pienempi on mittauksen keskivirhe. (Vehkalahti 2014, 117.) Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa näin ollen tulosten tarkkuutta ja mittauksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia, niin että mittaustulokset ovat myös toistettavissa. Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti yhdessä muodostavat kokonaisluotettavuuden. Kokonaisluotettavuutta voidaan pitää hyvänä, kun tutkittu otos edustaa perusjoukkoa ja mittaamisessa on mahdollisimman vähän satunnaisuutta. Satunnaisvirheitä tutkimuksessa voivat aiheuttaa esimerkiksi se, että vastaaja ymmärtää asian
eri tavalla kuin tutkija. (Uusitalo 1991; Heikkilä 2004; Vilkka 2005, 161–162; Hirsjärvi ym. 2009,
231.) Tutkimusaineistosta pääkomponenttianalyysin avulla muodostetut summamuuttujat ovat reliabiliteetiltaan suurempia kuin 0.75, jolloin mittausvirheen todennäköisyys pienenee. Aineisto läpäisi
myös muut reliabiliteettiin liittyvät testaukset, jolloin tuloksia voidaan pitää luotettavina. Samalla
huomasin, että lomake sopi suhteellisen hyvin mittaamaan tutkittavaa ilmiötä.
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5 KOULUN ILMAPIIRIN KOKEMINEN

Tässä tulosluvussa keskityn siihen, millaisena opiskelijat kokevat koulun ilmapiirin. Koulun ilmapiirikokemuksen suhteen koulupäivän tilanteet liittyvät tutkielmassa oppituntien, ruokailun sekä välituntien aikaiseen ilmapiiriin. Analyysimenetelminä käytin kuvailevaa määrällistä analyysiä, ristiintaulukointia taustamuuttujien suhteen sekä varianssianalyysiä, jolla tutkin sukupuolen, luokka-asteiden sekä koulujen välisiä eroavaisuuksia ilmapiirin kokemisessa. Vastaan kysymykseen, millainen
yhteys koululla, sukupuolella tai luokka-asteella on ilmapiirikokemukseen ja mistä eroavuus ilmapiirikokemuksissa johtuu. Varianssianalyysin parittaiset vertailut tein käyttäen Bonferroni korjausta,
koska Levenen testi osoitti varianssit ryhmissä yhtä suuriksi. Lisäksi käytin laadullista sisällönanalyysiä jonka tuloksena avaan ominaispiirteitä, yhtäläisyyksiä sekä eroavaisuuksia, joita oppilaiden
vastauksissa tuli esille hyvään sekä huonoon ilmapiirikokemukseen liittyen.

5.1 Koulun ilmapiirikokemus
Tutkin koulun yleistä ilmapiirikokemusta lomakkeen kysymyksillä 6-8. Esitän seuraavaksi tulokset
koulupäivän yleisen ilmapiirikokemuksen osalta koulussa, välitunneilla sekä ruokailussa.
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Kuva 2 Koulun ilmapiirin kokeminen oppilaiden arvioimana
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Kuvassa 2. Valtaosa eli 89 % oppilaista koki koulun ilmapiirin erittäin tai melko hyväksi. Välitunneilla vastaavasti 93 % ja ruokailussa 91 % koki ilmapiirin hyväksi. Näistä erittäin hyväksi ilmapiirin
kokevien osuus on koulussa 11 %, välitunneilla 21 % ja ruokailussa 23 %. Välituntitilanteissa sekä
ruokailussa erittäin hyvän ilmapiirin osuus on koulun kokonaisilmapiiriä isompi. Erittäin tai melko
huonoksi ilmapiirin koulussa kokee vastaavasti 12 % oppilaista. Välitunneilla luku on 8 % ja ruokailussa 9 %. Erittäin huonoksi ilmapiirin kokevien osuus näistä on koulussa 2 %, välitunneilla 1 % ja
ruokailussa 2 %. Tulosten perusteella koulun ilmapiirikokemus on välitunneilla ja ruokailussa kokonaiskokemusta parempi. Erittäin huonoksi ilmapiirin kokee noin joka kymmenes. Taustamuuttujittain
tarkasteltuna on mahdollista huomata, onko kokemus joissakin taustamuuttujaryhmissä muita parempi tai heikompi. Selvitin koulun ilmapiirin kokemista taustamuuttujittain ristiintaulukoimalla.
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Kuva 3 Koulun ilmapiirin kokeminen taustamuuttujittain

Kuvassa 3. kuvaan koulun ilmapiirin kokemiseen liittyviä tuloksia taustamuuttujittain. Vertailuviivat
kuvastavat ilmapiirikokemuksen vastausten keskiarvoa prosenteissa. Tummempi viiva rajaa erittäin
hyvän ilmapiirin melko hyvästä. Vaaleampi viiva rajaa puolestaan hyvän ilmapiirin huonosta. Tulosten perusteella tytöistä 89 % ja pojista 88 % kokee ilmapiirin hyväksi. Vastaavasti tytöistä 11 % ja
pojista 12 % kokee ilmapiirin huonoksi. Kokemus on sukupuolen perusteella hyvin samankaltainen.
Poikien ryhmässä on huonoja kokemuksia tyttöjen ryhmää hieman enemmän. Koulun 7. luokkalaisista 92 % kokee ilmapiirin hyväksi, 8. luokkalaisista 88 % ja 9. luokkalaisista 85 %. Kokemus on 7.
luokalla parhain ja eroa syntyy eniten suhteessa 9. luokkaan. Koulujen välisiä eroja tutkittaessa isoista
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kouluista A koulussa 90 % ja B koulussa 85 % kokee ilmapiirin hyväksi. Pienistä kouluista C koulussa 91 % ja D koulussa 100 % oppilaista kokee ilmapiirin hyväksi. Ilmapiirikokemus on D koulussa
paras, ja A, C kouluissa keskenään samankaltainen. Kokemus jää muiden koulujen keskiarvon alapuolelle isossa B koulussa. Eroa ilmapiirikokemusten välille syntyy eniten suhteessa D kouluun. Tulosten perusteella koulun pienuudesta on etua, sillä keskiarvoviivaankin suhteutettuna erityisesti D
koulu eroaa muista kouluista ilmapiirin kokemisessa. Isoissakin kouluissa on kuitenkin edellytyksiä
hyvän ilmapiirin rakentumiselle. Suomen kielisistä 89 % ja englannin kielisistä sekä muista kielistä
85 % kokee ilmapiirin hyväksi. Suomen kieliset kokevat ilmapiirin paremmaksi. Taustamuuttujittain
tarkasteltuna kokemus paranee tai heikkenee luokka-asteen sekä koulun perusteella.
Seuraavaksi selvitin sukupuolen ja luokka-asteen yhteyttä opiskelijoiden ilmapiirikokemukseen kaksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Valitsin taustamuuttujat, jotka soveltuivat jatkoanalyysiin
suurten tasaisten ryhmäkokojen ansiosta. Koulun ilmapiirin osalta sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa koulun ilmapiirikokemuksessa (𝐹1,670 =0,01, p=.925, 𝜂2 =0.00). Kokemus
on samankaltainen tyttöjen (M=2.99, SD=0.49) ja poikien (M=2.98, SD=0.57) osalta. Tulos oli yhtenevä aiemmin kuvassa 3. ristiintaulukoinnilla saamani tuloksen kanssa. Luokka-asteiden väliset erot
olivat tilastollisesti merkitseviä (𝐹2,670 =5,45, p=.004, 𝜂2 =0.02), vaikutuksen ollessa pieni. Koulun
ilmapiirikokemus on paras 7. luokalla (M=3.07, SD=0.49). Kokemuksessa tapahtuu notkahdus 8. luokalla (M=2.94, SD=0.54) ja heikoimmillaan se on 9. luokalla (M=2.93, SD=0.55). Post hoc – vertailussa 7. luokkalaiset erosivat tilastollisesti merkitsevästi 8. ja 9. luokkalaisista (p<.05). Sukupuolen
ja luokka-asteen yhdysvaikutusta ei ollut (𝐹2,670 =1.23, p=.292, 𝜂2 =0.00). Varianssianalyysi tuotti
tarkennettua tietoa siitä, että ilmapiirin kokemisessa merkitsevä notkahdus tapahtuu siirryttäessä 7.
luokalta ylemmille 8. ja 9. luokille, jossa oppilailla on huonoja kokemuksia enemmän. Sukupuolten
välinen ero ja yhdysvaikutus luokka-asteiden kanssa eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.
Koulujen välisen vertailun toteutin yksisuuntaisella varianssianalyysillä, sillä erot kouluryhmien kokojen välillä olivat niin suuria, ettei kaksisuuntainen analyysimenetelmä soveltunut näiden ryhmien
tarkasteluun. Tarkistin tuloksen Kruskal-Wallisin testin avulla. Kaikissa kouluissa ilmapiiri koettiin
keskimäärin hyväksi, vaikka koulujen välillä ilmenikin eroja. Varianssianalyysissä havaitsin, että
koulut eroavat ilmapiirikokemuksen suhteen (𝐹3,675=9,54, p<.001, 𝜂2 =0.04), vaikutuksen ollessa vähäinen. Ilmapiirikokemus on D koulussa paras (M=3.42, SD=0.51) ja A koulussa (M=3.03, SD=0.52)
sekä C koulussa (M=3.05, SD=0.60) samankaltainen. Kouluista B koulussa (M=2.88, SD=0.50) ilmapiirikokemus on hieman muita kouluja heikompi. Myös Kruskal-Wallisin testin mukaan koulujen
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=31,40, p<.001). Testin
välillä on tilastollisesti merkitsevä ero ilmapiirin kokemisen osalta (𝑋3,679

parittaisessa vertailussa parhaan D ilmapiirikokemuksen ja muiden koulujen välillä on merkitsevä
eroavuus. Lisäksi B koulu erottautui A ja C kouluista tilastollisesti merkitsevästi (p<.05). Tulos oli
yhtenevä Post hoc – vertailun kanssa. Havaitsin, että saamani tulokset olivat yhteneviä myös aiemmin
kuvassa 3. ristiintaulukoinnilla saamieni tulosten kanssa.
Koulun ilmapiirin kokemiseen liittyivät myös oppilaiden laadulliset vastaukset. Esittelen sisällönanalyysin tulokset tältä osin. Erittäin ja melko hyvää ilmapiirikokemusta valtaosa oppilaista luonnehti sosiaalisten suhteiden toimivuuteen liittyvillä maininnoilla. Pienen koulun etuna on oppilaiden
välinen vahva yhteenkuuluvuuden tunne. Isoissa kouluissa hyvää sosiaalista ilmapiiriä perusteltiin
ystävyydellä ja hyväksynnällä. Alla on suoria aineistolainauksia siitä, miten oppilaat perustelivat hyviä ilmapiirikokemuksiaan pienessä ja isoissa kouluissa.
Koulumme on hyvin pieni, joten tunnemme toisemme aika hyvin. Olemme paljon tekemisessä toistemme kanssa. 8lk. tyttö 16/6.
Koulumme on pieni. Kiusaamista ei ole tai jos on, niin en ole nähnyt. 8lk. poika 18/6.
Kaikki voi puhua kaikkien kanssa ja täällä ei kiusata ketään 9lk. tyttö 10/6.
Koska kaikki otetaan mukaa kaikkiin hommiin 8 lk. poika 2/7.
Minulla on paljon kavereita monilta eri luokilta. 7lk tyttö 129/6.
Kivoja kavereita 7lk. poika 448/6.
Koulussamme ei ole syrjintää ja kaikilla löytyy ainakin yksi hyvä ystävä. 7lk tyttö 472/6.
Kaikki tulevat toimeen keskenään ja toimitaan paljon yhdessä. 9lk tyttö 391/6.
Kaverien merkitys korostui tärkeänä. Hyvää ja melko hyvää ilmapiiriä oppilaat kommentoivat paljon
myös viihtymiseen sekä aktiviteetteihin liittyneillä maininnoilla. Hyvään ilmapiiriin oppilaat liittivät
kuvauksia siitä, että kaikki sujuu ongelmitta, eikä oppilas näe parannettavaa.
Välitunneilla, jos ollaan ulkona, ihmiset ovat iloisempia ja osallistuvat peleihin 7 lk. tyttö 171/7.
Koska silloin voi tehdä kaikkea jännää. 7 lk. poika 164/7.
Kouluni on kiva, ilmapiiri hyvä. Kaikki on hyvin. 7 lk. tyttö 41/22.
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Erittäin hyvän ilmapiirin ja melko hyvän ilmapiirin maininnoissa syntyi kuitenkin eroa. Melko hyvän
ilmapiirin osalta moni oppilaista oli havainnut epäkohtia tai parannettavaa. Melko huonoa ja erittäin
huonoa ilmapiiriä luonnehdittiin melko hyvää ilmapiiriä jo huomattavasti enemmän, erilaisilla ongelmilla, jotka liittyivät pääasiassa sosiaalisiin suhteisiin, mutta myös jonkin verran muihin tekijöihin.
Esimerkiksi välituntien ilmapiirikokemusta heikensivät sosiaalisiin suhteisiin liittyneet riidat, kiusaaminen, valikoidut ryhmät ja syrjimisestä aiheutunut yksinäisyys. Ruokailussa ilmapiiriä oli heikentänyt tungos ja ahtaudesta johtuvat ongelmat, kuten töniminen. Ilmapiiriä heikentäviksi asioiksi oppilaat mainitsivat kommenteissaan myös valittaminen, epämiellyttävät tavat ja kielitaidon puutteen.
Erittäin huono ilmapiiri tuntui myös affektiivisena ahdistuksen kokemuksena.
Joskus näkee ihmisiä yksin 7 lk. tyttö 21/6.
En ole nähnyt mitään kauhean vakavaa, vähän tönimistä, mutta en ole varma onko se vain jokin
kavereiden välinen juttu. 8 lk. poika 223/6.
Yleensä kukaan ei tappele tai kiistele, mutta toisaalta tuntuu, että 8. ja 9. luokkalaiset olisivat
parempia. 7 lk. tyttö 428/6.
Minua kiusataan 7 lk. tyttö 121/6.
Koulu on itselleni stressaava ja ahdistava ympäristö 9 lk. tyttö 660/6.
Koska joitain oppilaita syrjitään tai kiusataan, ja jotkut ovat joka välitunti yksin 8 lk. tyttö 506/6.
Koulussa kaikilla on kavereita ja ketään ei kiusata (tietääkseni), mutta koulussa on myös niitä, jotka
polttavat ja nuuskaavat ja luovat inhottavaa ilmapiiriä 7 lk. tyttö 31/6.
Äänekästä, kukaan ei varo toista, tönimistä 9 lk. tyttö 660/7.
Jonkin verran näen poikien rähisevän toisilleen. Ei se yleensä mitään vakavaa ole.7 lk. tyttö 442/7.
Oppilaat kokivat ilmapiirin huonoksi yleisesti ottaen silloin, kun yhteishenkikin oli huono. Lisäksi
ilmapiiri vaihteli koulupäivän aikana eri tilanteissa. Kokemuksessa korostuu subjektiivisuus sekä
kontekstisidonnaisuus, jolloin oppijat muodostavat käsityksensä taustaansa, kokemuksiinsa sekä koulupäivän erilaisiin sosiaalisiin suhteisiin ja tilanteisiin peilaten.
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5.2 Koulun ilmapiirikokemus oppilaiden monivalintavastausten perusteella
Tässä alaluvussa esittelen ilmapiirin osatekijät, jotka monivalintavastausten perusteella toimivat tai
kaipaavat lisähuomiota koulussa. Vastaukset ovat nähtävillä alla (lomakkeen kysymykset 10 ja 14).
Oppilaat saivat valita kysymyksiin niin monta vaihtoehtoa, kuin kokivat kouluaan kuvaavan. Suluissa
oleva luku kertoo, kuinka moni oppilas kyseisen vastausvaihtoehdon on valinnut.

Kuvaa luokkaa

Ei kuvaa luokkaa

Pelisäännöt ja toimintatavat ovat kunnossa (n=489)
Koen saavani riittävästi tietoa siitä, mitä tapahtuu (n=484)
Koulussani on paljon yhteisiä tapahtumia (n=470)
Koulussani on hyvin vaikutusmahdollisuuksia (n=428)
Voin osallistua aktiivisesti kiinnostaviin asioihin (n=406)
Koulussani on helppo ystävystyä (n=401)
Minua ymmärretään koulussa (n=398)
Opiskelijoiden mielipiteitä arvostetaan koulussa (n=397)
Voin käyttää kykyjäni, taitojani ja luovuuttani (n=370)
Ilmapiiri on kiireetön ja on aikaa kanssakäymiselle (n=367)
Kouluni ilmapiiri on avoin ja keskusteleva (n=356)
Koen turvalliseksi ilmaista itseäni ja mielipiteitäni (n=329)
Kuulen enemmän huhupuheita kuin tietoa (n=138)
Mielestäni asioihin ei pysty tai kannata vaikuttaa (n=112)
Tunnen oloni koulussa toivottomaksi (n=71)
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Kuva 4 Koulun ilmapiirikokemusta parantavat ja heikentävät tekijät

Kuvassa 4. ovat monivalintavastausten tulokset. Oppilaista 71 % arvioi pelisääntöjen ja tiedotuksen
olevan kunnossa. Huhupuheita kuulee 20 %. Oppilaista 68 % arvioi, että koulussa on paljon yhteisiä
tapahtumia ja 62 % mukaan vaikutusmahdollisuuksia. Toisaalta asioihin ei pysty tai kannata vaikuttaa
16 % mielestä. Oppilaista 59 % voi osallistua kykyjään vastaaviin asioihin. Mielipiteitä arvostetaan,
ystävystyminen on helppoa ja ymmärrystä koki saavansa 58 %, eli reilu puolet. Oppilaista 54 % koki,
että heillä on mahdollisuuksia osallistua kiinnostaviin asioihin ja 53 % mukaan ilmapiiri on kiireetön.
Vain 52 % arvioi avoimen ja keskustelevan ilmapiirin olevan kunnossa ja 48 % mukaan koulussa on
turvallista ilmaista itseään. Näihin osa-alueisiin tulisi kiinnittää huomiota, sillä vastaukset jakautuivat
puolesta ja vastaan. Toivottomuutta esiintyi 10 % oppilaista, valtaosan ollessa toiveikkaita. Koke-
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muksissa on kuitenkin poikkeuksia. Kouluissa painotetaan tiedotuksen, tapahtumien sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Toisaalta tarvitaan lisää kiireetöntä, avoimeen keskusteluun perustuvaa ilmapiiriä ja tukea osallisuuden, itseilmaisun ja ystävyyssuhteiden muodostumisessa. Tulos on yhtenevä
Savolaisen (2001, 55) tulosten kanssa. Siinä oppilaat kokivat, että kuuntelu jäi vähäiseksi ehdotusten
ja mielipiteiden esittämisen suhteen.
Laadullisen sisällönanalyysin tuloksissa korostui myös keskustelut, mielipiteiden kysyminen ja ongelmien ratkominen ilmapiirin edistämiseksi (lomakkeen kysymys 17). Oppilaat toivoivat keskusteluita ja mielipiteiden kysymistä oppitunneilla, luokanvalvojan -, kiva - ja tukioppilastunneilla. Mielipiteet jakaantuivat, mutta useamman mukaan ilmapiiriin liittyviä aiheita tulisi käsitellä koulussa. Oppilaista 246 vastasi, että aihetta tulee käsitellä. Vastaavasti 221 vastasi, ettei sitä tarvitse erikseen
käsitellä, koska ilmapiiri on jo hyvä, aihetta käsitellään tarpeeksi puhumalla, yrityksistä ei ole hyötyä
ja voi seurata harmia. Tätä perusteltiin sillä, että ilmapiiri syntyy luonnostaan, kun ihmiset viihtyvät
ja kaikilla on kavereita. Ne ketkä kokivat että ilmapiiriin liittyviä asioita on hyvä käsitellä, mainitsivat
sen olevan tarpeellista estämään kiusaamistilanteita ja eriarvoisuuden kokemuksia.
Välillä voisi pitää oppitunteja, missä keskustellaan ilmapiiristä tai tehdään jotain mukavaa isossa
porukassa. 7 lk. tyttö 44/17.
Kyllä, luokassa voisi avoimesti kertoa oman mielipiteensä. Jos jokin asia ilmapiiriin liittyen on huonosti, mietitään mitä asialle voisi tehdä 8 lk. tyttö 575/17.
Kun oppilaat kiusoittelevat toisia, opettajat alkavat huutaa. He eivät kärsivällisesti rauhassa ratko
ongelmaa. Ymmärrän, että opettajilla on stressaava työ, mutta ei tarvitse huutaa 8 lk. tyttö 565/17.
Voisi kysellä oppilailta kuulumisia yksi kerrallaan ja puhua kiusaamisen vakavuudesta sekä ylipäätänsä haukkumisesta. 7 lk. tyttö 171/17.
Oppilaat mainitsivat konkreettisia tapoja, kuten sen, että on tärkeää selvittää ongelmia ja riitoja rauhallisesti sekä kertoa kiusaamisen haitoista. Ilmapiirin käsittelemisen tarkoituksena tulee olla myös
työrauhan edistäminen ja häiriköinnin vähentyminen. Myönteisen ilmapiirin edistämisen tavoissa on
oppilaiden mukaan merkitystä opettajalla, eli miten hän toimii oppilaiden kanssa. Tärkeää on kannustaa, ottaa huomioon ja opettaa hyväksymään erilaisuutta. Oppilaiden mukaan heitä tulisi auttaa
myös ystävystymään ja tutustumaan toisiinsa. Tällä yhteishenki nousee, tunnelma rentoutuu ja ehkäistään joutumista väärään porukkaan.
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5.3 Ilmapiirin kokeminen oppituntien aikana
Tässä alaluvussa esitän tulokset oppituntien ilmapiirikokemuksen suhteen. Selvitin sitä ristiintaulukoimalla luokan ilmapiirimittarin muuttujista muodostamani ja uudelleenluokittelemani summamuuttujan perusteella, suhteessa taustamuuttujiin (lomakkeen kysymys 11).

Erittäin hyvä

Melko hyvä

Melko huono

Erittäin huono

Tytöt (n=327)
Pojat (n=305)
7. lk (n=215)
8. lk (n=223)
9. lk (n= 197)
A koulu (n=307)
B koulu (n=251)
C koulu (n=58)
D koulu (n=19)
Suomi (n=543)
Englanti (n=51)
Muut kielet (n=23)
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Kuva 5 Oppituntien ilmapiirin kokeminen taustamuuttujittain

Kuvassa 5. kuvaan taustamuuttujittain ilmapiirin kokemista oppitunneilla. Vertailuviivat osoittavat
vastausten keskiarvoon perustuvan prosenttiosuuden. Tummempi viivoista rajaa erittäin hyvän ja
vaaleampi viiva hyvän ilmapiirin, huonosta ilmapiirikokemuksesta. Oppilaista 80 % kokee oppituntien ilmapiirin hyväksi. Näistä erittäin hyväksi sen kokee 33 %. Oppitunneilla pojat kokevat ilmapiirin hieman tyttöjä paremmaksi, sillä pojista 84 % ja tytöistä 77 % kokee sen hyväksi. 7. luokkalaisista
ja 9. luokkalaisista 82 % kokee ilmapiirin hyväksi. Eroa syntyy 8. luokkalaisiin joista 77 % kokee
oppituntien ilmapiirin hyväksi. Oppituntien ilmapiiri on pienissä D koulussa 95 % mukaan ja C koulussa 86 % mukaan hyvä. Isoista kouluista A koulussa 80 % ja B koulussa 78 % kokee sen vastaavasti
hyväksi. Eroa syntyy eniten D ja B koulun välille. oppituntien ilmapiirin kokee hyväksi muiden kielten edustajista 96 %, suomalaisista 80 % ja englantilaisista 78 %. Oppituntien ilmapiirin kokonaistulos on heikompi, kuin mitä koulun ilmapiiri tulos oli kuvassa 2. Keskiarvoviivaan suhteutettuna pienissä kouluissa koetaan oppituntien ilmapiiri keskiarvoa ja isoja kouluja paremmaksi. Tyttöjen ja 8.
luokkalaisten kokemus jää puolestaan eniten keskiarvon alapuolelle.
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Jatkoin analyysiä kaksisuuntaisella varianssianalyysillä. Havaitsin, että sukupuolten välillä ei ollut
tilastollisesti merkitsevää eroa (𝐹1,626 =0,87, p=.351, 𝜂2 =0.00). Pojat (M=3.00, SD=0.63) kokivat oppituntien ilmapiirin hieman tyttöjä paremmaksi (M=2.94, SD=0.67). Luokka-asteiden väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä (𝐹2,626 =4,39, p=.013, 𝜂2 =0.01), vaikutuksen ollessa pieni. Oppituntien
ilmapiiri 7. luokalla on (M=2.99, SD=0.62) melko hyvä. Kokemus notkahtaa 8. luokalla (M=2.87,
SD=0.65) ja 9. luokalla se on paras (M=3.06, SD=0.67). Erot ovat merkitseviä 8. ja 9. luokan ilmapiirikokemusten välillä, merkitsevyystasolla p<.05. Sukupuolen ja luokka-asteen välillä ei ollut yhdysvaikutusta (𝐹2,626 =1,43, p=.241, 𝜂2 =0.01). Tulosten perusteella 8. luokkalaisten osalta oppituntien ilmapiirissä on parannettavaa. Tulos on yhtenevä aiemmin esittämäni tuloksen kanssa, liittyen
koulun ilmapiirikokemukseen. Tulos eroaa 9. luokkalaisten osalta, sillä oppituntien ilmapiirikokemus
on paras, mutta koulun ilmapiirikokemus vastaavasti muihin luokkiin verrattuna heikoin.
Seuraavaksi esittelen ne oppituntien ilmapiirin osatekijät, jotka oppilaiden monivalintavastausten perusteella toimivat ja vastaavasti kaipaavat enemmän huomiota tunneilla (lomakkeen kysymys 12).
Oppilaat saivat valita kysymyksiin niin monta vaihtoehtoa, kuin kokivat tunteja kuvaavan. Suluissa
oleva luku kertoo, kuinka moni oppilas kyseisen vastausvaihtoehdon on valinnut.

Kuvaa luokkaa

Ei kuvaa luokkaa

Koen saavani riittävästi tietoa opiskeluasioissa (n=506)
Yhteistyö on sujuvaa ryhmätöissä ja tehtävissä (n=459)
Uskon, että ilmaantuneet ongelmat voi ratkaista (n=451)
Tiedän, mitä opettajat minulta odottavat (n=415)
Luokassamme on vain vähän sisäisiä ristiriitoja (n=408)
Luokallani on syyttelyä, riitoja ja valitusta (n=179)
"Ei kuulu meille"-asenne on yleinen luokallani (n=115)
Kuulen enemmän huhupuheita opiskeluasioissa (n=79)
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Kuva 6 Oppituntien ilmapiirikokemusta parantavat ja heikentävät tekijät

Kuvassa 6. on oppitunteihin liittyvien monivalintavastausten tulokset. Oppilaista 74 % saa riittävästi
tietoa, jolloin tiedotus tunneilla toimii valtaosan mielestä. Yhteistyö toimii 67 % mukaan ja ilmaantuneet ongelmat ratkaistaan 66 % mielestä. Oppilaista 60 % tietää, mitä opettajat heiltä odottavat.
Huomiota tulisi kohdistaa luokan keskinäisiin ristiriitoihin, sillä 59 % mukaan luokassa on vähän
ristiriitoja, vajaa puolet kokee niitä olevan ja tästä peräti 26 % kokee niitä runsaasti. Ei kuulu meille
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asennetta on 17 % mielestä ja huhupuheita kuulee 12 %. Tulosten perusteella keskinäiset ristiriidat
oppitunneilla heikentävät ilmapiiriä. Ristiriitoja voi ilmaantua herkemmin erityisesti 8. luokkalaisten
keskuudessa, sillä tällöin oppituntien ilmapiirin kokemisessa tapahtuu notkahdus.
Jatkoin oppituntien ilmapiirin tarkastelua laadullisella sisällönanalyysillä. Pyysin oppilaita nimeämään oppiaineen, jossa ilmapiiri on paras (lomakkeen kysymys 18). Oppilaat nimesivät taito-ja taideaineita, reaaliaineita sekä lukuaineita. Eniten oppilaat nimesivät kuitenkin liikuntaa (147), kotitaloutta (66), historiaa (63), musiikkia (57) sekä matematiikkaa (47) mainintaa. Tarkoituksenani oli
selvittää, millaiset tekijät mahdollistavat hyvän ilmapiirikokemuksen syntymisen oppitunneilla. valtaosa nimesi mukavan, kannustavan tai muutoin inspiroivan opettajan oppituntien ilmapiirin keskeisimmäksi tekijäksi. Parhaan ilmapiirin tunneilla opiskeltavat aiheet ovat lisäksi oppilaita kiinnostavia.
Kuvataide, koska opettaja on mukava ja reilu. Opettaja löytää jokaisen työstä hyvät puolet ja kukaan
ei naura toisten töille. 7 lk. tyttö 477/18.
Biologia tai matikka, jos opettaja antaa keskustella, ilman että se häiritsee tuntia ja on rento. Paljon
kiinni aineen opettajasta, kuinka paljon luokka saa kommunikoida keskenään. 9 lk. tyttö 628/18.
Yhteiskuntaoppi, opettaja pitää oppilaat kiinnostuneina, joten on rauhallista. 9 lk. tyttö 389/18.
Historia, sillä opettaja on mukava, ymmärtäväinen ja tosi huumorintajuinen. Hän on myös vähän
ankara. 8 lk. poika 583/18.
Parasta ilmapiiriä oppilaat perustelivat opettajan ominaisuuksilla, kuten reiluudella, taidolla kannustaa ja pitää tunnit kiinnostavina. Oppitunneilla yhteinen tekeminen, ryhmä- ja parityöt ovat myös
merkityksellisiä. Ryhmänrakentamiseen ja sen merkitykseen yhteishengen kannalta on viitattu monen opiskelijan kommenteissa. Oppilaat mainitsivat kommenteissaan luokan ilmapiirin yhteydessä
pienen ryhmäkoon, valinnaisryhmät ja toimivan ryhmädynamiikan. Luokkasekoituksiin perustuvat
ryhmät valinnaisaineissa koetaan toimiviksi, koska oppilaat jakavat näillä tunneilla samat mielenkiinnon kohteet. Toisaalta parhaita tunteja perusteltiin myös viihtymisellä ja rennolla tunnelmalla.
Liikunta, sillä siinä saa vähän riehakkaammatkin oppilaat olla toiminnassa. 8 lk. tyttö 77/18.
Yhteistyö ja auttavaisuus ovat yleistä urheilussa 7 lk. poika 118/18.
Matikka, koska tunneilla kaikki keskittyvät opetukseen ja tehtäviin. Tunneilla on aina tekemistä, eli
aikaa hölmöilyyn ei ole. 8 lk. tyttö 581/18.
Äidinkieli. Koska on paljon pari- ja ryhmätöitä. Tunnelma luokassa on rento 8 lk. tyttö 560/18.
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Varmaan musiikki, koska siellä kun suunnitellaan esityksiä ja muita projekteja. Kaikilla on mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja ehdotuksensa 9 lk. tyttö 651/18.
Tekstiilityö. Meitä on tunneilla vain muutama ja tunnemme toisemme. Tunneilla tulee juteltua toisin,
kuin muilla tunneilla. 8 lk. tyttö 13/18.
Fysiikka, koska ryhmä on pieni ja kaikki opiskelee ja on hiljaa 9 lk. tyttö 676/18.
Kotitalous, koska se on rento aine ja kaikki pitävät siitä. Hyvä ryhmä, jossa kaikki tulevat toimeen.
Opettaja on sopivan rento. Myös muissa aineissa on hyvä ilmapiiri noista syistä. 7 lk. tyttö 40/18.
Huomioitavaa parhaan ilmapiirikokemuksen osalta on tulosten perusteella ero reaaliaineiden sekä
taito-ja taideaineiden ilmapiirikokemuksissa. Opettajamaininnat olivat yleisempiä reaaliaineita ja lukuaineita valinneilla oppilailla. Opettajalla on näillä tunneilla keskeisempi merkitys, kun taas tekemisen merkitys korostui erityisesti taito-ja taideaineita sekä liikuntaa valinneiden oppilaiden maininnoissa. Niitä oli valittu tulosten perusteella myös eniten ilmapiiriaineiksi. Janhunen (2013, 32) mainitsee väitöskirjassaan, että taito- ja taideaineet tukevat yhteistoiminnallisuutta kouluyhteisössä, yksin tekemisen perinteiden rinnalla. Opetettavan aineksen runsas määrä tuottaa kuitenkin kiireen tuntua, jolloin parhaaseen ilmapiirin liittyvät aineet ovat sisällöltään useammin sellaisia, että niille on
varattava aikaa. Tällöin rakentuva oppimisilmapiiri tukee myös luovuutta. Yhteishenkeä lisäävät
myös riittävät luokanvalvojan tunnit, tukiopetus sekä kiusaamisen vastaiset Kiva-tunnit.
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6 ILMAPIIRIN KANNALTA KESKEISET OSATEKIJÄT

Tarkastelen tässä luvussa koulun ilmapiirin muodostumisen osa-alueita sekä muuttujien keskinäisiä
yhteyksiä. Analyysimenetelminä käytin kuvailevien menetelmien lisäksi pääkomponenttianalyysiä,
korrelaatioiden esittämistä, kaksisuuntaista varianssianalyysiä sekä laadullista sisällönanalyysiä. Esitän tulokset osa-alue kerrallaan. Ensimmäisessä alaluvussa ovat sosiaalisiin suhteisiin liittyvät tulokset. Toisessa alaluvussa viihtymisen ja kolmannessa alaluvussa koulutyöskentelyyn liittyvät tulokset.
6.1 Sosiaaliset suhteet ilmapiiriä rakentamassa
Alaluvussa esitän oppilaan koulupäivään sisältyvien sosiaalisten suhteiden yhteyttä osana koulun
ilmapiiriä. Tarkoituksenani oli selvittää, miten tärkeitä sosiaaliset suhteet ovat ilmapiirin kannalta.
Esitän seuraavaksi sosiaalisiin suhteisiin liittyneitä oppilaiden vastauksia (lomakkeen kysymys 13).

Erittäin hyvä

Melko hyvä

Melko huono

Erittäin huono

Opettajat hyväksyvät erilaisuutta (n= 674)
Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen sitä (n= 673)
Suhtautumiseni opettajia kohtaan on positiivinen (n= 672)
Opettajat kohtelevat oppilaita oikeudenmukaisesti (n= 675)
Opettajat rohkaisevat ilmaisemaan mielipiteeni (n= 678)
Opettajat kohtelevat meitä oppilaita tasapuolisesti (n=675)
Opettajat ovat kiinnostuneita, mitä minulle kuuluu (n= 670)
Suhtautumiseni oppilaita kohtaan on positiivinen (n= 671)
Oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen (n= 677)
Luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia (n= 674)
Voin asennoitumisellani vaikuttaa ilmapiiriin (n= 671)
Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä (n= 671)
Oppilaat hyväksyvät erilaisuutta (n=673 )
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Kuva 7 Oppilaiden arvio opettaja- ja oppilassuhteista koulussa

Kuvassa 7. ovat tulokset oppilaiden arviosta sosiaalisiin suhteisiin liittyen. Valtaosa eli 91 % opettajista hyväksyy erilaisuutta oppilaiden mukaan. Suhteellisen moni eli 86 % kokee, että toiset oppilaat
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hyväksyvät heidät omana itsenään. Oppilaat ovat kuitenkin kriittisempiä erilaisuuden hyväksymisessä sillä vain 70 % hyväksyy erilaisuutta. Apua opettajilta koetaan saatavan 87 % ja muilta oppilailta 82 % mukaan hyvin. Opettajilta apua saadaan hieman enemmän, suhteessa oppilaisiin. Opettajat
myös kohtelevat oppilaita pääsääntöisesti 78 % mukaan oikeudenmukaisesti. Tasapuolisen kohtelun
ja mielipiteen ilmaisemiseen rohkaisun voidaan sanoa olevan kohtalaisella tasolla, sillä 66 % mukaan
kohtelu on tasapuolista ja 67 % mukaan rohkaisevaa. Suhteellisen moni oppilas kokee, että opettajat
eivät ole kiinnostuneita siitä, mitä heille kuuluu, sillä vain 59 % on vastannut myönteisesti. Oppilaista
valtaosa eli 87 % suhtautuu muita kohtaan myönteisesti ja 79 % kokee, että voi asennoitumisellaan
vaikuttaa ilmapiiriin. Oppilaista 77 % mukaan oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä. Tulosten perusteella
opettajat voisivat olla kiinnostuneempia oppilaiden kuulumisista ja rohkaista mielipiteiden ilmaisun
ja erilaisuuden hyväksymisessä. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota tasapuoliseen kohteluun.
6.1.1 Opettajasuhteet ̶ Mun opettaja on oikeudenmukainen ja kannustava
Tässä alaluvussa esittelen tuloksia liittyen opettajasuhteisiin osana ilmapiiriä. Muodostin pääkomponenttianalyysin perusteella aluksi komponentit sosiaalisten suhteiden Likert asteikolliselle väittämille, joita oli kolmetoista. Mittarin muuttujat jakaantuivat selkeästi kahteen komponenttiin.
Taulukko 2 Komponenttianalyysin tulos mittarille sosiaaliset suhteet koulussa

KMO= 0,922
Opettajani ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu

Komponentti
Opettajasuhteet Oppilassuhteet
,661

Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan oman mielipiteeni tunneilla

,767

Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeudenmukaisesti

,906

Opettajat kohtelevat meitä oppilaita tasapuolisesti

,879

Opettajat hyväksyvät erilaisuutta

,648

Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen sitä

,606
,714

Suhtautumiseni opettajia kohtaan on positiivinen
Oppilaat hyväksyvät erilaisuutta

,590

Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia

,821

Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä

,886

Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen

,804

Voin asennoitumisellani vaikuttaa ilmapiiriin

,745
,685

Suhtautumiseni muita oppilaita kohtaan on positiivinen
Cronbachin alfa

,885

,872
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Taulukossa 2. Nimesin komponentit opettajasuhteiksi ja oppilassuhteiksi. Komponentit mahdollistivat sosiaalisten suhteiden jatkotarkastelun osana koulun ilmapiiriä, oppilaan kannalta keskeisten teemojen mukaisesti. Reliabiliteettianalyysi pääkomponentin perusteella muodostettavalle summalle antoi opettajasuhteet komponentille arvon 0,89 ja oppilassuhteet komponentille arvon 0,87. Molemmissa komponenteissa Cronbachin alfan arvo oli riittävä, summamuuttujien rakentamiseksi. Myös
Kaiser-Meyer-Olkin testituloksen 0,92 perusteella mittari on sopiva, jolloin jatkoin tarkastelua.
Tämän jälkeen aloitin opettajasuhde komponentin tarkastelun, ottamalla Pearsonin korrelaatiokertoimet muodostetun komponentin muuttujille. Riski, hylätä nollahypoteesi aiheetta, oli alle 1 %. Raportoin matriisin tulokset sen osalta, mitkä muuttujat korreloivat eniten keskenään.
Taulukko 3 Korrelaatiomatriisi opettajasuhteet komponenttiin liittyvistä muuttujista

Opettajasuhteet
1. Opettajani ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu

1

2

3

4

5

6

7

1.00

2. Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan mielipiteeni tunneilla 0.64 1.00
0.43 0.52 1.00
3. Opettajat kohtelevat meitä oppilaita oikeudenmukaisesti
4. Opettajat kohtelevat meitä oppilaita tasapuolisesti

0.46 0.51 0.73 1.00

5. Opettajat hyväksyvät erilaisuutta

0.38 0.45 0.60 0.58 1.00

6. Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen sitä

0.43 0.47 0.50 0.53 0.58 1.00

7. Suhtautumiseni opettajia kohtaan on positiivinen

0.47 0.52 0.59 0.55 0.52 0.53 1.00

Taulukossa 3. Korrelaatiokerrointen perusteella muuttujat korreloivat positiivisesti, eli samansuuntaisesti ja keskenään tilastollisesti merkitsevästi p<0,01. Korrelaatio r=.64 on kohtuullisen iso, muuttujien opettajat ovat kiinnostuneita oppilaiden kuulumisista sekä opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan mielipiteeni tunneilla. Opettajien ollessa kiinnostuneita oppilaiden kuulumisista, on oppilailla
myös taipumus ilmaista mielipiteensä tunnilla. Korrelaatioista suurin r=.73 on tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun välillä. Se, miten opettajat hyväksyvät erilaisuutta liittyy oikeudenmukaiseen
r=.60 ja tasapuoliseen kohteluun r=.58 ja korreloi myös oppilaan avun saannin kanssa r=.58. Oppilaiden suhtautuminen opettajia kohtaan korreloi myös oikeudenmukaisen kohtelun kanssa r=.59. Tulokset ovat mielenkiintoisia monella tapaa, sillä opettaja- oppilassuhteissa yhteyksiä on esimerkiksi
erilaisuuden hyväksynnän ja avun saannin välillä.
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Jatkoin edelleen opettajasuhteiden tarkastelua kaksisuuntaisella varianssianalyysillä. Havaitsin, että
ryhmien väliset opettajasuhteiden erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Tytöt ja pojat erosivat opettajasuhteissa toisistaan (𝐹1,640 =10.14, p=.002, 𝜂2 =0.02). Sukupuolen vaikutus on kuitenkin pieni.
Opettajasuhteet ovat tytöillä hieman toimivammat (M=3.08, SD=0.57) kuin pojilla (M=2.92,
SD=0.66), vaikka opettajasuhteet ovat keskimäärin molemmilla ryhmillä kunnossa. Myös luokkaasteiden

väliset

opettajasuhteiden

erot

olivat

tilastollisesti

merkitseviä

(𝐹2,640 =10.73,

p<.001, 𝜂2 =0.03), vaikutuksen ollessa pieni. Opettajasuhteet ovat 7. luokalla toimivimmat (M=3.16,
SD=0.58). Suhteet laskevat 8. luokalla (M=2.92, SD=0.65) ja pysyttelevät tällä tasolla myös 9. luokkalaisilla (M=2.92, SD=0.60). Post hoc – vertailussa 7. luokkalaiset erosivat tilastollisesti merkitsevästi 8. ja 9. luokkalaisista (p<.05). Sukupuolen ja luokka-asteen välillä ei ollut merkitsevää yhdysvaikutusta (𝐹2,640 =2.57, p=.078, 𝜂2 =0.01). Tulosten perusteella opettajasuhteet toimivat tytöillä poikia paremmin sekä 7. luokkalaisilla muita luokka-asteita paremmin.
Laadullisen sisällönanalyysin perusteella opettajan merkitys koulun ilmapiirin kannalta korostui erityisesti luokkatilanteissa työskentelyn ilmapiiriin liittyen. Työskentelyn ilmapiiri paranee rentojen
opettajien, ohjauksen ja tuen kautta. Oppilaat toivovat tuntien olevan rentouden lisäksi sopivan hauskoja. Opettaja voi olemuksellaan parantaa yhteishenkeä luokassa.
Siellä on rento olla, luovuudelle tilaa ja mukava rauhallinen opettaja. 8 lk. poika 280/18.
Hyvä ryhmähenki, opettaja kannustaa. 7 lk. tyttö 175/18.
Aina voi sanoa ja vastata väärin eikä tunne oloa ikinä yksinäiseksi 8lk. poika 227/18.
Työskentelyn ilmapiiri paranee, kun opettaja kuuntelee, kysyy oppilaiden mielipiteitä ja miettii asioita yhdessä. Tällöin opiskelua toteutetaan erilaisilla tyyleillä, huomioiden erilaiset tavat oppia. Suoritustapojen suhteen oppilaat toivoivat valinnanvaraa. Yhteishenki lisääntyy osallistamisen kautta ja
oppilaiden toiveena on tavoitteiden asettaminen yhdessä. Opetussuunnitelman perusteissa (2014,
17,48) kannustetaan erilaisten tavoitteiden ja arviointitapojen hyödyntämiseen sekä toimintatapojen
etsimiseen, jolloin erilaisten oppilaiden on helpompaa löytää paikkansa. Oppilailla tulee myös Janhusen (2013, 33) mukaan olla mahdollisuus oman oppimisensa tavoitteenasetteluun ja tavoitteiden
itsearviointiin suhteessa tuloksiin. Tällöin harjaannutaan oppimistavan tunnistamisessa. Oppimisilmapiirin tulee olla sopivalla tavalla miellyttävä ja oppimiselle otollinen, mutta ei liian helppoon hauskuuteen perustuva, sillä oppimiseen kuuluu myös pettymysten käsittelyn taidot.
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Saa kertoa oman mielipiteen 9lk. tyttö 386/18.
Otettaisiin huomioon eri tavat oppia 9 lk. tyttö 620/21.
Opettajat voisivat välillä vaihdella opetustyylejään ja järjestää yhteistä kivaa. 9 lk. tyttö 605/21.
Oppilaiden motivaation ja omatoimisuuden lisääminen tavoitteiden tms. avulla 9 lk. tyttö 641/21.
Joskus harvoin tuntuu siltä, kuin opettajat eivät olisi reiluja kaikkia kohtaan 8 lk. tyttö 576/6.
Ei lellittäisi just tiettyjä oppilaita, vaan otettaisiin kaikki huomioon tasa-arvoisesti. 7lk. tyttö 48/22.
Vastausten perusteella oppilaat painottavat opettajasuhteissa tasavertaisen ja hyvän kohtelun merkitystä. Hyvästä työskentelystä voitaisiin joskus palkitakin. Kommenteillaan oppilaat viittaavat tulkintani mukaan itsensä toteuttamisen mahdollisuuksiin oppitunneilla. Kautto-Knapen (2012, 121–123)
mukaan itsensä toteuttaminen merkitsee sitä, että oppilas saa tasapuolista kannustusta ja rohkaisua
opettajaltaan. Yhdenvertaisuusperiaate ei kuitenkaan täysin toteutunut hänen tutkimuksessaan. Kommenteissa tuli esiin myös toive siitä, että opettaja kuuntelee, kysyy mielipiteitä ja miettii asioita yhdessä oppilaiden kanssa. Huttunen (2009, 25–42) on painottanut väitöskirjassaan kommunikatiivisen
opettamisen mallia, joka pitää sisällään arvo-orientaation. Tällöin opettaja sitoutuu argumentatiivisen
toiminnan ehtoihin, keskustellessaan oppilaiden kanssa. Parasta mitä opettaja voi tehdä, on kohdella
oppilaita kommunikatiivisesti kompetentteina puhujina. Se luo valmiuksia kasvattaa kielellisesti ja
tiedollisesti ajattelevia sekä itsenäisesti ohjautuvia oppilaita. Tulosten perusteella oppilaat toivovat
kommunikaatiota, joka mahdollistaa argumentaation ja vaihtoehdoista neuvottelun taitojen harjoittelemisen oppitunneilla. Tämä tuo esiin monia näkökulmia konkreettisiin pedagogisiin toteutuksiin.
Myös kiusaamiseen sekä muihin epäkohtiin puuttumista ja hyvää opetustapaa arvostetaan.
Koska koulun opettajat eivät puutu kiusaamiseen 9lk. poika 682/6.
Tapahtuu paljon kiusaamista ja kiusoittelua johon opettajat eivät kovin paljon kiinnitä huomiota.
8 lk. tyttö 565/6.
Oppilaat voisivat sanoa opettajille, mutta ne kiusattavat ei saa tietää siitä 8lk. tyttö 183/17.
Yleensä häirikkö tai kiusaaja on opettajan suosikki, eikä opettaja huomaa sitä. 8 lk. tyttö 187/21.
Sääntöjen tulisi olla oppilaiden mukaan käytännössä toimivia. Tällä oppilaat ottavat kantaa taustalla
oleviin arvoihin. Ilmapiirin huonoksi kokeneet mainitsivat useimmiten, että kiusaamiseen ei tarpeeksi
puututa. Tämä viesti tulee ottaa vakavasti. Tulosten perusteella osa oppilaista kokee toistuvaa kiusaamista koulussa. Toiminnassa on tarve tunnistaa kaverisuhteissa esiintyviä kiusaamisen muotoja ja
pohtia keinoja puuttua päivittäin ilmeneviin ja ohitse meneviin tapauksiin opettamisen ohella.
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6.1.2 Oppilassuhteet ̶ Täällä on kavereita, eikä ketään kiusata
Esittelen alaluvussa tulokset oppilassuhteisiin liittyen. Toinen pääkomponenttianalyysillä muodostamistani sosiaalisten suhteiden komponenteista liittyi oppilassuhteisiin. Aloitin oppilassuhteiden tutkimisen ottamalla Pearsonin korrelaatiokertoimet muodostetun komponenttien muuttujille. Korrelaatiokerrointen perusteella oppilassuhteiden muuttujat korreloivat tilastollisesti merkitsevästi p<0,01.
Taulukko 4 Korrelaatiomatriisi oppilassuhteet komponenttiin liittyvistä muuttujista

Oppilassuhteet

1

2

3

4

5

6

1. Oppilaat hyväksyvät erilaisuutta

1.00

2. Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia

0.53 1.00

3. Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä
4. Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen

0.46 0.65 1.00

5. Voin asennoitumisellani vaikuttaa ilmapiiriin

0.45 0.51 0.51 0.54 1.00

6. Suhtautumiseni muita oppilaita kohtaan on positiivinen

0.51 0.58 0.50 0.55 0.53 1.00

0.54 0.56 0.54 1.00

Taulukossa 4. suurin korrelaatio on oppilaiden yhdessä viihtymisen, ystävällisyyden sekä auttavaisuuden välillä r=.65. Oppilaiden ollessa ystävällisiä ja auttavaisia heillä on taipumus myös viihtyä
yhdessä. Oppilaan positiivinen suhtautuminen muita oppilaita kohtaan korreloi kohtalaisen voimakkaasti ystävällisyyden ja auttavaisuuden kanssa r=.58. Ystävällisyys ja auttavaisuus ovat sidoksissa
lisäksi oppilaan hyväksytyksi tulemisen kokemukseen muiden oppilaiden keskuudessa r=.56. Hyväksyntä on yhteydessä erilaisuuden hyväksyntään, yhdessä viihtymiseen ja siihen, miten omalla
asennoitumisella koetaan voitavan vaikuttaa ilmapiiriin. Kaikissa näissä korrelaatio on r=.54. Tulosten perusteella ystävällisyyden ja auttavaisuuden taitojen omaksumisella on yhteyksiä ilmapiirin kannalta keskeisten osa-alueiden kuten viihtymisen ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksen kanssa. Edelleen hyväksytyksi tulemisen kokemuksella on yhteyttä, miten muiden erilaisuutta hyväksytään ja
asennoidutaan. Tulokset auttavat ymmärtämään kokemusten rakentumista sekä miten oppilaita on
mahdollista tukea, jos oppilassuhteet ovat heikot.
Jatkoin analyysiä tarkastelemalla sukupuolen ja luokka-asteen yhteyttä oppilassuhteisiin kaksisuuntaisella varianssianalyysillä. Havaitsin, että tyttöjen (M=3.12, SD=0.59) ja poikien (M=3.04,
SD=0.63)

oppilassuhteet

eivät

eroa

tilastollisesti

merkitsevästi

toisistaan

(𝐹1,638 =3.33,

p=.068, 𝜂2 =0.01). Luokka-asteiden väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä (𝐹2,638 =4.21,
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p=.015, 𝜂2 =0.01), vaikutuksen ollessa pieni. Oppilassuhteet ovat 7. luokalla toimivimmat (M=3.16,
SD=0.55). Suhteet laskevat 8. luokalla (M=3.00, SD=0.65), mutta paranevat 9. luokalla (M=3.09,
SD=0.62). Post hoc – vertailussa 7. luokkalaiset erosivat tilastollisesti merkitsevästi 8. luokkalaisista
(p<.05). Sukupuolen ja luokka-asteen yhdysvaikutusta ei ollut (𝐹2,638 =2.22, p=.109, 𝜂2 =0.01). Tulosten mukaan oppilassuhteissa tapahtuu notkahdus 8. luokalla, kuten ilmapiirissäkin.

Laadullisen sisällönanalyysin perusteella, sosiaalisten suhteiden ja oppilassuhteiden merkitys korostui koulun ilmapiirin kannalta keskeisimpänä tekijänä. Valtaosa oppilaista viittasi oppilassuhteissa
ystävällisyyteen, kaveruuteen ja siihen, että oppilaat tulevat toimeen keskenään.
Kaikki on ystävällisiä toisilleen 9lk. poika 399/6.
Kaikki kaikkien kavereita 9lk. poika 312/6.
On kivaa, kun voi jutella kavereille ja voi tehdä ryhmässä kivoja juttuja. Tunnen, että olisin läheinen
luokkatovereilleni. 7lk. tyttö 436/18.
Kaikki otetaan ryhmiin ja peleihin mukaan7 lk. poika 109/7.
Aktiviteetteja on, ja se ehkäisee kiusaamista 9 lk. poika 612/7.
Ystävyyttä ja kaverisuhteita luonnehdittiin kohteliaisuudella, mukavuudella ja avuliaisuudella. Tulokset ovat siis samansuuntaisia tämän luvun aiempien tulosten kanssa, liittyen korrelaatioihin tärkeistä tekijöistä oppilassuhteissa. Ruokailussa esimerkiksi kukaan ei syö yksin, vaan voi ruokailla
kaverien tai luokan kanssa ja jutella. Parhaan ilmapiirin oppitunneilla on myös lupa tehdä töitä ystävien kanssa tai ryhmässä keskustellen. Tunneilla pystyy vaikuttamaan ja kertomaan mielipiteensä.
Tällöin tarvitaan taitoa tulla toimeen keskenään ja kuunnella muita. Lisäksi huumorilla on myönteisiä
vaikutuksia. Edellä mainitut tekijät lisäävät yhteishenkeä niin luokassa kuin koulussakin (lomakkeen
kysymykset 19–20). Koulun ilmapiirin kehittäminen etenee yhdessäolon, mukavien juttujen sekä tutustumisen kautta (lomakkeen kysymys 21). Hyvää ilmapiirikokemusta luonnehdittiin oppilassuhteisiin liittyen kuitenkin erityisesti sillä, että koulussa ei esiinny kiusaamista, eikä tappeluita. Kiusaamattomuus ja riitojen loppuminen nostavat tulosten perusteella eniten yhteishenkeä ja oppimisen kannalta merkittävää työskentelyn ilmapiiriä. Tätä kautta yhteishenki perustuu yhteisymmärrykseen.
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Oppilaat kiusaavat toisiaan, ja selän takana puhumista on aivan liian paljon 8 lk. tyttö 535/6.
Kouluun on mukava tulla, mutta ihmeellisiä katseita ja puheita toisia kohtaan näkee päivittäin.
8 lk. tyttö 232/6.
Koska juurikin kun kävelee käytävillä, minulle saatetaan nauraa 9 lk. tyttö 646/7.
Se, että kaikki oppilaat, myös ne vähän hiljaisemmat otettaisiin mukaan juttuihin. Koska nyt vaan ne
jotka eniten ovat äänessä, pääsevät porukoihin. 9 lk. tyttö 310/20.
Pihalle muodostuu ryhmiä, mikä on joskus ahdistavaa 9 lk. tyttö 395/7.
Kaveripiirissäni on paljon muiden arvostelua ja mollaamista, lähinnä yhden henkilön osalta, mutta
osa matkii häntä, koska eivät ymmärrä sen olevan väärin 8 lk. tyttö 533/22.
Oppilassuhteiden ollessa hyvät, oppitunneilla ei naureskella, vaikka tekisi virheitä. Kiusaaminen, riidat, töniminen ja niiden näkeminen alentavat ilmapiirikokemusta merkittävimmin. On tärkeää, että
kiusaamiseen ja ongelmiin puututaan. Ilmapiirikokemus muuttuu huonoksi etenkin silloin, kun kiusaamista koetaan itse. Ruokailussa erittäin huonoa ilmapiirikokemusta on kuvailtu naureskelun lisäksi tönimisenä ruokajonossa sekä vahtaamisena, jolloin on vaikeaa mennä ruokailuun tai nolottaa
hakea lisää. Kiusaamiseen liittyy ilmapiirikokemusta heikentävä yksinäisyyden tunne. Moni melko
huonoksi tai erittäin huonoksi ilmapiirin kokenut oppilas mainitsi syyksi valikoidut ryhmät, syrjimisen ja siitä aiheutuvan yksinäisyyden. Yksinäisyyteen liittyy, että kaikki eivät ole mukavia, tule toimeen, välitä tai sovi joukkoon. Kiusaamista tapahtuu ryhmäytymisen kautta, jolloin oppilaita suljetaan ryhmän ulkopuolelle. Tämä on yleistä välitunneilla, mutta myös ruokailussa. Kiinnitin huomiota
ryhmien sisäänpäin kääntyneisyyteen, jolloin myös erilaisuuden hyväksyntä on puutteellista. Jo muodostuneisiin ryhmiin voi ulkopuolisten ja uusien oppilaiden olla vaikea päästä mukaan.

6.1.3 Hyväksyntä ja turvallisuus ̶ Täällä hyväksytään omana itsenään, eikä tarvitse pelätä
Tässä alaluvussa käsittelen tuloksia hyväksyntään ja turvallisuuteen liittyen. Aiemmassa alaluvussa
on ollut viittauksia hyväksynnän osa-alueisiin opettaja- oppilassuhteissa (taulukoissa 3-4). Hyväksynnän ja avun saannin välillä oli kohtalaisen suuri yhteys ja toisaalta oppilaiden ystävällisyys, auttavaisuus ja positiivinen suhtautuminen olivat sidoksissa oppilaan hyväksytyksi tulemisen kokemukseen erityisesti oppilaiden kesken. Osa-alueista hyväksyntä ja turvallisuus liittyvät sosiaalisiin suhteisiin, kuten kiusaamiseen. Tätä kautta ne liittyvät edelleen myös viihtymisen sekä kokonaisilmapiirin kokemukseen. Seuraavaksi esitän tulokset hyväksynnän ja turvallisuuden osalta, jotka muodostivat kyselylomakkeen Opetushallituksen koulun ilmapiirimittarin (lomakkeen kysymys 9).
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Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

Minua arvostetaan koulussa (n=677)
Tunnen, että minut hyväksytään, sellaisena kuin olen (n=678)
Olen tyytyväinen koulun ilmapiiriin (n=681)
Tunnen voivani olla oma itseni koulussa (n=681)
Koulu hyväksyy erilaisuutta (n=675)
Koulun ilmapiiri on innostunut (n=674)

Tunnen oloni turvalliseksi koulussa (n=679)
Koen koulussa olon turvalliseksi (n=679)
Koulu on turvallinen ja luotettava paikka (n=682)
Koulussa vaaditaan liikaa (n=675)
0%
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80 %

100 %

Kuva 8 Oppilaiden arvio hyväksyvästä ja turvallisesta ilmapiiristä koulussa

Kuvassa 8. ovat nähtävillä tulokset koulun ilmapiirimittarin kysymyksiin liittyen. Oppilaista 89 %
kokee, että heitä arvostetaan koulussa. Vastaavasti 86 % kokee olevansa hyväksyttyjä koulussa sellaisena, kuin he ovat ja 85 % voi olla oma itsensä ja tyytyväinen koulun ilmapiiriin. Erilaisuuden
hyväksynnässä on hieman puutteita. Silti 76 % oppilaista kokee koulun hyväksyvän erilaisuutta. Koulun ilmapiiri voisi oppilaiden vastausten perusteella olla tosin innostuneempi, sillä vain 57 % kokee
ilmapiirin olevan innostunut. Turvallisuuden osalta vastaukset jakaantuvat tasaisesti. Oppilaista valtaosa eli 92 % kokee olonsa koulussa turvalliseksi. Koulu koetaan 87 % mukaan myös luotettavaksi
paikaksi. Huomionarvoinen asia on vaatimusten taso, sillä vastaukset jakaantuvat melko tasaisesti
puolesta ja vastaan. Oppilaista 45 % on väittämän kanssa samaa mieltä eli melkein puolet kokee liikaa
vaatimuksia. Loput kokevat vaatimustason olevan sopiva tai matala.
Tarkastelin seuraavaksi pääkomponenttianalyysin avulla Opetushallituksen laatiman koulun ilmapiiri
mittarin kymmentä Likert asteikollista väittämää. Käänsin mittarin väittämän (9.7) koulussa vaaditaan liikaa, samansuuntaiseksi muiden mittarin väittämien kanssa Mittarin muuttujat jakaantuivat selkeästi kahteen komponenttiin. Ensimmäinen komponentti muodostui vastaajan sosiaalisissa suhteissa
kokeman hyväksynnän ympärille ja toinen affektiivisen turvallisuuden tunteen ympärille. Jako tuntui
loogiselta taustateorioihin peilattuna sekä mittaamaan koulun ilmapiiriin liittyviä osa-alueita.
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Taulukko 5 Komponenttianalyysin tulos mittarille koulun hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri

Komponentti
KMO= 0,897
Minua arvostetaan koulussa
Olen tyytyväinen koulun ilmapiiriin
Koulu hyväksyy erilaisuutta
Tunnen, että minut hyväksytään koulussa
Koulun ilmapiiri on innostunut
Tunnen voivani olla oma itseni koulussa
Koulu on turvallinen ja luotettava paikka
Tunnen oloni turvalliseksi koulussa
Koen koulussa olon turvalliseksi
Koulussa ei vaadita liikaa
Cronbachin alfa

Hyväksyntä
,794
,581
,674
,909
,604
,878

Turvallisuus

,628
,596
,583
,732
,775

,855

Taulukossa 5. Muuttujat latautuvat selvästi omille komponenteilleen. Reliabiliteettianalyysi pääkomponentin perusteella muodostettavalle summalle antoi hyväksyntä komponentille arvon 0,86 ja turvallisuus komponentille arvon 0,78. Molemmissa komponenteissa voidaan todeta Cronbachin alfan
arvon olevan riittävä, jotta summamuuttujat voidaan rakentaa. Myös Kaiser-Meyer-Olkin testituloksen 0,90 perusteella mittari on sopiva, jolloin saatoin jatkaa tarkastelua. Otin Pearsonin korrelaatiokertoimet muodostettujen komponenttien muuttujille. Korrelaatiokerrointen perusteella hyväksynnän
muuttujat korreloivat keskenään tilastollisesti merkitsevästi p<0,01.
Taulukko 6 Korrelaatiomatriisi hyväksyntään liittyen

Hyväksyntä

1

2

3

4

5

6

1. Minua arvostetaan koulussa

1.00

2. Olen tyytyväinen koulun ilmapiiriin

0.54 1.00

3. Koulu hyväksyy erilaisuutta

0.43 0.47 1.00

4. Tunnen, että minut hyväksytään koulussa

0.63 0.48 0.52 1.00

5. Koulun ilmapiiri on innostunut

0.43 0.46 0.44 0.47 1.00

6. Tunnen voivani olla oma itseni koulussa

0.55 0.44 0.50 0.71 0.41 1.00

Taulukossa 6. suurin korrelaatio on muuttujien, minut hyväksytään ja voin olla oma itseni r=.71
välillä. Hyväksynnän tunteen kanssa korreloi oppilaan arvio siitä, miten häntä arvostetaan koulussa
r=.63. Arvostuksen yhteydessä koetaan tyytyväisyyttä ilmapiiriin r=.54. Hyväksynnän tunteeseen
liittyvät myös muuttujat koulu hyväksyy erilaisuutta r=.52 ja koulun ilmapiiri on innostunut r=.47,
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korrelaation ollessa kohtalainen. Tulosten mukaan oppilaan tuntiessa, että hän voi olla oma itsensä
koulussa, hänet yleensä myös hyväksytään koulussa. Tämä on yhteydessä oppilaan kokemukseen arvostuksesta, jolloin koetaan myös tyytyväisyyttä ilmapiirin.
Jatkoin analyysiä tarkastelemalla sukupuolen ja luokka-asteen yhteyttä hyväksyntään. Kaksisuuntaisella varianssianalyysissä havaitsin, että ryhmien väliset hyväksynnän erot olivat tilastollisesti merkitseviä. Tytöt ja pojat erosivat hyväksynnän osalta toisistaan (𝐹1,651 =4.51, p=.034, 𝜂2 =0.01), vaikutuksen ollessa kuitenkin pieni. Pojat (M=3.09, SD=0.56) kokevat tyttöjä (M=3.00, SD=0.58) enemmän hyväksyntää. Hyväksyntään liittyvät tekijät ovat tytöillä ja pojilla keskimäärin kuitenkin kunnossa. Myös luokka-asteiden väliset hyväksynnän erot olivat tilastollisesti merkitseviä (𝐹2,651=3.07,
p=.047, 𝜂2 =0.01), vaikutuksen ollessa pieni. Oppilaista 7. luokkalaiset kokevat hyväksyntää eniten
(M=3.12, SD=0.56). Hyväksynnän kokemus laskee 8. luokalla (M=3.02, SD=0.61) ja 9. luokalla
(M=2.99, SD=0.52). Post hoc – vertailussa ero luokka-asteiden välillä ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevän suuri (p>.05). Myöskään sukupuolen ja luokka-asteen yhdysvaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä (𝐹2,651 =0.79, p=.453, 𝜂2 =0.00).
Laadullisen sisällönanalyysin perusteella hyväksyntä oli yhteydessä ominaisuuksiin ja asenteisiin,
jotka korostuvat oppituntien ilmapiirin ja koulun yhteishengen osalta. Ilmapiiri paranee, kun oppilaat
oppivat hyväksymään erilaisuutta, arvostamaan ja ottamaan toisiaan huomioon. Tulokset ovat yhteneviä taulukon 6. tulosten kanssa siinä, että arvostuksen myötä ollaan tyytyväisiä ilmapiiriin. Oppilaiden maininnat, jolloin ilmapiiri koettiin huonoksi, liittyivät monessa tapauksessa hyväksynnän
puutteeseen, kuten negatiivisiin tuomitseviin ihmisiin, tympeään asenteeseen tai ylimielisyyteen.
Opittaisiin isommat ja pienemmät arvostamaan toisia, luokka-asteita pitäisi enemmän tutustuttaa.
8 lk. tyttö 578/19.
Koulussa ylemmät luokat eivät kohtele alempia tasa-arvoisesti 7 lk. tyttö 425/6.
Koska minusta tuntuu, että kaikkia ei hyväksytä omana itsenään 8 lk. tyttö 554/6.
Yläaste on erilaisen masentuneen lapsen painajainen. 9 lk. tyttö 660/22.
Ihmiset ovat erilaisia, enkä voi muuttaa toisen ihmisen suhtautumista itseeni ja muihin. Pitäisi vain
kuunnella toista, ja hyväksyä toiset sellaisina kuin he ovat. 9 lk. tyttö 610/21.
Negatiivisia ihmisiä on paljon. Virheiden teko tuntuu rankaisevalta, ei oppimisen mahdollisuudelta.
8 lk. poika 280/6.
Löytämällä oma työskentelytapa. Muitten hyväksyä erilainen työskentelytapa 8 lk. tyttö 575/21.
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Hyväksynnän osalta eriarvoisuuden väheneminen on merkityksellistä. Melko hyvän ilmapiirin valinneet mainitsevat eriarvoisuuden, eri tilanteissa. Se ilmenee toisten suosimisena, syrjintänä, välinpitämättömyytenä ja siten, että kaikki eivät tule toimeen keskenään. Siksi on tärkeää, että oppilaat kokevat olevansa samanarvoisia. Oppilaat ovat huomanneet eriarvoisuutta välituntisin luokka-asteiden välillä. Ruokailussa eriarvoisuuden kokemus on vaihdellut, riippuen siitä voiko istua mihin pöytään
vain. Linnatsalon (2002, 104) tutkimustulosten perusteella käsitykset hyväksynnän ja torjunnan oikeutuksesta ovat samantapaisia, mutta käsitykset vaihtelevat kasvatuksellisten vaikutusten suhteen.
Torjuntaa oikeutetaan kouluyhteisössä eri tavoin. Tulkintani mukaan oppilaat kuvailevat kokemiaan
oikeutuksia eriarvoisuutta käsittelevissä kommenteissaan. Kommenteissa tuli esiin myös masentuneisuus, joka on yksi yleisimmistä nuorten pahoinvoinnin oireista.
Nuoret voivat käyttää masentuneisuutta kuvaamaan hetkellisiä tunteita reaktiona ikäviin tilanteisiin
tai kuvaamaan tyytyväisyyden tasoa omaan elämäänsä. Mielialan laskut ovat normaali murrosikään
liittyvä ilmiö, mutta pitkittyessään ne muodostavat uhan kehitykselle ja hyvinvoinnille. Ongelmat
voivat oireilla myös psykososiaalisina ongelmina tai esimerkiksi syömishäiriönä koulussa. Ellosen
Kouluterveyskysely 2002 aineiston pohjalta kymmenesosa nuorista on toistuvasti ilmoittanut kärsivänsä masentuneisuudesta. Tutkimuksen tuloksena sosiaalisen tuen ja kontrollin lisääminen laskevat
masennusta. Kyse on yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi kontekstisidonnaisuudesta. Yhteisön rakenteelliset ominaisuudet, sosiaaliset suhteet, luottamus, tuki ja kontrolli muodostavat kokonaisuuden,
joka kertoo Ellosen tulkinnan mukaan myös yhteisön sosiaalisista ominaisuuksista, kuten yhteisöllisyydestä ja tukea tarjoavasta ilmapiiristä. (Ellonen 2008, 19–22, 185–191.) Kontrollilla Ellonen ei
kuitenkaan viittaa valvontaan, joka Ellis ym. (2013, 724–726) mukaan liiallisena jopa lisää pahoinvointia sekä rikkeitä. Ellonen (2008, 51–52) viittaa sillä sosiaalisen kontrollin teoriaan, jonka mukaisesti sitoutuminen ja osallistuminen lähiyhteisön toimintaan sekä nuoren heikot tai vahvat siteet, ovat
yhteydessä oireiluun. Tutkimustulosteni analyysissa hyväksyntä ja samanarvoisuuden kokemukset
yhteisöllisenä ominaisuutena korostuivat koulun sosiaalisissa suhteissa yhteishengen kannalta tärkeinä. Tulokset luovat mielenkiintoisen asetelman yhteisön merkityksestä nuorten hyvinvoinnille.
Seuraavaksi tarkastelin turvallisuuden osa-aluetta Pearsonin korrelaatiomatriisin avulla. Turvallisuuden komponenttiin liittyi vain neljä muuttujaa. Korrelaatiokerrointen perusteella turvallisuuden muuttujat korreloivat keskenään tilastollisesti merkitsevästi p<0,01.
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Taulukko 7 Korrelaatiomatriisi turvallisuuteen liittyen

Turvallisuus

1

2

3

1. Koulu on turvallinen ja luotettava paikka

1.00

2. Tunnen oloni turvalliseksi koulussa

0.72

1.00

3. Koen koulussa olon turvalliseksi

0.69

0.81

1.00

4. Koulussa ei vaadita liikaa

0.31

0.26

0.21

4

1.00

Taulukossa 7. voimakkain korrelaatio on turvallisuuden tunteen ja kokemuksen välillä r=.81. Oppilaan tuntiessa turvallisuutta hänellä on taipumus myös kokea sitä. Turvallisuuden tunne r=.72 ja kokemus r=.69 korreloivat edelleen oppilaan arvion kanssa, onko koulu turvallinen ja luotettava paikka.
Vaatimustaso korreloi koulun turvallisuus ja luotettavuus arvion kanssa vain heikosti r=.31. Tulosten
perusteella turvallisuuden tunne ja kokemus liittyvät yhteen, vaikuttaen arvioon, millaista koulussa
on. Turvallisuuden tunne on keskeinen osa affektiivista ilmapiiriä koulussa, joka Ellis ym. (2013,
716–726) mukaan muovaa tunteiden välittymisen kautta yhteistä tunnekulttuuriamme. Tähän liittyvät
myös turvallisuuden tai pelon ilmapiiri. Krokfors, ym. (2010, 74) viittasi kehomme viestivän tunteita,
joita oppimiseen liittyy ja Ahonen (2008, 196) näiden tunnetilojen myötävaikutuksen oppimisen merkittävyyden kokemisessa. Tätä kautta turvallisuuden tunne, siihen liittyvä vaatimustaso ja uskalluksemme luottavaisin mielin ilmaista mielipiteitämme luokkayhteisössä, liittyy oppimiseen.
Jatkoin analyysiä tarkastelemalla sukupuolen ja luokka-asteen yhteyttä oppilaiden turvallisuuteen.
Kaksisuuntaisessa varianssianalyysissä havaitsin ryhmien väliset erot tilastollisesti merkitseviksi. Tytöt ja pojat eroavat tuvallisuuden osalta toisistaan (𝐹1,659 =6.13, p=.014, 𝜂2 =0.01), vaikutuksen ollessa kuitenkin vaatimaton. Tytöt (M=3.19, SD=0.57) kokevat olonsa poikia (M=3.08, SD=0.60) turvallisemmaksi. Turvallisuuteen liittyvät tekijät ovat kuitenkin keskimäärin kunnossa. Luokka- asteiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (𝐹2,659 =1.32, p=.269, 𝜂2 =0.00). Mainittakoon kuitenkin, että 7. luokkalaiset (M=3.16, SD=0.60) ja 8. luokkalaiset (M=3.16, SD=0.59), kokevat olonsa
turvallisemmaksi, kuin 9. luokkalaiset (M=3.08, SD=0.57). Post hoc – vertailussa ero luokkien välillä
ei ollut kuitenkaan merkitsevän suuri (p>.05). Sukupuolen ja luokka-asteen yhdysvaikutus ei ollut
myöskään tilastollisesti merkitsevä (𝐹2,659 =1.00, p=.367, 𝜂2 =0.00).
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Turvallisuuden ja turvattomuuden tunteeseen suoraan viittaavia mainintoja oli laadullisessa ilmapiiriaineistossa vähän. Tulkitsen turvallisuuden teeman liittyvän laajempaan kokonaisuuteen, kuten fyysisen kiusaamisen osa-alueeseen sekä luottamukseen sosiaalisissa suhteissa.
Koulussa on mukava ja turvallista olla ja useimmilla on ainakin yksi kaveri 9 lk. tyttö 651/6.
Ihmiset tappelevat 8 lk. poika 571/6.
On niitä kovia poikia joillain luokilla 9 lk. poika 303/6.
Valtea ei näy joka välkällä 7 lk. poika 421/6.
Ei uskalla olla erilainen. 7 lk. tyttö 137/6.
Turvallisuuden tunteen katsoin olevan tärkeä taustatekijä ilmapiirin kannalta. Oppilaat kokivat ilmapiirin hyväksi, kun kiusaamista, riehumista, tappeluita tai muuta pahan tekoa ei esiinny. Ruokailun
ilmapiirin he kokivat koulun ilmapiiriä paremmaksi, koska siellä on sopivan rauhallista. Välitunneilla
oppilaat ovat kokeneet toisinaan liikaa rajoituksia, mutta samalla on koettu turvalliseksi, että opettaja
pitää välitunteja, siirtymätilanteita ja ruokailua silmällä. Tulokset turvallisuuden tunteen suhteen ovat
yhteneviä Savolaisen (2001, 56) tulosten kanssa. Pojat kokivat hänen tutkimuksessaan turvallisuutensa, väkivallan ehkäisyn, tapaturmilta välttymisen sekä välituntien rauhallisuuden tyttöjä heikommaksi. Lisäksi niiden oppilaiden osuus on samansuuntainen, ketkä eivät koe oloaan turvalliseksi.
Tutkimuksessani 8 % ei koe oloaan turvalliseksi. Viidennes oppilaista ilmoitti Savolaisen tutkimuksessa, että koululla oli lisäksi heikosti suunnitelmia ongelmatilanteiden varalle, eikä kiusaamisen,
uhkailun ja väkivallan estämiseksi tehty riittävästi.
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6.2 Viihtyminen – Kuulun tähän kouluun, koska täällä on mukavaa ja muutenkin tilaa
Tässä alaluvussa esitän viihtymiseen liittyvät tulokset. Kysyin viihtymiseen liittyviä asioita oppilailta.
Ilmapiirin osa-alueena se liittyy oppilaan tunteeseen, jolloin ilmapiirin aistii viihtymisestä. Oppilaat
tykkäävät olla koulussa, mutta tärkeää on myös kokemus siitä, että on tilaa ja tekemistä. Alla ovat
nähtävissä oppilaiden koulussa viihtymiseen liittyvät vastaukset (lomakkeen kysymys 15).

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

Koulumme säännöt ovat oikeudenmukaiset (n=672)
Kouluni on opiskelijamyönteinen (n=666)
Luokat ovat riittävän tilavia (n=677)
Kouluni ilmapiiri on rento (n=672)
Tunnen kuuluvani tähän kouluun (n=672)
Koulun piha on viihtyisä (n=675)
Koulussani on mukava tunnelma (n=672)
Koulurakennus on viihtyisä (n=675)
Menen mielelläni kouluun (n=672)
Pidän koulussa olemisesta (n=670)
0%
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40 %
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100 %

Kuva 9 Oppilaiden viihtyminen koulussa

Kuvassa 9. kuvaan tuloksia, liittyen oppilaiden viihtymiseen koulussa. Valtaosa eli 86 % arvioi säännöt oikeudenmukaisiksi ja 85 % koulun opiskelijamyönteiseksi. Ilmapiiri koetaan pääosin 81 % mukaan rennoksi ja 79 % kokee yhteenkuuluvuutta koulun kanssa. Luokkatilat ovat 82 % mukaan riittävän tilavia ja piha on viihtyisä 79 % mukaan. Arviot niistä ovat hyvällä tasolla. Oppilaista koulurakennuksen arvioi 71 % viihtyisäksi. Lievää koulukielteisyyttä on nähtävissä, sillä 67 % oppilaista
menee mielellään kouluun ja vain 62 % pitää koulussa olemisesta, jolloin reilu kolmasosa oppilaista
kokee viihtymisessä puutteita.. Tunnelma arvioidaan 74 % mukaan, eli yleisesti ottaen mukavaksi.
Neljäsosa oppilaista on tässä suhteessa kuitenkin eri mieltä. Tulosten perusteella kolmasosa oppilaista
ei koe koulua mukavaksi paikaksi, jotta siellä tykättäisiin olla, jolloin viihtyminen on kohtalaista.
Muilta osin valtaosa oppilaista arvioi viihtymisen osa-alueen olevan kuitenkin kunnossa. Olkinuora
ja Mattilan (2001, 23, 32) tutkimustulokset ovat osin yhteneviä, sillä viihtyvyys kouluissa oli sen
perusteella kohtalaista ja oppilaiden suhde kouluun positiivisempi vain alakoulussa.
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Tämän jälkeen jatkoin tarkastelua pääkomponenttianalyysin avulla. Alkuperäinen mittari sisälsi kymmenen väittämää ja muuttujat muodostivat komponentin, jonka nimesin viihtymiseksi.
Taulukko 8 Komponenttianalyysin tulos mittarille Viihtyminen

Komponentti
KMO= 0,919
Koulurakennus on viihtyisä

Viihtyminen

Luokat ovat riittävän tilavia

,717

Koulun piha on viihtyisä

,742

Menen mielelläni kouluun

,760

Pidän koulussa olemisesta

,765

Koulussani on mukava tunnelma

,831

Tunnen kuuluvani tähän kouluun

,764

Koulumme säännöt ovat oikeudenmukaiset

,780

Kouluni ilmapiiri on rento

,786

Kouluni on opiskelijamyönteinen

,802

Cronbachin alfa

,921

,720

Taulukossa 8. Viihtymisen muuttuja latautui omaksi komponentikseen. Reliabiliteettianalyysi pääkomponentin perusteella muodostettavalle summalle antoi viihtymisen komponentille arvon 0,92.
Cronbachin alfan arvon totean olevan riittävä, jotta voin rakentaa summamuuttujan. Myös KaiserMeyer-Olkin testituloksen 0,92 perusteella mittari oli jatkotarkasteluihin sopiva. Seuraavaksi otin
Pearsonin korrelaatiokertoimet muodostetun komponentin muuttujille. Korrelaatiokerrointen perusteella viihtymisen muuttujat korreloivat keskenään tilastollisesti merkitsevästi p<0,01.
Taulukko 9 Korrelaatiomatriisi viihtymisen komponenttiin liittyvistä muuttujista

1. Koulurakennus on viihtyisä
2. Luokat ovat riittävän tilavia
3. Koulun piha on viihtyisä
4. Menen mielelläni kouluun
5. Pidän koulussa olemisesta
6. Koulussani on mukava tunnelma
7. Tunnen kuuluvani tähän kouluun
8. Säännöt ovat oikeudenmukaiset
9. Kouluni ilmapiiri on rento
10. Koulun opiskelijamyönteisyys

1
1.00
0.61
0.60
0.43
0.44
0.53
0,44
0.49
0.51
0.50

Viihtyminen
2
3
1.00
0.60
0.40
0.41
0.52
0.44
0.53
0.50
0.53

1.00
0.46
0.46
0.55
0.46
0.52
0.51
0.54

4

5

6

1.00
0.81
0.63
0.54
0.51
0.51
0.52

1.00
0.65
0.55
0.49
0.49
0.53

1.00
0.66
0.56
0.63
0.60

7

8

9

10

1.00
0.55 1.00
0.56 0.60 1.00
0.54 0.66 0.70 1.00
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Taulukossa 9. Suurin korrelaatio r=.81 on muuttujien, pidän koulussa olemisesta ja menen mielelläni
kouluun välillä. Oppilaan pitäessä koulussa olemisesta, hänellä on taipumus myös mennä kouluun.
Ilmapiirin rennoksi kokeminen r=.70 sekä sääntöjen oikeudenmukaisuus r=.66 korreloivat koulun
opiskelijamyönteisyyden kanssa. Oppilaan kokiessa yhteenkuuluvuutta, on koulussa samanaikaisesti
usein mukava tunnelma r= 0.66. Koulurakennuksen viihtyisyys puolestaan korreloi kohtalaisesti tilavien luokkien r=.61 ja viihtyisän pihan r=.60 kanssa. Tulosten perusteella on tärkeää että oppilas
pitää koulussa olemisesta. Tällöin on mahdollista ehkäistä myös niitä tilanteita, jolloin oppilas ei
lähde mielellään kouluun, vaan jää kotiin vastoinkäymisiä kohdatessaan. Mukava tunnelma muodostuu yhteenkuuluvuuden kokemuksista sekä normeihin liittyvästä sääntöjen oikeudenmukaisuudesta.
Ilmapiirin rentous, kireän ilmapiirin vastakohtana, tukee opiskelijamyönteisyyden kokemusta.
Viihtymisen osalta kaksisuuntaisella varianssianalyysillä havaitsin, että koulussa viihdytään hyvin.
Sukupuolten erot viihtymisen suhteen olivat kuitenkin tilastollisesti merkitseviä (𝐹1,626 =9,68,
p=.002, 𝜂2 =0.02), pienellä vaikutuksella. Tytöt (M=3.05, SD=0.56) viihtyvät koulussa poikia
(M=2.90, SD=0.65) paremmin. Myös luokka-asteiden välillä on eroja viihtymisessä (𝐹2,626 =10,43,
p<.001, 𝜂2 =0.03), vaikutuksen ollessa pieni. Parhaiten viihdytään 7. luokalla (M=3.12, SD=0.58).
Notkahdus tapahtuu 8. luokalla (M=2.91, SD=0.63), josta viihtymisen kokemus laskee vielä hieman
9. luokalla (M=2.88, SD=0.60). Post hoc – vertailussa 7. luokkalaiset erosivat tilastollisesti merkitsevästi 8. sekä 9. luokkalaisista (p<.05). Sukupuolen ja luokka-asteen yhdysvaikutusta en analyysissä
havainnut (𝐹2,626 =0.99, p=.372, 𝜂2 =0.00). Tulokset ovat yhteneviä Olkinuora ja Mattilan (2001, 23)
tulosten kanssa, että yläkoulun tytöt viihtyvät poikia paremmin ja kokemus alenee ylemmillä luokilla.
Laadullisella sisällönanalyysilla viihtymisen merkitys korostui koulun ilmapiirin kannalta toiseksi
tärkeimpänä tekijänä, sosiaalisten suhteiden jälkeen. Viihtymisen luonnehdintoina oppilaat käyttivät
affektiivista mukavaa oloa sekä rauhallisuutta. Viihtyminen ilmeni myös hyvän olon tai rennon olon
tunteena ja vastaavasti heikko viihtyminen ahdistuksen tuntemuksina. Normeihin liittyvien toimivien
sääntöjen joustavan noudattamisen oppilaat kokivat viihtymisen ja yhteishengen kannalta tärkeäksi.
Säännöt vähensivät esimerkiksi sekavuutta toimintatavoissa. Oppilaat kaipaavat siis johdonmukaisuutta. Muutama oppilas kommentoi kuitenkin liian tiukoista säännöistä, valtavirrasta poiketen.
Koska on rauhallista 8 lk. poika 184/7.
Kaikki syövät ruokansa rauhassa. Turhaa melua ei ole. 8 lk. poika 8./8.
Ruoka on hyvää ja kaikki on omissa kaveriporukoissa, niin on kivaa ja hyvä mieli 8 lk. tyttö 576/8.
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Ilmapiiri on paras, koska ikkunat ovat auki välituntisin eikä ole paljoa ihmisiä. 8 lk. tyttö 193/18.
Tilat ovat hyvät ja täällä on myös ohjelmaa 7 lk. tyttö 150/7.
Ulkona ja sisätiloissa on paljon tilaa, niin ei ole ahdasta ja on tilaa olla kavereiden kanssa.
7 lk. poika 118/7.
Mukavaa opiskella. 7 lk. poika 151/6.
Rento ja hyväntuulinen ilmapiiri 9 lk. poika 330/7.
Luokan ilmapiirin osalta viihtymiseen liittyvää mukavuutta kuvailtiin sillä, että kyseessä on kiinnostava lempiaine ja tunneilla rauhallista, jotta voi keskittyä opiskeluun. Tuloksen perusteella työrauhan
merkitys on ilmeinen oppimisen mahdollistavan ilmapiirin kannalta. Myös ruokailuun liittyneissä
kommenteissa korostui rauhassa ruokaileminen, jolloin ei ole liikaa meteliä. Ruokailussa viihtymistä
lisää se, että kukaan ei syö tahtomattaan yksin sekä hyvänmakuinen, riittävä ja monipuolinen ruoka,
jossa on myös kasvisvaihtoehto tarjolla. Hyvään ilmapiiriin oppilaat liittivät sopivan vapauden oppitunneilla, välitunneilla ja ruokailussa. Työskentelyn ilmapiiri paranee, kun on taukoja ja happihyppelyitä. Viihtymisen yhteydessä tilan tuntu, raittiin ilman merkitys ja hyvä ilmastointi korostuivat myös
eri tilanteissa. Luokan ilmapiirin kohdalla oppilaat viittasivat vapauden ja tilan tuntuun esimerkiksi
mahdollisuutena viettää aikaa luokan ulkopuolella sekä ulkona opiskellen. Tällöin jännitteet vähenevät ja yhteishenki kasvaa. Viihtymistä on heikentänyt eniten tunkkainen sisäilma ja ihmisten paljoudesta johtuva tungos ja ahtaus. Siitä seuraa ongelmia, jotka painottuvat välituntisin ja ruokailussa.
Tällöin sisäilma heikkenee käytävillä ja on melua, jonottamista, ohittelua, tönimistä ja hankaluuksia
löytää istumapaikkoja. Istumapaikkojen vähäisyydestä johtuen osa on istunut yksin ja kokenut vaikeuksia istua tuntemattomien viereen. Tilaa ei aina tehdä, vaikka ryhmä olisi syönyt. Tungosta on
aiheuttanut myös se, että osa on tullut ennen aikojaan syömään. Välitunneilla istumapaikkojen puute
on synnyttänyt kokemuksen, että isommat oppilaat valtaavat parhaat paikat. Kokemusta ovat heikentäneet myös kylmät tilat, likaisuus kiireen luoma epämukavuus sekä vapaan välituntiajan puute.
Koulussa ilma saattaa olla sisällä huonoa ja lattiat likaisia 7 lk. tyttö 93/6.
Koko ajan väsyttää ja on vaikea sekä raskas hengittää, ilma ei vaihdu 9 lk. tyttö 390/6.
Ilma on tunkkaista 9lk. poika 672/6.
En pidä melusta enkä ahtaudesta 8 lk. tyttö 554/7.
Koska, jos ollaan sisällä, niin siellä on tosi paljon ihmisiä pienessä tilassa7 lk. tyttö 86/7.
Koulussa pitäisi olla tarpeeksi vapaata 7 lk. tyttö 21/21.
Ei istuttaisi koko tuntia. liikuttaisiin tai tehtäisiin jotain jumppaa 8 lk. tyttö 553/21.
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Käytäisiin happihyppelyillä 8 lk. poika 519/21.
Enemmän taukoja 8 lk. poika 559/21.
Iloisia ihmisiä, mutta eriarvoisuus paistaa, koulun suosituimmat ovat aina sohvilla ja parhaimmilla
paikoilla 9 lk. tyttö 644/7.
Ei välttämättä pääse samaan pöytään kavereiden kanssa, ja joutuu syömään yksin 7 lk. tyttö 89/8.
Viihtymisen maininnat liittyivät fyysisen ympäristön osalta myös riittäviin tarvikkeisiin ja välineisiin
oppitunneilla ja välitunneilla. Savolaisen (2001, 54) tutkimustuloksissa fyysisessä kouluympäristössä
löytyi yhteneviä kehittämiskohteita koulun pihan virikkeellisyyteen sekä sisäilmaan liittyen. Sitä vastoin oppituntien ja opetuksen apuvälineet olivat hänen tutkimuksensa perusteella hyvät. Kyse on tulkintani mukaan siitä, millaisiin asioihin viitataan. Tekniset apuvälineet voivat esimerkiksi olla opetuksessa riittävät, mutta tietokoneita ei ole jokaiselle oppilaalle tarpeeksi saatavilla. Oppilaiden kommenteissa ei perusteltu tarkemmin, millaisista välineistä oli kyse. Tulosten perusteella kuitenkin erityisesti välituntivirikkeiden ja välineiden merkitys korostuu yhdessä laadukkaan sisäilman kanssa.
6.3 Koulutyöskentely osana ilmapiiriä ̶ Tekemiseen perustuvalla yhteistyöllä ymmärrykseen
Alaluvussa esitän tulokset koulutyöskentelyn ilmapiiriin liittyen. Tämä muodostaa keskeisen osaalueen, sillä oppilas viettää suuren osan koulupäivästään oppitunneilla opiskellen. Luokan ilmapiirikysymykset muodostivat Opetushallituksen luokan ilmapiirimittarin (lomakkeen kysymys 11.)

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

Oppilaiden väliset suhteet ovat yleensä hyvät (n=678)
Viihdyn luokassani (n=679)
Luokassani on mukava olla (n=678)
Oppilaat viihtyvät luokassa (n=675)
Oppitunneilla on yhteisyhteistyöhaluinen ilmapiiri (n=680)
Luokkani oppilaiden välinen ilmapiiri on hyvä (n=678)
Luokkahuoneeni on viihtyisä (n=673)
Toisen auttaminen on luokassamme yleistä (n=680)
Luokkailmapiiri on suotuisa oppimiselle (n=672)
Luokkamme ilmapiiri on erittäin hyvä (n=680)
Luokassamme ei pilkata hiljaisia ja arkoja oppilaita (n=677)
Oppilaiden välillä vallitsee hyvä yhteisymmärrys (n=676)
0%
Kuva 10 Oppilaiden vastaukset koskien luokan ilmapiiriä
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Kuvassa 10. Esitän oppilaiden luokan ilmapiirimittarille antamien vastausten tulokset. Oppilaista
84 % kokee, että oppilaiden väliset suhteet ovat yleensä hyvät. Lisäksi 75 % kokee olevansa yhteistyöhaluisessa ilmapiirissä. Oppilaiden välisen ilmapiirin hyväksi kokee 74 % ja luokkailmapiirin oppimiselle suotuisaksi sekä yleisen ilmapiirin hyväksi 72 %. Oppituntien ilmapiiriin ei liity merkittäviä
ongelmia. Parhaaksi koetaan viihtymiseen liittyvät maininnat. Luokassa viihtyy 82 % ja 80 % mukaan tunneilla on mukavaa. Oppilaat arvelevat ikätovereistaan 75 % viihtyvän luokassa, jolloin kokemus on pääosin yhteisesti jaettu oman kokemuksen kanssa. Luokkahuoneen viihtyisyys on 73 %
mukaan hyvä ja auttaminen luokassa suhteellisen yleistä, sillä 72 % kokee näin. Huomiota tulisi kiinnittää eniten kiusaamiseen, sillä 30 % eli joka kolmas oppilas kokee, että luokassa pilkataan hiljaisia
ja arkoja oppilaita. Oppilaiden välinen yhteisymmärrys ei myöskään aina ole paras mahdollinen. Oppilaista 37 % kokee yhteisymmärryksessä puutteita. Tulokset viittaavat siihen, että tunneilla on yhteisymmärrykseen liittyviä kinasteluja ja ristiriitoja, jolloin niiden ratkaiseminen ja loukkaaviin sanailuihin puuttuminen parantaa kokemusta. Melkein kolmasosa ei myöskään kokenut luokkailmapiiriä oppimiselle suotuisaksi tai auttamista luokassa kovin yleiseksi.
Jatkoin tarkastelua pääkomponenttianalyysillä. Alkuperäinen mittari sisälsi kaksitoista Likert asteikollista väittämää. Mittarin muuttujat muodostivat yhden luokan ilmapiiriksi nimeämäni komponentin. Esitän tulokset alla olevassa taulukossa.
Taulukko 10 Komponenttianalyysin tulos mittarille Luokan ilmapiiri

KMO= 0,946

Komponentti
Luokan ilmapiiri

Toisen auttaminen on luokassamme yleistä

,740

Viihdyn luokassani

,806

Luokkahuoneeni on viihtyisä

,714

Luokassani on mukava olla

,807

Oppilaat viihtyvät luokassa

,729

Luokkamme ilmapiiri on erittäin hyvä

,846

Luokkamme oppilaiden välillä vallitsee hyvä yhteisymmärrys

,841

Luokkani oppilaiden välinen ilmapiiri on hyvä

,840

Oppitunneilla olen yhteistyöhaluisessa ilmapiirissä

,798

Luokkailmapiiri on suotuisa oppimiselle

,761

Luokassamme ei pilkata hiljaisia ja arkoja oppilaita

,700

Oppilaiden väliset suhteet ovat yleensä hyvät

,793

Cronbachin alfa

,941
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Taulukossa 10. Tulosten perusteella luokan ilmapiirimuuttujat latautuivat omaksi komponentikseen.
Reliabiliteettianalyysi pääkomponentin perusteella muodostettavalle summalle antoi luokan ilmapiiri
komponentille arvon 0,94. Totean Cronbachin alfan arvon olevan riittävä, summamuuttujan rakentamiseksi. Myös Kaiser-Meyer-Olkin testituloksen 0,95 perusteella mittari oli sopiva jatkotarkasteluun.
Tämän jälkeen otin Pearsonin korrelaatiokertoimet komponentin muuttujille. Korrelaatiokerrointen
perusteella luokan ilmapiiri muuttujat korreloivat keskenään tilastollisesti merkitsevästi p<0,01.
Taulukko 11 Korrelaatiomatriisi Luokan ilmapiiri komponenttiin liittyvistä muuttujista

Luokan ilmapiiri
1
2
3
4
1. Toisten auttaminen on yleistä
1.00
2. Viihdyn luokassani
0.54 1.00
3. Luokkahuoneeni on viihtyisä
0.47 0.57 1.00
4. Luokassani on mukava olla
0.50 0.76 0.67 1.00
5. Oppilaat viihtyvät luokassa
0.44 0.54 0.64 0.66
6. Luokan ilmapiiri on erittäin hyvä
0.65 0.65 0.50 0.60
7. Oppilaiden yhteisymmärrys on hyvä 0.60 0.57 0.46 0.56
8. Oppilaiden välinen ilmapiiri on hyvä 0.59 0.58 0.49 0.58
9. Olen yhteistyöhaluisessa ilmapiirissä 0.55 0.54 0.50 0.57
10. Ilmapiiri on suotuisa oppimiselle
0.53 0.54 0.49 0.55
11. Hiljaisia ja arkoja ei pilkata
0.48 0.46 0.39 0.43
12. Oppilassuhteet ovat yleensä hyvät 0.53 0.58 0.46 0.56

5

6

7

8

1.00
0.52
0.49
0.52
0.53
0.52
0.43
0.48

1.00
0.75
0.74
0.62
0.57
0.55
0.62

1.00
0.78
0.65
0.59
0.54
0.65

1.00
0.63
0.56
0.56
0.70

9

10

11

12

1.00
0.65 1.00
0.51 0.51 1.00
0.59 0.53 0.58 1.00

Taulukossa 11. Korkein korrelaatio on oppilaiden yhteisymmärryksen ja oppilaiden välisen ilmapiirin
välillä r=.78. Oppilaiden välinen ilmapiiri perustuu siihen, että oppilassuhteet ovat tällöin hyvät
r=.70. Yhteisymmärryksen vallitessa, myös luokan ilmapiiri r=.75 ja sen yhteys oppilaiden väliseen
ilmapiiriin r=.74 on hyvä. Hyvä oppilaiden välinen ilmapiiri on yhteydessä siihen, että hiljaisia ja
arkoja oppilaita ei pilkata ja ilmapiiri on suotuisa oppimiselle. Molemmissa korrelaatio on r=.56.
Oppimiselle suotuisa ilmapiiri korreloi myös yhteistyöhalun r=.65, yhteisymmärryksen r=.59 sekä
erittäin hyvän luokan ilmapiirin kanssa r=.57. Erittäin hyvä luokan ilmapiiri liittyy toisten auttamiseen ja viihtymiseen luokassa. Molemmissa korrelaatio luokan ilmapiiriin on r=.65. Luokassa viihtyminen ja mukava olo korreloivat voimakkuudella r=.76. Luokassa on mukavaa, kun luokkahuone
on viihtyisä r=.67 ja oppilaat viihtyvät luokassa r=.66. Tulokset viittaavat siihen, että viihtyminen
oli yhteydessä tasaisesti moneen muuttujaan, mutta eniten mukavaan oloon, luokan ilmapiiriin ja
viihtyisiin luokkatiloihin. Sosiaalisten suhteiden näkökulmasta korostui yhteisymmärrys ja oppilassuhteet. Yhteisymmärrys on yhdessä yhteistyöhalun kanssa ilmapiiritekijöitä, vaikka monet tekijät
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ovat tärkeitä. Ne ovat yhteydessä, millaisena oppilaiden välinen-, luokan ilmapiiri ja oppimiselle suotuisa ilmapiiri koetaan. Oppimiselle suotuisassa ilmapiirissä yhteistyö ja yhteisymmärrys saivat suurimmat korrelaatiot. Myös yhteys oppilaiden väliseen- ja erittäin hyvään luokan ilmapiiriin korostui,
vaikka yhteydet olivat samansuuntaisia muihinkin muuttujiin.
Seuraavaksi esitän tulokset oppilaiden koulutyöskentelylle antamiin arvioihin liittyen (lomakkeen
kysymys 16). Vastaukset ovat nähtävillä alla.

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

Olen vastaanottava uusille asioille ja ihmisille(n=674)
Koen kiinnostukseni opiskella hyväksi (n=669)
Koen opiskelussa onnistumisen iloa (n=675)
Opiskelutahti on sopiva (n=673)
Pidän koulussa tehtävistä asioista (n=679)
Oppitunneilla on hyvä työrauha (n=667)
Olen usein jännittynyt tunneilla (n=673)
Tunnelma on kireä (n=670)
Olen poissa koulusta huonon ilmapiirin vuoksi (n=670)
Minulla on liikaa koulutyötä (n=672)
Koulutyö on minusta vaikeaa (n=673)
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Kuva 11 Koulutyöskentelyyn liittyvä oppimisvire, jännittyneisyys sekä kuormittavuus

Kuvassa 11. Koulutyöskentelyn osalta 91 % oppilaista ei ole poissa koulusta huonon ilmapiirin
vuoksi. Kuitenkin kymmenesosa mainitsee olevansa tästä johtuen poissa. Tunnelma on rento 85 %
mukaan. Oppilaista 83 % on vastaanottavaisia uusille asioille ja ihmisille. Valtaosa eli 79 % oppilaista ei ole jännittynyt tunneilla ja 78 % kokee kiinnostuksensa opiskella hyväksi. Koulussa 70 %
kokee että koulutyö ei ole vaikeaa ja vastaava osuus eli 69 % kokee onnistumisen iloa. Opiskelutahti
on sopiva 68 % mukaan ja koulussa tehtävistä asioista pitää 67 % oppilaista. Koulutyötä on sopivasti
62 % mukaan, mutta kolmannes ei koe onnistumisen iloa, heillä on liikaa koulutyötä ja opiskelutahti
ei sovi heille. Saman verran on myös kielteisyyttä koulussa tehtäviä asioita kohtaan. Huomiota tulisi
kiinnittää lisäksi oppituntien työrauhaan, sillä vain 59 % kokee sen olevan hyvä. Tulosten perusteella
koulutyön määrä, sen mielekkyys ja vaativuustaso, yhdessä työrauhan kanssa ovat oppimisilmapiirin
edistämisen kannalta huomion arvoisia, sillä kolmannes oppilaista koki näissä puutteita.
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Tarkastelin koulutyöskentelyn väittämiä seuraavaksi pääkomponenttianalyysillä. Alkuperäinen mittari sisälsi yksitoista väittämää. Mittarin muuttujat muodostivat kolme komponenttia, jotka nimesin
oppimisvireeksi, jännittyneisyydeksi sekä kuormittavuudeksi.
Taulukko 12 Komponenttianalyysin tulos mittarille Koulutyöskentely

Komponentti
Oppimisvire Jännittyneisyys Kuormittavuus

KMO= 0,848
Pidän koulussa tehtävistä asioista
Opiskelutahti on sopiva
Koen opiskelussa onnistumisen iloa
Olen vastaanottavainen uusille asioille ja ihmisille
Koen kiinnostukseni opiskella hyväksi
Oppitunneilla on hyvä työrauha

,807
,745
,814
,800
,825
,623

Olen poissa koulusta huonon ilmapiirin vuoksi
Olen usein jännittynyt tunneilla
Tunnelma on kireä

,759
,825
,820

Minulla on liikaa koulutyötä
Koulutyö on minusta vaikeaa

,818
,774

Cronbachin alfa

,864

,80

,744

Taulukossa 12. muuttujat latautuivat selvästi omille komponenteilleen. Reliabiliteettianalyysi pääkomponentin perusteella muodostettavalle summalle antoi oppimisvire komponentille arvon 0,86,
jännittyneisyys komponentille arvon 0,74 ja kuormittavuus komponentille arvon 0,80. Cronbachin
alfan arvon oli riittävä summamuuttujien rakentamiseksi. Myös Kaiser-Meyer-Olkin testituloksen
0,85 perusteella mittari oli sopiva, jolloin jatkoin tarkastelua.
Seuraavaksi otin Pearsonin korrelaatiokertoimet. Alla olevassa taulukossa esitän oppimisvireen
muuttujat. Ne korreloivat keskenään tilastollisesti merkitsevästi p<0,01.
Taulukko 13 Pearsonin korrelaatiomatriisi oppimisvire komponentin muuttujista

Oppimisvire
1. Pidän koulussa tehtävistä asioista
2. Opiskelutahti on sopiva
3. Koen opiskelussa onnistumisen iloa
4. Olen vastaanottavainen uusille asioille ja ihmisille
5. Koen kiinnostukseni opiskella hyväksi
6. Oppitunneilla on hyvä työrauha

1
1.00
0.59
0.62
0.53
0.61
0.36

2
1.00
0.56
0.50
0.57
0.41

3

4

5

6

1.00
0.63 1.00
0.64 0.63 1.00
0.37 0.34 0.39 1.00
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Taulukossa 13. Onnistumisen ilo korreloi voimakkaimmin eri muuttujien kanssa. Oppilaan kokiessa
onnistumisen iloa opiskelussa, on hän myös vastaanottavainen uusille asioille ja ihmisille r=.63 sekä
kokee opiskelukiinnostuksensa hyväksi r=.64. Onnistumisen iloa koetaan samanaikaisesti koulussa
tehtävien asioiden kanssa, joista oppilas pitää r=.62. Pidetyt asiat korreloivat opiskelukiinnostuksen
r=.61 ja sopivan opiskelutahdin kanssa r=.59. Työrauha korreloi kohtalaisesti muiden muuttujien
kanssa, eniten se korreloi kuitenkin sopivan opiskelutahdin r=.41 ja opiskelukiinnostuksen r=.39
kanssa. Tulosten perusteella työrauha luokassa ei ole yhteydessä kovin vahvasti siihen, onko opiskelu
sopiva tahtista tai kiinnostavaa. Siihen liittyvät oppimisen ohella todennäköisesti monet oppilaasta
riippumattomat sosiaaliset tekijät. Vastaanottavaisuus, kiinnostus ja mieleiset asiat tuottavat kuitenkin onnistumisen iloa yhdessä sopiva tahtisen opiskelun kanssa. Oppimisvireen käsite pitää sisällään
opiskelumotivaatioon yhdistettyjä tekijöitä.
Seuraavaksi tarkastelin jännittyneisyyden komponenttia. Alla olevassa taulukossa esitän pääkomponenttianalyysin perusteella muodostetut jännittyneisyyden muuttujat. Ne korreloivat keskenään tilastollisesti merkitsevästi p<0,01.
Taulukko 14 Pearsonin korrelaatiomatriisi jännittyneisyys komponentin muuttujista

Jännittyneisyys
2

3

1. Olen poissa koulusta huonon ilmapiirin vuoksi

1
1.00

2. Olen usein jännittynyt tunneilla
3. Tunnelma on kireä

0.43
0.47

1.00
0.57

1.00

Taulukossa 14. kireä tunnelma korreloi jännittämisen r=.57 ja poissaolojen r=.47 kanssa kohtalaisesti. Tuloksissa myös viihtymisen yhteydessä korostunut rentous, kireyden vastapainona vähentää
kohtalaisesti koulutyöskentelyssä koettua jännittämistä ja tarvetta olla poissa koulusta huonon ilmapiirin tai siihen liittyvien affektiivisesti epämääräisten oireiden vuoksi.
Tämän jälkeen tarkastelin kuormittavuuden komponenttia. Alla olevassa taulukossa esitän pääkomponenttianalyysin perusteella muodostetut kuormittavuuden muuttujat. Ne korreloivat tilastollisesti
merkitsevästi keskenään p<0,01.
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Taulukko 15 Pearsonin korrelaatiomatriisi kuormittavuus komponentin muuttujista

Kuormittavuus
1. Minulla on liikaa koulutyötä
2. Koulutyö on minusta vaikeaa

1
1.00
0.67

2
1.00

Taulukossa 15. Oppilailla on taipumus kokea, että koulutyötä on liikaa, silloin kun se on vaikeaa
r=0.67. Tuloksen perusteella koulutyön ollessa vaikeaa, voidaan kuormittavuutta keventää koulutyötä vähentämällä tai helpottamalla. Toisaalta koulutyön ollessa helppoa ei oppilas koe, että työtä
olisi liikaa. Tulokset viittaavat kuormittavuuden yksilölliseen kokemukseen koulutyön yhteydessä.
Tarkastelin seuraavaksi kaksisuuntaisella varianssianalyysillä sukupuolen ja luokka-asteen yhteyttä
koulutyöskentelyn komponentteihin. Havaitsin, että tyttöjen ja poikien suhteen oli oppimisvireen
osalta eroja (𝐹1,636 =9.69, p=.002, 𝜂2 =0.02), vaikutuksen ollessa pieni. Tytöt (M=2.92, SD=0.59) kokevat oppimisvireen paremmaksi, kuin pojat (M=2.77, SD=0.64). Myös luokka-asteiden väliset erot
olivat tilastollisesti merkitseviä (𝐹2,636 =8.49, p<.001, 𝜂2 =0.03), vaikutuksen ollessa pieni. Oppilaista
7. luokkalaiset kokevat oppimisvireensä muita paremmaksi (M=2.98, SD=0.60). Oppimisvire laskee
8. luokalla (M=2.75, SD=0.63) ja paranee hieman 9. luokalla (M=2.80, SD=0.61). Post hoc – vertailussa 7. luokkalaiset erosivat tilastollisesti merkitsevästi 8. sekä 9. luokkalaisista (p<.05). Sukupuolen
ja luokka-asteen yhdysvaikutus ei ollut merkitsevä (𝐹2,636 =1.55, p=.213, 𝜂2 =0.01). Tulosten perusteella oppimisvire on tytöillä parempi. Poikien kohdalla huomion kiinnittäminen oppimisvireeseen
yhteydessä oleviin taulukon 13. tekijöihin, kuten vastaanottavaisuuden ja kiinnostuksen herättämiseen yhdessä sopivatahtisen opiskelun kanssa, parantaa oppimisvirettä. Lisäksi 7. luokkalaisilla oppimisvire on parempi, ylempiin luokka-asteisiin verrattuna.
Jännittyneisyyden osalta sukupuolten välillä ei ollut eroa (𝐹1,649 =0.25, p=.618, 𝜂2 =0.00). Tytöillä
(M=1.55, SD=0.63) kuten pojillakin (M=1.57, SD=0.67) on vähän jännittyneisyyttä. Myöskään
luokka- asteiden välillä ei ollut eroavaisuutta (𝐹2,649 =0.70, p=.499, 𝜂2 =0.00). Oppilaista 7. luokkalaiset (M=1.54, SD=0.61) ja 8. luokkalaiset (M=1.54, SD=0.65) kokevat vähemmän jännittyneisyyttä,
kuin 9. luokkalaiset (M=1.61, SD=0.68). Post hoc – vertailussa erot luokkien välillä eivät olleet merkitseviä (p>.05). Sukupuolen ja luokka-asteen yhdysvaikutus oli merkitsevän rajalla (𝐹2,649=2.98,
p=.051, 𝜂2 =0.01). Oppilaista 9. luokan pojat ovat hieman jännittyneempiä. Kuormittavuuden suhteen
sukupuolten välillä ei ollut eroja (𝐹1,657 =0.25, p=.619, 𝜂2 =0.00). Tytöillä (M=2.11, SD=0.84) kuten
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pojillakin (M=2.09, SD=0.86) on melko vähän kuormittavuutta. Luokka-asteiden välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (𝐹2,657 =5.24, p=.006, 𝜂2 =0.02), vaikutuksen ollessa pieni. Oppilaista 7. luokkalaiset kokevat vähemmän kuormittavuutta (M=1.98, SD=0.85). Kuormittavuus nousee 8. luokalla
(M=2.09, SD=0.86), ja sitä on eniten 9. luokalla (M=2.25, SD=0.83). Post hoc – vertailussa erot ovat
suurimmat 7. ja 9. luokkalaisten välillä (p<.05). Sukupuolen ja luokka-asteen yhdysvaikutus ei ollut
merkitsevä (𝐹2,657 =1.92, p=.148, 𝜂2 =0.01). Tulosten perusteella jännittyneisyyden ja kuormittavuuden kokemukset eivät eroa tytöillä ja pojilla, mutta kuormittavuus nousee erityisesi 9. luokalla, jolloin
koulutyötä on enemmän ja se koetaan mahdollisesti vaikeammaksi.
Laadullisen sisällönanalyysin tuloksena oppilaat viittasivat koulutyöhön liittyvän luokan ilmapiirin
yhteydessä ilmapiirin rentouteen ja viihtymiseen, jolloin tunneilla ei tarvitse jännittää. Rento ilmapiiri
mainittiin useasti ja tulkintani mukaan se onkin vastakohta kireälle, jännittyneisyyden kokemukseen
yhteydessä olevalle tunnelmalle. Opiskelun helppous puolestaan vastakohtana liiallisille kuormitukselle kuten vaatimuksille, kilpailulle ja kokeista stressaamiselle mainittiin myös. Oppilaat toivovat,
että tunneilla riittäisi, kun yrittää parhaansa. Rauhallisuus ja aiheen kiinnostavuus edistää työskentelyn ilmapiiriä oppitunneilla. Laadullisessa sisällönanalyysissä oli havaittavissa yhteneväisyyttä esimerkiksi kuvan 11. ja taulukon 13. sekä tämän alaluvun varianssianalyysin tulosten kanssa.
Rentoutta ja järjestelmällisyyttä lisää 9 lk. tyttö 644/21.
Vähän rennompia tunteja niin kaikilla olisi hauskat tunnit ja jaksaisi keskittyä. 7lk tyttö 90/21.
Antamalla muille oikea työrauha. 7lk. tyttö 89/21.
Tuntien häiritsijät joutuisivat vastaamaan teoistaan, jotta häiriköinti ei jatkuisi 7 lk. tyttö 500/21.
Ne, jotka eivät ole kiinnostuneita työskentelystä, kiusaajat, huonosti käyttäytyvät, voisi ottaa pois
9 lk. poika 612/21.
Oppilaiden koulutyöskentelyyn liittämät maininnat olivat myös käytännönläheisiä. Oppilaat painottivat yhdessäoloon liittyvää toiminnallista tekemistä uuden oppimisen yhteydessä sekä tapahtumia.
Oppimiseen kytkeytyvä työskentelyn ilmapiiri paranee kun tärkeistäkin asioista jutellaan ja voi olla
kavereiden kanssa. Merkitystä on myös sillä, kun tutustutaan paremmin niihinkin oppilaisiin, keiden
kanssa ei ole tullut viettäneeksi aikaa. Tutustuminen mahdollistuu tekemisen kautta. Yhteisen tekemisen muodoiksi oppilaat mainitsivat ryhmä- ja parityöt, projektit, pelit ja leikit.
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Oppilailla saisi olla enemmän ohjattua yhteistä tekemistä, muttei liian ohjattua. Esimerkiksi liikuntapelit ja ruoanlaitto ovat hyödyllisiä. 8 lk. poika 12/19.
Olisi kiva oppia enemmän tekemällä. Englannin tunnilla juostiin ulkona joukkueissa hakemassa verbejä kasoista ja kaikki muodot piti löytää esim. see, saw, seen niin sillä tavalla muisti paremmin ne,
kuin tunnilla. 7 lk. tyttö 38/22.
Tekemällä enemmän kaikkea, ei vain lukemalla ja kirjoittamalla. 7 lk. tyttö 20/21.
Yhteinen tekeminen, jossa kaikkia tarvitaan, keskustelua ja toisten kuuntelemista 8 lk. tyttö 575/20.
Juteltaisiin toisille enemmän ja tehtäisiin asioita yhdessä 7lk. tyttö 93/20.
Erilaiset ryhmätyöt toisivat ihmisiä toimimaan yhdessä enemmän ja ryhmissä, jotka on arvottu. Tällöin muidenkin kanssa työskentely tulisi tutuksi 8 lk. tyttö 67/21.
Luokkakohtaiset tapahtumat, esim. retket. 8lk. poika 186/19.
Tehtäisiin välillä jotain rennompaa ryhmähommaa tunnilla 9 lk. tyttö 323/20.
Pelit ja leikit, joissa pitäisi tehdä yhteistyötä 8 lk. tyttö 230/20.
Luokka illat, luokkaretket, muu koulun ajan ulkopuolinen toiminta 9 lk. poika 630/20.
Kommenttien perusteella luokan yhteishenkeä edistävät koulupäivien arjessa tapahtuvan toiminnan
ohessa erilaiset teemaviikot, retket ja yhteiset asiat kouluajan ulkopuolella. Ilmapiiriä heikentäviksi
tekijöiksi oppilaat mainitsivat tekemisen puutteen ja tapahtumiin osallistumattomuuden. Tekemisen
puutetta he korvasivat tulosten perusteella esimerkiksi viettämällä aikaa älypuhelimen äärellä tai tekemällä läksyjä koulussa. Havaitsin oppilaiden vastauksissa yksimielisyyttä tekemisen ja tapahtumien mainintojen osalta siinä, mikä parantaa tai heikentää yhteishenkeen ja työskentelyyn perustuvaa
ilmapiiriä. Niihin liittyi kaikista eniten mainintoja, joka viittaa siihen että toiminnallinen oppimiskulttuuri nähdään erityisenä arvona oppilaiden keskuudessa.
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7 ILMAPIIRI ILMIÖNÄ JÄSENTYY TOIMINTAKULTTUURISSA

Tässä luvussa tulkitsen syvällisemmin koulun ilmapiirikokemusta, perustuen hyvinvoivan kouluyhteisön toimiviin vuorovaikutussuhteisiin, oppimisvireen ja viihtymisen osa-alueisiin sekä osallistavaan toimintakulttuuriin. Ensimmäisessä alaluvussa esitän ilmapiiri ilmiön osa-alueiden kokonaisuuden komponenttien korrelaatioita tarkastelemalla ja AMOS mallinnusohjelmalla. Toisessa alaluvussa
esitän osa-alueiden sisällä ilmenevät eroavaisuudet. Ilmapiirikokemus oli kaikissa kouluissa hyvä,
mutta joukossa oli heikompia kokemuksia, mikä mahdollisti tulokset koulujen eroavaisuuksien perusteella. Analyysimenetelminä käytin varianssianalyysia, Kruskall- Wallisin testiä sekä efektikokojen laskemista. Kolmannessa alaluvussa syvennän tulkintaa laadullisella sisällönanalyysillä osallistavaan toimintakulttuurin liittyvien oppilaiden kehittämisehdotusten näkökulmasta.
7.1 Ilmapiiri ilmiön osa-alueiden keskinäiset suhteet toisiinsa
Pearsonin korrelaatiomatriisin avulla on mahdollista tutkia osa-alueiden komponenttien välisiä suhteita toisiinsa ja ilmapiiriin. Esitän alla tarkastelun tulokset. Yhteydet ovat tilastollisesti merkitseviä
p<0.01. Korrelaatioita varten käänsin ilmapiirikokemuksen (10.) luokat muiden komponenttien
kanssa vastaaviksi (Arvo 1 sai arvon 4, arvo 2 sai arvon 3, arvo 3 sai arvon 2 ja arvo 4 sai arvon 1).
Taulukko 16 Ilmapiirikomponenttien korrelaatiot suhteessa koulun ja oppituntien ilmapiiriin

Ilmapiirikomponentit
1. Opettajasuhteet
2. Oppilassuhteet
3. Viihtyminen
4. Hyväksyntä koulussa
5. Turvallisuuden tunne
6. Oppimisvire
7. Jännittyneisyys
8. Kuormittavuus

1

2

3

4

1.00
0.62
0.73
0.52
0.60
0.69
-0.27
-0.37

1.00
0.67
0.69
0.58
0.61
-0.38
-0.23

1.00
0.60
0.66
0.77
-0.27
-0.35

1.00
0.65
0.54
-0.26
-0.22

5

6

7

8

9

10

11

1.00
0.60 1.00
-0.33 -0.20 1.00
-0.41 -0.38 0.44 1.00

9. Luokan ilmapiiri
0.48 0.80 0.63 0.63 0.54 0.59 -0.33 -0.22 1.00
10. Koulun ilmapiirikokemus
0.35 0.40 0.49 0.45 0.43 0.43 -0.18 -0.19 0.42 1.00
11. Hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri 0.60 0.71 0.69 (0.94) (0.87) 0.62 -0.32 -0.32 0.65 0.49 1.00

77

Taulukossa 16. on aiemmissa tulosluvuissa pääkomponenttianalyysillä muodostamieni komponenttien korrelaatiot sekä mukana myös koulun ilmapiirikokemuksen arvio (10.), jonka esitin oppilaille
heti taustakysymysten jälkeen (lomakkeen kysymys 6). Matriisissa vertailtavuuden vuoksi mukana
ovat hyväksyntä (4.) ja turvallisuuden tunne (5.) sekä näiden lisäksi samoista komponenteista muodostuva hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri (11.), sillä se on Opetushallituksen koulun ilmapiirimittari.
Lisäksi mukana on luokan ilmapiirimittari (9.) Erottelin ilmapiiri komponentit viivalla matriisin alaosaan. Komponenttien keskinäisiin suhteisiin liittyen matriisissa voimakkaimmin korreloivat viihtyminen sekä oppimisvire r=.77. Oppilaan viihtyessä hänellä on taipumus myös myönteiseen oppimisvireeseen. Osa-alueet korreloivat opettajasuhteiden kanssa. Viihtyminen voimakkuudella r=.73 ja
oppimisvire voimakkuudella r=.69. Viihtyminen korostuu oppilassuhteissa r=.67 yhdessä hyväksynnän r=.69 kanssa. Turvallisuuden tunne korreloi tasaisesti komponenttien kanssa, mutta eniten viihtymisen r=.66 ja hyväksynnän r=.65 kanssa. Jännittyneisyys ja kuormittavuus saivat vain heikkoja
korrelaatioita. Hyväksyvään ja turvalliseen ilmapiiriin on liitettävissä suhteet oppilaisiin r=.71 ja
viihtyminen r=.69. Hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri korreloi kohtuullisen voimakkaasti myös luokan ilmapiirin kanssa r=.65. Luokan ilmapiiri korreloi voimakkaasti oppilassuhteiden kanssa r=.80.
Eli oppilaan kokiessa luokan ilmapiiri hyväksi hänellä on taipumus kokea oppilassuhteet toimiviksi.
Myös viihtyminen saa korkeahkon korrelaatiokertoimen r=.63 luokan ilmapiirin kanssa. Nämä komponentit pitivät kuitenkin sisällään samankaltaisia kysymyksiä, joka voi selittää korrelaatioita osaksi.
Luokan ilmapiirin korrelaatio on melko korkea myös hyväksynnän komponentin kanssa r=.63. Luotettavin vertailu on suhteessa koulun itsenäiseen ilmapiirikokemukseen, koska se ei sisältänyt kysymysten päällekkäisyyksiä. Koulun ilmapiiri korreloi tasaisesti osa-alueiden kanssa, eniten kuitenkin
viihtymisen r=.49, hyväksynnän r=.45 ja turvallisuuden tunteen r=.43 kanssa. Tulosten perusteella
ilmapiirin kannalta keskeisiä osa-alueita ovat viihtyminen, hyväksyntä sekä turvallisuus, mutta myös
muut osa-alueet, lukuun ottamatta jännittyneisyyden ja kuormittavuuden osa-alueita.
Tulosten tulkinnan kannalta käsitteiden keskinäiset suhteet ovat myös kiinnostavia. Komponenttien
keskinäiset vaikutukset saadaan, kun lasketaan korrelaatiokerroin itsellään. Analysoin korrelaatiomatriisissa esitetyt komponentit suhteessa koulun ilmapiirikokemukseen. Rajasin valmiit ilmapiirimittarit pois niiden päällekkäisyyksien vuoksi, joita havaitsin suhteessa komponentteihin. Rajasin myös jännittyneisyyden ja kuormittavuuden pois niiden saamien heikkojen korrelaatioiden vuoksi
ja otin koulutyöskentelyn osalta vain oppimisvireen mukaan. Tavoitteena oli myös selvittää, missä
määrin muuttujat selittävät ilmapiirikokemusta. Komponenteista viihtyminen, hyväksyntä, turvalli-
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suus ja oppimisvire korreloivat vahvimmin koulun itsenäisen ilmapiirikokemuksen kanssa. Ilmapiirikokemuksen suora kaksisuuntainen vaikutus viihtymisen kanssa on 24 %, hyväksynnän kanssa
20 % ja turvallisuuden kanssa 18 %. Lisäksi ilmapiirin vaikutus oppimisvireen kanssa on 18 %. Tekijöiden yhteistä selitysosuutta ei voida suoraan laskea, koska eri tekijät korreloivat myös keskenään,
jolloin yhteinen selitysosuus jää yhteenlaskettua prosenttiosuutta huomattavasti matalammaksi.
Tarkastelua olisi voitu jatkaa lineaarisella regressioanalyysillä tilastollisesti merkitsevimpien tekijöiden selitysosuuden suhteen, mutta olin kiinnostunut epäsuorista yhteyksistä. Otin tarkasteluun ilmapiirin kannalta tärkeimmät viihtymisen, hyväksynnän sekä turvallisuuden osa-alueet taustayhteyksien
selvittämiseksi. Havaitsin viihtymisen tärkeimmiksi taustatekijöiksi näillä komponenteilla oppimisvireen ja opettajasuhteet, sillä viihtymisen ja oppimisvireen keskinäiseksi vaikutukseksi sain 59 %.
Opettajasuhteiden ja viihtymisen 53 % sekä oppilassuhteiden ja viihtymisen 45 %. Oppilassuhteiden
yhteys oppimisvireeseen oli 48 %, eli hieman vahvempi. Oppilaan viihtyessä, hänellä on taipumus
oppimisvireeseen sekä hyviin opettajasuhteisiin. Oppilassuhteiden ollessa hyvät, oppilaalla on vastaavasti taipumus oppimisvireeseen ja viihtymiseen. Ilmapiiri ilmiön kannalta kyse on viihtymisen ja
oppimisvireen komponenttien läheisestä yhteydestä. Opettajasuhteiden suora yhteys koulun ilmapiirikokemukseen on heikompi, kuin oppilassuhteiden suora yhteys. Opettajan rooli korostuu viihtymisen ja oppimisvireen kautta. Toisaalta oppilassuhteiden suora yhteys ilmapiiriin on heikompi, kuin
hyväksynnän kautta. Hyväksyntä liittyy eniten yhteen oppilassuhteiden kanssa, keskinäisen vaikutuksen ollessa 48 %. Kertoimiin perustuvien tulosten perusteella totean, että koulun ilmapiirin kannalta tärkeitä ovat viihtyminen koulussa, jonka taustalla eniten vaikuttavat oppimisvire sekä opettajaja oppilassuhteiden toimivuus. Lisäksi koulun ilmapiirin kannalta keskeinen tekijä on hyväksyntä,
joka liittyy erityisesti oppilassuhteisiin. Kolmas tärkeä tekijä on kokonaisturvallisuus. Vaikutukset
ovat kaksisuuntaisia ja niiden kautta voidaan ymmärtää koulun ilmapiirikokemusta kokonaisuutena.
Mallinsin osa-alueiden kokonaisuutta myös AMOS- ohjelman avulla. Amos mallinnus on sopiva analyysimenetelmä silloin, kun ilmiön taustalla vaikuttavia tekijöitä ja monimutkaisia komponenttien
välisiä suhteita on vaikeaa havainnollistaa muilla keinoin. Esimerkiksi regressioanalyysissä samankaltaisista tekijöistä vahvempi karsiutuu malliin. Ajatus on toimiva, kun halutaan löytää ensisijaisia
selittäjiä. Amos mallissa komponenttien oletetaan selittävän ja ennustavan kuitenkin toisiaan. Kerrointen avulla nähdään tilastollisesti merkitsevät yhteydet käsitteiden välillä, mikä helpottaa polkujen
havaitsemista. Mallissa oletin vaikutukset selkeyden vuoksi suoriksi. Rajasin kuormittavuuden sekä
jännittyneisyyden osa-alueet pois heikkojen korrelaatioiden lisäksi myös khiin neliöarvon nousun
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vuoksi, suhteessa vapausasteisiin. Amos analyysin tulokset vahvistavat käsitystä, että opettajasuhteiden merkitys ilmapiirin kannalta syntyy oppimisvireen ja viihtymisen kautta. Oppimisvireen ja
viihtymisen saumaton yhteys on myös nähtävillä mallissa. Lisäksi vahvistuu käsitys siitä, että oppilassuhteet liittyvät eniten viihtymiseen ja hyväksyntään. Osa-alueisiin, joihin turvallisuuskin liittyy.

Turvallisuus

0,55

Oppilassuhteet

0,70

0,66

0,66

Oppimisvire

0,65

0,63

0,64
0,79

0,79

0,57

0,57

Opettajasuhteet

0,57

Hyväksyntä

0,73

0,76

0,84

Viihtyminen

𝑥 2 (df=650) =2856.75, RMSEA=0.07, CFI= 0.87, TLI =0.85
Kuva 12 Koulun ilmapiirin kannalta olennaiset osatekijät AMOS-mallinnuksessa

Kuvassa 12. Mallinsin koulun ilmapiirin kannalta olennaisia osatekijöitä ja arvioin mallin sopivuutta
aineistoon. Yksittäisten muuttujien tilastollinen merkitsevyys tuki muuttujien sopimista aineistoon
(p<.001). Khiin neliöarvo 𝑥 2 (df=650) =2856,75, p<0.001 oli suhteellisen suuri, mikä indikoi mallin
hylkäämistä. Myös CFI 0.87 ja TLI 0.85 indikaattoreiden arvot jäivät hieman raja-arvojen alle, kun
suositeltavana arvona pidetään >.90. Indikaattorien puutteena mainitsen, että ne eivät anna tietoa mallin teoreettisesta mielekkyydestä. Mallin kriteereinä voidaan käyttää myös Khiin neliöarvon ja vapausasteiden suhteuttamista toisiinsa, jolloin yhteensopivuuden kannalta tavoiteltava arvo on <5.
Mallin suhteutettu arvo on 4.40, jonka mukaan malli sopii aineistoon. Yhteensopivuustesteistä
RMSEA testin hyväksyttävyyden raja-arvona pidetään arvoa <0.07. (Steiger 2007; Halme, Kanste,
Nummi & Perälä 2014, 281–282.) RMSEA testin tulos=0.07 viittaa kohtalaiseen sopivuuteen. Malli
ei ole täysin tuettu, vaikka se havainnollistaa ilmiön monimutkaisuutta. Mallia voitaisiin täydentää
epäsuorilla yhteyksillä tai esimerkiksi oppilaiden toiminnallisuutta mittaavalla komponentilla.
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7.2 Merkitsevät eroavaisuudet kouluittain ilmapiiri osa-alueiden kokemisessa
Tässä alaluvussa esittelen tulokset kouluittain ilmapiiri osa-alueiden kokemisen suhteen. Esittelen
eroavaisuuksia keskiarvoon ja keskihajontaan perustuen ja tämän jälkeen Kruskall-Wallisin testillä
todennetun varianssianalyysin sekä efektikokojen avulla. Koulujen suhteellinen pienikin eroavuus
tarjosi mahdollisuuden tarkastella ilmapiirikokemukseen yhteydessä olevia tekijöitä tarkemminkin.
Taulukko 17 Koulukohtaiset sosiaalisten suhteiden erot keskiarvoon perustuen

Keskiarvo Keskihajonta
(M)

(SD)

Opettajasuhteet

Keskiarvo Keskihajonta
(M)

(SD)

Hyväksyntä

A koulu

3.05

0.60

3.11

0.60

B koulu

2.90

0.67

2.94

0.51

C koulu

3.03

0.56

3.03

0.65

D koulu

3.33

0.38

3.42

0.34

Oppilassuhteet

Turvallisuus

A koulu

3.15

0.64

3.21

0.59

B koulu

2.96

0.58

3.01

0.58

C koulu

3.11

0.61

3.14

0.58

D koulu

3.35

0.38

3.55

0.34

Taulukossa 17. Arvo 1 vastaa erittäin huonoa ja arvo 4 erittäin hyvää kokemusta. Keskiarvo pienessä
D koulussa on kaikkien osa-alueiden osalta paras. Myös keskihajonta on pienempi, kuin muissa kouluissa, mikä kertoo oppilaiden suuremmasta yksimielisyydestä osa-alueisiin liittyvien kokemusten
suhteen. D koulussa erityisesti turvallisuuden osa-alueen keskiarvo on korkea. Suuressa A koulussa
tulokset ovat keskiarvon perusteella kaikkien osa-alueiden osalta toiseksi parhaat. Ne ovat samansuuntaisia pienen C koulun tulosten kanssa. Kouluista suurehkossa B koulussa kokemus jää muita
kouluja heikommaksi. Osa-alueista heikoimpia ovat oppilaiden arviot opettajasuhteisiin liittyen.
Toteutin tarkemman tarkastelun yksisuuntaisella varianssianalyysillä. Opettajasuhteiden osalta koulut erosivat toisistaan (𝐹3,645 =4.63, p=.003, 𝜂2 =0.02), vaikutuksen jäädessä vähäiseksi. Myös Krus2
kal-Wallisin testin mukaan koulujen välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero (𝑋3,649
=11,17, p=.011).

Parittaisessa vertailussa B koulu erosi D koulusta (p<.05). Post hoc vertailussa ero myös B ja A koulujen välillä oli tilastollisesti merkitsevä (p=, 027), mutta Kruskal-Wallisin parittaisessa vertailussa
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se jäi melkein merkitseväksi (p=, 106). Oppilassuhteiden (F= 3,91, p<0.05) osalta varianssien
yhtäsuuruusoletus ei pitänyt paikkaansa, jolloin ANOVA malli ei ollut perusteltu, mutta antoi viitteitä
koulujen välisestä eroavaisuudesta (𝐹3,643 =6,03, p<.001, 𝜂2 =0.03). Kruskal-Wallisin testi vahvisti
2
että ero on tilastollisesti merkitsevä (𝑋3,647
=21.32, p<.001). Testin parittaisessa vertailussa B koulu

eroaa A ja D koulusta (p<.05). Tulos oli Post hoc vertailun kanssa yhtenevä. Hyväksynnän (F= 5.25,
p<0.05) osalta varianssien yhtäsuuruusoletus ei pitänyt paikkaansa, jolloin ANOVA malli ei ollut
perusteltu, mutta antoi viitteitä, että koulujen välillä on eroavaisuus (𝐹3,656 =7.12, p<.001, 𝜂2 =0.03).
2
Kruskal-Wallisin testi vahvisti tilastollisesti merkitsevän eron hyväksynnän osalta (𝑋3,660
=28.62,

p<.001). Parittaisessa vertailussa B koulu erosi A ja D koulusta (p<.05). Tulos oli yhtenevä Post hoc
vertailun kanssa. Turvallisuuden (F= 2.84, p<0.05) osalta varianssien yhtäsuuruusoletus ei pitänyt
paikkaansa, jolloin ANOVA malli ei ollut perusteltu, mutta antoi viitteitä koulujen välisestä merkitsevästä eroavaisuudesta (𝐹3,664 =9.46, p<.001, 𝜂2 =0.04). Kruskal-Wallisin testi vahvisti tilastollisesti
2
merkitsevän eron turvallisuuden osalta (𝑋3,668
=30.82, p<.001). Parittaisessa vertailussa B koulu erosi

A ja D koulusta sekä C koulu D koulusta (p<.05). Tulos oli yhtenevä Post hoc vertailun kanssa.
Seuraavaksi laskin efektikoot sosiaalisille suhteille koulujen perusteella. Laskin ne koulujen keskiarvon ja keskihajonnan perusteella tarkastellakseni, mistä erot sosiaalisten suhteiden osa-alueiden sisällä johtuvat. Tarkoituksenani oli selvittää tärkeimmät muuttujat osa-alueiden sisällä, joihin oppilaiden arviot kokemuksesta perustuvat. Esitän tulokset seuraavassa taulukossa.
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Taulukko 18 Efektikoot sosiaalisille suhteille

Efektikoko (d)
Opettajasuhteet
Opettajani ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu B, C-D

.58-.63

Suhtautumiseni opettajia kohtaan on positiivinen B, C-D

.51-.54

Opettajat hyväksyvät erilaisuutta B-D

.60

Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan mielipiteeni B-D

.51

Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen sitä C-D

.67

Oppilassuhteet
Oppilaat hyväksyvät erilaisuutta B, C-D

.56-.85

Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena kuin olen B, C-D

.61-.70

Voin asennoitumisellani vaikuttaa ilmapiiriin B, C-D

.53-.66

Useimmat oppilaat ovat ystävällisiä ja auttavaisia B-D

.59

Hyväksyntä
Olen tyytyväinen koulun ilmapiiriin A, B, C-D

.73–1.10

Tunnen, että minut hyväksytään koulussa A, B, C-D

.54–79

Tunnen voivani olla oma itseni koulussa A, B, C-D

.56–75

Koulu hyväksyy erilaisuutta B-D

.64

Koulun ilmapiiri on innostunut B-D

.55

Turvallisuus
Koulu on turvallinen ja luotettava paikka A, B, C-D

.64-.89

Tunnen oloni turvalliseksi koulussa A, B, C-D

.56-.86

Koen koulussa olon turvalliseksi A, B, C-D

.55-.77

Taulukossa 18. Opettajasuhteiden osalta keskinkertaisen vaikutuksen saivat muuttujat, opettajani
ovat kiinnostuneita siitä, mitä minulle kuuluu (d =.58-.63) ja suhtautumiseni opettajia kohtaan on
positiivinen (d =.51-.54). Vaikutus oli havaittavissa koulujen B ja C suhteessa D kouluun. Keskinkertaisen vaikutuksen saivat myös muuttujat opettajat hyväksyvät erilaisuutta (d =.60) ja opettajat
rohkaisevat minua ilmaisemaan mielipiteeni tunneilla (d =.51). Vaikutukset olivat koulun B ja D välillä. Lisäksi keskinkertaisen vaikutuksen sai koulujen C ja D välillä muuttuja, saan ylimääräistä apua,
kun tarvitsen sitä (d =.67). Oppilassuhteiden osalta suurin vaikutus oli muuttujan oppilaat hyväksyvät
erilaisuutta (d =.56-.85) kohdalla. Keskinkertainen vaikutus oli muuttujien muut oppilaat hyväksyvät
minut sellaisena kuin olen (d =.61-.70) ja voin asennoitumisellani vaikuttaa ilmapiiriin (d =.53-.66)
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kohdalla. Vaikutukset havaitsin koulujen B ja C suhteessa D kouluun. Muuttuja useimmat oppilaat
ovat ystävällisiä ja auttavaisia sai keskinkertaisen vaikutuksen B ja D koulujen välillä (d =.59). Hyväksynnän osa-alueessa suurin vaikutus oli muuttujan, olen tyytyväinen koulun ilmapiiriin (d =.73–
1.10) kohdalla. Keskisuuren vaikutuksen saivat myös muuttujat, tunnen, että minut hyväksytään koulussa (𝑑=.54–79) ja tunnen voivani olla oma itseni koulussa (𝑑=.56–75). Muuttujien saamat efektikoot toteutuvat, verrattaessa muita kouluja D kouluun. Vaikutus on keskinkertainen muuttujien, koulu
hyväksyy erilaisuutta (d =.64) ja koulun ilmapiiri on innostunut (d =.55) osalta. Nämä vaikutukset
toteutuvat B koulun suhteessa D kouluun. Turvallisuuden osa-alueessa suurin vaikutus oli havaittavissa muuttujan, koulu on turvallinen ja luotettava paikka (𝑑=.64-.89) kohdalla. Keskisuuren vaikutuksen saivat myös muuttujat, tunnen oloni turvalliseksi koulussa(𝑑=.56-.86) ja koen koulussa olon
turvalliseksi (𝑑=.55-.77). Muuttujien saamat efektikoot toteutuivat, verrattaessa muita kouluja D kouluun. Muissa muuttujissa, kuin tässä esitetyissä, havaitut vaikutukset jäivät pieniksi.
Tuloksen perusteella opettajasuhteissa opettajien kiinnostus ja oma suhtautuminen opettajiin korostuivat useammassa koulussa, suhteessa parhaan ilmapiirin kouluun. Lisäksi rohkaisu mielipiteen ilmaisuun, erilaisuuden hyväksyminen ja avun saaminen ovat keskeisiä. Oppilassuhteissa hyväksyntä,
oppilaiden asennoituminen, ystävällisyys ja auttavaisuus korostuvat suhteessa parhaan ilmapiirin
kouluun. Hyväksynnän suhteen tunne siitä ja mahdollisuudesta olla oma itsensä korostuvat erilaisuuden hyväksynnän, innostuneen ilmapiirin ja tyytyväisyyden ohella suhteessa parhaan ilmapiirin kouluun. Turvallisuuden osa-alueessa luotettavuus ja näihin liittyvä tunne sekä kokemus ovat keskeisiä.
Huttusen (2009, 83–94) tutkimustulosten mukaan oppimisyhteisön luonteella on ratkaiseva osuus
siinä, millaisia perusasenteita toisia kohtaan omaksutaan. Hän on painottanut positiivisen kehän merkitystä, jolloin luokkayhteisöön syntyy luottamukseen ja lojaaliuteen perustuvaa yhteenkuuluvuuden
mukanaan tuomaa myönteistä ilmapiiriä. Suurimmat efektikoot toteutuvat tyytyväisyyden, hyväksynnän sekä turvallisuuden muuttujissa, suhteessa parhaaseen kouluun.
Jatkoin tarkastelua viihtymisen sekä koulutyöskentelyn osa-alueisiin. Seuraavassa taukukossa esitän
keskiarvoon perustuvat tulokset koulujen eroavaisuuksista näissä osa-alueissa. Taulukossa arvo 1
vastaa taulukossa erittäin huonoa ja arvo 4 erittäin hyvää kokemusta. Kuormittuneisuuden ja jännittyneisyyden osalta arvo 1 vastaa vähää ja 4 suurta kuormitusta tai jännittyneisyyttä.
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Taulukko 19 Koulukohtaiset viihtymisen ja koulutyöskentelyn erot keskiarvoon perustuen

Keskiarvo Keskihajonta
(M)

(SD)

Viihtyminen

Keskiarvo Keskihajonta
(M)

(SD)

Oppimisvire

A koulu

3.07

0.59

2.92

0.62

B koulu

2.84

0.61

2.73

0.62

C koulu

2.92

0.67

2.88

0.63

D koulu

3.31

0.48

3.18

0.39

Jännittyneisyys

Kuormittavuus

A koulu

1.55

0.67

2.02

0.87

B koulu

1.63

0.64

2.23

0.82

C koulu

1.45

0.62

2.02

0.89

D koulu

1.25

0.35

1.83

0.73

A koulu

3.03

0.68

B koulu

2.86

0.61

C koulu

3.01

0.67

D koulu

3.25

0.50

Luokan ilmapiiri

Taulukossa 19. Keskiarvo pienessä D koulussa on kaikkien osa-alueiden osalta paras, suhteessa muihin kouluihin. Myös keskihajonta on suhteessa pienempi kuin muissa kouluissa, mikä kertoo oppilaiden suuremmasta yksimielisyydestä. D Koulussa erityisesti viihtymisen osa-alue korostuu. Suuressa
A koulussa tulokset ovat toiseksi parhaat. Ne ovat samansuuntaisia pienen C koulun tulosten kanssa.
Tulokset ovat yhteneviä sosiaalisten suhteiden tulosten kanssa. Viihtymisen osa-alueessa A koulussa
viihdytään kuitenkin C koulua paremmin. Kouluista isossa B koulussa kokemus jää muita kouluja
heikommaksi kaikissa osa-alueissa, kuten oli myös sosiaalisten suhteiden osalta. Hyväksynnän ja turvallisuuden arviot ovat kaikissa kouluissa kuitenkin hyvällä tasolla ja jännittyneisyyden taso melko
vähäinen. Tulos D koulun osalta on yhtenevä Ahosen (2008, 204–209) WHO 2002 aineistoon pohjautuvan tuloksen kanssa, jossa ilmeni eroavaisuus pienien harvaanasuttujen koulujen ja kaupunkikoulujen ilmapiirissä. Ilmapiiri oli parempi ja koulunkäynnistä pidettiin enemmän pienissä kouluissa.
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Jatkoin tarkastelua luokan ilmapiirin tutkimiseen yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. Luokan
ilmapiirin (F= 2,76, p<0.05) osalta varianssien yhtäsuuruusoletus ei pidä paikkaansa, jolloin ANOVA
malli ei ollut perusteltu. Se antoi kuitenkin viitteitä, koulujen välisestä eroavaisuudesta (𝐹3,631 =4,42,
p=.004, 𝜂2 =0.02). Kruskal-Wallisin testi vahvisti koulujen välisen tilastollisesti merkitsevän eron
2
luokan ilmapiirin kokemisen osalta (𝑋3,635
=16,16, p=.001). Parittaisessa vertailussa B koulu eroaa A

ja D koulusta tilastollisesti merkitsevästi (p<.05). Tulos erosi Post hoc vertailusta, jossa ero B ja D
koulujen välillä oli melkein merkitsevä (p=, 074). Seuraavaksi etenin viihtymisen ja koulutyöskentelyn osa-alueisiin. Viihtymisen osalta havaitsin, että koulut eroavat toisistaan (𝐹3,631 =8.84,
p<.001, 𝜂2 =0.04), vaikutuksen jäädessä pieneksi. Myös Kruskal-Wallisin testin mukaan koulujen
2
välillä on tilastollisesti merkitsevä ero viihtymisessä (𝑋3,635
=24.59, p<.001). Testin parittaisessa ver-

tailussa B koulu erosi A ja D koulusta tilastollisesti merkitsevästi (p<.05). Post hoc vertailun tulos oli
testituloksen kanssa yhtenevä. Oppimisvire vaihtelee kouluittain (𝐹3,641 =6.56, p<.001, 𝜂2 =0.03),
vaikutuksen jäädessä pieneksi. Kruskal-Wallisin testin mukaan koulujen välillä oli tilastollisesti mer2
kitsevä ero (𝑋3,645
=18.10, p<.001). Testin parittaisessa vertailussa B koulu erosi A ja D koulusta

tilastollisesti merkitsevästi (p<.05). Post hoc vertailun tulos oli testituloksen kanssa yhtenevä.
Jännittyneisyyden osalta koulujen välillä on myös eroja (𝐹3,654 =3.15, p=.024, 𝜂2 =0.01), vaikutuksen
jäädessä vähäiseksi. Myös Kruskal-Wallisin testin mukaan koulujen välillä oli tilastollisesti merkit2
sevä ero (𝑋3,658
=12.88, p=.005). Parittaisessa vertailussa B koulu erosi D koulusta tilastollisesti mer-

kitsevästi (p<.05). Tulos erosi Post hoc vertailusta, jossa ero B ja D koulun osalta oli merkitsevän
rajalla (p=.073).

Kuormittavuuden osalta koulut eroavat myös toisistaan (𝐹3,662 =3.72,

p=.011, 𝜂2 =0.02), vaikutuksen ollessa vähäinen. Kruskal-Wallisin testin mukaan koulujen välillä oli
2
tilastollisesti merkitsevä ero (𝑋3,666
=13.82, p=.003). Testin parittaisessa vertailussa B koulu erosi A

koulusta tilastollisesti merkitsevästi (p<.05). Post hoc vertailun tulos oli yhtenevä. Tuloksessa ihmettelin kuitenkin, miksei eroavuus B koulun suhteessa D-kouluun ollut merkitsevä, vaikka keskiarvon
perusteella näin olisi voinut päätellä. Tulos selittyi tarkastelemalla Boxplot kuviota (liite 5). A koulussa on paljon niitä oppilaita, ketkä eivät kokeneet kuormittavuutta lainkaan.
Seuraavaksi laskin koulujen perusteella viihtymisen ja koulutyöskentelyn osa-alueille efektikoot.
Tarkoituksenani oli selvittää, mistä erot osa-alueissa eniten johtuvat.
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Taulukko 20 Efektikoot viihtymisen, koulutyöskentelyn sekä luokan ilmapiirin osalta

Efektikoko (d)
Viihtyminen
Luokat ovat riittävän tilavia A, B, C - D

.66-.90

Tunnen kuuluvani tähän kouluun B, C - D

.71–76

Kouluni ilmapiiri on rento B, C - D

.72-.78

Kouluni on opiskelijamyönteinen B, C - D

.55-.74

Koulussani on mukava tunnelma A, B - D

.68-.77

Koulun piha on viihtyisä B - D

.61

Oppimisvire
Oppitunneilla on hyvä työrauha A, B, C - D

.89–1.06

Pidän koulussa tehtävistä asioista B, C - D

.53-.63

Koen opiskellussa onnistumisen iloa B, C - D

.68

Jännittyneisyys
Tunnelma on kireä B - D

.63

Olen usein jännittynyt tunneilla B - D

.51

Kuormittavuus
Koulutyö on minusta vaikeaa B - D

.61

Luokan ilmapiiri
Luokassamme ei pilkata hiljaisia ja arkoja oppilaita B - C
Luokassamme ei pilkata hiljaisia ja arkoja oppilaita A, B, C – D,
Luokkailmapiiri on suotuisa oppimiselle A, B, C – D

.53
.63–1.10
.52-.66

Oppilaiden väliset suhteet ovat yleensä hyvät B - D

.63

Oppitunneilla olen yhteistyöhaluisessa ilmapiirissä B - D

.57

Luokkahuoneeni on viihtyisä C - D

.53

Luokassani on mukava olla C - D

.52

Taulukossa 20. Viihtymisen osalta suurin vaikutus oli havaittavissa muuttujan, luokat ovat riittävän
tilavia (d =.66-.90) kohdalla. Efektikoot toteutuivat, verrattaessa muita kouluja D kouluun. Keskinkertaisen vaikutuksen saivat muuttujat, tunnen kuuluvani tähän kouluun (𝑑=.71–76), kouluni ilmapiiri on rento (d =.72-.78) ja kouluni on opiskelijamyönteinen (d =.55-.74). Efektikoot toteutuvat C
ja B koulujen osalta, verrattuna D kouluun. Vaikutus oli keskinkertainen myös muuttujan, koulussani
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on mukava tunnelma (d =.68-.77) osalta verrattaessa A ja B koulua D kouluun. Muuttuja koulun piha
on viihtyisä (d =.61) sai keskinkertaisen vaikutuksen B ja D koulun välillä. Oppimisvireen suhteen
suurin vaikutus oli hmuuttujan, oppitunneilla on hyvä työrauha (𝑑=.89–1.06) kohdalla. Efektikoot
toteutuivat verrattaessa muita kouluja D kouluun. Keskinkertaisen vaikutuksen sai myös muuttuja,
pidän koulussa tehtävistä asioista (𝑑=.53-.63) ja koen opiskelussa onnistumisen iloa (𝑑=.68). Efektikoot toteutuvat C ja B koulua verrattaessa D kouluun. Jännittyneisyyden osalta keskisuuren vaikutuksen saivat muuttujat tunnelma on kireä (𝑑=.63) ja olen usein jännittynyt tunneilla (𝑑=.51). Efektikoot toteutuvat B koulun osalta verrattuna D kouluun. Kuormittavuuden osa-alueessa keskisuuren
vaikutuksen sai muuttuja, koulutyö on minusta vaikeaa (𝑑=.61). Efektikoko toteutui B koulun osalta,
verrattuna D kouluun. Luokan ilmapiirin muuttujilla suurin vaikutus oli muuttujan, luokassamme ei
pilkata hiljaisia ja arkoja oppilaita (d =.63–1.10) kohdalla. Efektikoot toteutuvat, verrattaessa muita
kouluja D kouluun. Lisäksi muuttujan vaikutus oli keskinkertainen verrattaessa B koulua C kouluun
(d =.53). Keskinkertaisen vaikutuksen sai muuttuja luokkailmapiiri on suotuisa oppimiselle( 𝑑=.52.66). Efektikoot toteutuvat, verrattaessa muita kouluja D kouluun. Oppilaiden väliset suhteet ovat
yleensä hyvät (d =.63) ja oppitunneilla olen yhteistyöhaluisessa ilmapiirissä (d =.57) muuttujat, saivat
keskisuuren vaikutuksen B ja D koulun välillä. Lisäksi luokkahuoneeni on viihtyisä (d =.53) ja luokassani on mukava olla (d =.52) muuttujat saivat keskisuuren vaikutuksen C ja D koulun välillä.
Tuloksen perusteella viihtymisen suhteen korostuivat erityisesti tilavat luokat, mutta myös yhteenkuuluvuus, rento ilmapiiri, mukava tunnelma ja opiskelijamyönteisyys monessa koulussa. Myös viihtyisä piha korostui suhteessa parhaan ilmapiirin kouluun, jolloin tilan tuntu on tärkeä viihtymistekijä.
Oppimisvireen osalta työrauha korostuu kouluissa, mutta myös koulussa tehtävistä asioista pitäminen
ja onnistumisen ilo suhteessa parhaan ilmapiirin kouluun. Jännittyneisyyden osalta kireä tunnelma ja
tunneilla jännittäminen ovat keskeisiä ja kuormittavuuden suhteen koulutyön haastavuustason voin
katsoa lisäävän kuormittumisen tunnetta silloin, kun koulutyöskentely käy liian vaikeaksi. Luokan
ilmapiirin osalta sillä, että luokassa ei pilkata ja ilmapiiri on suotuisa oppimiselle, on vaikutusta eri
kouluissa. Myös oppilaiden väliset suhteet, yhteistyöhalu, viihtyisyys ja mukava olo, korostuvat suhteessa parhaan ilmapiirin kouluun. Tulosten perusteella totean että suurimmat vaikutukset ovat kiusaamattomuuden ja työrauhan, hyvien luokkatilojen sekä rennon tunnelman muuttujissa. Erityisesti
nämä ovat keskeisiä, ilmapiiriä kouluissa kehitettäessä viihtymisen ja koulutyöskentelyn efektikokojen perusteella. Oppilaiden arviot eri osa-alueiden toimivuudesta mukailevat heidän arviotaan koulun
ja luokan ilmapiirin kokemisesta ja ovat yhteneviä laadullisen sisällönanalyysin kanssa.
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7.3 Keskeiset ilmapiiriin kehittämiskohteet suhteessa toimintakulttuurin
Alaluvussa esittelen oppilaiden kehittämisehdotuksia suhteessa osallistavaan toimintakulttuuriin. Tulosten perusteella konkreettisilla asioilla on merkitystä myönteisen ilmapiirin edistämisessä. Toimintakulttuuriin liittyy läheisesti hyvä opiskeluympäristö, joka Nuikkisen (2005, 14) mukaan edistää
osallisuutta. Oppilaat kuvailivat paljon sitä, miten koulussa toimitaan ja toisaalta mitkä ovat oppilaiden odotukset toiminnan suhteen. Tällä oppilaat viittaavat mielestäni koulun toimintakulttuuriin, joka
heidän odotustensa perusteella tulisi olla oppilaita osallistavaa toimintaa. Oppilaiden monivalintavastauksiin ja kommentteihin perustuvien tulosten tulkinnan mukaan ilmapiiri paranee avoimeen vuorovaikutukseen perustuvalla toimintakulttuurilla, jossa rakennetaan yhteisymmärryksen kautta myös
halua toimia yhdessä. Hyvä koulun ilmapiiri muodostuu hyvinvointia edistävästä yhteishengestä sekä
tekemisen kulttuurista. Tällöin merkitystä on oppilaiden mukaan erityisesti yhteisillä hauskoilla asioilla ja tekemisellä. Tekemisen muodoista oppilailla oli monia ideoita ja he mainitsivat esimerkkejä
oppituntien ja koulun toimintaan liittyen. Oppituntien aikaisella osallistavalla ihmettelyllä, mitä yhteistä tekemisestä tiedetään, päästään jo pitkälle kohti konkreettista toteutusta seuraavien oppituntien
aikana. Tutkimuksessa oppilaat toivoivat pelejä, leikkejä sekä tapahtumia, joilla koulupäiviin saadaan
väljyyttä, rentoutta ja vapautta vastapainona arkisille rutiineille. Tätä kautta oppilaat toivat odotuksiaan esille. He toivovat osallistavia ryhmätöitä ja tapahtumia selkeästi nykyistä enemmän. Nämä edistävät ryhmäytymistä, yhteishenkeä ja oppimiseen liittyvää työskentelyn ilmapiiriä.
Enemmän pajapäiviä ja muita tapahtumia 7 lk. tyttö 428/19.
Jonkinlaiset klubit jossa voi kertoa ja ilmaista itseään. tai sellaiset tapahtumat. 8 lk. tyttö 554/19.
Voisi laittaa koko koulun eri ryhmiin ja ratkaista vaikka ongelmatehtäviä 8lk. poika 583/19.
Erilaiset hauskat tapahtumat tai teemapäivät mutta ei vaikeat esim. pukeudu merirosvoksi, vaikka
joku väri tai raidallisiin vaatteisiin. 7 lk. tyttö 38/19.
Enemmän päiviä milloin seiskat olisivat yhdessä. Seiskalla kukaan ei tunne oikein ketään, niin olisi
hyvä, että olisi seiskojen päiviä muidenkin luokkien kanssa. 7 lk. tyttö 476/19.
Enemmän yhteistä tekemistä koko koululle, eikä pelkästään yhden luokan sisäisiä juttuja, jotta voisi
tutustua muiden luokkien ja luokka-asteiden oppilaisiin. 8 lk. tyttö 270/19.
Yhteiset tapahtumat ja välitunti leikit ja pelit 7 lk. tyttö 487/19.
Välituntitapahtumat 7lk. poika 109/19.
Lisää yhteistä tekemistä vapaa-ajalla 9 lk. poika 643/19.
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Kouluun toivotaan välillä myös esiintyjiä ja sitä, että oppilaat voisivat esitellä omia taitojaan harrastuksiinsa liittyen. Kyselyn toteuttamishetken nuorisokulttuurista mainittiin esimerkiksi se, että JVG
tulisi esiintymään tai olisi mahdollisuus esitellä taitojaan skeittaamiseen liittyen. Huomionarvoista
on, että myös niiden oppilaiden kommenteissa, kenen mielestä ilmapiiriä ei tarvitse käsitellä koulussa,
mainitaan, että yhteisiä tapahtumia ja retkiä voisi lisätä. Janhusen (2013, 33) mukaan oppilaiden itsensä mielekkäiksi kokemat toimintaprosessit eivät aina ole kuitenkaan yhteneväisiä koulun omien
ainesisällöllisten tavoitteiden kanssa. Tämä ei tarkoita, että hyvät ideat tarvitsisi kokonaan sivuuttaa,
vaan tapahtumallisuutta voidaan sijoittaa välituntien, kulttuuriteemapäivien tai esimerkiksi kiusaamisen vastaisten ohjelmien yhteyteen. Ne keiden mukaan ilmapiiriä ei tarvitse käsitellä, mainitsivat että
se syntyy luonnostaan ja aiheesta on jo puhuttu. Oppilaiden mukaan kaikkien asenne vaikuttaa, koska
ilmapiiriä luomassa ovat myös oppilaat. Ilmapiirin käsittelyn tarve riippuu koulusta ja joidenkin luokkien kohdalla ilmapiiri voisi olla parempi. Yhteishenkeä parantaviksi tekijöiksi oppilaat mainitsivat
asioita, jotka korostuivat myös työskentelyn ilmapiirin yhteydessä merkityksellisinä. Tulosten perusteella toiminnallisen oppilasta aktivoivan oppimisympäristön merkitys korostui. Vastauksissa oli lisäksi havaittavissa yhtenevyyttä laadullisen ja määrällisen analyysin suhteen.
Ilmapiiriä voidaan edistää myös viihtymiseen panostamalla. Tällaiset tekijät kohdistuvat fyysiseen
ympäristöön, kuten säännölliseen tuuletukseen ja sopivia aktiviteettivälineitä toimintaan lisäämällä.
Vapaus, kiireen vastapainona on myös toivottua, kunhan on mielekästä tekemistä. Oppilaat arvostavat
työrauhaa ja toisaalta mahdollisuutta keskusteluihin. Osallisuuden yhteydessä osa mainitsi että oppilasparlamentin tyyliset kokoukset ovat olleet käytännössä hyviä. Viihtymisen tulokset vahvistavat
aiempaa käsitystä viihtymisen merkityksestä ilmapiirin suhteen. Esimerkiksi Arcti Children (2006)
tutkimuksessa viihtyminen korostui. Eroa Mixed methods tuloksieni suhteen syntyi lähinnä siinä, että
viihtymisen selitysosuus ilmapiirin suhteen oli määrällisillä menetelmillä suurempi, kun laadullisessa
analyysissä korostuivat sosiaaliset suhteet ennen viihtymistä. Eroavaisuus voi selittyä sillä, että sosiaaliset suhteet ovat epäsuorasti yhteydessä myös viihtymiseen. Sosiaalisiin suhteisiin liittyen niin
määrällisen kuin laadullisenkin osion perusteella, oppilaiden keskinäiset suhteet ovat keskeisiä. Tämä
tulisikin huomioida osallistavaa toimintakulttuuria rakennettaessa. Oppilaat toivat esille toiveensa
kommunikatiivisten taitojen harjoittelemisesta koulussa ja mukana oli myös kommentti, että hyvä
ilmapiiri ehkäisee väärään seuraan joutumista. Oppilaat painottavat ystävien merkitystä ja ettei yksinäisyyttä tai kiusaamista esiinny. Aineistossa keskinäiset suhteet, keskustelun, mielipiteiden ja vastavuoroisen kuuntelemisen taito korostuvat. Nämä ovat vuorovaikutussisältöön viittaavia mainintoja.
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Vuorovaikutuksessa ilmapiirin kannalta oleellista on tasapuolisuus, toisten arvostaminen sekä rakentava dialogi, jossa vaihdetaan mielipiteitä. Erilaiset riidat heikentävät ilmapiirikokemusta. Tutkimustulokset vahvistavat aiempaa käsitystä siitä, että ilmapiiri liittyy vuorovaikutussuhteisiin sekä myös
hyvinvoinnin kokonaisuuteen. Opettajan rooliin liittyen viihtyisä, hyväksyvä ja tuvallinen kasvatusilmapiiri osoittautui suotuisaksi koulutyöskentelyn ja yhteishengen kannalta.
Koulun toimintakulttuurin merkitys ilmapiirin kannalta korostui. Olennaista on koulun ilmapiirin kehittäminen kokonaisuutena, jonka yhtenä perustavana arvona voidaan huomioida oppilaiden toivoma
osallisuus, yhteisöllistä hyvinvointia unohtamatta. Kommenteissa tuotiin esille, että osallistavalla toimintakulttuurilla ilmapiiri kehittyy myönteiseen suuntaan. Ilmapiiri liittyy yhteisöllisesti jaettuun kokemukseen siitä, miltä kouluyhteisö oppilaista tuntuu. Ilmapiiriä on mahdollista kokea suhteessa muihin, jossa yksilö itsekin vaikuttaa kokonaisuuteen. Näin ilmapiiri ja koulun toimintakulttuuri ovat
kytköksissä toisiinsa. Kautto-Knapen (2012, 124) tutkimustulokset ovat yhteneviä analyysiin perustuvien tulosteni kanssa siinä, että toimintakulttuuriin liittyvän ympäristön muuttaminen tarkoittaa
koulun negatiivisiksi koettujen rakenteiden (tilat, hälinä tai kiire), ilmapiirin (oppituntien tunneilmaston ja vuorovaikutustilanteiden) sekä pedagogisten käytänteiden muuttamista. Tästä viriävät koulussa
myös viihtyminen sekä luovuus, jolloin oppilas uskaltaa ottaa riskejä oppimisensa suhteen. KauttoKnapen mukaan edellytyksenä on, että oppilas kokee saavansa hyväksyntää, turvallisuutta sekä aitoa
kiinnostusta aikuisilta. Tämä merkitsee positiivista, kykyihin luottavaa ja oppilasta arvostavaa luokkailmapiiriä, joka on yhteydessä oppimiseen enemmän, kuin oppilaan kyvyt.
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8 POHDINTA

Tässä luvussa esitän pohdintaa tutkielmani päätuloksista. Arvioin sitä aikaisempiin tutkimuksiin ja
tutkimuskysymyksiin suhteuttaen. Lisäksi arvioin itse tutkimusprosessia. Luotettavuus, pätevyys
sekä jatkotutkimustarpeet kuuluvat myös osaksi lukua. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaiseksi oppilaat kokevat ilmapiirin Rovaniemen alueen yläkouluissa ja mistä osatekijöistä ilmapiiri
muodostuu. Lisäksi tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli jäsentää ilmapiiriä ilmiönä sekä koulun kehittämistarpeita. Tavoitteena oli saada käytännön suunnittelu ja kehittämistyötä helpottavia tuloksia,
joiden avulla on mahdollista edistää myönteisen ilmapiirin kehittymistä yläkouluissa. Pyrin löytämään tähän vastauksia hyvään ja huonoon ilmapiiriin liittyviä eroavaisuuksia tarkastelemalla sekä
sosiaalisten suhteiden, viihtymisen ja koulutyöskentelyn osa-alueiden yhteyksistä suhteessa ilmapiiriin. Aiempiin tutkimustuloksiin perustuen ilmapiiriä jäsentävälle tutkimukselle oli tarvetta.
8.1 Ajatuksia tutkimustuloksiin liittyen
Tutkimukseni keskeisenä päätuloksena Rovaniemen alueen kouluissa on hyvä ilmapiiri, oppilaat painottivat viihtyvänsä koulussa ja olivat muiltakin osin pääasiassa tyytyväisiä. Havaitsin kuitenkin erityisesti luokka-aste ja koulukohtaisia eroja ilmapiirin kokemisessa. Koulun ilmapiirin kannalta tärkeää on viihtyminen koulussa, jolla on vahva yhteys oppimisvireeseen sekä opettaja- ja oppilassuhteiden toimivuuteen. Lisäksi koulun ilmapiirin kannalta keskeinen tekijä on hyväksyntä, joka liittyy
erityisesti oppilassuhteisiin. Kolmas tärkeä tekijä on kokonaisturvallisuus. Oppituntien ilmapiiri
poikkesi hieman koulun kokonaisilmapiirin kokemisesta. Oppilaista 89 % koki koulun ilmapiirin hyväksi, ruokailussa 91 % ja välitunneilla 93 %. Vastaavasti oppituntien ilmapiirin koki 80 % oppilasta
hyväksi. Tämä viestii siitä, että koulun ilmapiirin suhteen kehittämiskohteet ovat erityisesti oppituntien ilmapiirissä. Koulujen suhteen oli eroavaisuutta isojen koulujen sekä pienten koulujen välillä.
Pieni D koulu, erottautui parhaaksi ilmapiirin ja sen eri osa-alueiden suhteen. Tällä pienellä koululla
on paremmat toimintaedellytykset kaikkien ilmapiirin osatekijöiden suhteen tuloksen perusteella. Erityisesti korostui turvallisuuden tunne pienessä koulussa. Vastaavasti isompi B koulu oli ilmapiiriltään
heikoin, verrattuna muihin kouluihin, vaikka kaikissa kouluissa ilmapiiri oli keskimäärin hyvä. Tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä. Eroavaisuuksia ei ollut yhtä selkeästi havaittavissa pienen C
koulun ja ison A koulun osalta. Tästä johtuen ilmapiirikokemus voi olla hyvä tai huono koulun koosta
riippumatta. Tätä enemmän on merkitystä koulun sisäisellä toiminnalla.
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Toimintakulttuuriin liittyvissä arvoissa on tapahtunut koventumista yhteiskunnan tasolla, sillä pienten peruskoulujen määrä on laskenut tasaisesti 1990-luvulta alkaen, ollen moninkertaista suhteessa
oppilasmäärän vähenemiseen. Koulut heijastavat myös ympäröivän yhteisön arvoja, asenteita sekä
elämäntapaa. Hyvin pienten koulujen opetusjärjestelyt eroavat usein suuresta kouluyksiköstä, sillä
opettaja opettaa yhdysluokkaopetuksena tai vuosiluokkiin sitomattomana opetuksena samanaikaisesti
kahta tai useampaakin vuosiluokkaa. Luokan sosiaalinen rakenne on tehokas kasvatustekijä, jonka
lisäksi yksilölliset opetusmenetelmät ovat yleisiä ryhmäkoon pysyessä maltillisena. (Korpinen 2000,
17, 19–20.) Laadulliset tulokset tukivat osaltaan mittauksen tuloksia, sillä sen mukaan pienissä kouluissa erityisesti yhteenkuuluvuuden tunne korostui, vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuuden kokemusten ohella. Myös Peltonen (2000, 59) on maininnut WHO-koululaistutkimuksen tuloksiin perustuen, että pienen koulun etuja ovat oppilaiden tyytyväisyys kouluun, vastuullisten tehtävien runsaus
sekä vuorovaikutus ympäristön kanssa. Opetushallituksen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusoppaassa mainitaan, että pienissä kouluissa positiiviset ilmiöt lisääntyvät. Oppaan mukaan
eräänlainen raja menee 300 oppilaassa. Näin suurta oppilasmäärää on vaikeaa muistaa nimeltä, mutta
opettaja pystyy vielä tunnistamaan, mille luokalle oppilas kuuluu. Kouluyksikön ylärajaksi on samaisessa oppaassa eri tutkimusten perusteella todettu 800 oppilasta, jonka jälkeen murrosikäisten
syrjäytymisriski voi kasvaa. Tutkimuksessani ei ollut yhtään näin isoa yksikköä mukana, suurin kouluista oli A koulu jossa tutkimukseen vastasi 323 oppilasta. Koulun koko ei yksin selittänyt ilmapiirieroavaisuuksia, sillä koulujen ominaispiirteet ja toimintakulttuuri olivat myös yhteydessä siihen.
Ilmapiirikokemus alenee koulussa vietetyn ajan myötä. Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia valtakunnallisten ja kansainvälistenkin tulosten kanssa. Kaksisuuntaisella varianssianalyysillä todensin,
että huomioitava notkahdus koulun ja oppituntien ilmapiirikokemuksessa sekä kaikissa osa-alueissa
tapahtuu 8. luokalla, jolloin koulun ja oppituntien ilmapiiri koetaan tulosten perusteella keskimääräistä heikoimmaksi. Koulun ilmapiirikokemus on 7. luokalla paras ja 9. luokalla heikoin. Toisaalta
9. luokkalaiset erosivat siinä 8. luokkalaisista, että oppituntien ilmapiirikokemus on 9. luokkalaisilla
paras. Viihtymisen, oppimisvireen sekä kuormittuneisuuden osalta 7. luokkalaiset erosivat tilastollisesti merkitsevästi suhteessa 8. ja 9. luokkalaisiin. Ero viihtymisen ja oppituntien ilmapiirikokemuksen välillä 9. luokalla voi selittyä oppimisvireen laskulla, joka korreloi vahvasti viihtymisen kanssa.
Tätä kautta innostus näyttäisi laskevan vanhemmilla oppilailla. Oppilaat kokevat myös kuormituksen
kasvavan. 9. luokalla. Kuormittavuuden korostumista voidaan tulosten perusteella tarpeen mukaan
yksilöllisesti säädellä koulutyötä vähentämällä tai helpottamalla. Tällöin tehdään valintoja jatko-
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opintojen suhteen, jolloin moni oppilas yrittää kuitenkin myös korottaa arvosanojaan. Olkinuoran ja
Mattilan (2001, 23) tutkimustuloksissa viihtymisen kokemus aleni vastaavasti ylemmillä luokilla.
Osallistavalla, kiireettömällä ilmapiirillä viihtyminen ja siihen liittyvä oppimisvire voidaan ylläpitää
vielä yläkoulun viimeiselläkin luokalla. Analyysissä havaitsin lisäksi, että 7. luokkalaisilla sosiaalisten suhteiden osa-alueet ovat muita luokka-asteita paremmat. 7. luokkalaisten ero opettajasuhteissa
oli tilastollisesti merkitsevä suhteessa 8. ja 9. luokkalaisiin, mutta oppilassuhteissa vain 8. luokkalaisiin. Tällöin viihtymisen puute ei ole alentanut oppituntien ilmapiirikokemusta 9. luokkalaisilla, sillä
esimerkiksi hyväksyntään perustuvat oppilassuhteet toimivat. Tulos vahvisti oletusta, että ilmapiirin
taustalla yhtenä tärkeänä tekijänä ovat oppilaiden keskinäiset suhteet.
Sukupuolen perusteella en havainnut tutkimuksessa ilmapiirin kokemisessa suuria eroavaisuuksia.
Kaksisuuntaisella varianssianalyysillä osoitin, että ilmapiiri kokemus sukupuolten välillä on samankaltainen ja keskiarvojen perusteella molemmissa ryhmissä osa-alueet koettiin hyviksi. Pojilla turvallisuuden, viihtymisen, oppimisvireen sekä opettajasuhteiden osa-alueet eroavat kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi tytöistä. Tytöt kokevat osa-alueiden toimivuuden hieman poikia paremmiksi
koulussa. Poikien kohdalla huomion kiinnittäminen oppimisvireeseen yhteydessä oleviin asioihin,
kuten vastaanottavaisuuden ja kiinnostuksen herättämiseen yhdessä sopivatahtisen opiskelun kanssa,
parantaa oppimisvirettä ja sitä kautta myös viihtymisen kokemusta. Osa-alueita tarkasteltaessa oppilassuhteet ja kuormituksen kokemus olivat samankaltaisia. 9. luokan pojat ovat tyttöjä hieman jännittyneempiä. Sukupuolen ja luokka-asteen yhdysvaikutus oli kuitenkin vain merkitsevän rajalla. Pojat
kokevat puolestaan hyväksyntää hieman tyttöjä enemmän. Tyttöjen kokemukset hyväksynnän puutteessa kertonevat esimerkiksi oppilassuhteissa ilmenevistä kiusaamisen muodoista.
Hyväksyntä osoittautui tutkimustulosteni perusteella tärkeimmäksi tekijäksi koulun ilmapiirin kannalta, heti viihtymisen jälkeen. Hyväksyntään yhteydessä oli se, että oppilas voi olla oma itsensä
koulussa, erilaisuuden hyväksyntä sekä arvio siitä, miten oppilasta arvostetaan koulussa. Arvostuksen
tunteeseen liittyi myös koettu tyytyväisyys ilmapiiriä kohtaan. Thapa ym. (2013, 358) on painottanut
että ihmiset sitoutuvat toisiinsa, kun heitä arvostetaan. Hyväksynnän tunne korostui erityisesti oppilassuhteissa, jolloin myös auttavaisuus ja ystävällisyys olivat yhteydessä oppilassuhteissa koettuun
hyväksytyksi tulemisen kokemukseen. Toisaalta opettajasuhteissa erilaisuuden hyväksyntä oli yhteydessä oppilaan avun saantiin. Laadullisessa sisällön analyysissä oppilaat arvioivat ilmapiirin paranevan samojen tekijöiden kautta, kuin mitä korostui mittauksessa. Osa mainitsi myös eriarvoisuuden,
joka yhdistettiin kommenteissa huonoon ilmapiirikokemukseen. Joukossa on niitäkin, ketkä eivät
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viihdy, ja kokevat ilmapiirin huonoksi. Linnatsalon (2002, 104) hyväksyvään ilmapiiriin perustuvassa
tutkimuksessa löytyi tällaisia erilaisia hyväksynnän ja torjunnan muotoja ja näihin liittyvää oikeuttamista kanssakäymisessä muiden kanssa. Opetushallituksen perusteissa (2014, 17, 48) sekä Janhusen
(2013, 33) tutkimuksessa viitattiin erilaisuuden hyväksyntään tasavertaisen ja hyvän kohtelun periaatteena, jota Kautto-Knape (2012, 121–123) tulkitsi itsensä toteuttamisen mahdollisuuksina siten,
että oppilas saa tasapuolista kannustusta ja rohkaisua. Hyväksyntää sivuavia mainintoja oli aineistossa paljon ja analyysimenetelmien tulokset tukevat toisiaan. Myös teoriaosuudessa esitetyt tulkinnat, kuten Launosen ja Pulkkisen (2004, 57) maininta koulukulttuurin piiloarvoihin liittyen, joita voivat olla esimerkiksi eriarvoisuus tai välinpitämättömyys saavat tukea nyt saaduista tuloksista. Hänen
mukaansa koulun arvot tulevat näkyviin vuorovaikutussuhteiden kautta. Toisaalta Brugman ym.
(2003, 289–292) tutkimustuloksissa häiriökäyttäytymisen muodot vähenivät, kun oppilas koki olevansa hyväksytty, sääntöjä pohdittiin yhdessä ja odotukset perusteltiin oikeudenmukaisesti.
Turvallisuuskulttuurin lähtökohtana on luottamuksellinen ja turvallinen työskentelyilmapiiri. Koska
turvallisuus on myös tunne, tiloista on muodostettava sellaisia, että ne tukevat yksilön turvallisuuden
kokemusta. (Opetushallituksen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusopas.) Oppilaiden
tyytyväisyyden perusedellytys on, että oppimisympäristö vastaa terveyden ja turvallisuuden perustarpeita, eikä se saisi aiheuttaa turhia keskeytyksiä työhön (Savolainen 2001, 77–78). Aineistoni oppilaista 8 % tunsi olonsa turvattomaksi koulussa. Turvattomuuden tarkemmat syyt jäivät selvittämättä,
mutta kiusaamiseen, tönimiseen, riitoihin ja ahtauteen liittyneet maininnat huonon ilmapiirin yhteydessä heijastelevat turvattomuutta, jota pojilla oli hieman tyttöjä enemmän. Väen paljoudessa leikkitappelut muuttuvat oikeiksi, lisäten epämukavuutta. Tällaiset tekijät heijastuvat suoraan turvallisuuden tunteeseen ja viihtymisen arvioon. Silloin kun oppilas arvioi ilmapiirin hyväksi, ei näitä epäkohtia välttämättä huomata. Laadullisen sisällönanalyysin perusteella oppilaat mainitsivat erityisesti
kiusaamisen, kun ilmapiiri aiheiden käsittely koulussa on heidän mielestään tarpeen. Oppilaat toivovat ongelmien ja riitojen selvittämistä oppitunneilla sekä kiusaamisen haitoista kertomista luokanvalvojan-, kiva- tai tukioppilastunneilla. Kiusaamista, väkivaltaa ja uhkailua ilmiöinä, ei saisi esiintyä
koulussa lainkaan. Tulos on samansuuntainen esimerkiksi WHO koululaistutkimusten tuloksien
kanssa. Turvallisuuden osalta tulos on myös yhtenevä Savolaisen(2001) tulosten kanssa, jonka mukaan 7-11 % oppilaista koki turvattomuutta. Hänen tutkimuksessaan oppilaat kokivat, että opettajat
eivät välittäneet tai puuttuneet kiusaamisongelmiin tarpeeksi. Näkemykset haitallisista tilanteista erosivat opettajien ja oppilaiden välillä. Opettajat olivat kokeneet keinottomuutta ongelmatilanteiden
hoitamisessa ja toivoivat keskustelua oppilashuoltotiimeissä sekä avointa tukea koulun rehtorilta.
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Tulosteni perusteella ilmapiiriä heikentävinä tekijöinä oppilaat toivat esille useassa yhteydessä yksinäisyyden ja kiusaamisen. Kiusaamiskokemukset olivat pitkälti henkisiä, mutta myös fyysistä kiusaamista esiintyi. Tämä luo haasteensa ilmapiirin kehittämiselle. Kiusaamista tapahtuu esimerkiksi
sulkemalla joitakin oppilaita ryhmän ulkopuolelle erityisesti välitunneilla, mutta myös ruokailussa.
Kiinnitin huomioni ryhmien sisäänpäin kääntyneisyyteen, jolloin muodostuneisiin ryhmiin on vaikea
päästä mukaan. Tämän tulkitsin liittyvän puutteelliseen erilaisuuden hyväksyntään. Erilaisiin ryhmiin
perustuvat aktiviteetit ja hyväksynnän muodot vähentävät tulosten perusteella kiusaamista ja yksinäisyyttä koulussa, jotka mainittiin erittäin huonon ilmapiirin yhteydessä. Tärkeää olisi suhtautua vakavasti, etteivät teot jää puheen tasolle ja lähestyä kiusaamisen ongelmaa pohtimalla, millä keinoin
myös näkymätöntä kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä. Tiedossa olevista tapauksista kiusaaja ja
kiusattu voivat kirjata omat eriävät lomakkeet, jolloin voidaan pohtia, mistä kiusaaminen aiheutuu,
muodostaa kokonaiskuva, sopia ettei kiusaaminen toistu, seuranta sekä toimenpiteet, mikäli se jatkuu.
Turvallisuus korreloi monen osa-alueen, kuten viihtymisen kanssa. Viihtymisen osalta tilojen ja luokkien viihtyisyys, riittävä ilmastointi, sekä ruokailun ja välituntien aikainen istumapaikkojen riittävyys
korostuivat keskeisinä laadullisen, mutta myös määrällisen aineiston perusteella. Tällöin koulussa on
mukava olla ja oppilaat kokevat yhteenkuuluvuuden tunnetta. Viihtymisen ollessa heikko liittyy tähän
usein turvallisuusongelmia. Tilan tuntu ahtauden vastapainona on tärkeää. Oppilaat ovat kasvavassa
iässä, jolloin tilan tarve kasvaa oppilaan mukana. Tila, joka edellisenä vuonna oli vielä sopiva, tuntuu
seuraavana vuonna ahtaalta. Ahtaus kiristää ilmapiiriä ja kuumentaa tunteita etenkin välituntisin ja
ruokailussa. Ihmispaljoudessa myös liiallinen melu ja häiritsevä käytös, kuten huutelu korostuivat
laadullisen aineiston perusteella. Hyvinvoinnin kannalta terveyteen liittyivät myös sisäilmaongelmien maininnat, kuten tunkkainen sisäilma. Tällaisia ongelmia pystytään vähentämään rakenteellisten ominaisuuksien lisäksi kommenttien perusteella säännöllisellä tuuletuksella, happihypyillä ja ettei
käytävätiloihin pakkaudu liikaa oppilaita kerralla. Siksi riittävä tilantuntu, hyvä ilmanvaihto ja säännöllinen opetustilojen tuulettaminen ovat hyvän ilmapiirin ja koulussa jaksamisen perusedellytys.
Hyvän ilmapiirin aistii rennosta tunnelmasta ja siitä, että on mukavaa yhdessä. Rentous voidaankin
nähdä kireän tunnelman vastapainona. Affektiivisen tunteen merkitys näyttäytyi sitä kautta, että oppilaan tunne ja kokemus korreloivat tutkimuksessani vahvasti keskenään. Avokysymyksissä affektiivisia tunteita sivuttiin viittauksilla rentouteen ja hyvään tunteeseen tai jännittämiseen sekä ahdistuksen kokemukseen liittyen. Mukava tunnelma syntyy yhteenkuuluvuuden tunteesta. Lähtökohtaisesti
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mukavuuden kokemukset koulussa syntyvät myös pienistä konkreettisista asioista, kuten esimerkiksi
löytääkö pyörälleen tai mopoautolleen parkkipaikan. Rento ilmapiiri oli yhteydessä sääntöjen oikeudenmukaisuuden ja opiskelijamyönteisyyden kokemukseen. Rentous oli yhteydessä myös opiskelussa koetun jännittämisen ja poissaolojen vähenemiseen. Vain 62 % oppilaista sanoi pitävänsä koulussa olemisesta, vaikka muutoin viihdytään. Tämä on yhteydessä siihen, että oppilas tulee mielellään
kouluun. Ilmapiirin perustuessa sosiaalisten suhteiden toimivuuteen sekä oppimisvirettä edistävään
viihtymisen kokemukseen, kouluun on mukava tulla, eikä tarvitse jännittää.
Erityisiä kehittämiskohteita koulun ilmapiiriin liittyen hyvinvoivassa kouluyhteisössä liittyy myös
työrauhan varmistamiseen. Oppilaiden maininnat ilmapiirin edistämisen suhteen liittyivät työrauhaongelmiin, jotka aiheuttavat turhia keskeytyksiä oppitunneilla. Nämä eivät ole näkemykseni mukaan
pelkkiä viihtymisen haittoja, sillä peräti 41 % oppilaista koki työrauhaongelmia oppitunneilla. Peltosen (2001, 59) tutkimuksessa työrauhahäiriöihin liittyvien keskeytysten havaittiin olevan vähäisempiä pienissä luokissa. Opetusryhmän koko onkin yksi keskeinen tekijä sen suhteen, miten hyvin oppilaiden erityisen tuen tarpeet tunnistetaan. Teoriaosassa Saloviita (2009, 7, 15) painotti erilaisten
toiminnallisten ryhmien merkitystä työrauhan mahdollistamiseksi. Laadullisessa aineistossani oppilaiden kommenteissa korostui ryhmän rakentaminen ja pieni ryhmäkoko sekä luokkasekoitukset valinnaisryhmissä, jolloin jaetaan samat mielenkiinnon ja kiinnostuksen kohteet. Toimiva ryhmädynamiikka koettiin tärkeäksi tekijäksi oppituntien hyvän ilmapiirin kannalta.
Ilmapiirin ollessa hyvä, eivät oppilaat kokeneet välttämätöntä tarvetta aiheen käsittelyyn. Ilmapiirin
parantaminen etenee koulun sisäistä suunnittelua painottamalla ja yhteisen tekemisen sekä tapahtumien myötä. Niitä voidaan kohdistaa koko koululle tai yksittäisille luokille sekä ryhmille. Myönteiset
yhteydet näkyvät viihtyvyyden, yhteishengen ja ystävyyssuhteiden vahvistumisena sekä kiusaamisen
vähenemisenä. Myös yhteisten keskusteluiden merkitys on keskeinen. Vuorovaikutukseen perustuva
avoin ja keskustelevan ilmapiirin tarve korostuivat, sillä vain 52 % koki ilmapiirin keskustelevaksi ja
48 % sellaiseksi, että on turvallista ilmaista mielipiteitään. Lisäksi tuloksissa painottui yhteys opettajan kiinnostuksen ja sen välillä, onko oppilaalla taipumus ilmaista mielipiteensä tunneilla. Savolaisen (2001) tutkimustulokset olivat mielipiteiden esittämisen, keskustelun ja kuuntelun osa-alueiden
korostumisen kautta samansuuntaisia tutkimukseni tulosten kanssa. Ma & Chan (2014,52) painottivat
oppimista vuorovaikutuksen kautta teoriaosassa. Huttunen (2009, 25–42) on puolestaan painottanut
kommunikatiivisen opettamisen arvo- orientaatiota. Öhrlingin (2006, 70–81) Arctic Children tutki-
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muksen perusteella aktiivinen kuuntelun ilmapiiri edistää yksilöiden minuuden ja hyvinvoinnin kehittymistä. Hyvässä oppimisympäristössä lapset voivat keskustella ja jäsentää tekemisiään. Tarvitaan
herkkää korvaa ja kuuntelun ilmapiiriä, sillä nuorilla on tarve keskustella luotettavan aikuisen kanssa
ja kehittää keskustelun taitojaan suhteessa muihin.
Tutkimustulosten pohdinnan aihe oli myös se, mitkä ovat hyvän ilmapiirin vaikutukset oppimiseen.
Launosen ja Pulkkisen (2004, 57) maininta, että koulun arvot tulevat näkyviin toimintakulttuurin,
vuorovaikutussuhteiden sekä myös opetuksen sisältöjen kautta tukee myönteisen ilmapiirin kehittämisen ajatusta, jolla tuetaan hyvinvointia sekä samalla opinnoissa edistymistä. Oppimisilmapiirin
kannalta sosiaalisten suhteiden ja viihtymisen ohella tärkeä osa-alue on koulutyöskentelyyn liittyvä
oppimisvire. Muodostin käsitteen pääkomponenttianalyysin perusteella ja se yhdistää Nurmen ja Soinisen (2005, 230) viihtymiseen liittyviä lähikäsitteitä, kuten asennetta, motivaatiota sekä koulunkäynnin mielekkyyttä. Oppimisvire korreloi viihtymisen kanssa AMOS mallissa voimakkuudella r=0,84,
ollen osa ilmapiirikokemusta. Tulosten perusteella koulutyön määrä, mielekkyys ja taso ovat työrauhan ohella huomion arvoisia oppimiseen liittyvän ilmapiirin edistämiseksi. Kolmannes oppilaista
koki näissä osa-alueissa puutteita. Sitä vastoin jännittyneisyys ja kuormittavuus saivat vain heikkoja
korrelaatioita muiden osa-alueiden kanssa. . Ilmapiirin kaltaiset ilmiöt eivät ole täysin käsin kosketeltavia, jolloin voimme ymmärtää osia kokonaisuudesta suhteessa oppimiseen ja hyvinvointiimme.
Oppituntien ilmapiirin suhteen oppilaat valitsivat reaaliaineita ja lukuaineita erityisesti kannustavan
tai muutoin hyvän opettajan takia. Taito- ja taideaineiden sekä liikuntaa valittiin toiminnan vuoksi ja
myös siitä syystä, että näissä aineissa on vapautta keskustella toiminnan lomassa. Oppilaat arvostavat
pieniä ryhmäkokoja ja valinnaisaineryhmiä, jolloin on mahdollista olla samoista asioista kiinnostuneiden oppilaiden kanssa tekemisissä. Oppituntien ilmapiiri poikkesi parhaan oppiainemainintojen
perusteella koulun kokonaisilmapiirin kokemisesta. Koulun kokonaisilmapiirin suhteen opettajalla
oli vähäisempi merkitys. Opettajasuhteet painottuvat erityisesti oppituntien aikana. Parhaan ilmapiirin oppiaineissa opettaja on ollut mukava, reilu, kannustava ja inspiroiva, jolloin tunnit ovat olleet
myös kiinnostavia. Oppitunneilla vietetään valtaosa koulupäivästä. Tulkitsin, että opettajasuhteet eivät korostu kokonaisilmapiirin kannalta, koska yksittäisen opettajan vaikutus on yläkoulussa muutamia tunteja viikossa. Opettajat vaihtuvat, eivätkä ole läsnä siten kuin alakoulussa. Tällöin opettajasuhteet kokonaisuutena eivät korostu, siinä missä oppilassuhteet. Opettajan rooli suhteessa koulun
ilmapiiriin korostuu kuitenkin oppimisvireen ja viihtymisen kautta. Lisäksi opettajan läsnäolo oppituntien ulkopuolisissa tilanteissa koettiin pääosin hyväksi, erityisesti suhteessa turvallisuuden tunteen
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muodostumiseen. Ongelmallisena ilmapiirin kannalta koettiin puolestaan se, mikäli opettaja ei huomioi tai toisaalta suosii joitakin oppilaista enemmän.
Tulokset vahvistavat ja selkiyttävät aiempaa käsitystä ilmapiiristä ja oppimisen edistämisestä myös
siinä, että jos sosiaalista läsnäoloa ei koeta riittävästi, voiko yhteisöllistä oppimista edes tapahtua.
Ilmapiiriä oppitunneilla heikentävät eniten sosiaalisten suhteiden ongelmat ja ristiriidat, joita koki
vajaa puolet oppilaista ja runsaasti niitä koki 26 %. Sosiaalisen läsnäolon kokeminen suhteessa opiskelukavereihin ja opettajaan, lisää sitoutumista ja motivaatiota oppimiseen. Ilmapiiri ilmiönä liittyy
näin ollen yhteisöllisyyteen. Yksilö ei voi kokea ilmapiiriä, ilman muiden läsnäoloa. Se miten koulun
ilmapiiriä edistävä toimintakulttuuri toteutuu yleisellä sekä yksittäisen luokan toiminnassa, on yhteydessä oppimiseen. Avoin ilmapiiri, jossa on läsnä luottamus, mahdollistaa kriittisen ajattelun, joka
pitää sisällään kysymyksiä, pohdintaa ja kyseenalaistuksia. Uusia menetelmiä käyttöön otettaessa,
tulisi pohtia vaikutuksia oppimisilmapiiriin. Mitä piilo odotuksia esimerkiksi erilaiset oppimismenetelmät oppilaille ja kyvykkyydelle asettavat. Oppilaskeskeistä kehittämistyötä voidaan tehdä monella
tapaa. Oppilaita voidaan pyytää pienryhmissä pohtimaan, arvioimaan ja esittämään omat visionsa
siitä, millainen on terveellinen oppimisilmapiiri arvoineen ja normeineen ja mitä muutoksia olisi välttämätöntä tehdä. Toisin sanoen, miten varustaa koulu, jotta voidaan tarjota myönteinen ilmapiiri.
Ilmapiirikokemusten suhteen sosiaaliset suhteet korostuivat keskeisenä. Oppilaat mainitsivat ilmapiiriä parantaviksi seikoiksi ystävyyssuhteet, joiden luomisessa opettajien on mahdollista auttaa oppilaita ryhmäytymistä ja tutustumista helpottavien aktiviteettien kautta. Tulokset tukevat oletusta, että
oppilaiden kokeman ilmapiirin ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen osatekijä on oppilaiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet. Koulun tehtävänä ei ole repiä ystävyyssuhteita irti, vaan tukea niissä. Oppilaiden oma asennekin ratkaisee. Suhtautumista muuttamalla voidaan edistää myönteistä ilmapiirin
kehittymistä. Ellis ym. (2013, 716–726) sekä Krokfors (2010, 74) ovat korostaneet tutkimuksissaan
myös tunteita joita oppimiseen liittyy. Ahosen (2008,196) mukaan niillä on myötävaikutusta opiskelun merkittävyyden kokemisessa. Tulosten perusteella oppilaiden välinen ilmapiiri, yhteisymmärrys
ja yhteistyöhalu sekä auttavaisuus saavat aikaan oppimiselle suotuisaa ilmapiiriä. Tässä mielessä tutkimuksen sosiaaliseen ympäristöön liittyneet lähtöoletukset osoittautuivat oikeiksi. Käsittelin esimerkiksi luvussa kolme keinoja ilmapiirin, yhteistoiminnan ja yhteenkuuluvuuden tunteen edistämiseksi.
Sosiaalisissa suhteissa korostui tulosten perusteella oppilaiden välisen ilmapiirin ja erittäin hyvän
luokan ilmapiirin yhteys oppimisilmapiiriin.
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Oppilaat kommentoivat ilmapiiriä laadullisessa sisällönanalyysissä keskinäisten suhteiden ja viihtymisen lisäksi paljon toiminnan mainintojen kautta. Valtaosa nimesi tapahtumat ilmapiirin edistämisen
kannalta konkreettiseksi toimenpiteeksi. Oppilaita tulisi informoida koulun tapahtumista ja mahdollistaa ajan viettäminen muidenkin luokkien kanssa sekä kannustaa oppilaita järjestämään luokan iltojen kaltaista yhteistoimintaa myös kouluajan ulkopuolella. Havaitsin tuloksissa eroavuutta siinä, että
koulun yhteishengen parantamisessa tapahtumien merkitys on isompi, kun luokan yhteishengen ja
työskentelyn ilmapiirin kannalta korostui erityisesti monipuolisen tekemisen merkitys ennen tapahtumia. Joustavuus sai arvostusta. Oppilaat näkevät tämän toteutuvan esimerkiksi joustavan perusopetuksen luokalla, jonne toivottiin helpompaa pääsyä. Valtaosa oppilaista edusti näkemyksissään melko
hyvää ilmapiiriä. Tuon esiin näkemyseron lähestymistavoissa, jolla melko hyvää ilmapiiriä kuvailtiin.
Oppilaat lähestyivät kysymyksiä kahdesta suunnasta. He esittivät perusteluita sille, miksi ilmapiiri on
hyvä, mutta myös sille, miksi ilmapiiri ei ollut erittäin hyvä. Molemmat vastaustyypit olivat mukana
analyysissä. Toisen lähestymistavan edustajat olivat tyytyväisiä ja toisessa lähestymistavassa samoja
kokemuksia lähestyttiin enemmän kehittämisen näkökulmasta. Efektikokojen perusteella suurimmat
efektikoot ilmapiirieroissa toteutuivat hyväksynnän, kiusaamattomuuden, turvallisuuden, työrauhan,
hyvien luokkatilojen, rennon tunnelman sekä tyytyväisyyden muuttujissa. Tulosten yhteenvetona totean koulun ilmapiirin olevan yhdistelmä yhteishenkeen perustuvia hyväksyviä ja turvallisia suhteita,
tekemisen meininkiä sekä oppimisvirettä edistävää viihtymistä.
8.2 Luotettavuus pohdinnan kohteena
Arvioin seuraavaksi tutkimusprosessini luotettavuutta kokonaisuutena sen suhteen, missä onnistuin
ja mitä rajoituksia liittyi menetelmiin, tulosten luotettavuuteen sekä käyttökelpoisuuteen. Abstraktin
ilmapiiri käsitteen määrittely oli itsessään haaste. Vaikka ilmapiiritutkimusta on tehty kansainvälisesti ja työelämän saralla melko paljon, sen soveltamisessa koulun ilmapiiritutkimuksen puolelle on
ollut puutteita. Avasin ilmapiiriä käsitteenä tarkastellen sitä moninäkökulmaisesti ja kokonaisvaltaisesti osana ihmisten yhteistä kokemuksellista tilaa. Kyselyssä huomioin yhteisölliset säännöt ja arvot
yhdessä tunteeseen ja kokemuksiin perustuvien mielipiteiden kanssa. Tarkastellessani aiempia tutkimuksia havaitsin kuitenkin, että mielestäni esimerkiksi viihtymistä käsittelevissä tutkimuksissa puhutaan hieman eri termein samoista asioista, kuten esimerkiksi sosiaalisesta oppimisympäristöstä.
Kyse on käsitteiden päällekkäisyyksistä sekä osittaisesta samankaltaisuudesta. Tutkielmani eteni vaiheittain kyselylomakkeen suunnittelun ja aineiston keräämisen kautta tulosten analysointiin tutkimuskysymysten kannalta relevantein menetelmin. Tutkimusprosessi alkoi vuonna 2015. Aikaa toteuttamiseen kului reilu kaksi vuotta. Testautin lomaketta ennen keruuta pienellä testiryhmällä ja luetutin
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lisäksi laadullisiin vastauksiin liittyneitä avokysymyksiä ohjaajallani. Tätä kautta tutkielma lähti liikkeelle mielestäni huolellisella kysymysten asettelulla. Vilkkan (2005, 73–75) mukaan kouluja voidaan pitää otollisina paikkoina sähköisille kyselyille, kun oppilailla on koulun sähköposti, yhtäaikainen pääsy tietokoneelle ja mahdollisuus internetin käyttöön. Aineiston keruutapaan liittyen koulut
osoittivat kiinnostustaan käyttää sähköisiä kanavia vastaamisen suhteen. Pohdin kuitenkin sähköisen
kyselyn luotettavuuteen liittyviä rajoituksia ja päädyin toteuttamaan paperisen kyselyn. Kokonaisvastausprosentiksi muodostui 57 %. Luvussa ovat mukana myös kyselyn toteuttamispäivänä koulusta
poissaolleet oppilaat. Vastausprosenttia pidän tähän suhteuttaen kohtalaisen hyvänä.
Käytin tutkimuksessani osin valmiita Opetushallituksen mittareita. Käyttämäni kysymyssarjat sopivat eri testien perusteella hyvin yhteen mittaamaan keskeisiä osa-alueita. Mittareihin liittyvät kysymykset perustuivat sisällöllisesti kuitenkin osin samankaltaisiin kysymyksiin esimerkiksi viihtymisen
ja oppilaiden välisten suhteiden osalta. Rajasin valmiit ilmapiirimittarit ilmiön kokonaistarkastelun
ulkopuolelle, niiden päällekkäisyyksien vuoksi, joita havaitsin suhteessa muihin laatimiini komponentteihin. Niiden tarkoituksenahan on jo mitata kokonaisuutta, jolloin huomioin päällekkäisyydet
komponenttien korrelaatiokerrointen tulosten tarkastelussa. Vertasin osa-alueita erityisesti itsenäiseen koulun ilmapiirikokemukseen, jota kysyin lomakkeen alussa oppilailta. Tässä viihtyminen, hyväksyntä sekä turvallisuus muodostuivat keskeisiksi. Oppilaspalaute kyselylomakkeesta kokonaisuutena oli pääosin positiivista. 13 oppilasta arvioi kyselyn hyväksi ja 5 huonoksi. Palautetta annettiin
kyselyn pituuteen ja samoihin kysymyksiin liittyen. Taustatietojen sukupuoli kysymykseen toivottiin
myös kolmatta vaihtoehtoa mukaan. Tutkimuksen kokonaisluotettavuus muodostuu esimerkiksi reliaabeliuden ja validiuden perustalle (Vilkka 2007, 152). Kokonaisotos edusti Rovaniemen alueen kokonaisjoukkoa, jossa aineisto on kerätty. Saamani tulokset olivat myös samansuuntaisia samoja aihepiirejä mitanneiden tutkimusten kanssa, jolloin tutkimusta voidaan pitää sisällöllisesti luotettavana.
Metsämuurosen (2009, 265) mukaan luotettavuus paranee, mitä useampi tutkija samoihin tuloksiin
päätyy. Creswell ym. (2007, 7-9, 23) mukaan luotettavuutta tukee myös se, kun laadullisen aineiston
tulokset tarjoavat tukea määrällisen aineiston tuloksille tutkimuksen sisällä. Sama toimii myös toisin
päin. Toisin sanoen Hirsjärvi ym. (2009, 233) mukaan tutkimuksen validiutta voidaan tarkentaa käyttämällä useita eri menetelmiä tutkimuksessa. Tutkielma perustui Mixed methods menetelmiin. Sen
peruslupauksena pidetään, että sekä määrällisten ja laadullisten menetelmien käyttö tarjoaa paremman ymmärryksen tutkimusongelmiin. Se auttaa vastaamaan kysymyksiin, joihin ei voida vastata
kummallakaan lähestymistavalla yksinään. (Creswell ym.2007, 5-9.) Toisaalta monimenetelmäisen

101

tutkimuksen kohdalla luotettavuuden arviointia voidaan ulottaa vastaavasti tutkimukseen tarkastelemalla sitä, miten määrällisin ja laadullisin menetelmin saatuja tuloksia on verrattu tutkimuksen sisällä
esimerkiksi keskenään tai tukeeko tutkimuskysymysten asettelu monimenetelmäisiä lähtökohtia. Tutkimuksen luotettavuutta tukee se, että Kruskal Wallisin testillä ja yksisuuntaisella varianssianalyysillä saadut tulokset olivat esimerkiksi keskenään samansuuntaisia, jolloin havainnot tukivat myös
varianssianalyysin robustisuutta menetelmänä. Monimenetelmillä testasin tutkimuksessa tätä kautta
myös menetelmien itsensä luotettavuutta. Tunnistin menetelmien tieteenfilosofisia lähtökohtia ja käytin erilaisia käyttötarkoituksia mielestäni tutkimusongelman kannalta relevantilla tavalla. Kvantitatiivisen aineiston analysoinnissa ja miksei myös kvalitatiivisissakin tuloksissa on toisaalta vaarana, että
tulosten esittämisessä tutkija nostaa joko positiivisia tai negatiivisia vastauksia tutkimuksen tueksi.
Tällöin pieniäkin prosentuaalisia osuuksia tai vaihteluita korostetaan halutulla tavalla. Aineiston käsittely edellyttää puolueettomuutta, jota edistin toteamalla sellaisissa yhteyksissä, kuten esimerkiksi
koulujen vertailun yhteydessä, että erot kokonaisuutena olivat pieniä, mutta tarjosivat ilmiön ymmärtämisen kannalta merkityksellistä tietoa. Laadullista aineistoa käsitellessäni tein tarkastelua kokonaisvaltaisesti ja otin erilaisia näkemyksiä mukaan suoriin lainauksiin, jotta ne havainnollistaisivat
mahdollisimman monipuolisesti aineistoa.
Opetushallituksen Koulun ilmapiirimittari sisälsi vain hyväksynnän ja turvallisuuden komponentit,
joten mittaria voisi vielä kehittää myös kysymyksillä viihtymiseen liittyen, joka tulosten perusteella
oli tärkeä kokonaisilmapiirin kannalta. Tutkimukseni mittaria olisin voinut edelleen kehittää sosiaalisiin suhteisiin liittyen, ottamalla turvallisuuteen ja kiusaamiseen liittyviä kysymyksiä mukaan enemmän. Olkinuora ja Mattila (2001, 24) käyttivät esimerkiksi kitkaan liittyviä kysymyksiä tutkimuksessaan. Joskin he mainitsevat tappelemiseen liittyvän kysymyksen olevan lähempänä poikien toimintakulttuuria ja pitämiseen sekä ystävyyssuhteisiin liittyvien kysymysten lähempänä tyttöjen toimintakulttuuria. Näenkin tutkielmani heikkoutena sen, että turvallisuuden osa-aluetta olisi voitu tarkemmin
mitata, muillakin kuin suoraan turvallisuuteen viittaavilla kysymyksillä. Turvallisuuden tunne saa
tulosten perusteella vahvistusta, mutta ei tule kommenteissa esille. Turvallisuuteen viitattiin affektiivisen tunneilmaston yhteydessä esimerkiksi liiallisen kontrollin kautta tuotettuna pelon ilmapiirinä.
Brugmanin ym. (2003, 294) tutkimuksessa turvallisuus lisääntyi yhteenkuuluvuuden tunteen myötä,
rikkomusten vähentyessä. Ahonen (2008, 199) painottaa aikuisen läsnäolon merkitystä turvallisuuden
kokemisessa. Oppilaat viittasivat opettajan läsnäolon merkitykseen kommenteissaan. Tätä kautta tulokset turvallisuuden suhteen olivat yhtenevät oppilaiden kommenttien kanssa hyvästä ilmapiiristä.
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On tärkeää myös painottaa sitä, että korrelaatio on eri asia kuin kausaalisuhde. Olen tutkimuksessa
selvittänyt eri tekijöiden yhteyksiä selittämällä korrelaatioita ja käyttämällä toisia korrelaatioita osin
myös todisteena. Tämä ei kerro kuitenkaan tekijöiden kausaali eli syy-vaikutussuhteista, sillä kausaalisessa mallintamisessa tulee Tötön (2005, 114, 120–123) mukaan toteutua kriteerit, kuten ajallinen
järjestys sekä se, että kyse ei ole käsitteellisistä suhteista ja korrelaatio on erotettu näennäiskorrelaatioista. Näennäiskorrelaatio on sellainen, jolloin molempien tekijöiden taustalla löytyykin vielä jokin
yhteinen selittävä tekijä. Tutkimuksen pätevyyttä voidaan tarkastella myös kysymysten asettelun
kautta. Ongelmana laadullisessa kyselytutkimuksessa, joka sisältää avokysymyksiä, pidän sitä, että
vaikka kysymykset eivät olisi johdattelevia, oppilaat saattavat siitä huolimatta käyttää avovastauksissaan aineksia edeltäneistä monivalintakysymyksistä. Tällaista oli jonkin verran nähtävissä kyselyn
loppuun sijoitettujen avokysymysten vastauksissa ja ehdotuksissa. Vastaukset kuvastavat kuitenkin
kyseisen oppilaan omia kokemuksia ja näkemyksiä koulun ilmapiirin liittyen, jolloin kyselylomakkeen edeltäneet kysymykset toimivat ideoiden apunakin.
8.3 Jatkohyödynnettävyys
Kvantitatiivisia menetelmiä sisältävän tutkimuksen soveltamisessa kasvatus- ja ihmistieteisiin tulee
ottaa huomioon lähtökohtaisia eroja luonnontieteisiin tai lääketieteeseen verrattuna. Ihmistieteellisen
tutkimuksen tekijän kiinnostuksen kohteet ovat niissä kvalitatiivisiksi kutsuttavissa yhteyksistä eri
ilmiöiden välillä, joita voidaan todentaa kvantitatiivisin menetelmin (Jokivuori & Hietala 2015, 11).
Mielenkiintoiseksi ja haastavaksi ihmistieteellisen tutkimuksen teki tutkimusprosessin aikana se, että
tutkimuksen kohteina olevilla ihmisillä on erilaisia pyrkimyksiä, mielikuvia ja asenteita, jotka vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin. Tällöin ei Muurosen mukaan voida puhua mistään stabiilin pysyvästä
tai konsistenssin kiinteästä tiedosta. (Muuronen 2009, 33–35.) Tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä yläkoulun toimintakulttuurin kehittämisen yhteydessä. Pohdittaessa ilmapiiriin liittyviä osa-alueita suhteessa eri luokka-asteisiin, on aikaisemmissa tutkimuksissa kuten Olkinuoran ja Mattilan
(2001) tai Savolaisen (2001) tutkimuksissa mukana olleet vain 8. luokkalaiset. Kansainväliseen WHO
koululaiskyselyyn pohjautuvissa tutkimuksissa, kuten Ahosen (2008) tutkimuksessa mukana ovat
yläkoulusta 7. ja 9. luokkalaiset ja kouluterveyskyselyyn pohjautuvissa tutkimuksissa, kuten Ellosen
(2008) tutkimuksessa 8. ja 9. luokkalaiset oppilaat. Kokemukset koko yläkoulun tasolla ovat vähemmän tutkittu kokonaisuus, johon nyt saadut tulokset tarjoavat vastauksia. Oppilaat toivoivat, kyselylomakkeeni palauteosiossa, että vastauksista on hyötyä ilmapiirin kehittämisen suhteen ja kokivat
hyväksi sen, että asiaa tutkitaan. Osa kuitenkin epäili, onko kyselyllä konkreettisia vaikutuksia. Tut-
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kimus toimii lähtökohtana kehittämissuuntien päämäärille kouluyhteisössä, jonka enemmistöä oppilaat edustavat. Siksi oppilaiden osallistamisella mukaan on ollut erityistä merkitystä. Tutkimustulosten jälkeen on mahdollista edetä koulujen kehittämistoimissa tavoitteisiin, toteutukseen sekä käyttöönottoon yhteistyönä eri toimijoiden kanssa.
Ilmapiirin vaikutukset ovat kokonaisvaltaisia hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta, jolloin voidaan
ilmapiirin osa-alueiden yhteydessä puhua koulujen hyvinvointikehittämisestä. Tutkimuksen tuloksena muodostin uuden oppimiseen liittyvän oppimisvireen käsitteen. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa
ilmapiiri ilmiöön yhteydessä olevien tekijöiden kokonaisuudesta ja keskinäisistä suhteista. Se tarjoaa
koulun ilmapiiriin liittyvää tietoa usean oppilaan kokemana. Tätä kautta pystyin avaamaan koulujen
ilmapiiriä yhtäläisyyksineen ja eroavaisuuksineen kokonaisuutena. Tutkimuksesta on hyötyä ilmiön
jäsentymisen näkökulmasta. Aiemmissa tutkimuksissa ilmapiiriä ilmiönä ei ole määritelty kovin tarkasti. Tutkin sosiaalisia suhteita viihtymisen kokemuksesta erillään, jolla osoitin, miten ne kytkeytyvät kokonaisilmapiirin ja osaksi viihtymisen kokemuksia. Toisaalta osoitin tutkimuksessa oppimisen
ja ilmapiirin yhteyden, muodostamani oppimisvireen käsitteen kautta. Se oli viihtymisen osa-alueen
kanssa hyvin läheinen käsite. Tuloksista on siis hyötyä myös jatkotutkimuksen kannalta, jossa tieto
saa vahvistusta uusista tutkimustuloksista ja aiemmin tiedetty toimii lähtömateriaalina uusille tutkimuksille. Tutkimusta voidaan jatkaa eri menetelmin ja uusista näkökulmista, tai syventäen osa-alueisiin liittyvää tutkimusta esimerkiksi tarkastelemalla yksityiskohtaisemmin oppimisvireen osa-aluetta ja epäsuoria yhteyksiä viihtymisen ja oppimisvireen sekä muiden muuttujien välillä. Mallien rakentaminen on myös yksi tapa edetä, jolloin AMOS mallia ilmapiirin suhteen voidaan täydentää.
Mielenkiintoinen osa-alueensa on jatkaa oppimisilmapiirin tutkimista nyt saatujen tulosten pohjalta.
Kiitokset osoitan graduprosessin ohjaajilleni Outi Kyrö-Ämmälälle sekä Outi Ylitapio-Mäntylälle,
ketkä tarjosivat tukeaan ja palautetta tarpeellisissa tilanteissa aineistonkeruuseen, yhteydenottoihin,
laadullisiin kysymyksiin ja raportin viimeistelyyn liittyen. Kiitokset haluan osoittaa myös Marianne
Silénille sekä Pekka Vasarille tilastollisten menetelmien suhteen. Autoitte kärsivällisesti ja toimitte
tukenani läpi tutkimusprosessin lomakkeen suunnittelusta, tulkitsevien analyysimenetelmien ja efektikokojen soveltamiseen sekä ulkoasun hiomiseen. Tämän lisäksi haluan kiittää Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelua, rehtoreita, opettajia ja oppilaita, ketkä yhdessä lähditte mukaan ja mahdollistitte
tutkimustulokset. Erityiskiitos kuuluu vielä vanhemmilleni ja perheenjäsenilleni. Heidän joustavuutensa ja tukensa on ollut erityisen merkityksellinen tutkimuksen kannalta.
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Palvelualuepäällikkö
Teen kasvatustieteen pro gradu -tutkielmaa Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Ohjaajinani ovat yliopistonlehtori KT Outi Kyrö-Ämmälä ja yliopistonlehtori KT Outi Ylitapio-Mäntylä. Tutkimukseni aiheena on ilmapiirin rakentuminen koulussa. Tarkoituksenani on selvittää, millainen ilmapiiri on Rovaniemen alueen kouluissa sekä mihin asioihin ilmapiiri liittyy. Haen tutkimuslupaa aineiston keräämiseksi Rovaniemen alueen peruskouluissa 7-9 luokkalaisille, v. 2016 aikana paperisella kyselylomakkeella sekä suostumustanne aineiston käyttämiseen tutkimuksessani ja
mahdollisessa jatkotutkimuksessa. Mikäli saan tutkimusluvan, toimitan kouluille ja kaupungin opetustoimelle koosteen tuloksista tutkimuksen valmistuttua.
Ilmapiiri ja koulussa viihtyminen ovat tärkeitä niin koulutyöskentelyn, kuin oppimisenkin kannalta.
Tutkimukseni on ajankohtainen, sillä kiinnostus ilmapiirin kehittämiseen on lisääntynyt kansainvälisellä tasolla ja tutkimuksen kautta voidaan vastata keskeiseen tämän päivän ilmapiirin parantamisen
haasteeseen kouluissa. Kyselylomakkeen teemat liittyvät koulun ja luokan ilmapiiriin, sosiaalisiin
suhteisiin, yleiseen viihtyvyyteen ja koulutyöhön. Aineisto olisi tarkoitus kerätä koulupäivien aikana.
Kyselyssä on mukana myös Opetushallituksen laatima ilmapiiri mittari.
Aineistoa käsittelen luottamuksellisesti ja tutkittavien anonymiteetin säilyttäen. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt eivät ole tunnistettavissa tutkimuksessa. Yksittäisten oppilaiden ja koulun osallistuminen on vapaaehtoista ja tutkimuksesta voi vetäytyä milloin tahansa, niin halutessaan. Huolehdin
aineiston salassapidosta myös tutkielman valmistumisen jälkeen. Mikäli aineistonkeruu onnistuu
touko-syyskuun 2016 aikana, tutkielman on tarkoitus valmistua joulukuussa 2016. Tutkielma tarkastetaan Lapin yliopiston tiedekuntaneuvoston kokouksessa ja valmistuttuaan se on luettavissa Lapin
yliopiston kirjastossa sekä sähköisessä Doria tietokannassa (www.doria.fi).
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_Rehtori
Hyvä _peruskoulun rehtori_
Lähestyn teitä liittyen pro gradu -tutkielmaan, jossa tarkoituksenani on tutkia ilmapiirin rakentumista koulussa. Tutkimuksessa selvitän mihin asioihin ilmapiiri liittyy ja millainen ilmapiiri on Rovaniemen alueen kouluissa. Aineisto on tarkoitus kerätä paperisella kyselylomakkeella koulupäivien
aikana. Koulutuspalveluiden palvelualuepäällikkö on hyväksynyt tutkimushankkeen. Tutkimus on
suunnattu peruskoulun 7-9 luokkalaisille ja sen on tarkoitus valmistua joulukuussa 2016. Pyydän
suostumustanne aineiston keruuseen ja käyttämiseen tutkimuksessani sekä mahdollisessa jatkotutkimuksessa. Mikäli mahdollista, aineisto kerättäisiin yhtäaikaisesti kaikilta oppilailta, esimerkiksi
luokanvalvojien avustuksella tai muulla sopivaksi katsomallanne tavalla. Aineiston keruun toivoisin
onnistuvan keväällä aikavälillä 16–31.5.2016.
Ilmapiiri ja koulussa viihtyminen ovat tärkeitä niin koulutyöskentelyn, kuin oppimisenkin kannalta.
Tutkimus on ajankohtainen, sillä kiinnostus ilmapiirin kehittämiseen on lisääntynyt myös kansainvälisellä tasolla ja tutkimuksen kautta voidaan vastata keskeiseen tämän päivän ilmapiirin parantamisen haasteeseen kouluissa. Kyselylomakkeen teemat liittyvät koulun ja luokan ilmapiiriin, sosiaalisiin suhteisiin, yleiseen viihtyvyyteen ja koulutyöhön. Kyselyssä on mukana myös Opetushallituksen laatima ilmapiiri mittari.
Kaikilta tutkimukseen osallistuvilta nuorilta pyydetään erikseen suostumus osallistumisesta. Heillä
ja koululla on mahdollisuus vetäytyä tutkimuksesta, milloin tahansa, niin halutessaan. Aineistoa käsittelen luottamuksellisesti ja tutkittavien anonymiteetin säilyttäen. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt eivät ole tunnistettavissa ja huolehdin aineiston salassapidosta myös tutkielman valmistumisen
jälkeen. Ohjaajinani ovat yliopistonlehtori KT Outi Kyrö-Ämmälä ja yliopistonlehtori KT Outi Ylitapio-Mäntylä. Tutkielma tarkastetaan Lapin yliopiston tiedekuntaneuvoston kokouksessa ja julkaistaan yliopiston kokoelmissa, kuten Lapin yliopiston kirjastossa sekä sähköisessä Doria tietokannassa (www.doria.fi). Tuloksista toimitan kouluille ja kaupungin koulutuspalveluille koosteen tutkimuksen valmistuttua.
Voitte soittaa minulle tai laittaa sähköpostiviestin, jos haluatte kysyä lisää tutkimuksesta.
Ystävällisin terveisin
Päivi Moisio
Maisterivaiheen opiskelija
Kasvatustieteen tiedekunta, Lapin yliopisto

LIITE 3

Suostumus, oppilaat

Hyvä 7-9 -luokan oppilas,
Teen kasvatustieteen pro gradu -tutkielmaa Lapin yliopistolle. Tutkin oppilaiden käsityksiä koulun
ilmapiiriin liittyen ja tarkoituksenani on selvittää, millainen ilmapiiri on Rovaniemen alueen kouluissa sekä mihin asioihin ilmapiiri liittyy. Tutkimuksen on tarkoitus valmistua joulukuussa 2016.
Koulunne rehtori ja koulutuspalveluiden palvelualuepäällikkö ovat hyväksyneet tutkimushankkeen.
Tutkimus toteutetaan oheisella kyselylomakkeella. Olisi mukavaa saada sinut mukaan tutkimukseen,
sillä lomakkeeseen vastaamalla olet mukana tuottamassa tärkeää tietoa. Jos tutkimuksen aikana tai
sen jälkeen päätät, että et halua enää olla mukana, voit kertoa siitä minulle tai opettajallesi. Silloin
kaikki sinuun liittyvät asiat poistetaan tutkimuksesta. Se ei vaikuta mitenkään koulunkäyntiisi. Tutkimuksessa ei tuoda julki oppilaiden nimiä, eikä muitakaan tietoja, joiden perusteella tutkimukseen
osallistuneet voitaisiin tunnistaa. Tutkimuksesta kirjoitan pro gradu -tutkielman, joka julkaistaan yliopiston kokoelmissa, kuten sähköisessä Doria tietokannassa (www.doria.fi). Lomakkeeseen tulee
vastata itsenäisesti, eikä siihen liitetä mukaan henkilötietoja. Halutessa voit jatkaa vastauksia lisäpaperille. Vastaukset palautetaan suljetussa kuoressa opettajalle, joka toimittaa ne suoraan minulle.
Näin lomakkeet tulevat ainoastaan minun nähtävikseni. Tutkimuksen teossa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä ja etiikkaa. Tuloksista on hyötyä koulujen ilmapiiriä kehitettäessä. Allekirjoittamalla suostumuskirjeen, olet mukana kyselyssä.
Voit soittaa minulle tai laittaa sähköpostiviestin, jos haluat kysyä lisää tutkimuksesta.
Ystävällisin terveisin,
Päivi Moisio
Kasvatustieteen maisterivaiheen opiskelija/ Lapin Yliopisto
Puhelin: _
Sähköposti: _
Pro gradun ohjaajat: Outi Kyrö-Ämmälä ja Outi Ylitapio-Mäntylä
Luin tiedotteen ja ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksesta
kieltäytyminen ei tarkoita koulun opetuksesta kieltäytymistä, vaikka tutkimustietoa kerätään opetuksen yhteydessä. Antamiani tietoja käytetään tutkimustarkoitukseen pro gradu -tutkielmassa sekä
mahdollisessa jatkotutkimuksessa. Vain tutkija saa tietää nimeni ja muun minua koskevan tiedon,
eikä paljasta niitä kenellekään. Valmiissa tutkimuksessa ei voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Jos
minulla on kysymyksiä, voin ottaa yhteyttä tutkijaan.
Haluan osallistua ilmapiiri tutkimukseen
Päiväys: _____________________________________________________________________
Allekirjoitus: _________________________________________________________________
Nimen selvennys: _____________________________________________________________
Puhelinnumero ja/tai osoite mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten: ________________

LIITE 4

Ilmapiirikysely

TAUSTATIETOJA
1. Mikä on sukupuolesi?
1. Tyttö
1. Poika
2. Ikäsi vuosina? ________

3. Millä luokalla opiskelet?
Ympyröi luokka-aste ja lisää tunnus
1. 7__ lk.
2. 8__ lk.
3. 9__ lk.
KOULUN ILMAPIIRI
6. Millaiseksi koet koulusi ilmapiirin?
1. Erittäin hyväksi
2. Melko hyväksi
3. Melko huonoksi
4. Erittäin huonoksi
Miksi?
7. Millaiseksi koet välituntien ilmapiirin?
1. Erittäin hyväksi
2. Melko hyväksi
3. Melko huonoksi
4. Erittäin huonoksi
Miksi?
8. Millaiseksi koet ruokailun ilmapiirin?
1. Erittäin hyväksi
2. Melko hyväksi
3. Melko huonoksi
4. Erittäin huonoksi
Miksi?

4. Missä koulussa opiskelet?
1. Korkalovaaran peruskoulu
2. Muurolan peruskoulu
3. Napapiirin yläaste
4. Ounasjoen peruskoulu
5. Ounasvaaran peruskoulu
6. Rantavitikan peruskoulu
7. Yläkemijoen koulu
5. Puhutko tai kirjoitatko päivittäin äidinkielenäsi myös muulla kielellä kuin suomi?
1. En
2. Muu kieli, mikä? ________________

9. Seuraavassa on kouluun liittyviä väittämiä, ympyröi sopivin

Täysin
eri mieltä

Jokseenkin Jokseenkin
Täysin
eri mieltä samaa mieltä samaa mieltä

Minua arvostetaan koulussa

1

2

3

4

Olen tyytyväinen koulun ilmapiiriin

1

2

3

4

Koulu on turvallinen ja luotettava paikka

1

2

3

4

Tunnen oloni turvalliseksi koulussa

1

2

3

4

Koulu hyväksyy erilaisuutta

1

2

3

4

Koen koulussa olon turvalliseksi

1

2

3

4

Koulussa vaaditaan liikaa

1

2

3

4

Tunnen, että minut hyväksytään koulussa
sellaisena kuin olen

1

2

3

4

Koulun ilmapiiri on innostunut

1

2

3

4

Tunnen voivani olla oma itseni koulussa

1

2

3

4

10. Ympyröi kaikki ne väittämät, jotka kuvaavat kouluasi
1. Koen saavani riittävästi tietoa siitä, mitä koulussani tapahtuu
2. Kuulen enemmän huhupuheita kuin todellista tietoa siitä, mitä koulussani tapahtuu
3. Pelisäännöt ja toimintatavat koulussa ovat kunnossa
4. Voin osallistua aktiivisesti minua kiinnostaviin asioihin koulussani
5. Koen voivani käyttää monipuolisesti kykyjäni, taitojani ja luovuuttani koulussa
6. Kouluni ilmapiiri on kiireetön ja minulla on aikaa myös sosiaaliselle kanssakäymiselle
7. Minua ymmärretään koulussa
8. Tunnen oloni koulussa toivottomaksi
9. Mielestäni asioihin ei pysty tai kannata vaikuttaa
10. Muu, mikä?____________________

LUOKAN ILMAPIIRI
11. Seuraavassa on luokkailmapiiriin
liittyviä väittämiä, ympyröi sopivin

Täysin
Jokseenkin
eri mieltä eri mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Täysin
samaa mieltä

Toisen auttaminen on luokassamme yleistä

1

2

3

4

Viihdyn luokassani

1

2

3

4

Luokkahuoneeni on viihtyisä

1

2

3

4

Luokassani on mukava olla

1

2

3

4

Oppilaat viihtyvät luokassa

1

2

3

4

Luokkamme ilmapiiri on erittäin hyvä

1

2

3

4

Luokkamme oppilaiden välillä vallitsee
hyvä yhteisymmärrys

1

2

3

4

Luokkani oppilaiden välinen ilmapiiri
on hyvä

1

2

3

4

Oppitunneilla olen yhteistyöhaluisessa
ilmapiirissä

1

2

3

4

Luokkailmapiiri on suotuisa oppimiselle

1

2

3

4

Luokassamme ei pilkata hiljaisia ja arkoja
oppilaita

1

2

3

4

Oppilaiden väliset suhteet ovat yleensä hyvät

1

2

3

4

12. Ympyröi kaikki ne väittämät, jotka kuvaavat luokkaasi
1. Koen saavani riittävästi tietoa opiskeluihini liittyvissä asioissa
2. Kuulen enemmän huhupuheita opiskeluihini liittyvissä asioissa
3. Yhteistyö luokassa on sujuvaa ryhmätöiden ja tehtävien aikana
4. Tiedän mitä opettajat minulta odottavat suhteessa koulunkäyntiin
5. Uskon, että ilmaantuneet ongelmat voidaan ratkaista ja asiat hoituvat, vaikka tulisi ongelmia
6. Luokassamme on vain vähän sisäisiä ristiriitoja
7. ”Ei kuulu meille” – asenne on yleinen luokallani
8. Luokallani on syyttelyä, avoimia riitoja ja yleistä valitusta
9. Muu, mikä?____________________

SOSIAALISET SUHTEET KOULUSSA
13. Seuraavassa on sosiaalisiin suhteisiin liittyviä väittämiä

Täysin
eri mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa mieltä

Opettajani ovat kiinnostuneita siitä, mitä
minulle kuuluu

1

2

3

4

Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan
oman mielipiteeni tunneilla

1

2

3

4

Opettajat kohtelevat meitä oppilaita
oikeudenmukaisesti

1

2

3

4

Opettajat kohtelevat meitä oppilaita
tasapuolisesti

1

2

3

4

Opettajat hyväksyvät erilaisuutta

1

2

3

4

Saan ylimääräistä apua, kun tarvitsen sitä

1

2

3

4

Oppilaat hyväksyvät erilaisuutta

1

2

3

4

Useimmat luokkani oppilaat ovat ystävällisiä
ja auttavaisia

1

2

3

4

Luokkani oppilaat viihtyvät hyvin yhdessä

1

2

3

4

Muut oppilaat hyväksyvät minut sellaisena
kuin olen

1

2

3

4

Voin asennoitumisellani vaikuttaa
ilmapiiriin

1

2

3

4

1

2

3

4

Suhtautumiseni opettajia kohtaan on positiivinen 1

2

3

4

Suhtautumiseni muita oppilaita kohtaan
on positiivinen

14. Ympyröi kaikki ne väittämät, jotka kuvaavat kouluasi
1. Koulussani oppilailla on hyvin vaikutusmahdollisuuksia
2. Kouluni ilmapiiri on avoin ja keskusteleva
3. Koulussani on paljon yhteisiä tapahtumia
4. Koulussani on helppo ystävystyä
5. Koen turvalliseksi ilmaista itseäni ja mielipiteitäni koulussa
6. Opiskelijoiden mielipiteitä arvostetaan koulussa
7. Muu, mikä?____________________

VIIHTYVYYS
15. Seuraavassa on viihtyvyyteen
liittyviä väittämiä

Täysin
Jokseenkin
eri mieltä eri mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Täysin
samaa mieltä

Koulurakennus on viihtyisä

1

2

3

4

Luokat ovat riittävän tilavia

1

2

3

4

Koulun piha on viihtyisä

1

2

3

4

Menen mielelläni kouluun

1

2

3

4

Pidän koulussa olemisesta

1

2

3

4

Koulussani on mukava tunnelma

1

2

3

4

Tunnen kuuluvani tähän kouluun

1

2

3

4

Koulumme säännöt ovat oikeudenmukaiset

1

2

3

4

Kouluni ilmapiiri on rento

1

2

3

4

Kouluni on opiskelijamyönteinen

1

2

3

4

KOULUTYÖSKENTELY
16. Seuraavassa on koulutyöskentelyyn
liittyviä väittämiä

Täysin
eri mieltä

Jokseenkin Jokseenkin Täysin
eri mieltä
samaa mieltä samaa mieltä

Pidän koulussa tehtävistä asioista

1

2

3

4

Opiskelutahti on sopiva

1

2

3

4

Koen opiskelussa onnistumisen iloa

1

2

3

4

Olen vastaanottavainen uusille asioille
ja ihmisille
Koen kiinnostukseni opiskella hyväksi

1

2

3

4

1

2

3

4

Oppitunneilla on hyvä työrauha

1

2

3

4

Olen poissa koulusta huonon ilmapiirin
vuoksi
Olen usein jännittynyt tunneilla

1

2

3

4

1

2

3

4

Tunnelma on kireä

1

2

3

4

Minulla on liikaa koulutyötä

1

2

3

4

Koulutyö on minusta vaikeaa

1

2

3

4

17. Tulisiko ilmapiiriin liittyviä asioita käsitellä koulussa ja millä tavoin aihetta voisi lähestyä?

18. Voitko nimetä jonkin oppiaineen, jossa ilmapiiri on paras? Mitä luulet, miksi se on paras?

19. Mikä mielestäsi lisäisi yhteishenkeä koulussasi?

20. Mikä mielestäsi lisäisi yhteishenkeä luokassasi?

21. Mikä parantaisi työskentelyn ilmapiiriä ja miten koulusi ilmapiiriä voitaisiin kehittää?

22. Mitä muuta haluaisit sanoa?

KIITOS VASTAUKSESTASI!
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Boxplot kuvat 13–22

Kuva 13 Oppilassuhteet summamuuttuja taustatekijöittäin

Kuva 14 Opettajasuhteet summamuuttuja taustatekijöittäin

Kuva 15 Hyväksyntä summamuuttuja taustatekijöittäin

Kuva 16 Turvallisuus summamuuttuja taustatekijöittäin

Kuva 17 Viihtyminen summamuuttuja taustatekijöittäin

Kuva 18 Oppimisvire summamuuttuja taustatekijöittäin

Kuva 19 Jännittyneisyys summamuuttuja taustatekijöittäin

Kuva 20 Kuormittavuus summamuuttuja taustatekijöittäin

Kuva 21 Koulun ilmapiirikokemus muuttuja taustamuuttujittain

Kuva 22 Oppituntien ilmapiiri summamuuttuja taustamuuttujittain

