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Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on luoda kokonaiskuva oppimisilmapiirin käsitteestä 

ja selvittää, kuinka se kasvatustieteen tutkimuksessa ymmärretään. Lisäksi tarkoituksena on 

saada selville, millaisia keinoja myönteisen oppimisilmapiirin edistämiseksi alan tutkimuskir-

jallisuudessa esitetään. Tutkielma on toteutettu teoreettisena kirjallisuuskatsauksena, jossa pää-

määränä oli löytää kirjallisuudesta vastauksia esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tulosten ana-

lyysi- ja esittämisvaiheissa käytän narratiivista synteesiä, jossa tutkimusmateriaalin tarkastelun 

tuottamat tulokset yhdistetään. Tutkimusprosessin vaiheiden tarkka kuvaaminen sekä tutki-

muskirjallisuuden monipuolisuus vahvistavat tutkielman luotettavuutta ja yleistettävyyttä.  

Tutkimuskirjallisuudessa oppimisilmapiiri ymmärretään kaikkien luokassa oppilaiden ja opet-

tajan välillä sekä oppilaiden keskuudessa tapahtuvien ryhmäprosessien summaksi. Se on moni-

ulotteinen konstruktio, joka käsittää koulun tai luokkahuoneen sosiaalisen, emotionaalisen, 

opetuksellisen, sekä fyysisen tason. Tärkeimmät tekijät myönteisen oppimisilmapiirin synty-

miselle ovat koettu turvallisuudentunne, yhteisön jäseneksi kasvamista tukeva sosiaalinen ym-

päristö, tunnetaitojen kehittymistä tukeva emotionaalinen ympäristö, sekä toimiva oppimis- ja 

fyysinen ympäristö. Myös opettajan ammattitaidolla ja persoonalla on keskeinen rooli turvalli-

sen, luottamuksellisen, yhteisöllisen ja välittävän ilmapiirin sekä avoimen vuorovaikutussuh-

teen mahdollistajana. Toimiva oppimisilmapiiri on myönteinen, oppilaita tukeva ja tasa-arvoi-

nen. 

Positiivisella oppimisilmapiirillä on kokonaisvaltainen myönteinen vaikutus oppilaan kognitii-

visiin taitoihin, koulumenestykseen, oppimiseen sekä psyykkissosiaaliseen kehitykseen ja -hy-

vinvointiin. Myös koettu sisäinen motivaatio oppimista kohtaan, osallistuminen, odotukset sekä 

kouluviihtyvyys ovat korkealla tasolla. Myönteinen ilmapiiri parantaa lisäksi oppilaiden käyt-

täytymistä, ennaltaehkäisee käytöshäiriöitä, levottomuutta ja kiusaamista, vähentää masennuk-

sen sekä yksinäisyyden kokemista sekä edistää oppilaiden itsetuntoa, resilienssiä ja koettua pe-

rusturvallisuutta. Organisaatiotasolla oppimisilmapiiriä voi kehittää etenkin oppilaslähtöisen, 

ajanmukaisen pedagogiikan myötä. Luokkatasolla kehittämiskeinoiksi nähtiin luottamuksellis-

ten vuorovaikutussuhteiden kehittäminen, kannustava palaute sekä positiivisen käyttäytymisen 

vahvistaminen kouluyhteisön yhdessä laatimien toimintasääntöjen avulla. Oppimisilmapiiriä 

kehittäessämme tuemme samalla monipuolisesti oppilaan kasvua ja oppimista. 

Tutkielma on aihepiiriltään ajankohtainen ja tärkeä; oppimisilmapiiriä kehittämällä on mahdol-

lista löytää ratkaisuja oppilaiden levottomuuden ja kiusaamisen ehkäisemiseksi sekä edistää 

myönteisen vuorovaikutussuhteen, oppimisen ja sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä. 
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1 Johdanto 

Millainen luokan ilmapiirin tulisi olla, jotta oppiminen mahdollistuisi parhaalla mahdollisella 

tavalla? Kuinka tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua hyvinvoivaksi ja aktiiviseksi yhteisön 

jäseneksi? Mistä tekijöistä hyvä oppimisilmapiiri syntyy? Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkas-

telen oppimisilmapiirin käsitettä ja sitä, kuinka se alan kirjallisuudessa määritellään. Tarkaste-

len myös sitä, mistä osatekijöistä oppimisilmapiiri muodostuu ja kuinka myönteistä oppimisil-

mapiiriä voidaan edistää koulun ja luokan tasolla. Tavoitteenani on pyrkiä ymmärtämään, mil-

lainen ilmapiiri saa meidät kiinnostumaan uusista asioista ja innostumaan oppimisesta. 

 

Kiinnostukseni aihetta kohtaan heräsi kyläkouluja käsitelleen kandidaatintyöni tekemisen yh-

teydessä, kun pienten koulujen pedagogiikan suurimmaksi vahvuudeksi ilmeni myönteinen ja 

oppimiselle suotuisa ilmapiiri. Myös kehkeytyvän opettajuuteni ja ammattitaidon kannalta näin 

hyödylliseksi perehtyä siihen, mistä seikoista positiivinen oppimisilmapiiri muodostuu. Tarkoi-

tuksenani oli alun perin tutkia nimenomaan kyläkoulujen oppimisilmapiiriä, ja ehdin jo kerätä 

aineiston liittyen kyläkoulun oppilaiden käsityksiin oppimisilmapiiristä. Lopulta päädyin kui-

tenkin käsittelemään nimenomaan oppimisilmapiirin käsitettä, sillä aikaisempaa kattavaa koon-

tia aiheesta ei ole suomeksi tehty. Aihe on myös ajankohtainen; tuorein Perusopetuksen ope-

tussuunnitelman perusteet 2014 korostaa oppimista edistävän, kannustavan, rauhallisen ja tur-

vallisen ilmapiirin luomista (Opetushallitus, 2016, 47, 72, 79, 149, 156). Lisäksi keskustelu 

kouluyhteisöjen hyvinvoinnista, kouluviihtyvyydestä sekä opetuksen laadusta on eri medioissa 

viime aikoina ollut aktiivista. 

 

Tutkielma on toteutettu teoreettisena kirjallisuuskatsauksena, jossa päämääränä oli löytää kir-

jallisuudesta vastauksia tutkimuskysymyksiin. Teoreettisen katsaus valikoitui tutkimuksen työ-

tavaksi vähitellen, kun teoreettista viitekehystä valmistellessani ymmärsin aihepiirin moninai-

suuden ja toisaalta kattavan suomenkielisen koonnin puuttumisen. Aiempaan englanninkielistä 

tutkimusta aiheesta on sen sijaan tehty huomattavasti enemmän, etenkin Yhdysvalloissa (Am-

brose, Bridges, Barr, 2016; CITL, 2013; Cohen, 2013; DiPietro, & Lovett, 2010; Freiberg & 

Stein, 1999; National School Climate Center, 2017; Schmuck & Schmuck, 1978; Zedan, 2010). 

Suomeksi aihetta ovat sivunneet mm. Kauppila, (2006), Lindh (1992), Laine (2005), Määttä ja 

Uusiautti (2012) sekä Salovaara ja Honkonen (2011). 
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Käsitän oppimisilmapiirin moniulotteisena konstruktiona, joka sisältää koulun tai luokkahuo-

neen sosiaalisen-, opetuksellisen-, fyysisen- sekä emotionaalisen tason (Ambrose et al., 2010, 

170; Barr, 2016, 7; CITL, 2013; Freiberg & Stein, 1999, 11; National School Climate Center 

[NSCC], 2017; Schmuck & Schmuck, 1978, 35; Tableman, 2004, 3; Zedan, 2010, 75). Oppi-

misilmapiiriä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, erityisesti oppimisen näkökulmaa silmällä pi-

täen. Koska pyrkimyksenäni oli saada tietoa oppimisilmapiiristä kirjallisuuden avulla, päädyin 

käyttämään tiedonkeruumenetelmänä systemaattista kirjallisuuskatsausta. Systemaattisen kir-

jallisuuskatsauksen avulla on mahdollista hahmottaa olemassa olevien tutkimusten kokonai-

suutta sekä muodostaa tarkka ja luotettava kuvaus valitusta aihealueesta, kun tietyn aiheen tut-

kimuksia kootaan yhteen (Aveyard, 2007, 11–15; Johansson, 2007, 3; Kitchenham, 2004, 1–5; 

Torgerson, Hall & Light, 2012, 219). 

Tutkielman alussa perehdyn oppimisilmapiirin problematiikkaan. Määrittelen käsitteen ja sen 

yhteyden oppimisympäristön ja koulukulttuurin käsitteisiin. Tämän jälkeen käsittelen oppimis-

ilmapiirin merkitystä oppimisen, sosiaalisen hyvinvoinnin sekä psyykkisen kehityksen kan-

nalta. Myönteisen oppimisilmapiirin osatekijät-kappaleessa esitän koonnin positiivista oppi-

misilmapiiriä edistävistä tekijöistä. Seuraavaksi esittelen alan kirjallisuudessa esiin tuotuja kei-

noja positiivisen oppimisilmapiirin luomiseksi ja edistämiseksi sekä koulu- että luokkatasolla. 

Viimeisenä pohdin tuloksia liittäen ne yleiseen keskusteluun laadukkaasta ja hyvinvointia ko-

konaisvaltaisesti tukevasta opetuksesta ja esitän mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  

Pidän oppimisilmapiiriä merkittävänä oppilaiden oppimistaitoihin, sosiaalisiin taitoihin, itse-

tuntoon sekä oppimistuloksiin keskeisesti vaikuttavana tekijänä. Tutkielman avulla olen pyrki-

nyt osaltani lisäämään yleistä tietämystä aiheesta sekä tuottamaan siitä tiiviin, helppolukuisen 

ja ajankohtaisen katsauksen alan tutkimuskirjallisuuteen. Samalla olen pyrkinyt hankkimaan 

itselleni tietoutta tulevaa ammattiani varten, sillä näen luokanopettajuuden yhtenä keskeisim-

mistä oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista edistävistä tekijöistä. Koen, että 

aiheeseen perehtymisestä on ollut minulle runsaasti hyötyä; se on sekä lisännyt kiinnostustani 

oppimisen tukemista kohtaan, että täydentänyt opettajankoulutuksessa saamaani ammattitaitoa. 

Tutkielma on mielestäni merkittävä, sillä tutkimuskirjallisuutta kokoamalla laajennan osaltani 

yleistä tietoutta tärkeään aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta. Perehdyn työssä erityisesti myön-

teistä ilmapiiriä edistäviin osatekijöihin, sillä näen positiivisen ilmapiirin omaavan oppimisyh-

teisön vaikuttavan kauaskantoisesti sekä oppimistaitoihin että oppilaan tulevaan elämään. Olen 

rajannut aihepiirin käsittelemään nimenomaan myönteisen oppimisilmapiirin osatekijöitä, sillä 

uskon tämän olevan yksi keskeisimmistä kasvatustieteen nousevista trendeistä tulevaisuudessa. 
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2 Tutkimuksen rajaus 

Tässä kappaleessa käsittelen tutkimuksen tarkoituksen ja esittelen tutkimuskysymykset. Tämän 

jälkeen avaan kirjallisuuskatsausta tiedonkeruumenetelmänä, syvennyn systemaattiseen kirjal-

lisuuskatsaukseen ja esitän tutkimuksen kulun sekä etenemisvaiheet esimerkkien avulla. 

2.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymysten avulla määritetään aineistoa koskevat hakukriteerit, joten tutkimuskysy-

mysten tulee olla kattavia, eksplisiittisiä eli selkeästi ilmaisuja ja tulkinnoiltaan toistettavissa 

olevia (Torgerson et al., 2012, 224). Tämän tutkielman tarkoituksena on luoda kokonaiskuva 

oppimisilmapiirin käsitteestä ja selvittää, kuinka se kasvatustieteen tutkimuksessa ymmärre-

tään. Lisäksi tavoitteena on saada selville, millaisia keinoja myönteisen oppimisilmapiirin edis-

tämiseksi kirjallisuudessa esitetään. Tutkimuskysymykset ovat: 

Miten oppimisilmapiiri määritetään alan kirjallisuudessa? 

Mistä osatekijöistä positiivinen oppimisilmapiiri muodostuu? 

Kuinka myönteistä oppimisilmapiiriä voidaan edistää koulun ja luokan tasolla? 

2.2 Kirjallisuuskatsaus tiedonhankintamenetelmänä 

Kirjallisuuskatsaus on systemaattinen, täsmällinen ja toistettavissa oleva laadullisen tutkimuk-

sen menetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa, arvioida ja syntetisoida erilaisia tutkimustöitä. 

Kirjallisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkea aiheesta tarjolla olevaa tutkimustietoa. 

(Aveyard, 2007, 11–17; Baumeister & Leary, 1997, 311; Blaxter, Hughes & Tight, 2010, 121–

122; Collins & Fauser, 2005, 103; Murphy, 2012, 98–90.) Kirjallisuuskatsauksen avulla voi-

daan tuottaa yhteenvetoja valitun tieteenalan olemassa olevasta tutkimuksesta, jolloin pyrki-

myksenä on sisällyttää mukaan aihetta koskeva keskeinen, ajankohtainen ja relevantti tieto 

(Baumeister & Leary, 1997, 312; Blaxter et al., 2010, 127; Fink, 2005, 3). Kirjallisuuskatsauk-

sessa kootun tutkimuskirjallisuuden sisältämä teoria, metodologia ja tutkimusdata ikään kuin 

keskustelevat kirjoittajan valikoinnin ja tutkimustietoa koskevan argumentoinnin myötä (Blax-

ter et al., 2010, 127; Hirsjärvi, Remes, Sajavaara & Sinivuori, 2009, 115).  Pyrkimyksenä on 

osoittaa lukijalle tutkimusaiheen keskeiset näkökulmat, metodiset ratkaisut, tärkeimmät tutki-
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mustulokset sekä esittelemään johtavat tutkijanimet (Hirsjärvi et al., 2009, 115). Kirjallisuus-

katsauksessa pyritään määrittämään, mistä näkökulmasta jotakin aihetta on aiemmin tutkittu 

(Aveyard, 2007, 15; Hirsjärvi et al., 2009, 115). Kirjallisuuskatsauksessa olennaista on pyrkiä 

kriittiseen, analyyttiseen ja erilaisia näkökulmia ja tuloksia toisiinsa suhteuttavaan, synteesiä 

luovaan toteutustapaan, johon seuloutuu ainoastaan asianmukainen, suoraan tutkimusaiheeseen 

liittyvä kirjallisuus (Hirsjärvi et al., 2009, 115). 

Baumeister ja Leary (1997, 312) toteavat, että kirjallisuuskatsauksen avulla voidaan kehittää, 

rakentaa ja arvioida olemassa olevia teorioita sekä rakentaa aiemman tutkimustiedon avulla 

kokonaiskuva määrätystä asiakokonaisuudesta. Finkin (2005, 3) mukaan tutkimuskirjallisuu-

teen perustuva kirjallisuuskatsauksella pyritään systemaattiseen, täsmälliseen ja toistettavissa 

olevaan tutkimustietoon, jonka avulla voidaan arvioida, tunnistaa ja tiivistää valmista tutkimus-

aineistoa ja niiden johtopäätöksiä. Kirjallisuuskatsauksen laatiminen on opiskelijalle erinomai-

nen oppimisen mahdollisuus (Hirsjärvi et al., 2009, 115). 

Collins ja Fauserin (2005, 103), Ferrarin (2015, 230) sekä Murphyn (2012, 98–90) mukaan 

kirjallisuuskatsauksen kaksi päätyyppiä ovat narratiivinen ja systemaattinen kirjallisuuskat-

saus. Näistä narratiivinen katsaus tarjoaa katsauksen laajaan tutkimusaineistoon helposti luet-

tavassa muodossa, kun systemaattinen kirjallisuuskatsaus tarjoaa tietoa tarkkojen kriteerien 

myötä rajatusta aineistosta (Murphy, 2012, 89–90). Kuvailevan tutkimusotteen myötä narratii-

vinen katsaus auttaa myös saattamaan tutkimustietoa ajan tasalle (Salminen, 2006, 7). Murphyn 

(2009, 90) mukaan kirjallisuuskatsauksen etuna pidetään sen parempaa objektiivisuutta, toi-

saalta Ferrari (2015, 230–231), Collings ja Fauster (2005, 103–104) sekä Yuan ja Hunt (2009, 

1087–1089) näkevät systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ongelmana nimenomaan objektiivi-

suuden puutteen tutkimuskoosteen sisältämien yksittäisten tutkimusten sisällön suhteen. 

Integroiva kirjallisuuskatsaus yhdistää narratiivisen ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

ominaisuuksia tarjoten laajan ja monipuolisen kuvan tutkittavasta aiheesta. Se helpottaa myös 

kirjallisuuden tarkastelua, kriittistä arviointia ja syntetisointia. (Torraco, 2005, 356.) Integroi-

vassa kirjallisuuskatsauksessa erilaisin metodologisin lähtökohdin tehdyt tutkimukset sallitaan 

tutkimusanalyysin pohjaksi, kun tutkimusaineistoa ei narratiivisen analyysin tapaan seulota 

yhtä tarkasti, kuin systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa (Salminen, 2011, 8–9). Viitaten 

Cooperin (1989) integroivaa kirjallisuuskatsausta koskevaan näkökulmaan Salminen (2011, 9) 

toteaa integroivan kirjallisuuskatsauksen eroavan vain vähän systemaattisesta katsauksesta, ja 
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lisää integroivan kirjallisuuskatsauksen olevan yhdysside narratiivisen ja systemaattisen kat-

sauksen välillä. 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus eroaa tavanomaisesta kirjallisuuskatsauksesta järjestelmäl-

lisen toimintaprotokollansa vuoksi. Tutkimusta edeltävä järjestelmällinen tiedonhakustrategi-

oiden määrittäminen tähtää mahdollisimman runsaan ja relevantin aineiston löytämiseen. Sa-

maa järjestelmällisyyttä toteutetaan myös tiedon dokumentoinnissa ja valikoinnissa etenkin 

kvantitatiivisista meta-analyysiä käyttävissä kirjallisuuskatsauksissa. (Kitchenham, 2004, 2.) 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keskeisiä piirteitä ovat läpinäkyvä, kokonaisvaltainen et-

sintästrategia, selkeät sisällyttämis- ja poissulkemisperiaatteet sekä selkeät menetelmät tutki-

musten laadun arvioimiseksi ja tutkimustulosten syntetisoimiseksi (Johansson, 2007, 4–5; Tor-

gerson et al., 2012, 219).  Systemaattista kirjallisuuskatsausta käytetään kokoamaan tietoa ole-

massa olevista tutkimuksista, paljastamaan lisätutkimusta edellyttäviä asioita sekä tarjoamaan 

taustatietoa uusille tutkimuksille ja tutkimuskysymyksille (Khan, Kunz & Antes, 2003, 118; 

Kitchenham, 2004, 2). Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen etuna on, että se kokoaa tietoa 

tutkimuskohteesta laajasti ja monipuolisesti. Huonona puolena voidaan puolestaan pitää syste-

maattisen kirjallisuuskatsauksen työläyttä. (Kitchenham, 2004, 2.) Systemaattinen kirjallisuus-

katsaus on keino tunnistaa, arvioida ja tulkita kaikkia saatavilla olevia tutkimuksia, jotka liit-

tyvät tiettyyn tutkimuskysymykseen, aihealueeseen tai mielenkiinnon kohteeseen. Systemaat-

tisessa kirjallisuuskatsauksessa tavoitteena on puolueeton, tarkka, arvioiva ja luotettava kuvaus 

valitusta aihealueesta. (Kitchenham, 2004, 1–5.) 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa pyritään asettamaan tarkkaan määriteltyjä tutkimus-

kysymyksiä, joihin haetaan tietoa systemaattisesti, riippumattomasti ja puolueettomasti käyttä-

mällä systemaattista ja selkeää tiedonhankintatapaa ja arviointia. Tarvittaessa voidaan käyttää 

myös meta-analyysiä tutkimustulosten tiivistämiseksi. (Blaxter et al., 2010, 124; Moher, Libe-

rati, Tetzlaff &Altman, 2009, 2.) Tutkimuskysymysten valinta on oleellinen, metodologinen ja 

menettelytapaa koskeva päätös (Torgerson et al., 2012, 221). Materiaalin hakuprosessissa eli 

kirjallisuushaussa pyritään löytämään aiheen kannalta relevanttia kirjallisuutta. Materiaalin ar-

vioinnilla ja ymmärtämisellä viitataan materiaalin kriittisen arvioinnin tärkeyteen suhteessa 

omiin tutkimuskysymyksiin. (Blaxter et al., 2010, 122.) Tutkimusten arvoa suhteessa tutkitta-

vaan aiheeseen arvioidaan ja tuloksista muodostetaan synteesi. Tavoitteena on myös tiedon 

saattaminen helposti lähestyttäväksi ja saatavilla olevaksi. Oleellista on myös tutkimuksen vai-

heiden kuvailu loppuraportissa, mikä mahdollistaa kriittisen arvioinnin ja toistettavuuden. 

(Blaxter et al., 2010, 124.) 
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Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tutkimussuunnitelmasta käytetään nimitystä proto-

kolla. Tällä tarkoitetaan tutkimuksen toteuttamista ja aineistonkeruuta koskevaa suunnitelmaa, 

jonka avulla vältytään puolueellisilta valinnoilta ja tulkinnoilta (Torgerson et al., 2012, 221–

222). Protokollan myötä tutkimustulosten läpinäkyvyys, siirrettävyys ja toistettavuus paranevat 

(Boaz, Ashby & Young, 2002, 4). Vaikka Torgerson et al. (2012, 222) pitävät aineistonkeruun 

ennalta koskevaa suunnitelmallisuutta tärkeänä, he toteavat tutkimusmenetelmän muutoksen 

olevan mahdollista, mikäli se on perusteltua. Myös Ryan (2013, 2) toteaa protokollamuutoksen 

olevan mahdollista, mikäli se on rationaalisesti perusteltua. Tästä syystä en pidä tutkielmani 

muuttunutta metodologista lähestymistapaa ongelmallisena, vaan perusteltuna ja järkevänä rat-

kaisuna. 

2.3 Tutkimusprosessin vaiheet 

Oheisessa kirjallisuuskatsauksessa on sekä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, kuvailevan 

eli narratiivisen kirjallisuuskatsauksen ja niiden välillä olevan integroivan kirjallisuuskatsauk-

sen piirteitä. Tutkielmani toteutustapa sisältää osittain tiukkaa systemaattista kirjallisuuskat-

sausta väljemmän narratiivisen yleiskatsauksen piirteitä (vrt. Salminen, 2011, 6). Narratiivisen 

kirjallisuuskatsauksen yleisimmän muodon, narratiivisen yleiskatsauksen tarkoituksena on tii-

vistää aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja tuottaa ajan tasalla olevaa tutkimustietoa kuvailevan syn-

teesin avulla (Baumeister & Leary, 1997, 311; Salminen, 2011, 6). 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on koota yhteen oppimisilmapiiriä koskevaa tutki-

mustietoa tietyiltä osin Baumeister ja Learyn (1997, 312) esittämän narratiivisen kirjallisuus-

katsauksen mukaisesti. Baumeister ja Leary (1997, 312) toteavat narratiivisen kirjallisuuskat-

sauksen sopivan hyvin ilmiöiden kuvailemiseen esimerkiksi opettajille suunnattavaa tietokat-

sausta varten. Tiedonhankinnan- ja synteesinmuodostamistapana Baumeister ja Learyn (1997, 

312) esittämä kuvaileva kirjallisuuskatsaus sopii näin ollen osittain tutkielmalleni asettamiin 

tavoitteisiin. Salminen (2011, 8) toteaa integroivan otteen sallivan erilaisin metodisin lähtökoh-

din tehdyt tutkimukset analyysin pohjaksi. Koska pyrkimyksenä oli muodostaa mahdollisim-

man kattava kokonaiskuva oppimisilmapiirin käsitteestä, katson eri kirjallisuuskatsauksen nä-

kökulmia yhdistävän integroivan tutkimusmetodin hyödyntävän lopputulosta hyvin. 

En koe narratiivisen ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen yhdistämistä ongelmallisena, sillä 

sekä Ferrari (2015, 231) että Wong, Greehalg, Westhorp, Buckingham ja Pawson (2013, 2) 

toteavat tutkimuskohtaisia sovellettuja metodeja sisältävän realistisen synteesianalyysin olevan 



11 

 

hyödyllinen tapa muokata tiedonhaun ja tulossynteesin keinoja tutkimuskohtaisesti. Realistinen 

synteesianalyysi sopii tutkielmaani myös Wongin et al. (2015, 13) kuvaaman tutkimuskohtai-

sen joustavuutensa takia. 

Oheisen pro gradu- tutkielman protokollana on käytetty yleisiä systemaattisen kirjallisuuskat-

sauksen toteuttamisperiaatteita, vaikka tutkielman toteutus poikkeaakin joissain määrin syste-

maattisen kirjallisuuskatsauksen protokollasta. Tutkielman alkuvaiheessa hakukriteereitä ei 

määritelty täysin sitovasti, sillä työn alkaessa tarkoituksena ei vielä ollut laatia työtä nimen-

omaan systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, vaan etsiä tietoa fenomenografisen tutkimuk-

sen teoreettista viitekehystä varten. Työn edetessä tutkimuksen luonne muuttui, kun aihepiirin 

laajuus ja toisaalta aihepiiriä kokoavan suomenkielisen kirjallisuuskatsauksen puuttuminen joh-

tivat luontevasti työn toteutustavan vaihtumiseen. Näin ollen tiedonhaku tapahtui pääsääntöi-

sesti Morganin (2008, 816) kuvaaman niin kutsutun lumipallohaun kautta, jossa uusia aihee-

seen liittyviä tutkimusartikkeleja löydetään aiemmin löydettyjen artikkelien viittausten kautta. 

Nimensä mukaisesti aineisto kasvaa hakumenetelmällä tyypillisesti nopealla tahdilla (Morgan, 

2008, 816–817; Wohlin, 2014, 4). Wohlinin (2014, 9–10) mukaan lumipallohaku voi olla hyö-

dyllinen vaihtoehto perinteisemmille tietokantahauille kirjallisuuskatsauksia laadittaessa. 
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Kuvio 1. Lumipallohaun prosessi Wohlinia (2004) mukaillen. 

Etenin kirjallisuuskatsauksen tiedonhaussa Wohlinin (2004, 4) kuvaaman lumipallohaun puit-

teissa, pääosin takaperin suoritettavaa lumipallohakua käyttäen. Tällöin uusia aiheeseen liitty-

viä artikkeleita etsitään aihepiiriin sopivien artikkeleiden lähdeluetteloista. Lähtökohtana olivat 

asiasanat classroom climate, learning climate, school climate ja oppimisilmapiiri. Etsin artik-

keleita yliopiston kirjaston tarjoamissa tietokannoissa (Oula-Finna, ProQuest, Ebsco), sekä 

verkkohakuina mm. Eric-, Google Scholar-, Google Books-, Taylor & Francis Online- sekä 

ResearchGate-tietokannoissa. Tutkimuksen onnistumisen takaamiseksi kirjallisuuskatsauk-

sessa on tapana määrittää sisäänotto- ja poissulkukriteerit, joilla avulla rajataan katsannon koh-

teeksi ainoastaan aiheen kannalta relevantit tutkimukset (Johansson, 2007, 6; Metsämuuronen, 

2009, 48). Valikoin tarkasteltavaksi ottamani artikkelit sen mukaan, vastasivatko ne aihepiiril-

tään edellä mainittuja asiasanoja. Pyrin myös valikoimaan pääpiirteissään sellaisia artikkeleja, 
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jotka olivat sekä vertaisarvioituja, että arvostetuissa tieteenalan lehdissä julkaistuja. Lisäksi py-

rin käyttämään artikkeleja, jotka oli julkaistu viimeisen 20 vuoden aikana. Näiden kriteerien 

osalta käytin myös harkintaa. Sisällytin esimerkiksi mukaan myös muutamia sisäänottokritee-

reitä vanhempia artikkeleja, mikäli ne olivat aiheen kannalta olennaisia ja mikäli monet muut 

artikkelit viittasivat kyseisiin lähteisiin. Lisäksi sisällytin mukaan artikkeleja, jotka eivät olleet 

vertaisarvioituja. Tällaisia ovat muutamat kotimaiset kasvatuskirjallisuuden artikkelikokoel-

mat. Pyrin työssäni noudattamaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen periaatteita parhaani 

mukaan, vaikka opinnäytetöissä kirjallisuuskatsaukselta ei vielä edellytetäkään täydellistä sys-

temaattisuutta (Aveyard, 2007, 17). 

Taulukko 1. Kirjallisuuskatsauksen sisäänotto- ja poissulkukriteerit 

SISÄÄNOTTOKRITEERIT POISSULKUKRITEERIT 

- Mielellään enintään 20 vuotta vanhat artik-

kelit (1998–2018) 

- Saatavana joko suomen- tai englanninkieli-

sinä 

- Vertaisarvioitu, mikäli mahdollista 

- Koko artikkeli on löydyttävä ilmaiseksi 

 

- Yli 20 vuotta vanhat artikkelit 

- Julkaisukielenä jokin muu kuin suomi tai 

englanti 

- Ei mielellään artikkeleja, joista puuttuu ver-

taisarviointi 

- Maksullinen artikkeli tai saatavilla vain 

abstrakti 

 

Tutkielman toteutus noudattaa pääpirteittäin Hemingwayn (2009, 4–5), Khan, Kunz ja Antesin 

(2003, 118–121), Kitchenhamin (2004, 7–10) sekä Torgersonin et al. (2012, 220) kuvaaman 

systemaattisen kirjallisuuskatsauksen etenemisprosessin päälinjauksia, jotka ovat 1) tutkimus-

kohteen valinta ja tutkimuskysymysten asettaminen, jossa identifioidaan tutkimuksen tavoite ja 

käytettävä strategia 2) relevantin tutkimusaineiston määrittely ja tutkimusaineiston kerääminen 

3) tutkimuksen ja tutkimustiedon laadun arviointi 4) tutkimustiedon jäsentely ja tulkinta 5) ra-

portointivaihe ja synteesin muodostaminen kootusta tutkimustiedosta, jolloin koottu tieto koos-

tetaan kirjalliseen muotoon. Cooper (1989) tiivistää integroivan kirjallisuuskatsauksen vaiheet 

käytännössä samankaltaisen jaottelun kautta (Salminen, 2011, 9). Finkin (2005, 3–5) syste-

maattista kirjallisuuskatsausta selventävä malli tarjoaa myös hyvin samankaltaisen jaottelun, 

jossa poikkeuksena Fink (2005, 3–5) esittää hakutermien ja tietokantojen valinnan omina eril-

lisinä vaiheina. 
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Vaikka Salmisen (2011, 4) mukaan tutkimustekniikkana kirjallisuuskatsaus kuuluu kvalitatii-

visten ja kvantitatiivisten metodien yhdistelmään (mixed methods), oheinen tutkielma edustaa 

puhtaasti laadullista tutkimussuuntausta. Hemingwayn (2009, 1) sekä Kitchenhamin (2004, 1–

5) mukaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen pyrkimyksenä on esittää puolueeton ja kattava 

yhteenveto tutkimushavainnoista. Tutkielman tulosten analyysi- ja esittämisvaiheissa käytän 

narratiivista synteesiä, jossa tutkimusmateriaalin tarkastelun tuottamat tulokset yhdistetään. 

Narratiivisessa synteesissä pyritään etsimään tutkimustulosten yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia 

vertailemalla eri tutkimuksista saatua tietoa. (Baumeister & Leary, 1997, 311; Ryan, 2013, 1–

5; Torgerson et al., 2012, 221.) Tässä työvaiheessa aineistomateriaalin jäsentäminen tapahtuu 

yhdistelemällä samaa aihepiiriä koskevia viittauksia. Tutkijan ajatusprosessin myötä tutkimus-

tieto tiivistyy ja jäsentyy vähitellen, kun tutkija vertailee ja yhdistää tutkimusaineistoa kriittisen 

tutkimusotteen kautta. (Baumeister & Leary, 1997, 315–318.) 
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3 Oppimisilmapiirin problematiikka 

Tässä kappaleessa määrittelen oppimisilmapiirin käsitteen ja syvennyn oppimisilmapiirin, op-

pimisympäristön sekä koulukulttuurin käsitteellisiin eroavaisuuksiin. Tämän jälkeen havain-

noin oppimisilmapiirin yhteyttä sosioemotionaaliseen hyvinvointiin, psyykkiseen kehitykseen 

ja itsetuntoon. Seuraavaksi käsittelen negatiivisen oppimisilmapiirin haitallista vaikutusta op-

pimiseen ja erittelen syitä sen syntymiseen. Lopuksi havainnoin oppimisilmapiirin käsitteen 

huomioimista tuoreimmassa Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014:ssa. 

3.1 Käsitteen määrittely 

Oppimisilmapiiri (eng. school climate, classroom climate, learning climate) on moniulotteinen 

konstruktio, joka käsittää koulun tai luokkahuoneen sosiaalisen, opetuksellisen, sekä fyysisen 

tason. (Ambrose et al., 2010, 170; Barr, 2016, 7; CITL, 2013; Freiberg & Stein, 1999, 11; Na-

tional School Climate Center [NSCC], 2017; Schmuck & Schmuck, 1978, 35; Zedan, 2010, 

75.) Lisäksi oppimisilmapiiriin kytkeytyy olennaisesti emotionaalinen taso, jolla tarkoitetaan 

oppilaiden ja opettajan keskuudessa koululuokassa vallitsevaa tunneilmastoa (Ambrose et al., 

2010, 170; CITL, 2013; Tableman, 2004, 3; Zedan, 2010, 76). Oppimisilmapiirin ilmiötä mää-

riteltäessä pyritään tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti tätä konstruktiota erityisesti oppimisen 

näkökulmasta. 

Tässä tutkielmassa käsitteillä oppimisilmapiiri, luokkailmapiiri ja koulun ilmapiiri tarkoitetaan 

samaa ilmiötä. Lindh (1992) käyttää ilmiöstä nimitystä ilmasto. Itse olen päätynyt pääsääntöi-

sesti käyttämään ilmapiiri -sanaa, koska se on mielestäni kuvaavampi, yksiselitteisempi ja ym-

märrettävämpi. Käsite ilmasto ymmärretään usein sananmukaisesti ja sillä on tätä nykyä enem-

män muihin asioihin viittaavia merkityksiä. Haasteen aiheuttivat myös monet muut englannin-

kielisestä kirjallisuudesta poimitut moniselitteiset termit, kuten rapport, jonka tässä tutkiel-

massa käsitän positiivisena vuorovaikutussuhteena. Osa englanninkielisessä kirjallisuudessa 

esitetyistä ilmiöistä kuvailee ilmapiiriä vanhempien oppilaiden sekä opiskelijoiden parissa teh-

dyistä tutkimuksista. Näissä kuvaillut ryhmäilmiöt kuitenkin ovat yhteneviä nuorempien kou-

lulaisten parissa kuvattujen ilmapiiriin liittyvien ilmiöiden kanssa. Toisin sanoen, samat lain-

alaisuudet näyttävät pätevän kaikenikäisten oppilaiden keskuudessa. 

Suomenkielistä tutkimusta aiheesta on huomattavan vähän, sen sijaan kansainvälisiä tutkimuk-

sia koulun oppimisilmapiiristä on tehty runsaasti. Kirjallisuudessa esitetään paljon ilmapiirin 
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kehittämiseen liittyviä testejä ja malleja, joiden avulla erilaisten organisaatioiden hyvinvointia 

voidaan mitata. Tutkielmassani sivuutan ilmapiirin arvioimista tarkastelevat tutkimukset, jotka 

mielestäni vaatisivat kokonaan oman käsittelyn. Tässä luvussa keskityn luomaan katsauksen 

siihen, mitä oppimisilmapiirillä alan tutkimuskirjallisuudessa tarkoitetaan. Englanninkielisessä 

tutkimuskirjallisuudessa käytetään sekä koulun ilmapiirin (school climate), että luokan ilmapii-

rin (classroom climate) käsitteitä. Tässä tutkielmassa näen nämä käsitteet saman ilmiön mitta-

suhteiltaan erilaisina ilmenemismuotoina ja käsittelen niitä yhtenä kokonaisuutena, josta käytän 

nimitystä oppimisilmapiiri, joka on myös vakiintunut kielessämme eniten käytetyksi termiksi. 

Rinnakkaisista termeistä huolimatta oppimisilmapiirin käsite on kirjallisuudessa suhteellisen 

yhtenäinen. 

Ilmapiirissä yhdistyvät erilaiset opetusympäristön ryhmäprosessit, joita työstetään opettajan ja 

oppilaiden välillä sekä oppilaiden keskinäisessä kanssakäymisessä. Ilmapiiri muodostuu yksi-

lön sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa kokemista psykologisista tunteista ja kokemuksista. 

(Piispanen, 2008, 22.) Määttä ja Uusiautti (2012) toteavat oppimisilmapiirin syntyvän juuri op-

pilaan ja opettajan välisen vuorovaikutuksen kautta (vrt. Paalasmaa, 2014, 126). Lindh ja Sink-

konen (2009, 137–138) lisäävät, että ilmapiiri muodostuu kaikkien kouluyhteisössä toimivien 

oppilaiden, opettajien, vanhempien sekä ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutuksessa. Kou-

lun ilmapiiri ilmentää kaikkea sitä vuorovaikutusta, joka tapahtuu kouluyhteisössä (Haynes, 

Emmons & Ben-Avie, 1997, 322). 

Oppimisilmapiiriä koskevan tutkimuksen uranuurtajat Schmuck ja Schmuck (1978, 35) mää-

rittelevät oppimisilmapiirin kaikkien luokassa oppilaan ja opettajan sekä oppilaiden keskuu-

dessa tapahtuvien ryhmäprosessien summaksi. Tämä pitää sisällään mm. henkilöiden väliset 

suhteet, emotionaaliset suhteet, opetuksellisen tason, opettajan odotukset ja asenteet oppilaita 

kohtaan, kurinpidolliset asiat sekä oppilaiden iän asettamat näkökohdat (Kauppila, 2006, 125; 

Laine, 2005, 53, 191; Lintunen & Kuusela, 2009, 183; Loukas, 2017; Orpinas & Horne, 2006, 

80–105; Zedan, 2010, 76). Opettaja ja oppilaat voivat kokea luokan oppimisilmapiirin eri tavoin 

(Reid & Radhakirshnan, 2003, 264).  Barrin (2016, 5) mukaan opettajat kokevat luokkailma-

piirin usein positiivisempana, kuin mitä oppilaat sen näkevät. Luokan ilmapiiri heijastaa usein 

oppilaiden käsityksiä omasta oppimiskyvyistään (Reid & Radhakirshnan, 2003, 264).  

 

Schmuck ja Schmuck (1978, 36) täsmentävät luokan ilmapiirin olevan laaja konstruktio, joka 

koostuu oppilaiden tunteista kanssaoppilaita sekä opettajaa kohtaan. Oppilaiden kokemuksilla 
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luokan ilmapiiristä on suuri vaikutus oppimiseen, motivaatioon, tyytyväisyyteen sekä koulu-

menestykseen. Kun oppilaat ja opettaja tukevat toisiaan, itsetunto kehittyy ja oppilaiden älylli-

nen kapasiteetti pääsee parhaiten esille. Oppilaiden keskinäinen yhtenäisyyden tunne, sekä po-

sitiivinen kuva oppilaan omista taidoista edesauttavat myönteistä suhtautumista koulua koh-

taan. Positiivisessa luokkailmastossa oppilaiden odotukset keskinäistä koulusuoriutumista koh-

taan ovat korkealla. Tällöin oppilaat ja opettajat työskentelevät motivoituneena yhteisiä tavoit-

teita kohti, heidän itseluottamuksensa on korkealla tasolla, oppilaat tuntevat olonsa turval-

liseksi, osallistuvat aktiivisesti yhteiseen toimintaan, tuntevat olevansa arvostettu osa yhteisöä 

ja kokevat yhteyttä luokkatovereiden, luokan ja koulun kanssa. Luokan ilmapiiri sekä edesaut-

taa oppimista, että ilmaisee sitä, kuinka oppimistavoitteet ja opetussuunnitelma toteutuvat luok-

katasolla. (Schmuck & Schmuck, 1978, 36.) 

3.2 Oppimisilmapiirin, oppimisympäristön ja koulukulttuurin käsitteelliset erot 

Oppimisilmapiiri poikkeaa moniulotteisuutensa ja laajuutensa myötä oppimisympäristön käsit-

teestä. Oppimisympäristöt ovat yhteisöjä, tiloja, paikkoja, sekä käytänteitä, joissa oppiminen ja 

opiskelu tapahtuvat. Siihen kuuluvat myös opiskelussa käytettävät materiaalit, palvelut sekä 

välineet. (Opetushallitus, 2016, 30.) Oppimisilmapiiri on oppimisympäristöä moniulotteisempi 

käsite, jolla viitataan vallitsevaan mielialaan, asenteisiin, käytäntöihin sekä tunnelmaan, jonka 

oppilaat ja opettaja koulussa kokevat (Gulbrandson, 2012; Kauppila, 2006, 125; Laine, 2005, 

53, 191; Lintunen & Kuusela, 2009, 183; Loukas, 2017; Orpinas & Horne, 2006, 80–105; 

Schmuck & Schmuck, 1978, 36; Zedan, 2010, 76). Tablemanin (2004, 1–3) mukaan oppimis-

ilmapiirillä viitataan koulun tunnelmaan ja henkeen, ja se voi vaihdella koulujen kesken saman 

alueen sisällä. 

Kun yksittäinen koulu voi kehittää ilmapiiriä itsenäisesti, alueellisessa toimintakulttuurissa ta-

pahtuvat muutokset vaikuttavat koulun ilmapiiriin laajemmin (Tablemanin, 2004, 1–3). Ope-

tussuunnitelmat, koulun toimintamallit, viralliset ja epäviralliset säännöt sekä periaatteet, arvot 

ja kriteerit luovat yhdessä koulun organisaatiotason toimintakulttuurin eli koulukulttuurin pe-

rustan. Myös oppituntien ulkopuolinen toiminta, kuten teemapäivät, tapahtumat ja juhlat hei-

jastavat koulun toimintakulttuuria. Toimintakulttuuri vaikuttaa sekä kasvatukseen, opetukseen 

ja näin ollen myös oppimiseen. Hyvä toimintakulttuuri koostuu koulun pedagogisista periaat-

teista, säännöllisestä arvioinnista sekä keskustelevasta, luovasta ja myönteisestä oppimisilma-
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piiristä. Koulun toimintakulttuuri on kunnossa, kun jokainen oppilas kokee olevansa osa tur-

vallista ja hyvinvoivaa yhteisöä. (Jantunen & Haapaniemi, 2013, 185–192.) Koulukulttuurin ja 

koulun ilmapiirin käsitteillä kuvataan oppilaiden ja opettajien toimintaan vaikuttavaa kouluym-

päristöä (Tableman, 2004, 6). Tablemanin (2004, 6) mukaan koulun ilmapiiri vaikuttaa siihen, 

millaiseksi koulun toimintakulttuuri muodostuu. 

Deal ja Peterson (2009, 9) sekä Tableman (2004, 1–3) näkevät koulukulttuurin ja koulun ilma-

piirin erillisinä käsitteitä, joista ilmapiiri kuvaa koulun tunneympäristöä ja ihmissuhteita, kou-

lukulttuurin käsittäessä ilmiön laajemmin, pitäen sisällään myös koulun edustamat arvot, toi-

mintatavat sekä kielellisen tason. Koulukulttuuri koostuu jaetuista käsityksistä ja asenteista, 

jotka ovat luonteenomaisia jonkin alueen kouluyhteisöille. Koulun ilmapiiri ilmaisee organi-

saatiota koulun ja luokan tasolla. (Deal & Peterson, 2009, 9; Tableman, 2004, 1–3.) Cohen 

(2013, 413) ja NSCC (2007, 5) taas esittävät ilmapiirin, oppimisympäristön sekä koulukulttuu-

rin pitkälti päällekkäisinä termeinä. 

Oppimisilmapiiri vaikuttaa oppilaiden käyttäytymiseen, tietotasoon, koulusaavutuksiin, moti-

vaatioon, minäkuvaan sekä asenteisiin. Positiivisella oppimisilmapiirillä on yhteys sosiaalisiin 

sekä oppimiseen liittyviin taitoihin, se parantaa oppilaiden itsetuntoa ja edistää koulusuoritus-

ten tasoa. (Adelman & Taylor, 2005, 2; Cohen, 2013, 414; Fraser, 1989, 307; Haynes, 1997, 

322–327; Schmuck & Schmuck, 1978, 36; Tableman, 2004, 5.) 

3.3 Kognitiiviset taidot, koulumenestys ja oppiminen 

Positiivisen ilmapiirin omaavissa luokissa sitoutuminen opiskeluun on syvempää, ja osallistu-

minen, odotukset, pyrkimykset, pätevyyden tunteminen sekä edistyminen ovat korkealla tasolla 

(Orpinas & Horne, 2006, 80–105; Tableman, 2004, 5). Oppimista tukeva ilmapiiri on myöntei-

nen, oppilaita tukeva, tasa-arvoinen, demokraattinen ja sovittuja sääntöjä noudattava (Gul-

brandson, 2012; Loukas, 2017; Salo, 2009, 120–122; Salovaara & Honkonen, 2011, 12; Zedan, 

2010, 76). Oppilaan kykyihin luottava ja oppilasta arvostava positiivinen luokkailmapiiri vai-

kuttaa oppimiseen ja kognitiivisiin taitoihin (Cheng, 2013, 216; Frank & Rosen, 2010, 1, 12; 

Haahr, Nielsen, Hansen, & Jakobsen, 2005, 15; Johnson, 2001; Roffey, 2004, 57, 100; Schmuck 

& Schmuck, 1978, 36; Tableman, 2004, 5; Zakrzewski, 2013), jopa oppilaan omia kykyjä mer-

kittävämmin (Kautto-Knape, 2012, 127–128) ja vaikutuksen on havaittu kestävän useita vuosia 

(Hoy, Hannum, & Tschannen-Moran, 1998, 353). Myönteisellä ilmapiirillä on todettu olevan 

huomattava vaikutus kouluviihtyvyyteen sekä koulunkäynnin mielekkyyteen (Janhunen, 2013, 
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18; Liinamo & Kannas, 1995, 109; McNair & Johnson, 2009, 76–77; Samdal, Nutbeam, Wold 

& Kannas, 1998, 384; Schmuck & Schmuck, 1978, 36). Oppimismotivaatio vahvistuu, kun 

myönteinen sosiaalisen oppimisen ilmapiiri edesauttaa onnistumisen kokemusten saamista 

(Payton, Weissberg, Durlak, Dymnicki, Taylor, Schellinger & Pachan, 2008, 4–8; Schmuck & 

Schmuck, 1978, 36; Tableman, 2004, 5; Zakrzewski, 2013). Kun oppilas luottaa omiin ky-

kyihinsä ja luokassa vallitsee positiivinen, oppilaan kykyihin ja suoriutumiseen luottava ilma-

piiri, on oppilas todennäköisemmin optimaalinen koulusuoriutuja. Hyvä ilmapiiri siis kannus-

taa oppimaan. (Adelman & Taylor, 2005, 2; Kautto-Knape, 2012, 127–128; Schmuck & 

Schmuck, 1978, 36.) Rauhallinen ilmapiiri edistää myös työrauhaa (Opetushallitus, 2016, 72, 

79). Positiivisessa luokkailmapiirissä toimivien oppilaiden yleinen koulumenestys on korkeam-

malla tasolla verrattuna huonon oppimisilmapiirin omaaviin koululuokkiin (Schmuck & 

Schmuck, 1978, 36; Tablemanin 2004, 5). Ilmapiirin ohella merkittävimmät tekijät oppimisen 

edistämiseksi luokkahuoneessa ovat vuorovaikutus opettajan ja oppilaan välillä sekä opetuksen 

vastaaminen oppilaiden oppimistarpeisiin (Pianta & Stuhlman, 2004, 454–455). Positiivisen 

oppimisilmapiirin ja hyvän koulumenestyksen välinen suhde on toisistaan riippuvainen ja vas-

tavuoroinen; koulun ilmapiiri vaikuttaa oppimistuloksiin, mutta hyvien oppimistulosten myötä 

myös ilmapiiri paranee (Hoy et al., 1998, 353). 

3.4 Sosioemotionaalinen hyvinvointi 

Mok ja Flynn (2002, 279) toteavat positiivisen oppimisilmapiirin vaikuttavan myös oppilaiden 

elämänlaatuun ja hyvinvointiin (vrt. Haynes, 1997, 322; Janhunen, 2013, 97). Myönteisessä 

luokkailmapiirissä oppilaat voivat sosioemotionaalisesti tarkasteltuna paremmin (Adelman & 

Taylor, 2005, 2; Tableman, 2004, 5). Positiivinen, turvallinen ja kannustava kouluilmapiiri lisää 

oppilaiden hyvinvointia (Gulbrandson, 2012; Janhunen, 2013, 97; Opetushallitus, 2016, 27; 

Rasku-Puttonen, 2005, 97). Lisäksi positiivinen oppimisilmapiiri kehittää oppilaiden resiliens-

siä, eli ihmisen kykyä selviytyä stressistä ja elämän vastoinkäymisistä (Cohen, 2013, 420–421). 

Myönteinen ilmapiiri parantaa myös oppilaiden käyttäytymistä (Thomas, Bierman, & Powers, 

2011, 754) ja ennaltaehkäisee käytöshäiriöiden syntymistä (Weingarten, Johnson & Ricker, 

2018). 

Oppilaiden minäkäsitystä, itsetuntoa sekä sosiaalisten taitojen kehittymistä voidaan edistää en-

nen kaikkea luomalla luokkaan turvallinen oppimisilmapiiri (Laine, 2005, 240–241). Positiivi-

nen ilmapiiri edistää lisäksi perusturvallisuutta, jolla jo itsessään on huomattava vaikutus lapsen 



20 

 

itsetunnolle ja koulusuoriutumiselle (Ilmonen & Jokinen, 2002, 95, 180, 192; Laine, 2005, 51; 

Opetushallitus, 2016, 27, 30; Samdal et al., 1998, 393–394).  

Koulun ilmapiirillä on myös merkitystä siihen, kuinka paljon kiusaamista koulussa tapahtuu 

(Loukas, 2017; Orpinas, 2006, 79–80; Tableman, 2004, 5; Tikkanen, 1997, 24). Positiivinen 

ilmapiiri edesauttaa hallitun, turvallisen ja arvostavan ympäristön muodostumista, jolloin kou-

luyhteisö voi toimia kohti tavoitteitaan (Tableman, 2004, 2). Ilmapiiriä kehittämällä voidaan 

ehkäistä ja vähentää kiusaamista (Biernbaum & Lotyczewski, 2015, 24; Låftman, Östberg & 

Modin, 2016, 154–162). Myönteisellä ilmapiirillä on todettu olevan huomattava vaikutus kou-

lunkäynnin mielekkyyteen (vrt. Janhunen, 2013, 18; Liinamo & Kannas, 1995, 109; McNair & 

Johnson, 2009, 76–77; Samdal et al., 1998, 384). 

3.5 Psyykkinen kehitys ja itsetunto 

Ilmapiirin ollessa lämmin ja tukeva, oppilaiden itsetunto on korkeammalla tasolla (Cheng, 

2013, 216; Laine, 2005, 51; Roffey, 2004, 57, 100; Tableman, 2004, 5). Oppilaiden positiivi-

silla kokemuksilla koulun ilmapiiristä voi olla tasapainottava vaikutus vaikean temperamentin, 

itsekriittisyyden sekä huonon itsetunnon omaavien oppilaiden keskuudessa (Loukas, 2017). 

Myös levottomuus, masentuneisuus ja yksinäisyys sekä päihteiden käyttö ovat vähäisempiä 

myönteisen ilmapiirin vaikutuksesta (Tableman, 2004, 5). Vaikka hyvästä ilmapiiristä on etua 

kaikille oppilaille, siitä hyötyvät eritoten ne oppilaat, joilla on koulunkäynnin kanssa suuria 

haasteita (Loukas, 2017). 

Oppilaan itseluottamus vahvistuu, kun oppilas saa onnistumisen kokemuksia myönteisessä ja 

sosiaalisessa oppimisen ilmapiirissä (Adelman & Taylor, 2005, 2; Opetushallitus, 2016, 72, 

79). Tableman (2004, 5) toteaa, että useissa tutkimuksissa hyvän ilmapiirin omaavien koulujen 

oppilaiden itsetunnon ja minäkuvan on havaittu olevan huonon ilmapiirin omaavia kouluja pa-

remmalla tasolla. Myönteinen oppimisilmapiiri edesauttaa oppilaan perusturvallisuuden sekä 

itsetunnon kehittymistä (Keltinkangas-Järvinen, 2017, 63; Laine, 2005, 49). Oppilaiden ja opet-

tajan välillä vallitseva positiivinen vuorovaikutussuhde kohentaa oppilaiden itsetuntoa (Roffey, 

2004, 57, 100). Kannustava ilmapiiri ja myönteinen palaute sekä oppilaan toimintaa että per-

soonaa kohtaan edistävät oppilaiden itsetunnon kehittymistä (Aho, 1997, 17; Himberg & Jau-

hiainen, 1998, 182; Keltinkangas-Järvinen, 2017, 63; Salovaara & Honkonen, 2011, 116). 
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3.6 Negatiivisen oppimisilmapiirin vaikutuksia 

Koulun ja luokan kielteinen ilmapiiri on luonteeltaan vihamielinen, kaoottinen ja sekava (Gul-

brandson, 2012; Schmuck & Schmuck, 1978, 36). Negatiivisessa oppimisilmapiirissä oppilai-

den oppimistulokset ja koulumenestys ovat heikompia verrattuna positiivisen oppimisilmapii-

rin omaavien luokkien oppilaisiin (Schmuck & Schmuck, 1978, 36; Tablemanin 2004, 5). Huo-

nossa oppimisilmapiirissä oppilaiden itsetunto ja minäkuva ovat alhaisemmalla tasolla, oppilaat 

ovat levottomampia, yksinäisempiä, alttiimpia masennukselle sekä päihteidenkäytölle (Table-

man, 2004, 5). Kielteinen ilmapiiri voi lisäksi heikentää psyykkistä kehitystä ja aiheuttaa ma-

sennusoireita (Schneider, 1975, 448). Ilmapiirin laatu voi myös vaihdella kouluvuoden aikana, 

joten hyvänkin ilmapiirin omaava luokka voi aika-ajoin olla vihamielinen (Adelman & Taylor, 

2005, 2). 

Opettajan ammattitaidolla on keskeinen vaikutus siihen, millainen ilmapiiri luokkaan muodos-

tuu (Aho, 1997, 17; Keltinkangas-Järvinen, 2017, 63; Laine, 2005, 49; Lindh, 1992, 14; Määttä 

& Uusiautti, 2012, 24; van Manen, 1991, 66). Negatiivinen ilmapiiri rakentuu todennäköisem-

min, mikäli opettaja epäonnistuu turvallisen, tasa-arvoisen ja lämpimän vuorovaikutuksen ra-

kentamisessa luokan jäsenten keskuuteen (vrt. Ambrose et al., 2010, 173–179; Cheng, 2013, 

216; Gulbradson, 2017; Laine, 2005, 51; Roffey, 2004, 57, 100; Tableman, 2004, 5). 

Opettajan ennakoimaton käytös, runsas rankaisukeinojen käyttö sekä toisaalta laiskuus ja liial-

linen mukavuudenhalu heikentävät opettajan ja oppilaan välistä luottamussuhdetta (Määttä & 

Uusiautti, 2012, 30; Salovaara & Honkonen, 2011, 20). Myös opettajan heikko itsetunto, tun-

netaitojen puute, stressaantuneisuus tai muutosvastaisuus voivat vaikuttaa negatiivisesti luokan 

ilmapiiriin. Tällöin opettajat käyttävät joustamattomia ratkaisukeinoja, eivät luota oppilaan ky-

kyihin ja toimivat oppilaita sekä toisia opettajia kohtaan välinpitämättömästi. Palautetta ei 

kuunnella ja rangaistusten käyttö oppilaita kohtaan on yleistä. (Kerola, Kujanpää & Kallio, 

2013; Kokkonen & Siponen 2006, 205; Laine, 2005, 49, 51; Lindh, 1992, 2.) 

Vaikeasti lähestyttävät ja tunnekylmät opettajat eivät kykene luomaan myönteistä vuorovaiku-

tussuhdetta oppilaisiin (Ambrose et al., 2010, 179; vrt. Keltinkangas-Järvinen, 2017, 63; Laine, 

2005, 49). Opettajan ja oppilaan välinen toimimaton palauteprosessi vaikuttaa oppilaiden mo-

tivaatioon negatiivisesti (Hakala, 2005, 40–43). Myös tavalla, jolla opettaja reagoi negatiivi-

seen käyttäytymiseen, on merkitystä ilmapiirille (Ambrose et al., 2010, 179). 
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Oppilaiden eriarvoinen kohtelu heikentää luokan ilmapiiriä (Ambrose et al., 2010, 178). Myös 

luokan sisäiset mikroeriarvoisuudet, jotka voivat kasaantua tiettyä henkilöä tai henkilöitä koh-

taan, voivat aiheuttaa merkittävää haittaa oppimiselle. Kielteinen ja ilkeämielinen käytös vai-

kuttavat sekä luokan ilmapiiriin, että oppimistuloksiin. (Hirschy & Braxton, 2004, 68.) Myös 

korostunut kilpailullisuus voi aiheuttaa oppilaiden alisuoriutumista (Rimm, 1997, 417; Loukas, 

2017). Kilpailullinen luokkatilanne heikentää oppilaiden itsetuntoa ja lisää kateutta, kilpailua 

sekä vihamielisyyttä oppilaiden keskuudessa. Kateus voi ilmentyä julmasti esimerkiksi vir-

heille nauramisena ja menestymisen väheksymisenä. (Salo, 2009, 120–122; Salovaara & Hon-

konen, 2011, 110.) Luokkailmapiirin ollessa kilpailullinen, vihamielinen ja oppilaita tukema-

ton, oppilaat kokevat enemmän ahdistusta, levottomuutta ja ovat opetusta kohtaan epäluuloisia 

(Zedan, 2010, 76). 

Luokan korostunut hiljaisuus voi kieliä passiivisuudesta ja pelosta opettajaa kohtaan (Holopai-

nen, Järvinen, Kuusela & Packalen, 2009, 9). Epäonnistumisen ja itsensä nolaamisen pelko 

voivat johtaa luottamuksen menettämiseen muita oppilaita kohtaan (Keltinkangas-Järvinen, 

2017, 189; Mattila, 2014, 63). Negatiivisessa ilmapiirissä myös tunteiden näyttäminen voi olla 

paheksuttavaa (Kerola et al., 2013; Laine, 2005, 64; Salo, 2009, 120). 

Oppilaiden keskinäisillä suhteilla on vaikutusta luokan ilmapiiriin (Ambrose et al., 2010, 173–

179; Frisby & Martin, 2010, 165; Johnson, 2009, 147). Heikon ilmapiirin omaavissa luokissa 

oppilaiden välille ei synny yhtä helposti keskinäistä koheesion, yhteisöllisyyden ja yhteenkuu-

luvuuden tunnetta (Aho & Laine, 1997, 223; Lindsey, 2013, 12; Schmuck & Schmuck, 1997, 

105). Kiusaaminen on yleisempää heikon ilmapiirin omaavissa luokissa (Biernbaum & Lotyc-

zewski, 2015, 24; Loukas, 2017; Låftman et al., 2016, 154–162; Orpinas, 2006, 79–80; Table-

man, 2004, 5; Tikkanen, 1997, 24), jolloin osa oppilaista voi vieraantua kouluyhteisöstä (Am-

brose et al., 2010, 179). 

3.7 Oppimisilmapiiri Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014:n näkökulmasta 

Tuorein Perusopetuksen opetussuunnitelma (POPS 2014) tunnustaa myönteisen oppimisilma-

piirin positiiviset vaikutukset, korostaen oppimisilmapiirin psyykkisiä, sosiaalisia sekä koulu-

suoriutumista edistäviä seurauksia. Hyvinvointi ja turvallinen kouluarki ja rauhallinen sekä hy-

väksyvä ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet sekä ympäristön viihtyisyys nähdään työrauhaa 

edistävinä tekijöinä. Hyvä työrauha sekä ystävällinen ja kiireetön ilmapiiri tukevat oppimista, 
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kasvua, vuorovaikutusta ja osallistumista. (Opetushallitus, 2016, 27, 30.) Pedagogisia ratkai-

suja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edelly-

tykset hyvän työrauhan rakentumiselle. Myönteinen ilmapiiri myös rohkaisee ja kannustaa op-

pilasta yrittämään. (Opetushallitus, 2016, 36, 47.) Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014 tun-

nistaa myös positiivisen ilmapiirin työrauhaa edistävän vaikutuksen. Rauhallinen ilmapiiri, tur-

vallinen kouluarki ja työrauha ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. (Opetushallitus, 2016, 47, 72, 

79). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet korostaa sosioemotionaalisten vuorovaikutustai-

tojen merkitystä oppilaiden kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Myönteisen, turvallisen ja roh-

kaisevan oppimisilmapiirin merkitystä oppimiselle tähdennetään lähes kaikissa POPS 2014:n 

oppiainekohtaisissa oppimistavoitteissa (Opetushallitus, 2016). 

Ilmapiiri on terminä mainittu Perusopetuksen opetussuunnitelma 2014:sta 42 kertaa, kun se sitä 

edeltäneessä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004:ssä (Opetushallitus, 2004) 

termi mainittiin vain seitsemään otteeseen. Tämän perusteella voitaneen tehdä päätelmä, että 

oppimiselle suotuisa ilmapiiri huomioidaan käsitteenä yhä enenevissä määrin maamme perus-

kouluissa, joita Opetussuunnitelman perusteet 2014 ohjeistuksillaan säätelee. 
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4 Myönteisen ilmapiirin osatekijöitä 

Tässä kappaleessa käsittelen positiivisen oppimisilmapiirin ominaispiirteitä ja sitä edistäviä te-

kijöitä, sekä opettajan keskeistä merkitystä myönteisen oppimisilmapiirin syntymisessä. Tähän 

vaikuttavat opettajan ammattitaitoon kuuluvat pedagoginen rakkaus sekä auktoriteetti, opetta-

jan ylläpitämät, turvallisuudentunnetta lisäävät säännöt ja rutiinit, opettajan persoona, tunne- ja 

vuorovaikutustaidot sekä opettajan ja oppilaiden välinen myönteinen vuorovaikutussuhde. 

Opettajalla on myös keskeinen merkitys tiiviin, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja korkeaa kohee-

siota eli kiinteyttä tuntevan tiiviin luokkayhteisön muodostumisessa. 

Seuraavaksi käsittelen turvallisuudentunnetta oppimisen ja myönteisen oppimisilmapiirin pe-

rusedellytyksenä. Luettelen myös turvallista oppimisilmapiiriä edistäviä osatekijöitä. Tämän 

jälkeen perehdyn sosioemotionaalisen ympäristön rooliin myönteisen oppimisilmapiirin muo-

dostumisessa. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ryhmän sosiaalinen rakenne ja vuorovaikutus, 

ryhmän koko, jäsenten eri-ikäisyys, yhteisöllisyys, osallisuuden tunne sekä keskinäinen huu-

mori. Erityisesti emotionaaliseen oppimisilmapiiriin vaikuttavia tekijä on ryhmän jäsenten 

emotionaalisen kompetenssin eli tunnetaitojen hallinnan oppiminen, joka on myönteisessä op-

pimisilmapiirissä luonnollinen osa kaikkea opetusta. Käsittelen myös oppimisilmapiirin merki-

tystä sosiaalisten taitojen oppimisen kannalta. Tämän jälkeen havainnollistan kouluviihtyvyy-

den käsitettä ja esittelen kirjallisuudessa esiintyneitä keinoja yhteenkuuluvuudentunteen, osal-

lisuuden ja kouluun kiinnittymisen edistämiseksi. 

Avaan myös toimivan oppimisympäristön roolia myönteisen oppimisilmapiirin osatekijänä. 

Tähän kuuluvat laadukas opetus, myönteiset odotukset oppilaiden suoriutumista kohtaan sekä 

oppilaiden edistymisen jatkuva seuraaminen. Lisäksi on tärkeätä tunnistaa vuorovaikutuksen ja 

oppimisen sosiaalisen luonteen merkitys, huomioida oppimiseen liittyvät perustarpeet ja -edel-

lytykset, luoda motivaatiota edistävä ja kannustava oppimisympäristö sekä huomioida oppilaan 

vahvuudet, jotta jokainen oppilas voi kokea itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi osaksi ryh-

mää. 

Kappaleen päätteeksi käsittelen fyysisen ympäristön merkitystä myönteisen oppimisilmapiirin 

synnyssä. Tarkoituksenmukainen, viihtyisä, oppimiseen innostava ja turvallinen fyysinen ym-

päristö käsittää sekä luokkahuoneen, koulurakennuksen että koko koulun lähiympäristön. 

Myönteistä oppimisilmapiiriä tukevassa fyysisessä ympäristössä kouluyhteisö voi toimia ta-

voitteidensa mukaisesti. 
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4.1 Positiivisen oppimisilmapiirin ominaisuuksia 

Cohenin (2013, 413) mukaan tutkijat ovat käytännössä yhtä mieltä siitä, että positiivinen oppi-

misilmapiiri koostuu neljästä pääelementistä, jotka ovat turvallisuus (säännöt ja normit, fyysi-

nen turvallisuus, sosioemotionaalinen turvallisuus), ihmissuhteet (keskinäinen kunnioitus, so-

siaalinen tuki oppilaille ja opettajille, johtajuus), opetus ja oppiminen (sosiaalisten-, emotionaa-

listen-, eettisten- sekä kansalaistaitojen opettaminen, oppimisen tukeminen, ammattimaiset 

suhteet opettajien välillä) sekä institutionaalinen ympäristö (koulun yhteisöllisyys, sitoutunei-

suus, fyysinen ympäristö). 

Tässä kappaleessa listaan tärkeimpiä positiivisen oppimisilmapiirin osatekijöitä ja sille ominai-

sia piirteitä. Koontiin on tiivistetty oheisen kappaleen keskeisiä asioita sekä hyödynnetty useita 

oppimisilmapiirin osatekijöitten yhteenvetoja, mm. Cohenin (2013, 416–417) Lindhin (1992, 

29), Orpinas ja Hornen (2006, 80–105), Tablemanin (2004, 3), Laineen (2005, 240) sekä 

Schmuck ja Schmuckin (1975, 104–127) listauksia mukaillen. 

 

Opettajan merkitys 

 

- Opettajan pedagoginen rakkaus ja auktoriteetti 

- Opettajan ylläpitämät säännöt lisäävät turvallisuudentunnetta 

- Opettaja on persoonaltaan helposti lähestyttävä 

- Opettajan tunne- ja vuorovaikutustaidot 

- Opettajan ja oppilaiden välillä myönteinen vuorovaikutussuhde 

- Opettaja edistää yhteenkuuluvuudentunnetta ja koheesiota 

- Opettajat ovat sitoutuneita kehittämään koulun toimintakulttuuria yhteisten arvojen pohjalta 

- Opettajien pyrkimys laadukkaaseen opetukseen, oman työnsä jatkuva kehittäminen 

- Vanhempien ja oppilaiden osallistaminen koulua koskevaan päätöksentekoon 

- Opettajien, vanhempien ja ympäröivän yhteisön kasvatuskumppanuus 

- Vastuulliset menettelytavat 

- Opettajien usko oppilaiden koulussa pärjäämiseen ja sitä seuraavaan menestykseen elämässä 

- Oppilaiden asettaminen tasavertaiseen asemaan 

- Opettajat toimivat kollegiaalisesti (toverillinen keskinäinen ammatillinen yhteistyö) 

- Oppilaiden ryhmittely on monimuotoista ja joustavaa 

- Opettajan toiminta on pitkäjänteistä ja kärsivällistä 

- Opettaja huolehtii jaksamisestaan ja tuntee omat rajansa 

- Opettaja osoittaa välittämistä ja herkkyyttä oppilaiden erilaisia tarpeita kohtaan 
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Turvallisuus 

- Koulussa kaikilla on hyvä olla, yhteisö on turvallinen 

- Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuudentunne 

- Hallittu ja arvostava ympäristö, jossa yhteisö voi toimia tavoitteitaan kohti 

- Turvallisuudentunne mahdollistaa oppimisen 

- Luokassa ja koulussa on selkeät säännöt, joiden kehittämisessä oppilaat ovat mukana, sitoutuminen niihin 

- Rutiinit, järjestys ja kuri 

- Luottamus, kunnioitus ja vakaus 

- Työrauha 

- Kiusaamattomuus 

- Oppilaiden kouluun sopiva käyttäytyminen 

 

Sosiaalinen ympäristö 

- Positiivinen ilmapiiri; myönteisen kanssakäymisen, luottamuksen sekä kunnioituksen näkyminen kouluyhteisön ar-

jessa 

- Hyvät ja toimivat ihmissuhteet; terve ja hyvinvoiva ja välittävä yhteisö 

- Koulun oppilaiden, opettajien sekä muun henkilökunnan välillä myönteinen vuorovaikutussuhde 

- Vuorovaikutukseen rohkaisu; oppilaat ja opettajat ovat tiiviissä kanssakäymisessä 

- Oppilaiden oikeudenmukainen, tasapuolinen ja reilu kohtelu 

- Tarpeeton kilpailu vähäistä, oppilaita ei vertailla keskenään 

- Ryhmän kaikki jäsenet nähdään myönteisessä valossa 

- Tasa-arvoisuus, kaikkien oppilaiden kohteleminen yhtä arvokkaana 

- Sosiaalisten taitojen ja käytöstapojen hallinnan arvostus 

- Opettajan ja oppilaiden väliset säännölliset kahdenväliset keskustelut 

- Empaattinen, suvaitseva ja moninaisuuden hyväksyvä yhteisö 

- Koulu on avoin monimuotoisuudelle ja suhtautuu lämpimästi kaikkia kulttuureja kohtaan 

- Koulu osana laajempaa yhteisöä, sidosryhmien huomioiminen 

- Koulun jäsenten välinen keskinäinen luottamus 

- Johdonmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu 

- Oppilaiden ja opettajan välinen huumori  

- Oppilaat tukevat toisiaan 

- Yhteenkuuluvuuden tunne ja yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen 

- Oppilasryhmän kesken vallitsee voimakas vetovoima, koheesio 

- Ryhmän normit tukevat oppimista 

- Kommunikointi on avointa ja keskustelevaa 

- Henkilökunta sekä oppilaat ovat tottuneita ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan konflikteja; konflikteja ja kiusaa-

mista estävät ohjelmat 

- Ristiriitojen käsittely tapahtuu avoimesti ja rakentavalla tavalla 

- Oppilaat ja opettaja viihtyvät luokassa ja koulussa, kouluviihtyvyys 

- Oppilaita ei leimata käytöksen perusteella 

- Koulussa vallitsee yhteisöllisyyden, osallisuuden, yhteistyön ilmapiiri 
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Tunneympäristö 

- Edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kohottaa itsetuntoa 

- Kanssakäyminen opettajien, muun henkilökunnan sekä oppilaiden välillä on lämmintä, ystävällistä, huolehtivaa, 

tukevaa ja kunnioittavaa 

- Oppilaat luottavat opettajiin ja muuhun henkilökuntaan 

- Henkilökunta ja oppilaat ottavat toisten tunteet huomioon toiminnassaan 

- Opettajat, oppilaat, muu henkilökunta sekä vanhemmat ja perheet kunnioittavat ja arvostavat koulua ja toisiaan 

- Myönteinen, salliva, tukeva ympäristö 

- Empaattinen, suvaitseva ja kommunikoiva yhteisö 

- Negatiiviset tunteet puretaan 

- Optimisinen, inklusiivinen ja avoin yhteisö 

- Välittäminen, kunnioitus sekä luottamus opettajien ja oppilaiden välillä 

- Opettajan osoittama tuki oppilaille on saatavilla aina kun se on tarpeen 

- Oppilaslähtöisyys 

- keskinäinen välittäminen, huolenpito 

- Jokainen ryhmän jäsenistä tuntee itsensä tarpeelliseksi 

- Voimaantuminen; luovuuteen ja omien ajatusten esittämiseen kannustaminen, toimintavapaudet, erilaisen arvosta-

minen ja siihen kannustaminen 

- Kouluyhteisön yhteiset arvot luovat toiminnan perustan toiminnalle 

 

Oppimisympäristö 

- Edesauttaa oppimista ja itsensä toteuttamista 

- Fyysinen, sosiaalinen sekä tunneympäristö vaikuttavat oppimisympäristöön 

- Opetuksen laatu, suunnitelmallisuus ja oppimisen ja etenemisen jatkuva seuraaminen 

- Tietoisuus oppilaiden vahvuuksista, kehittämiskohteista ja ongelmista 

- Oppilaiden vahvuudet koetaan yhteisenä voimavarana 

- Itseilmaisun ja omien vahvuuksien löytämisen tukeminen 

- Oppilaiden edistyksen seuraaminen yhteistyössä vanhempien ja opettajien välillä 

- Koulussa arvostetaan ja kannustetaan hankkimaan myös muita, kuin koulussa opittavia taitoja 

- Opetusmenetelmät kunnioittavat oppilaiden erilaisia oppimisstrategioita 

- Myönteiset odotukset oppilaiden taitoja ja mahdollisuuksia kohtaan 

- Yhteiset tavoitteet ja niitä kohti ponnistelu 

- Kaikkia oppilaita rohkaistaan onnistumaan 

- Oppilaiden itseluottamus omia taitoja kohtaan kohentuu 

- Saavutukset ja hyvä suoriutuminen ovat arvostettuja 

- Oppimisen tukitoimet tarkoituksenmukaisia 

- Asiantunteva ja ajanmukainen opetus ja välineistö 

- Oppimista tehostavien rentoutumistaitojen kehittäminen 

- Oppilaiden päätöksenteko- ja vastuunottotaitojen edistäminen 

- Kaikki kokevat voivansa vaikuttaa ja olevansa tärkeä osa yhteisöä 

- Kannustavuus ja motivaation kehittäminen koulunkäyntiä kohtaan 

- Yhdessä tekeminen, oppiminen ja yhteistä kehittyminen luontainen osa oppimista, oppiva ryhmä 

- Lapsilähtöisyys; oppilaiden oma havaintomaailma opetuksen lähtökohtana 
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Fyysinen ympäristö 

- Koulurakennuksessa on sopiva määrä oppilaita 

- Oppilaat ovat ja voivat tuntea olevansa turvassa sekä voivat tuntea olonsa mukavaksi 

- Luokkatilat ovat siistejä ja hyvin ylläpidettyjä 

- Melutaso on matala 

- Opetus- ja muut toimintatilat asianmukaiset 

- Liikunta- ja tauko- ja välituntitilat käyttötarkoitukseen sopivia 

- luokkahuoneet ovat selkeitä ja houkuttelevia 

- Työntekijöillä on asianmukaiset välineet, kuten kirjat jne. 

 

Seuraavaksi tarkastelen seikkaperäisesti näitä elementtejä laaja-alaisesti tutkimuskirjallisuutta 

hyödyntäen. 

4.2 Opettajan merkitys oppimisilmapiirin muodostumisessa 

Opettajalla on keskeinen rooli positiivisen oppimisilmapiirin muodostumisessa. Tässä kappa-

leessa käsittelen opettajan erilaisia ominaisuuksia ja toimintatapoja, joiden myötä luokan ilma-

piiri muodostuu oppimiselle suotuisaksi. 

4.2.1 Opettajan pedagoginen rakkaus ja auktoriteetti 

Oppimiselle otollinen ilmapiiri mahdollistuu suurelta osin opettajan pedagogisen ammattitai-

don myötä, opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa (Lindh, 1992, 14). Oppilaita 

yksilöllisesti ja selkeästi ohjaava opettaja mahdollistaa positiivisen oppimisilmapiirin muodos-

tumisen (Aho, 1997, 17; Keltinkangas-Järvinen, 2017, 63; Laine, 2005, 49; Määttä & Uusiautti, 

2012, 24; van Manen, 1991, 66). Käsitteet pedagoginen rakkaus ja pedagoginen auktoriteetti 

ovat opettajuuden ydinkäsitteitä, jotka kuvaavat opettajan tarkoituksenmukaista pedagogista 

toimintaa eri tilanteissa (Siljander, 2002, 78–79; Määttä & Uusiautti, 2012, 24; van Manen, 

1991, 66). 

Määttä ja Uusiautti (2012, 24) määrittelevät pedagogisen rakkauden käsitettä lukuisiin tutki-

muksiin (Saevi & Eilifsen, 2008; Seligman, 2002; van Manen, 1991) viitaten. Jatkuva luotta-

mus oppilaiden kykyyn oppia, riippumatta heidän luonteenpiirteistään ja ominaisuuksistaan, 

ilmenee pedagogisena rakkautena. Tällöin opettaja uskoo oppilaiden potentiaaliin, kehittymi-

sen mahdollisuuksiin ja sitoutuu edistämään sitä aidosti välittämällä, ymmärtämällä ja kehitystä 

pitkäjänteisesti tukemalla. (Määttä & Uusiautti, 2012, 24.) 
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Olennaista pedagogisessa rakkaudessa ja auktoriteetissa on kasvattajan luottamus kasvatettavan 

sivistyskykyisyyteen (Siljander, 2002, 78–79). Aito oppilaista välittäminen ja heihin uskomi-

nen ilmentää pedagogista rakkautta opettajan työssä (Uusikylä & Atjonen 2007, 9). Jokaisella 

oppilaalla on oikeus saada rakkautta ja hyväksyntää, riippumatta oppilaan kyvyistä tai älystä 

(Määttä, 2015, 206).  Oppilaista välittäminen ja huomioiminen ovat myös merkkejä hyvästä 

oppimisilmapiiristä (Aho, 1997, 17). Pedagogisessa rakkaudessa on lisäksi kyse oppilaan inhi-

millisen kasvun tukemisesta ja kokonaisvaltaisesta eettisestä kasvatuksesta (Skinnari, 2005, 

28–31). 

Pedagogisella auktoriteetilla viitataan opettajan ja oppilaan väliseen epäsymmetriseen vuoro-

vaikutussuhteeseen, joka perustuu opettajan valta-asemaan suhteessa oppilaaseen. Auktoriteetti 

kytkeytyy läheisesti vallan, arvovallan sekä vaikutusvallan käsitteisiin. (Siljander 2002, 78.) 

Määttä ja Uusiautti (2012, 25) toteavat auktoriteetin perustuvan usein valtaan, sillä auktoriteet-

tiasemassa oleva henkilö on oikeutettu käyttämään valtaa, joko rationaalisen, traditionaalisen 

tai karismaattisen legitimiteetin nojalla. Auktoriteetti merkitsee vaikuttamista, ja se saa erilai-

sen luonteen riippuen siitä, perustuuko vaikuttaminen pakkoon vai yhteiseen ymmärrykseen 

(Määttä & Uusiautti, 2012, 25). Esmaeili, Hosein ja Mohamadrezai (2015, 13) sekä Barr (2016, 

4) huomauttavat, että oppilaan näkökulmasta tarkasteltuna opettajan auktoriteettiaseman laatu 

määrittyy voimakkaasti sen mukaan, millaisen vuorovaikutussuhteen opettaja kykenee oppilai-

siinsa luomaan. 

Tahdikkuus on hyvän opetustyön ydin, sillä pedagogisesti taitava, tahdikas opettaja kykenee 

toimimaan eri opetustilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Se syntyy aidosta kiintymyksestä kas-

vatettavaa kohtaan, jolloin opettaja haluaa toimia häntä kohtaan suojelevasti. Tällöin pedago-

gista auktoriteettiasemaa ei käytetä oppilasta vastaan, vaan hänen parhaakseen. Tahdikkuus on 

kykyä eläytyä lapsen asemaan, kunnioitusta häntä kohtaan ja kykyä iloita oppilaan puolesta. 

(van Manen, 1991, 66, 69–70.) 

Määttä ja Uusiautti (2012) havainnollistavat opetustyössä ilmenevää pedagogisen auktoriteetin 

ja pedagogisen rakkauden suhdetta nelikentällä, jossa keskeiseen rooliin nousee opettajan pe-

dagoginen tahdikkuus: 
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Kuvio 2. Oppimisilmapiiri pedagogisen rakkauden ja pedagogisen auktoriteetin valossa 

(Määttä & Uusiautti, 2012) 

Määttä ja Uusiauttin (2012) nelikentässä pedagoginen auktoriteetti on jaettu joko ulkoiseen val-

taan ja aseman varaan rakentuvaksi, tai asiantuntemuksen ja arvostuksen myötä syntyväksi auk-

toriteetiksi. Kuviossa opettajan pedagogisen auktoriteetin nähdään vaihtelevan joustavan asi-

antuntijuuden ja dominoivan vallanpitäjyyden välillä. Määttä ja Uusiauttin (2012, 28–29) mu-

kaan oppimisilmapiirin ollessa pedagogiselta kannalta tarkasteltuna empaattinen, lämmin ja 

kannustava, oppilaiden ja opettajan välillä vallitsee vahva keskinäinen luottamus. Toisaalta, 

mitä voimakkaammin pedagogiseen rakkauteen liittyvä auktoriteetti rakentuu, sitä keskeisem-

män roolin säännöt ja kurinalaisuus luokassa saavat. Liiaksi auktoriteettiin nojaava dominoiva 

opettaja ei enää parhaalla mahdollisella tavalla kykene joustamaan oppilaiden tarpeiden mukai-

sesti. Ainoastaan auktoriteettiasemaan nojaavan opetustavan myötä ilmapiiristä muodostuu vi-

rallinen ja etäinen. Opettajalla ei tällöin ole halua tai kykyä asettua oppilaan asemaan, välittää 

hänestä tai tunnistaa oppilaan viestejä. Pahimmassa tapauksessa pedagogisen rakkauden puut-
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tumisen lisäksi pedagoginen auktoriteetti nojaa ainoastaan valta-asemaan. Tällöin oppimisil-

mapiiri on lannistava ja turvaton. Oppiminen muuttuu mahdottomaksi, kun toiminta ei tapahdu 

heidän omista lähtökohdistaan eikä opettajan ja oppilaan välillä ole toimivaa vuorovaikutus-

suhdetta. Oppilaat voivat tehdä vastarintaa tai lannistua, jolloin opettaja voi pyrkiä edelleen 

voimistamaan otettaan vallankäytön avulla. (Määttä & Uusiautti, 2012, 29–30.) 

Vaikka nelikenttä ei luonnollisesti pysty täydellisesti kuvaamaan oppilas- ja tilannesidonnaista 

opettajantyötä, se ilmentää kuitenkin pedagogisen rakkauden ja auktoriteetin välistä komplek-

sista suhdetta, jonka puitteissa opettaja alati vaihtuvissa opetustilanteissa pedagogisen tahdik-

kuuden avulla toimii. Parhaimmillaan pedagoginen rakkaus ilmenee luottamuksena ja läsnä-

olona oppilasta kohtaan. Ilman pedagogista rakkautta opetustyöstä muodostuu etäistä, ulkokoh-

taista eikä oppilaiden osaamista hyödynnetä. (Määttä & Uusiautti, 2012, 30.) 

4.2.2 Opettajan ylläpitämät säännöt rutiinit ja luovat turvallisuudentunnetta 

Opettaja mahdollistaa turvallisuuden, työrauhan sekä järjestyksen syntymisen luokkaan. Nämä 

ovat perusedellytyksiä myönteisen oppimisilmapiirin muodostumiselle (Förblom, 2003, 66; 

Laine 2005, 43; Lindh, 1992, 14). Turvallisuus merkitsee ihmisen hyvää oloa, muihin ihmisiin 

luottamista sekä heidän kunnioittamistaan (Weingarten, Johnson & Ricker, 2018). Perusturval-

lisuudella on merkittävä myönteinen vaikutus lapsen itsetunnolle ja koulusuoriutumiselle 

(Laine, 2005, 51; Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila, 2006, 91). 

Myönteinen ilmapiiri ja turvallisuudentunne ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa (Paulus, 2005, 

66).  

Opettajan tehtävänä on opettamisen ja oppimisen varmistamisen lisäksi huolehtia oppilaiden 

turvallisuudentunteesta. Hän on ammatillinen aikuinen, joka ei ole oppilaiden kaveri, mutta ei 

myöskään oppilaiden yläpuolella. Opettajan aikuisuus on ennen kaikkea opettajan ammattitai-

toa; arvostusta, luottamusta, aitoa kiinnostusta ja uskoa oppilaita kohtaan sekä vahvuutta toimia 

pedagogisena auktoriteettina. Kasvatusprosessissa opettajan teot synnyttävät turvallisuuden-

tunteen. (Kontturi, 2009, 133; Salovaara & Honkonen, 2011, 21; Uusikylä & Atjonen, 2005, 

214–215.) Aito läsnäolo, luottamus sekä usko oppilaan kykyihin luovat perusturvallisuuden 

tunnetta, jonka vallitessa oppilaan itsetunto voi kehittyä (Keltinkangas-Järvinen, 2017, 63; 

Laine, 2005, 49). 
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Opettajan asettamat rajat lisäävät oppilaiden turvallisuuden- ja rauhallisuuden-, kouluviihty-

vyyden- sekä tyytyväisyyden tunteita. Selkeät ja toimivat luokan säännöt ohjaavat luokan toi-

mintaa. (Janhunen, 2013, 30; Piispanen, 2008, 4; Samdal et al., 1998, 393–394.) Opettajan toi-

minnan oikeudenmukaisuus, johdonmukaisuus, oppilaiden tasavertainen kohtelu, selkeät toi-

mintatavat sekä säännöt ja rutiinit auttavat lisäksi lapsia ymmärtämään, mitä heiltä odotetaan 

(Hanhivaara, 2006, 33; Laine, 2005, 70; Salovaara & Honkonen, 128–129). Luokan toiminnan 

tulee olla tasa-arvoista ja oikeudenmukaista, tilanteenmukaista sekä ennen kaikkea johdonmu-

kaista ja ennakoitavaa (Cantell, 2010, 16; Hännikäinen & Rasku-Puttonen, 2014, 14; Pollari & 

Koppinen, 2010, 26–27). Holopainen et al. (2009, 51–52) mainitsevat myös opettajan auktori-

teetin ja hänen ryhmä- ja luokanhallintataitonsa turvallisuutta edistäviksi tekijöiksi. Turvallisen 

ilmapiirin luominen on pitkäjänteinen prosessi, joka edellyttää ammattitaitoa (Hanhivaara, 

2006, 33; Laine, 2005, 70; Salovaara & Honkonen, 128–129; Työturvallisuuskeskus, 2013).  

Opettajan ja oppilaiden välillä vallitseva luottamus luo niin ikään edellytyksiä myönteisen il-

mapiirin kehittymiselle (Ambrose et al., 2010, 170, 173–179; Cantell, 2010, 16). Luottamuk-

sellisen oppimisympäristön syntyminen vaatii toteutuakseen opettajan panosta; tuttuutta, lähei-

syyttä, tukea sekä vastuuntuntoa. Luottamuksen syntyminen edellyttää myös ennen kaikkea re-

hellisyyttä ja lupausten pitämistä. (Salovaara & Honkonen 2011, 19.) Oppilaat arvostavat opet-

tajia, joiden opetusta ohjaavat selkeät, johdonmukaiset ja ryhmän toimintaa tukevat säännöt 

(Weare, 2004, 12). Opettajan ja oppilaan välistä luottamusta sen sijaan heikentävät opettajan 

ennustamaton käytös, halu päästä helpolla sekä liiallinen mukavuudenhalu. Myöskään ran-

kaisuvoiman käyttö ja ulkoinen järjestys eivät edistä luottamussuhteen kehittymistä. (Salovaara 

& Honkonen, 2011, 20.) 

4.2.3 Opettajan persoona 

Opetustyö on luonteeltaan ihmissuhdetyötä, jossa keskeinen työväline on opettajan oma per-

soona (Brookfield, 2006, 76; Jantunen & Haapaniemi, 2013, 185; Kontoniemi, 2003, 39; Ma-

zer, Murphy, & Simonds, 2007, 12; Määttä 2005, 214). Opetustyötä tehdään ammatillisen roo-

lin, mutta erityisesti oman henkilökohtaisen persoonan kautta (Launonen, Pulkkinen, Pirttimaa, 

Pohjola, Holma, Latvala, Lindroos, 2004, 179; Salovaara & Honkonen 2011, 21). Suurimmat 

yksittäiset luokan ilmapiiriin vaikuttavat tekijät ovat opettajan persoona sekä hänen opetustyy-

linsä (Kontoniemi, 2003, 39). 
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Tietyt piirteet opettajan persoonassa edesauttavat positiivisen ilmapiirin syntymistä luokkaan. 

Keskeistä on erityisesti opettajan oma itsetunto. Kasvattajan hyvän itsetunnon on havaittu vai-

kuttavan positiivisesti oppilaiden itsetuntoon, mikä taas vaikuttaa olennaisesti oppimiseen. 

(Laine, 2005, 49.) Kokeneet ja omiin kykyihin luottavat opettajat kykenevät edistämään luokan 

turvallisuutta ja ilmapiiriä paremmin (Frank & Rosen, 2010, 12). Itseensä luottavat, avoimet ja 

helposti lähestyttävät opettajat kykenevät aikaansaamaan luokkaympäristöön lämpimän ja vuo-

rovaikutteisen ilmapiirin (Ambrose et al., 2010, 173–179). Heitä yhdistää myös korkea moraali 

ja eettinen herkkyys. Tällaiset opettajat suosivat luovia ja joustavia opetusratkaisuja ja arvosta-

vat sosiaalisten suhteiden kehittämistä. Opettajat ohjaavat oppilaita toisensa hyväksyviksi, eri-

laisuutta kunnioittaviksi, toisiaan tukeviksi ja heikompiaan auttaviksi. (Laine, 2005, 49; van 

Stone, 2014.) Myönteisesti oppilaisiin suhtautuva opettaja voi kohentaa oppilaiden itsetuntoa. 

Hyvä suhde oppilaisiin tarjoaa myös roolimallin empaattiselle, sosiaalisesti taitavalle ja emo-

tionaalisesti sivistyneelle käytökselle. (Roffey, 2004, 57, 100.) Opettaja on luokassa ensisijai-

sesti ihminen, ja vasta sen jälkeen pedagogi (Salovaara & Honkonen, 2011, 21). Myös oppilaat 

arvostavat opettajia, jotka ovat innostuneita, kunnioittavia, tukea antavia ja helposti lähestyttä-

viä (Barr, 2016, 4). Opettajan oman positiivisuuden ylläpitäminen on yksi tärkeimmistä kei-

noista myönteisen ilmapiirin syntymisessä (Allred, 2008; Ambrose et al., 2010, 170). 

Ammattitaitoiset opettajat ovat yhteistyökykyisiä ja asialleen omistautuneita. Tällöin koulussa 

vallitsee todennäköisemmin keskinäisen luottamuksen, kunnioituksen ja tuen ilmapiiri. (Lindh, 

1992, 2.) Asiansa osaava opettaja kykenee ylläpitämään hyviä suhteita muuhun henkilökuntaan 

(NSCC, 2017). Ammattitaitoa on myös taito kontrolloida omia tunteitaan tilanteisiin sopiviksi, 

sillä opettajan on toistuvasti kyettävä osoittamaan välittämistä oppilaita kohtaan. Toisaalta hä-

nen on usein kyettävä etääntymään omista negatiivisista mielialoista. (Määttä, 2005, 216.) 

Vaikka opettajan on oltava työlleen omistautunut, ammattitaitoinen opettaja osaa huolehtia 

myös omasta jaksamisestaan ja terveydestään, olla itselleen armollinen sekä pitää huolta itses-

tään sekä ihmissuhteistaan (Määttä, 2005, 216; van Stone, 2014). 

Heikon itsetunnon omaavat opettajat eivät kykene luomaan luokkaan yhtä toimivaa ilmapiiriä, 

ja turvautuvat usein joustamattomampiin ratkaisuihin opetuksessaan. Huonosti työssään viih-

tyvät, stressaantuneet sekä muihin ihmisiin negatiivisesti ja epäluuloisesti suhtautuvat opettajat 

eivät luota oppilaiden kykyihin, eivätkä anna heidän tehdä itsenäisiä päätöksiä. Näin toimivat 

opettajat eivät kuuntele lasten palautetta eivätkä toimi kasvatustyössä yhtä pitkäjänteisesti. Hei-

kon itsetunnon omaavat opettajat eivät myöskään ota yhtä hyvin huomioon oppilailta saa-
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maansa palautetta, ja he käyttävät ryhmänsä ohjaamiseksi runsaasti rangaistuksia. Mikäli kas-

vattaja suhtautuu oppilaisiin välinpitämättömästi, ei kuuntele heidän ongelmiaan eikä ole lap-

sen saatavilla, yhteisöön ei synny positiivista ilmapiiriä. (Laine, 2005, 49, 51.) Huonossa ilma-

piirissä oppilaat ovat vieraantuneita, opettajat osoittavat välinpitämättömyyttä tai vihamieli-

syyttä oppilaita ja toisiaan kohtaan. Myös voimakas muutosvastaisuus voi kieliä opettajan hei-

kosta itsetunnosta. (Lindh, 1992, 2.) 

4.2.4 Opettajan tunne- ja vuorovaikutustaidot 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeinen osa opettajan ammattitaitoa, ja niillä on suuri 

vaikutus luokan ilmapiiriin (Aho, 1997, 17; Paalasmaa, 2014, 126; Kontoniemi, 2003, 39; Sa-

lovaara & Honkonen, 2011, 72). Opettajan tehtäviin kuuluu luoda toimiva oppimisympäristö, 

jossa nämä taidot voivat kehittyä (Rasku-Puttonen, 2005, 95). Lisäksi kasvattajan on hyvä tie-

dostaa tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitys myös hänen omassa toiminnassaan (Keltinkan-

gas-Järvinen, 2017, 63; Laine, 2005, 49). 

Opettajan työ on tunnetyötä, mikä tarkoittaa tunteilla tehtävää työtä, suhteessa esimerkiksi ruu-

miilliseen työhön (Eisenberg & Zembylas, 2006, 128; Hargreaves, 1998, 837; Price, 2001, 161–

180). Tunnetyössä työntekijän tulee hallita tunneilmaisuaan sekä kyetä lukemaan toisten lähet-

tämiä tunneilmaisuja. Opettajan tekemä tunnetyö ilmenee sosiaalisissa kohtaamisissa ja vaikut-

taa omalta osaltaan luokan ilmapiiriin. Työnsä tunteisiin kytkeytyvän näkökulman ymmärtävä 

opettaja kykenee paremmin luomaan luokkaan positiivista ilmapiiriä. (Ahola, Lanas, Hämäläi-

nen, 2010, 289.) 

Tunnetaidot luovat perustan sosiaalisille taidoille, jotka ohjaavat käyttäytymistä ja vuorovaiku-

tustilanteita (Kokkonen & Siponen 2006, 205). Opettajan sosiaalisista taidoista erityisesti 

myönteisen vuorovaikutussuhteen luomisen oppilaisiin on havaittu kohentavan sekä oppilaiden 

oppimista että motivaatiota (Barr, 2016, 5–6; Laine, 2005, 43). Kun luokan ilmapiiri on salliva 

ja avoimeen vuorovaikutukseen pyrkivä, oppilas kokee olevansa hyväksytty ja arvostettu. Täl-

laisessa luokassa oppilaat ovat aktiivisia, puheliaampia ja luoviin ratkaisuihin kykeneviä. 

(Laine, 2005, 43.) Ammattitaitoinen opettaja on toimintaansa kehittäessään tietoinen omien 

tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkityksestä oppilaiden motivaatioon ja oppimistuloksiin sekä 

ilmapiiriin, luokan yhtenäisyyteen ja ihmissuhteisiin (Barr, 2016, 5–6). 
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4.2.5 Opettaja tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistäjänä 

Opettaja voi monin tavoin tukea lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitojen eli taitojen kehittymistä. 

Näitä koulunkäynnin sekä ystävyys- ja kaverisuhteiden muodostumisen kannalta tärkeitä sosi-

aalisia taitoja ovat esimerkiksi toisten huomioiminen, kuunteleminen, palautteen antaminen ja 

vastaanottaminen sekä empatiakyky. Sosiaalisten taitojen kehittyminen parantaa oppilaiden it-

sevarmuutta ja kykyä solmia sosiaalisia suhteita, mikä edelleen kehittää luokan turvallista il-

mapiiriä. (Janhunen, 2013, 30.) Opettaja voi edistää oppilaiden minäkäsityksen, itsetunnon sekä 

sosiaalisten taitojen kehittymistä ennen kaikkea luomalla luokkaan turvallisen oppimisilmapii-

rin (Laine, 2005, 240–241). 

Opettajan kasvatus- ja opetustavoilla on merkitystä sille, miten oppilaiden sosiaaliset taidot ke-

hittyvät (Janhunen, 2013, 30). Opettaja voi parantaa luokan ilmapiiriä sekä turvallisuuden-, yh-

teenkuuluvuuden- ja hyväksynnän tunteita vahvistamalla myönteistä oppilaiden välistä vuoro-

vaikutusta. Edistämällä hyväksyvää vuorovaikutusta opettaja tukee oppilaiden keskinäisen 

kanssakäymisen kehittymistä. Muovaamalla luokan ilmapiiristä sellaisen, jossa oppilaat ottavat 

toisensa huomioon eikä ketään jätetä kaveriporukan ulkopuolelle, opettaja voi vähentää oppi-

laiden kokemaa yksinäisyyden tunnetta. (Ambrose et al., 2010, 170, 173–179; Laine, 2005, 178, 

180–181, 24–241.) Oppilaiden välisiin suhteisiin sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen voi-

daan siis vaikuttaa huomattavasti opettajan pedagogisten ratkaisujen avulla (Barr, 2016, 3). Li-

säämällä esimerkiksi eri-ikäisten yhteistä toimintaa luokassa opettaja voi vaikuttaa myönteisesti 

sosiaalisiin taitoihin, sillä opetusryhmän heterogeenisen ikäjakauman on todettu vaikuttavan 

myönteisesti oppimisilmapiiriin (Laine, 2005, 241–244). 

Arjessa tapahtuvan tunnekasvatuksen lisäksi opettaja voi edesauttaa oppilaiden tunnetaitojen 

kehitystä erilaisten harjoitusten kautta. Luokassa voidaan esimerkiksi opetella omien tunteiden 

tunnistamista sekä tunnereaktioiden käsittelemistä, mikä auttaa kehittämään lapsen emotionaa-

lista kompetenssia. Emotionaalisella kompetenssilla tarkoitetaan ihmisen kykyä käsitellä omia 

emootioitaan, tunnistaa toisten emootioita sekä kykyä tulla toimeen ja käsitellä omien ja toisten 

emootioiden kanssa. Emotionaalinen kompetenssi luo pohjan lapsen kehittyville ihmissuhde- 

ja vuorovaikutustaidoille. (Laine, 2005, 64, 69.) 

Myönteinen sosiaalinen ilmapiiri edesauttaa normien, eli sosiaalisten käyttäytymissääntöjen 

omaksumista (Laine, 2005, 189). Koulun ilmapiiri on koulun toiminnan ydin, joka saa oppilaat, 

opettajat ja muun henkilökunnan välittämään ja huolehtimaan toisistaan (Freiberg & Stein, 

1999, 11). Ilmapiirin vaikutus ulottuu kaikkeen koulun toimintaan. Sen lisäksi, että se vaikuttaa 
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kouluun nykyhetkessä, sen vaikutukset ulottuvat myös oppilaiden myöhempään elämään, esi-

merkiksi koulussa omaksuttujen arvojen ja asenteiden kautta. (Hakalehto-Wainio, 2012, 88, 

100; Jantunen & Haapaniemi, 2013, 185– 192) Hyväksyvän ja avoimen ilmapiirin luominen 

luokkaan on opettajan tehtävä (Kontoniemi, 2003, 39). 

4.2.6 Opettajan ja oppilaiden välinen myönteinen vuorovaikutussuhde 

Opetus on vuorovaikutussuhde, jossa sekä opettajalla ja oppilaalla on toiminnassaan toisiinsa 

sidoksissa olevat tavoitteet (Frisby & Martin, 2010, 147). Tämä vuorovaikutussuhde rakentuu, 

kun opettaja ja oppilas yhdessä konstruoivat oppimisympäristöä, joka rohkaisee aktiiviseen 

osallistumiseen (Sidelinger & Booth-Butterfield, 2010, 179). Huttunen (2009, 4) käyttää opet-

tajan ja oppilaan aktiivisesta vuorovaikutussuhteesta nimitystä kommunikatiivinen opettami-

nen. Opettajat, jotka onnistuvat luomaan myönteisen vuorovaikutussuhteen oppilaisiinsa, on-

nistuvat todennäköisemmin myös positiivisen oppimisilmapiirin luomisessa (Ambrose et al., 

2010, 170, 173–179; Barr, 2016, 3). 

Myönteinen vuorovaikutussuhde on yksi keskeisistä hyvän oppimisilmapiirin rakennuspali-

koista (Barr, 2016, 4; Frisby & Martin, 2010, 146; Määttä & Uusiautti, 2012, 23; Webb & 

Barrett, 2014, 23). Toimiva vuorovaikutussuhde opettajan ja oppilaan välillä vaikuttaa oppi-

mistuloksiin (Barr, 2016, 5–6; Kautto-Knape, 2012, 127–128; NSCC, 2017; Pianta & Stuhl-

man, 2004, 454–455; Salo, 2009, 120–122), motivaatioon (Dwyer, Bingham, Carlson, Prisbell, 

Cruz & Fus, 2004, 265; Haynes, 1997, 322–327; Salovaara & Honkonen, 2011, 108; Schmuck 

& Schmuck, 1978, 36; Uusikylä & Atjonen, 2005, 51) sekä levottomuuden vähenemiseen (El-

lis, 2004, 16; Tableman, 2004, 5; Zedan, 2010, 76). 

Ihmisten välisellä vuorovaikutuksella on sosiaalisten roolien oppimisen kannalta keskeinen 

merkitys. Ihminen kasvaa ja kehittyy yhteydessä muihin ihmisiin. Lukuisten sosiaalisten ryh-

mittymien, kuten perheiden, ikätoveriryhmien, koulujen sekä vapaa-ajan sosiaalisten ryhmitty-

mien vuorovaikutustilanteissa oppilas oppii erilaisia sosiaalisia malleja. (Määttä & Uusiautti, 

2012, 23–24.) Avoin ja salliva ilmapiiri auttaa oppilaita kokemaan hyväksynnän ja arvostuksen 

tunteita, jolloin oppilaat rohkenevat toimimaan luovemmin ja aktiivisemmin (Laine, 2005, 43). 

Ammattitaitoisen opettajan toiminnan myötä luokkaan voi muodostua kommunikatiivista yh-

teyden tunnetta, lämpöä, välittämistä, tukea sekä runsaasti mahdollisuuksia osallisuuden koke-
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miselle (Frisby & Martin, 2010, 148). Hyvässä vuorovaikutussuhteessa ihmisten välillä on yh-

dessä koettu kokonaisvaltainen, välittävä ja myönteisiä seurauksia tuottava yhteys (Frisby & 

Martin, 2010, 147). 

Opettajien kommunikaatiossa oppilaiden kanssa on samanaikaisesti sekä sisällöllinen- että ih-

missuhteiden taso. Opettajat eivät siis vain opeta, vaan ovat myös keskeisessä roolissa myön-

teisten vuorovaikutussuhteiden ja ilmapiirin luomisessa. Opettajan välittäessä oppilaiden oppi-

misesta mahdollistuu ilmapiiri, joka rohkaisee oppilaita yrittämään, sitoutumaan ja edesauttaa 

oppilaiden kiinnostusta oppimistaan kohtaan. (Barr, 2016, 6.) Tämänkaltaisessa vuorovaikutus-

suhteessa esiintyy vahvistavaa käyttäytymistä, jossa opettaja ilmaisee oppilaiden olevan hyväk-

syttyjä ja huomioituja arvokkaina yksilöinä (Ellis, 2006, 266). 

Opettajat, jotka eivät toteuta opetuksessaan edellä mainittua käyttäytymistä vahvistavaa toimin-

tatapaa, eivät välttämättä onnistu yhtä hyvin luomaan välittävää vuorovaikutussuhdetta oppi-

laisiin, eikä luokan oppimisilmapiiristä muodostu yhtä hyvää (Barr, 2016, 3). Esimerkiksi Web-

bin ja Barrettin (2014, 21) mukaan oppilaiden on vaikea luoda vuorovaikutussuhdetta opetta-

jiin, jotka unohtelevat oppilaiden nimiä, ovat käytänteissään epäjohdonmukaisia eivätkä vastaa 

kunnolla oppilaiden kysymyksiin. Oppilaiden yksilöllinen huomioiminen, johdonmukaisuus 

sekä oppilaiden aito kohtaaminen vahvistavat opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutussuh-

detta (Webbin & Barrett, 2014, 21). Lapsilähtöisen opetuksen tärkein laatukriteeri on se, kuinka 

koulussa työskentelevät ihmiset kohtaavat lapsen, ja miten he tarpeen tullen kykenevät kohtaa-

maan lapsen kiireettömästi ja koko persoonallaan, aikaansa antaen (Jantunen & Haapaniemi, 

2013, 185–192). 

 

Opettajalla on monia keinoja edistää välittävää vuorovaikutusta. Vastatessaan oppilaan esittä-

miin kysymyksiin, opettaja viestii sanattomasti ja sanallisesti kiinnostuksesta oppilaan kom-

mentteja kohtaan. Opettaja voi osoittaa kiinnostusta oppilaita kohtaan esimerkiksi kehumalla 

onnistuneita suorituksia tai aktiivista osallistumista tai toisaalta osoittamalla huolestuneisuutta 

esimerkiksi poissaolojen tai huonosti menneen kokeen seurauksena. Myönteisessä vuorovaiku-

tussuhteessa opettaja on myös kiinnostunut oppilaan tunteista. (Ellis, 2004, 17.) Gulbradsonin 

(2017) mukaan opettaja voi osoittaa lämmintä ja inklusiivista asennetta oppilaita kohtaan ke-

honkielellä, kasvonilmeillä sekä myönteistä käyttäytymistä sanallisesti kannustaen. Tällöin op-

pilaat kokevat, että opettaja välittää heistä oppimisen lisäksi myös ihmisinä ja huomioi heidän 

läsnäolonsa (Gulbradson, 2017). Yksilöllisen huomioinnin ja henkilökohtaisen keskustelun 

kautta opettaja saa myös tietoa siitä, mitä oppilaiden elämässä tapahtuu koulun ulkopuolella ja 
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onko oppilailla lisääntynyttä tuen tarvetta. Opettaja myös antaa oppilaille tukea heidän sitä tar-

vitessa. (Gulbradson, 2017.)  

Toisaalta opettaja voi viestiä kiinnostusta esimerkiksi rennon ja informaalin keskustelun kautta 

vaikkapa ennen oppitunnin alkua. Käyttämällä usein ilmaisuja “me” tai “meidän luokka”, opet-

taja ilmaisee oppilaille sitoutumistaan luokkaa kohtaan ja voi samalla edesauttaa luokkahengen 

rakentumista. (Ellis, 2004, 17.) Myös oppimisen kannalta on tärkeää kyetä luomaan henkilö-

kohtainen suhde oppilaisiin, sillä oppilaiden usko oppimistaan kohtaan paranee henkilökohtai-

sessa vuorovaikutuksessa opettajan kanssa. Opettajien ilmaistessa välittämistä ja kiinnostusta 

oppilaita kohtaan, nähdään myönteisiä vaikutuksia oppilaiden oppimistuloksiin. Luonnollisesti 

opettaja ei voi koko ajan keskittyä opetuksessaan vain vuorovaikutussuhteen rakentamiseen, 

vaan parhaimmillaan tämä prosessi on osa normaalia kanssakäymistä opettajan ja oppilaiden 

välillä. (Ambrose et al., 2010, 173–179; Barr, 2016, 3–4.) 

Opettaja voi edesauttaa positiivista vuorovaikutussuhdetta myös osoittamalla avoimuutta ja 

lämpöä opetuksessaan (Barr, 2016, 3; Brookfield, 2006, 76; Gulbradson, 2017; Mazer et al., 

2007, 12). Opettajan avoimuus omasta persoonastaan viestittää oppilaille sitä, että opettaja on 

myös ihminen ja jolla on oma identiteetti luokkahuoneen ulkopuolella (Brookfield, 2006, 76). 

Brookfieldin (2006, 76) mukaan tämä ei tarkoita opettajan avautumista yksityiselämästään, 

vaan erilaisia vaikkapa omaelämänkerrallisia esimerkkejä oppimisen haasteista. Omalta osal-

taan opettajan ja oppilaiden välistä vuorovaikutussuhdetta edistää myös yhteinen huumori, joka 

tekee opettajista lähestyttävämpiä, vahvistaa oppilaiden itseilmaisua ja lisää oppimisen iloa 

(Barr, 2016, 3; Berk, 1996; 12–13 Fredrickson, 2003, 335; Holopainen et al., 2009, 51–52; 

Janhunen, 2013, 42; Roffey, 2004, 58; Salovaara & Honkonen, 2011,115; Wenzer, Frymier & 

Irwin, 2010). 

Opettaja voi edistää oppimista luomalla oppimiselle myönteisen ja keskustelevan oppimisilma-

piirin (Haynes, 1997, 326–327; NSCC, 2017). Keskustelua tukeva ja kannustava ilmapiiri edis-

tää yhteisöllistä oppimista, kun luokka pyrkii yhdessä ymmärtämään ja selittämään kulloinkin 

käsiteltävää asiaa (Hakkarainen, 2004, 392). Opettajan oma innostuneisuus oppiaineisiin voi 

parhaimmillaan tarttua myös oppilaiden suhtautumiseen koulunkäyntiä kohtaan (Aho, 1997, 

18; Ilmonen & Jokinen, 2002, 180–181). Opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa 

opettajan on jatkuvasti kyettävä perustelemaan, miksi kulloinenkin asia on oppimisen arvoista 

(Ilmonen & Jokinen, 2002, 180–181). 
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Opettajan esimerkillä on vaikutusta oppilaiden keskustelutaidon kehittymiselle. Keskustelua 

tukeva ympäristö edesauttaa oppilaiden itsetunnon sekä ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä. 

Opettaja huomioi aidosti oppilaiden mielipiteet ja luokassa voidaan keskustella vaikeistakin 

aiheista. (Aho, 1997, 18.) Ammattitaitoinen opettaja edistää vuorovaikutuksellista oppimisym-

päristöä tukemalla oppilaiden yhdessä oppimista, tekemistä, suunnittelua sekä omaa tavoitteen-

asettelua.  Modernin oppimiskäsityksen mukaan oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii aset-

tamaan omia tavoitteitaan. (Opetushallitus, 2016, 17.) Nykyaikainen opettaja ei tarjoa oppilaille 

valmiiksi pureskeltuja vastauksia, vaan opettajalla on tänä päivänä entistä enemmän oppilaiden 

oppimista ohjaava, valmentava rooli (Aho, 1997, 17). 

4.2.7 Opettaja yhteenkuuluvuuden tunteen rakentajana 

Opettajan ja oppilaiden välisen vuorovaikutussuhteen lisäksi oppilaiden keskinäiset suhteet vai-

kuttavat luokan ilmapiiriin (Ambrose et al., 2010, 173–179, Frisby & Martin, 2010, 165; John-

son, 2009, 147). Luokan jäsenten keskinäinen luottamus sekä yhteenkuuluvuuden tunne paran-

tavat ilmapiiriä sekä lisäävät koheesiota eli ryhmän kiinteyttä (Aho & Laine, 1997, 223; Laine, 

2005, 53; Lindsey, 2013, 12; Pennington, 2005, 195; Schmuck & Schmuck, 1997, 105).  Oppi-

laiden välisellä kanssakäymisellä on myönteisiä vaikutuksia oppimista tukevan ilmapiirin muo-

dostumiselle. Tiivis luokkaympäristö edistää affektiivista eli tunteiden kautta tapahtuvaa oppi-

mista. (Johnson, 2009, 154.) Tiiviissä luokkayhteisössä oppilaat tukevat toisiaan ja osoittavat 

toisiaan kohtaan myötätuntoa (Dwyer et al., 2004, 265). Tällaista kanssakäymistä ovat esimer-

kiksi kehuminen, hymyily sekä kokemusten ja tarinoiden jakaminen (Sidelinger, Bolen, Frisby, 

& McMullen, 2012, 341). Myös yksittäisillä oppilailla voi olla suuri vaikutus luokan ilmapiirin, 

suuntaan tai toiseen. Esimerkiksi hyvin kriittiset oppilaat voivat synnyttää luokkaan kriittistä 

ilmapiiriä. (Repo-Kaarento, 2007, 96.) 

Oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen mahdollistajana opettajalla on keskeinen rooli. Opet-

taja voi omalla suunnitelmallisella työllään edistää oppilaiden välisten myönteisten ja tiiviiden 

vuorovaikutussuhteiden syntymistä.  (Salovaara & Honkonen, 2011,108.) Opettaja voi toimin-

nallaan edesauttaa oppilaiden osallistumista. Esimerkiksi käsiteltävään asiaan liittyvien kysy-

mysten ja mielipiteiden tiedustelu oppilailta, oppilaiden kutsuminen nimeltä, hymyily, nyök-

käykset, sekä muut tämänkaltaiset oppilaita huomioivat eleet luovat osaltaan ympäristöä, jossa 

oppilaat uskaltavat luottaa opettajaan ja toimia myös itse avoimemmin. (Barr, 2016, 3.) Him-
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berg ja Jauhiainen (1998, 182) mainitsevat niin ikään luokkayhteisön vuorovaikutusta edistä-

viksi opettajan työtavoiksi vastavuoroisen luokkakeskustelun. Myös runsas palautteen antami-

nen sekä sovituista säännöistä kiinnipitäminen edistävät osaltaan keskinäistä luottamusta (Him-

berg & Jauhiainen, 1998, 182). Luokan keskinäisten suhteiden positiivisen kehityksen kannalta 

oleellisia seikkoja ovat lisäksi tasapuolisuuden korostaminen, yhteenkuuluvuudentunteen tie-

toinen kehittäminen sekä erityisesti syrjäytymisriskissä olevien oppilaiden varhainen tukemi-

nen (Aho & Laine, 1997, 223; Laine, 2005, 240–241).  

4.3 Turvallisuus 

Turvallisuus on toinen keskeisistä tekijöistä positiivisen oppimisilmapiirin muodostumisessa. 

Tässä kappaleessa tarkastelen turvallisen ilmapiirin ominaisuuksia, turvallisuuden ja oppimisen 

välistä suhdetta sekä käsittelen turvallisen oppimisilmapiirin osatekijöitä. 

4.3.1 Turvallisuudentunne positiivisen oppimisilmapiirin edellytyksenä 

Turvallisuus on keskeisin myönteisen oppimisilmapiirin osatekijöistä (Cohen, 2013, 414; Piis-

panen, 2008, 174–177; Waldman, 2016). Se merkitsee ihmisen hyvää oloa, sekä luottamusta ja 

kunnioitusta muita ihmisiä kohtaan (Fontaine, Dee Torre, Grafwallner & Underhill, 2006, 159; 

Laine, 2005, 51; Tableman, 2004, 2; Yli-Luoma, 2003, 38). Turvallisuus kattaa fyysisen, sosi-

aalisen ja psykologisen sekä pedagogisen ulottuvuuden. Fyysinen turvallisuus käsittää mm. tur-

valliset tilat, välineet sekä ruumiillisen koskemattomuuden. Sosiaalisen ja psykologisen turval-

lisuuden ilmentymiä ovat kiusaamattomuus, hyvä olo, kiireettömyys, hyväksytyksi tuleminen 

ja riittävyyden kokeminen, sekä persoonallisuuden tukeminen. Pedagogiselta kannalta tarkas-

teltuna turvallisuutta luo oppimisen tukeminen, turvallisen aikuisen ja opettajan pysyvyys, odo-

tusten realistisuus sekä opettajan ammattitaito ja jaksaminen. (Piispanen, 2008, 176.) NSCC:n 

määritelmässä turvallisuus pitää sisällään edellä mainittujen ulottuvuuksien lisäksi myös kou-

lun säännöt ja normit (NSCC, 2017). 

Koulun tehtävänä on tarjota oppilaalle turvallinen oppimisympäristö, joka pitää sisällään välit-

täviä suhteita aikuisiin sekä sosiaalista kanssakäymistä, jossa oppilas kokee olevansa hyväk-

sytty (Fröjd & Kaihari-Salminen, 2010, 133; Huhtanen, 2011, 37; Pollari-Koppinen, 2010, 29; 

Salovaara & Honkonen, 2011, 20). Oppilaiden mahdollisuudet oppia ja kasvaa tasapainoisiksi 

ihmisiksi riippuvat oppilaiden turvallisuuden tunteesta luokan, sen olotilan ja ryhmän suhteen 
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(Piispanen, 2008, 174–177; Salovaara & Honkonen, 2011, 12). Myös perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2016, 27) korostetaan turvallisen arjen vaikutusta 

koulun työrauhaan, sosiaalisiin suhteisiin, sekä koulun jäsenten väliseen luottamukseen. Luo-

kan ilmapiirillä on suuri merkitys sille, miten oppilas uskaltaa osallistua oppituntien keskuste-

luihin, ryhmätöihin, pyytää apua ja vastata tehtäviin (Salovaara & Honkonen 2011, 12). 

Kääriäinen, Laaksonen & Wiegand (1997, 95,107) toteaa turvallisen oppimisilmapiirin vaikut-

tavan positiivisesti oppilaan kasvuun ja kehitykseen, korostaen turvallisuuteen liittyvää oppi-

mis- ja kehityspsykologista näkökulmaa. Lapsena turvallisessa ympäristössä koettu positiivi-

nen vuorovaikutus suojaa yksilöä kielteisiltä kokemuksilta ja auttaa käsittelemään myös nega-

tiivisia tunteita. Tämä luo osaltaan pohjaa myöhemmälle tasapainoiselle ja myönteiselle kehi-

tykselle. (Fontaine et al., 2006, 159.)  

4.3.2 Turvallisuudentunne mahdollistaa oppimisen 

Turvallinen ja sosiaalisesti avoin ilmapiiri motivoi oppimaan (Frank & Rosen, 2010, 12; Haa-

paniemi & Raina, 2014, 13–14; Janhunen, 2013, 97; Nurmi et al., 2006, 91; Pruuki, 2008, 21–

24; Salovaara & Honkonen, 2011, 107; Schmuck & Schmuck, 1978, 36; Tableman, 2004, 2). 

Kokemus turvallisuudesta tukee oppilaan tasapainoiseksi ihmiseksi kasvamista ja edesauttaa 

oppimista (Nurmi et al., 2006, 91). Oppilaan kehitystä ja hyvää kasvua tukee ilmapiiri, jossa 

jokaisen on mahdollista oppia ja kehittyä ilman vertailua ja kilpailua (Jahnukainen, 2012, 47). 

Lapsen perusturvallisuuden ollessa kunnossa, hän pystyy vastaanottamaan avoimesti erilaista 

informaatiota (Laine, 2005, 51). Oppilaan kokema psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden-

tunne on edellytys kasvulle tasapainoiseksi nuoreksi ja aikuiseksi (Salovaara & Honkonen, 

2011, 17). Oppimisen ilo syntyy turvallisesta yhdessä tekemisestä (Salovaara & Honkonen, 

2011, 107). Myönteisen, turvallisen ja rohkaisevan oppimisilmapiirin merkitystä oppimiselle 

korostetaan myös lähes kaikissa POPS 2014:n oppiaineinekohtaisissa oppimistavoitteissa 

(Opetushallitus, 2016). 

4.3.3 Turvallisen oppimisilmapiirin osatekijöitä 

Koulun myönteinen ilmapiiri luo oppilaille fyysistä- ja emotionaalista turvallisuudentunnetta 

(Paulus, 2005, 66). Tunne turvallisuudesta on yksi tärkeimmistä oppimista edistävistä osateki-

jöistä (Nurmi et al., 2006, 91). Turvallisen ilmapiirin luominen on tietoinen ja pitkäjänteinen 
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prosessi, jonka pohjalla on opettajan tuntemus ryhmäilmiöistä, ja tuon tuntemuksen hyödyntä-

minen (Haapaniemi & Raina, 2014, 13–15; Hanhivaara, 2006, 33). Salovaaran ja Honkasen 

(2011, 18) mukaan turvallisuus rakentuu viidestä osatekijästä: 1) hyväksynnästä, 2) välittämi-

sestä, 3) luottamuksesta, 4) tuen antamisesta ja 5) sitoutumisesta. 

Opettaja mahdollistaa avoimen, hyväksyvän ja välittävän tunneilmapiirin muodostumisen luok-

kaan. Hän toimii luokassa siten, että oppilaat oppivat luottamaan toisiinsa ja olemaan ryhmän 

jäsenenä oma itsensä. Oppilaat oppivat luottamaan itseensä ottamalla enemmän vastuuta itses-

tään ja käyttäytymisestään. Tämä edesauttaa myös yhteistyökykyisyyttä, toisten oppilaiden tu-

kemista sekä luovuutta omassa tekemisessä. Oppilaat kokevat, että heihin luotetaan, heistä vä-

litetään ja heidät hyväksytään sellaisena kuin he ovat, vaikkei kaikkia tekoja aina hyväksyttäi-

sikään. Välittäminen, hyväksyntä, luottamus ja tuki synnyttävät yhdessä viidennen turvallisuu-

den osatekijän, sitoutumisen. Tällöin oppilaat sitoutuvat ryhmään ja sen toiminnan tavoitteisiin. 

(Salovaara & Honkonen 2011, 17–18.) 

Keskeisin turvallisuuden osatekijöistä on luottamus, sillä kokemukset luottamuksesta ja hyväk-

sytyksi tulemisesta rakentavat perusluottamuksen toisiin ihmisiin. Luokkahuonetasolla turval-

lisuus rakentuu vuorovaikutuksen ja tunteiden ympärille, kun oppilaiden ja opettajan välille 

syntyy luottamuksellinen ilmapiiri. Rehellisyys, johdonmukaisuus, lupauksista ja yhdessä so-

vituista säännöistä kiinnipitäminen sekä tasapuolisuus synnyttävät luottamuksellisen ympäris-

tön, jossa voidaan käsitellä myös vaikeita kysymyksiä ja epäonnistumisia. Positiivinen ilmapiiri 

lisää lapsen perusturvallisuutta, jolla on merkittävä vaikutus lapsen itsetunnolle ja koulusuoriu-

tumiselle. (Ilmonen & Jokinen, 2002, 95, 180, 192; Laine, 2005, 51; Samdal et al., 1998, 393–

394.) Laine (2005, 51) lisää, että turvallinen, lämmin ja myönteinen ilmapiiri rakentuu helpom-

min pienissä ryhmissä. Turvallisuus ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat vahvasti sidoksissa toi-

siinsa. Turvallisessa koulussa jokainen oppilas ja opettaja voi tuntea kelpaavansa ja kuuluvansa 

joukkoon. (Uusikylä, & Atjonen, 2005, 50–52.) Yhteisöllisyys on turvallisen koulun keskeisiä 

ominaisuuksia, joka kehittyy kouluarjessa tapahtuvien pienten tekojen ja toimintatapojen kautta 

(Salovaara & Honkonen, 2011, 41). 

Rutiinit ja säännöt lisäävät turvallisuudentunnetta (Himberg & Jauhiainen, 1998, 182; Laine, 

2005, 70). Työyhteisön ilmapiiriin vaikuttavat päivittäiset toimintatavat sekä yksilöiden välinen 

vuorovaikutus ja yhteistyö (Työturvallisuuskeskus 2013). Selkeiden rutiinien ja sääntöjen 

avulla lapsen on helpompi ymmärtää, millaista toimintaa häneltä odotetaan. Oppilaille asetetut 
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rajat lisäävät myös oppilaiden turvallisuuden tunnetta, ohjaavat toimintaa sekä edistävät rau-

hallista ja turvallista ilmapiiriä. (Janhunen, 2013, 30; Laine, 2005, 70; Piispanen, 2008, 4.) Tur-

vallisuuden tunne edesauttaa kouluviihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä (Samdal et al., 1998, 393–

394). Koulun ja luokan säännöt lisäävät myös koulun turvallisuutta. Sääntöjen noudattamista 

vaatiessa opettajan tulee olla toiminnassaan mahdollisimman johdonmukainen. Turvallista il-

mapiiriä edesauttavat myös yhteiset arvot, joita yhteisön jäsenet pitävät elämässään tärkeinä. 

Turvallisessa kouluyhteisössä arvoja käsitellään koulutyössä, jolloin oppilaat saavat itse olla 

rakentamassa koulun pelisääntöjä. Tällöin arvojen merkitys ymmärretään ja niihin sitoudutaan. 

(Salovaara & Honkonen, 128–129.) Turvallisuutta edistääkseen opettajan on lisäksi hyvä kiin-

nittää huomionsa erityisesti syrjäytymässä olevien oppilaiden tukemiseen, oppilaiden tasaver-

taiseen kohteluun sekä yhteenkuuluvuudentunteen vahvistamiseen (Aho & Laine, 1997, 223). 

Yksi turvallisen oppimisilmapiirin rakennuspalikoista on työrauha. Sillä tarkoitetaan rauhallista 

ja häiriötöntä tilaa, jolloin oppilailla on mahdollisuus keskittyä ja suunnata huomionsa opetet-

tavaan asiaan. Työrauha on yhteydessä luokan toimintakulttuuriin, pelisääntöihin, normeihin 

sekä luokan ilmapiiriin. Työrauhan toteutuminen edellyttää oppilailta yhteisten sääntöjen mu-

kaan toimimista.  (Holopainen et al., 2009, 9.) Rauhallinen ilmapiiri, turvallinen kouluarki ja 

työrauha ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa (Opetushallitus, 2016, 47, 72, 79). Opettaja on työ-

rauhan muodostumisen tärkein yksittäinen osatekijä (Förblom, 2003, 66; Holopainen et al., 

2009, 51–52; Laine, 2005, 43). Opettajan ja oppilaiden väliset keskinäiset suhteet määrittävät 

luokassa vallitsevan ilmapiirin ja työrauhan laadun (Ambrose et al., 2010, 173–179). Vastavuo-

roinen ilmapiiri ja osallisuuden kokeminen edesauttavat työrauhan muodostumista. Muita työ-

rauhan rakennuspalikoita ovat oppilaiden tasapuolinen, oikeudenmukainen kohtelu, oppitunnin 

sopiva rytmittäminen sekä viihtyisä fyysinen ympäristö. (Aho & Laine, 1997, 223; Salovaara 

& Honkonen, 2011, 131.) Työrauhaan liitetään usein vaatimus hiljaisuudesta. Holopaisen et al. 

(2009, 9) mukaan hiljaisuus ei ole itseisarvo, vaan voi kieliä myös passiivisuudesta ja pelosta 

opettajaa kohtaan. Joskus tehokas työskentely on myös puheensorinaa ja työskentelyn ääniä. 

Työrauha on hiljaisuuden sijaan tavoitteiden toteutumista ja se vaihtelee runsaasti oppitunnin 

mukaan. (Holopainen et al., 2009, 10.) Hyvän työrauhan merkkinä voidaan pitää sitä, että kou-

luun on mukava tulla (Salovaara & Honkonen, 2011, 131). 

Myös eri-ikäisten yhdessä tekeminen lisää turvallisuutta (Salovaara & Honkonen, 2011, 75). 

Ylemmillä luokilla olevat oppilaat voivat toimia esikuvina nuoremmille oppilaille, ja rakentaa 

näin koulun turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Eri-ikäisten oppilaiden yhteisen tekemisen kautta 

sosiaaliset taidot ja keskinäinen ilmapiiri vahvistuvat. Isommat oppilaat saavat mahdollisuuden 
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opettaa jo oppimiaan taitoja, sekä opetella toisten huomioonottamista ja empatiakykyä. (m.t., 

76.) 

Turvallisuuteen liittyy väistämättä myös kysymys kiusaamisesta. Koulun ilmapiirillä on mer-

kitystä siihen, kuinka paljon kiusaamista koulussa tapahtuu (Loukas, 2017; Orpinas, 2006, 79–

80; Tableman, 2004, 5). Koulun työskentelyilmapiirillä on merkitystä myös kiusaamisen en-

naltaehkäisyssä (Salmivalli, 2009, 118; Salmivalli, 2010, 48). Myös Koivisto (1999, 12) ja Tik-

kanen (1997, 24) toteavat kiusaamiselle sensitiivisen ilmapiirin luomisen olevan tehokas kiu-

saamista ehkäisevä keino. Kiusaamistilanteiden hoitaminen tai hoitamatta jättäminen viestivät 

koulun ilmapiirin laadusta. Oppilaiden asenteet toisiaan kohtaan heijastuvat myös kouluyhtei-

sön ilmapiiriin. (Tikkanen, 1997, 24.) 

Perusopetuslaki (1998/628, 29. §) takaa kaikkien oppilaiden yhdenvertaisen oikeuden turvalli-

seen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestäjältä edellytetään koulun järjestyssääntöjen laati-

mista ja valvomista sekä kiusaamisesta, väkivallasta ja häirinnästä vapaan oppimisympäristön 

toteuttamista opetussuunnitelman avulla. Lisäksi koulujen on valvottava näiden seikkojen to-

teutumista. Perusopetuslaki (1998/628, 29. §; Opetushallitus, 2016, 37.)  

4.4 Sosioemotionaalinen ympäristö 

Sosioemotionaalinen ympäristö pitää sisällään kaikki osatekijät, jotka vaikuttavat oppilaiden 

kanssakäymisen tilanteisiin koulussa. Se koostuu sosiaalisesta ja emotionaalisesta ulottuvuu-

desta, jotka ovat monin tavoin kytköksissä toisiinsa. (Johnson, 2001.) Sosiaalinen ympäristö 

sisältää oppilaiden keskinäiset sekä opettajien väliset vuorovaikutussuhteet, yhteisöön ja ryh-

mään liittymisen, koulun ja kodin välisen yhteistyön sekä sosiaalisen tuen mahdollisuudet 

(Loukas, 2017; Opetusministeriön kouluhyvinvointityöryhmä, 2005, 9). Pietarinen ja Rantala 

(2002, 234) toteavat koulun sosiaalisen ympäristön muodostuvan oppilaiden ja opettajien sosi-

aalisten suhteiden kautta. Emotionaalinen ympäristön eli tunneilmapiirin käsite kuvaa yhteisön 

jäsenten välille muodostunutta affektiivista ympäristöä (Fraser, 1989, 307; Rivera, 1992, 5; 

Schneider, 1975, 448). 

Oppilaiden sosioemotionaalisten taitojen hallinta edistää positiivisen oppimisilmapiirin muo-

dostumista (Kerola et al., 2013). Toisaalta myönteinen oppimisilmapiiri edistää oppilaiden so-

sioemotionaalisten taitojen kehittymistä (Adelman & Taylor, 2005, 2). Myös tuorein Perusope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus, 2016) korostaa sosioemotionaalisten 
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vuorovaikutustaitojen merkitystä oppilaiden kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Tässä kappa-

leessa tarkastellaan sosioemotionaalisen ympäristön merkitystä myönteisen oppimisilmapiirin 

muodostumisessa. Koska sosiaaliset ja emotionaaliset näkökohdat ovat oppimisilmapiiriä käsi-

teltäessä vahvasti sidoksissa toisiinsa, ne esitetään oheisessa kappaleessa yhdessä sosioemotio-

naalinen ympäristö -otsikon alla. 

4.4.1 Ryhmän sosiaalinen rakenne 

Koululuokkaan, kuten kaikkiin muihinkin ryhmiin, syntyy aina sosiaalisia rakenteita. Ryhmän 

sisälle muodostuvan sosiaalisen rakenteen syntyminen on hyvin luonnollinen ilmiö. Luokan 

sosiaalinen rakenne, ryhmän ilmapiiri, ja luokan jäsenten kokema yhteenkuuluvuudentunne 

vaikuttavat kaikki toisiinsa. (Aho & Laine, 1997, 222; Laine, 2005, 240.) Koska positiivisen 

ilmapiirin syntyminen vaikuttaa huomattavasti oppilaiden oppimiseen ja kouluviihtyvyyteen, 

ryhmän ja luokan sosiaalisen rakenteen edistämiseen on syytä kiinnittää runsaasti huomiota 

(Laine, 2005, 232; Tikkanen, 1997, 24). Koulun sosiaalinen ympäristö muodostuu oppilaiden, 

opettajien sekä koulun muun henkilökunnan sosiaalisten suhteiden kautta (Pietarinen & Ran-

tala, 2002, 234). 

Roolit ryhmässä jakaantuvat usein jäsenten sosiaalisen käyttäytymisen ja persoonallisuuspiir-

teiden mukaan. Ryhmän rakenne määräytyy usein jäsenten välisen kiinteyden eli koheesion 

sekä ilmapiirin mukaan. Kun koheesio on voimakasta, jäsenet eivät jää ryhmän ulkopuolelle. 

Tällöin oppilaat arvostavat toisiaan työskentelevät paremmin omien oppimisedellytystensä mu-

kaisesti. (Laine, 2005, 240.) 

Oppilaiden keskuudessa vallitsevaa sosiaalista rakennetta voidaan parantaa vaikuttamalla ryh-

män sosiaaliseen ilmapiiriin ja koheesioon. Keskeistä on syrjäytymisriskissä olevien oppilaiden 

auttaminen ja tasa-arvon sekä yhteenkuuluvuudentunteen lisääminen. (Aho & Laine, 1997, 

223.) Yhteistoiminnallinen oppiminen kehittää oppilaiden sosiaalisia taitoja ja toistensa hyväk-

symistä. Kaikenlainen yhdessä toimiminen edesauttaa oppilaiden itsetunnon, yhteistyötaitojen, 

empatiakyvyn sekä toverisuhteiden kehittymistä. Parhaiten tämä onnistuu vaihtuvissa, erilai-

sista oppilaista koostuvissa ryhmissä. Myös johtamistehtäviä kokeilemalla vastuunottokyky pa-

ranee. Avoimessa ja turvallisessa ilmapiirissä useammat oppilaat rohkaistuvat kokeilemaan 

johtamistehtäviä. (Laine, 2005, 241–243.) 
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Ihmiset kuuluvat monenlaisiin pienryhmiin, kuten perheeseen, kaveriporukkaan tai koululuok-

kaan. Ryhmällä tarkoitetaan sellaista ihmisjoukkoa, jolla on jokin yhteinen päämäärä tai ta-

voite, ja jonka jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja tietävät kuuluvansa tähän ryh-

mään. (Laine, 2005, 186.)   Penningtonin (2005, 9) mukaan pienryhmillä tarkoitetaan jäsen-

määrältään 2 ja 30 välillä olevaa ryhmää, jolla on yhtenäiset tavoitteet sekä selkeä ryhmära-

kenne. Ryhmien jäsenille muodostuu usein selkeitä tehtävä- tai roolijakoja, yhteisiä tapoja sekä 

käyttäytymispiirteitä. Näin ryhmään muodostuu tietynlaisia normeja. Ryhmän jäsenten välistä 

vuorovaikutusta kutsutaan sosiaaliseksi kulttuuriksi. (Laine, 2005, 186.) Roolit ovat ryhmän eri 

yksilöiden erilaisia toimintatapoja, jotka määrittyvät sen mukaan, mikä heidän asemansa ryh-

mässä on. Jokaiseen rooliin liittyy omat käyttäytymisnorminsa. (Pennington, 2005, 194.) Ryh-

märakenteella viitataan Penningtonin (2005, 195) mukaan ryhmän jäsenten välisiin suhteisiin 

ja siihen kuuluviin kiinteyden, normien, statuksen ja roolien käsitteisiin. 

4.4.2 Sosiaalinen vuorovaikutus 

Sosiaalinen vuorovaikutus on kahden tai useamman ihmisen välistä kanssakäymistä, jossa yk-

silöt vaikuttavat toisiinsa. Vuorovaikutus kattaa ihmissuhteet, ilmapiirin ja hyvinvoinnin muo-

dostaen kaikkien ihmissuhteiden perustan (Jantunen & Haapaniemi, 2013, 185–192; Kauppila, 

2006,19.) Tunne- ja vuorovaikutusosaaminen ja -oppiminen ovat yhteisöllisiä ilmiöitä. Ne ha-

vaitaan vuorovaikutuksen prosesseissa esimerkiksi hyvänä ilmapiirinä, turvallisuudentunteena 

ja ryhmän avoimuutena. (Lintunen & Kuusela, 2009, 183.) Hyvät ja toimivat ihmissuhteet mah-

dollistavat toimivan oppimisyhteisön muodostumisen. Tällöin jokainen yhteisön jäsen tuntee 

itsensä sekä tarpeelliseksi että hyväksytyksi. Kun koulun henkilösuhteet ovat toimivia, kaikki 

kouluyhteisön jäsenet kokevat voivansa saada apua vaikeissa tilanteissa ja ongelmissa. (Pollari 

& Koppinen, 2010, 29.) 

Sosiaaliset suhteet ja -taidot sisältyvät sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Sosiaalisella suhteella 

tarkoitetaan sosiaalista vuorovaikutusta, sosiaalisilla taidoilla taas tarkoitetaan sosiaalisesti hy-

väksyttävää opittua käyttäytymistä. Nämä luovat pohjan rakentavalle yksilöiden väliselle vuo-

rovaikutukselle. (Kauppila, 2006, 125.) Sosiaalisen vuorovaikutuksen lainalaisuudet pätevät 

myös koulumaailmassa. Opettaja voi vaikuttaa merkittävästi oppilaiden välisiin suhteisiin ul-

koisten järjestelyjen ja pedagogisten ratkaisujen avulla. Opettajalla on suuri merkitys oppilai-

den minäkäsityksen, itsetunnon sekä sosiaalisen aseman kehityksessä, koska vastuu ilmapiirin 
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rakentamisesta, ryhmän johtamisesta, sosiaalisten taitojen kehittämisestä sekä rakentavan pa-

lautteen antamisesta on opettajalla. (Aho, 1997, 17; Keltinkangas-Järvinen, 2017, 63; Laine, 

2005, 240–241.) Opettajan keskeisestä roolista oppimisilmapiirin mahdollistajana on kirjoitettu 

yksityiskohtaisemmin kappaleessa 4.2, ”Opettajan merkitys oppimisilmapiirin muodostumi-

sessa”. 

Ilmapiiri muodostuu kaikkien kouluyhteisössä toimivien oppilaiden, opettajien, vanhempien 

sekä ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutuksessa. (Lindh & Sinkkonen, 2009, 137–138).  

Hyvinvoivaa yhteisöä rakennettaessa jäsenten vuorovaikutustaitojen ja yhteisötaitojen oppimi-

nen on keskeisessä roolissa (Jantunen & Haapaniemi, 2013, 185–192). Yhteisötaitoja ovat esi-

merkiksi yhteisten pelisääntöjen noudattaminen, myönteinen asenne muita kohtaan, vastuulli-

suus sekä yhteistyökykyisyys (Työturvallisuuskeskus, 2011, 4). 

4.4.3 Ryhmän koon ja eri-ikäisyyden vaikutus luokan sosiaaliselle rakenteelle 

Suurissa oppilasryhmissä huonoon asemaan joutumisen tai yksin jäämisen pelko voi viedä op-

pilaalta runsaasti voimavaroja. Tämä on otettava huomioon opetuksen suunnitteluvaiheessa. 

(Haapaniemi & Raina, 2014, 13–14.) Turvallinen, lämmin ja myönteinen ilmapiiri on helpompi 

saada aikaan pienissä ryhmissä (Laine, 2005, 51). Ryhmän koko vaikuttaa myös ryhmän yhte-

näisyyteen, sillä ryhmän koon kasvaessa kiinteys vähentyy ja ryhmään syntyy erilaisia alaryh-

miä ja klikkejä. Pienessä ryhmässä luottamus, kiinteys sekä sitoutuminen ovat suuria ryhmiä 

yleisempiä. (Soboroff, 2012, 12.) Williams ja Williams (2011, 121) sekä Lindh (1992, 75) to-

teavat oppilaiden suoriutuvan paremmin pienissä kouluissa, joissa heidät tunnetaan ja kohda-

taan yksilöllisesti. Myös Tableman (2004, 6), Adelman ja Taylor (2005, 2) sekä NSCC (2017) 

korostavat riittävän pienten koulu- ja ryhmäkokojen merkitystä. 

 

Myös opetusryhmän jäsenten ikärakenteella on vaikutusta luokan sosiaaliseen rakenteeseen ja 

oppimisilmapiiriin (Lindh, 1992, 75; Salovaara & Honkonen 2011, 76; Tableman, 2004, 6). 

Lasten suhtautuminen eri-ikäisiin oppilaisiin poikkeaa ikäryhmittäin. Lapsi suhtautuu eri ta-

valla itseään nuorempiin, saman ikäisiin ja itseään vanhempiin oppilaisiin. Nuorempia kohtaan 

käyttäytyminen on hoivaavaa, saman ikäisiä kohtaan enemmän aggressiivista ja itseään van-

hempia kohtaan kyseessä on usein riippuvuussuhde. Eri-ikäisten sekaryhmissä opitaan erityi-



48 

 

sesti pitämään puolia, auttamaan, etsimään tukea sekä lisäksi sosiaalisuutta. Eri-ikäisten ryh-

missä opitaan myös taitoja, jotka ovat hyödyllisiä sosiaalisissa kanssakäymistilanteissa erilais-

ten ihmisten kanssa. (Laine, 2005, 251–244.) 

 

Eri-ikäisten oppilaiden yhdessä tekeminen edistää oppilaiden sosiaalisten taitojen oppimista 

(Salovaara & Honkonen, 2011, 76; Tableman, 2004, 6). Lindh (1992, 34–36) näkee vertaisop-

pimisen ja eri-ikäisten oppilaiden yhdessä työskentelemisessä sekä pedagogisia että ilmapiiriä 

kehittäviä etuja. Positiivisia oppimisvaikutuksia syntyy vertaisia tai eri-ikäisiä oppilaita opetta-

essa, kun oppilas joutuu sisäistämään jonkin asian kyetäkseen selittämään sen toiselle. Myös 

ohjattavana olevien oppilaiden oppiminen paranee yksilöllisen avun myötä. Ilmapiiriä sekä af-

fektiivista eli tunneilmapiiriä kehittäviä vaikutuksia syntyy, kun eri-ikäisten oppilaiden kanssa-

käyminen lisääntyy. Toiminta edesauttaa mm. empatiakykyä, joka on yksi tunnetaidoista. Mo-

lemmat osapuolet saavat lisäksi myönteisiä kompetenssin, itsearvostuksen sekä oppimisen ko-

kemuksia. Eri-ikäisten yhteinen toiminta edistää myös koulun turvallisuutta (Salovaara & Hon-

konen, 2011, 75.) 

Opettaja voi edesauttaa oppimista lisäämällä eri-ikäisten yhteistä toimintaa (Laine, 2005, 251–

244). Lindh (1992, 47) ehdottaa eri-ikäisten vertaisoppimisen lisäämistä yhdeksi koulun ilma-

piirin kehittämisen keinoksi.  Luokkarajojen ylittäminen voi edistää kaverisuhteiden muodos-

tumista eri-ikäisten kesken, esimerkkinä tästä on kummioppilastoiminta. Myös vanhempi op-

pilas hyötyy tästä, kun hän oppii säätelemään sosiaalisia suhteita ja ottamaan vastuuta nuorem-

masta oppilaasta. (Laine, 2005, 251–244.)  

4.4.4 Yhteisöllisyys 

Koulumaailmassa yhteisöllisyys ymmärretään ryhmän ja sen yksittäisen jäsenen tunteeksi ja 

kokemukseksi siitä, että koulussa on hyvä olla ja kaikilla on mahdollisuus osallisuuteen. Osal-

lisuudella taas tarkoitetaan oppilaiden kokemusta siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa 

lähiympäristönsä itseä koskeviin asioihin ja päätöksiin (Aho, 1997, 17; Fröjd & Kaihari-Salmi-

nen, 2010, 128; Hanhivaara, 2006, 33–35; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2017) 

Yhteisöllisyys ilmenee arjessa viihtymisenä ja kokemuksena siitä, että kouluun on mukava 

tulla. Oppilaat, opettajat ja muu henkilökunta tuntevat kuuluvansa kouluyhteisöön, jossa voi 

kokea olonsa turvalliseksi. (Salovaara & Honkonen, 2011, 41–41; Waldman, 2016.) Loukasin 
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(2017) mukaan yhteyden kokemukset toisten ihmisten kanssa voivat parantaa oppilaiden sosi-

aalista ja emotionaalista toimintakykyä ja kasvattaa motivaatiota oppimista kohtaan. 

Yhteisöllisyyden tunnetta edistääkseen opettajien tulee rakentaa avointa toimintaympäristöä, 

jossa vallitsee ilmaisunvapaus ja jossa kunnioitetaan myös yksilöllisyyttä. Yhteisön jäsenten on 

oltava sitoutuneita koulun toimintaan. (Cheng, 2013, 216; Waldman, 2016.) Myös Janhunen 

(2013, 41) huomauttaa opettajien keskinäisten ja oppilaiden välisten suhteiden sekä opettajien 

sitoutumisen vaikuttavan oppilaiden hyvinvointiin ja koulun yhteisöllisyyden kokemiseen. Yh-

teisöllinen oppimisympäristö on erilaisten oppilaiden keskinäisiä suhteita edistävä ja apua tar-

vitsevia oppilaita tukeva (Cheng, 2013, 216).  

Yhteisöllisyyttä parantavia tekijöitä ovat esimerkiksi avoin ja kunnioittava ilmapiiri, jossa op-

pilaiden ja opettajan oppimisprosessi etenee yhdessä (Cohen, 2013, 414). Erilaisuus hyväksy-

tään ja noudatetaan yhteisiä käytänteitä (Lindsey, 2013, 12). Luokan ja kouluyhteisön ilmapii-

rin ollessa hyvä, oppilaat kokevat olonsa turvallisiksi (Schmuck & Schmuck, 1997, 105). Myös 

oppilaiden aktiivisuus ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät yhteisöllisyyttä, motivaatiota, si-

toutumista, keskinäistä tukea sekä ryhmään kuulumisen tunnetta. Vertaistoiminta, kuten yh-

dessä tekeminen sekä opiskelumotivaatio lisäävät yhteisön hyvinvointia, turvallisuutta ja ilma-

piiriä. (Salovaara & Honkonen 2011, 78.) 

Toisia arvostava, ystävällinen tunneilmapiiri ja turvallinen vuorovaikutus kehittävät myös op-

pimistuloksia (Cohen, 2013, 414). Oppiminen on yhteisöllinen ja vuorovaikutteinen prosessi, 

joka edistyy sekä vuorovaikutuksessa opettajan kanssa, että oppilaiden keskinäisessä kanssa-

käymisessä. Tämä edellyttää sitä, että opettaja tietoisesti antaa oppilaille tilaa. Yhdessä työs-

kennellessä oppilaat oppivat luottamaan toisiinsa ja samalla myös itseensä. (Salovaara & Hon-

konen, 2011, 108.) Tiivis yhdessä työskenteleminen voi parantaa oppimismotivaatiota. Ryh-

mällä voi olla asetettuna yhteinen tavoite, jota kohti ponnistellessaan ryhmän kaikkien jäsenten 

tuki on tärkeä. Kun oppiminen on yhteisöllinen prosessi, sekä vaikeudet että onnistumisen ko-

kemukset voidaan jakaa. Yhteinen tekeminen auttaa ymmärtämään, että myös vastoinkäymiset 

ovat olennainen osa oppimisprosessia.  (Salovaara & Honkonen, 2011, 108; Waldman, 2016.) 

4.4.5 Osallisuus 

Osallisuudella tarkoitetaan tunnetta, joka syntyy ihmisen kokiessa olevansa tärkeä osa jotakin 

yhteisöä. Tällöin osallisuus ilmenee jäsenten arvostuksena, luottamuksena, tasavertaisuutena 
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sekä mahdollisuutena vaikuttaa yhteisössään. (Salovaara & Honkonen, 2011, 69; Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, 2017.) Lapsi kokee itsensä osalliseksi, kun hänen näkemyksensä otetaan 

huomioon ja kun hän kokee saavansa mahdollisuuden tulla kuulluksi (Fröjd & Kaihari-Salmi-

nen, 2010, 128).  Asioista yhdessä päättäminen viestivät toimivasta oppimisilmapiiristä (Aho, 

1997, 17). Turvallinen ja erilaiset mielipiteet salliva ilmapiiri vahvistaa oppilaiden kokemusta 

osallisuudesta (Hanhivaara, 2006, 33–35). Englanninkielessä osallisuutta kuvaa termi empo-

werment, joka suomennetaan sanalla voimaantuminen tai valtaantuminen. Osallisuus on ennen 

kaikkea koettu tunne, jossa nuori kokee itsensä päteväksi ja roolinsa merkittäväksi. Osallisuu-

dentunne vahvistaa itseluottamusta ja uskallusta omiin kykyihin. (Salovaara & Honkonen, 

2011, 69.) 

Osallisuus on toimintaa, jossa nuoret ottavat vastuun tekemisistään tavoitteita asettaen, keskus-

tellen sekä erilaisia ratkaisuja pohtien. Kun oppilaat saavat olla osallisina itseään koskevissa 

päätöksissä, heidän motivaationsa ja sitoutumisensa koulua kohtaan lisääntyvät. (Salovaara & 

Honkonen 2011, 69.) Käytännössä osallisuus voi olla osa jokapäiväistä toimintaa, kuten omien 

mielipiteiden ilmaisua, osallistumista päätöksentekoon, toiminnan järjestämistä sekä sen arvi-

oimista. Keskeistä on pyrkiä rakentamaan kouluun toimintakulttuuri, joka tukee osallisuutta. 

(Salovaara & Honkonen, 2011, 72.) Tällaisen ilmapiirin saavuttaminen vaatii tietoista ja pitkä-

jänteistä työtä, jossa koulun henkilökunnalla on tärkeä rooli (Hanhivaara, 2006, 33–35). Koulun 

tehtäviin kuuluu oppilaan kasvattaminen kohti aktiivista kansalaisuutta. Opettaja mahdollistaa 

osallisuuden syntymisen ja hänen tehtävänsä on varmistaa, että ryhmä on riittävän turvallinen, 

jotta jokaisella oppilaalla on mahdollisuus osallistua yhteiseen tekemiseen. (Salovaara & Hon-

konen, 2011, 72.) 

4.4.6 Koheesio 

Koheesio, josta voidaan käyttää myös nimitystä kiinteys, on eräänlainen näkymätön liima, joka 

pitää ryhmää koossa. Kiinteys ilmaisee, kuinka paljon ryhmässä olevat yksilöt tuntevat vetoa 

toisiaan ja ryhmän olemassaoloa kohtaan.  (Pennington, 2005, 195.) Koheesion rinnakkaiskä-

sitteitä ovat solidaarisuus, ryhmähenki ja me-henki (Ahokas, 2011, 142). Yhteenkuuluvuuden 

tunne on olennainen osa vahvistettaessa ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta, koska se merkit-

see yksilön samaistumista johonkin yhteisöön tai ryhmään ja suhtautumista toisiin ihmisiin 

(Laine, 2005, 53). Luokan ja kouluyhteisön ollessa kiinteä, oppilaat kokevat olonsa turvallisiksi 

(Janhunen, 2013, 30). 
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Yhteenkuuluvuuden tunnetta voidaan vahvistaa tukemalla ryhmän koheesion kehittymistä 

(Lindsey, 2013, 12). Kaikenlainen yhteinen toiminta ja tavoitteet lisäävät ryhmän koheesiota. 

Kun jokainen oppilas kokee olevansa arvostettu ja tarpeellinen ryhmän jäsen, yksilöistä tulee 

yhteisön jäseniä. Voimakkain koheesio syntyy silloin, kun ryhmän toiminta on jäsenten näkö-

kulmasta kiinnostavaa, ryhmän jäsenet pitävät toisistaan ja suhtautuvat toisiinsa ystävällisesti 

ja kun ryhmä antaa kokemuksen, että ryhmää ja sen jäseniä arvostetaan. (Laine, 2005, 53, 191; 

vrt. Schmuck & Schmuck, 1997, 105.) Seniorin (2001, 258) mukaan yhtenäisessä, korkean ko-

heesion luokassa oppilaiden keskinäinen ystävyys on yleistä. Korkean koheesion luokissa op-

pilaat tunsivat olonsa mukavaksi, rentoutuneeksi ja turvalliseksi ja ovat siten valmiimpia oppi-

maan (Senior, 2001, 258). Ryhmän voimakkaalla koheesiolla on positiivisia vaikutuksia luok-

kaan sekä yksilö- että ryhmätasolla. Voimakkaan koheesion ryhmissä ilmapiiri on positiivinen, 

jäsenet viihtyvät toistensa seurassa ja välittävät toisistaan. Myös ryhmän jäsenten keskinäinen 

kommunikaatio, tunteista puhuminen sekä arvostus ovat yleisempiä. Korkean koheesion ryh-

missä oppilaat ovat hyvin sitoutuneita ryhmäänsä. (Laine, 2005, 53.) 

Luokan koheesiota edesauttavat sosiaaliset normit, joita ovat esimerkiksi luokan hyväksyvä il-

mapiiri, keskinäinen arvostus ja kunnioitus, luokan sisäisen luottamussuhteen syntyminen ja 

yhteenkuuluvuuden tunteen sekä positiivisuuden ylläpitäminen luokassa (Aho & Laine, 1997, 

223; Lindsey, 2013, 12; Schmuck & Schmuck, 1997, 105). Opettajan persoonallisuuden piir-

teillä, kuten avoimuudella, aitoudella ja huumorintajulla on myös merkityistä koheesion muo-

dostumisessa. Muita koheesiota edesauttavia tekijöitä ovat luokan säännöt, työskentelytavat, 

keskustelu, konfliktien ratkaiseminen sekä oppilaan roolin tiedostaminen. (Janhunen, 2013, 30; 

Laine, 2005, 53.) 

4.4.7 Huumorin merkitys ilmapiirille 

Roffey (2004, 58) tähdentää huumorin merkitystä myönteisen ja oppimista edesauttavan sosi-

aalisen ympäristön luomisessa. Hänen mukaansa huumorilla voi olla merkittävä vaikutus luo-

kan ilmapiiriin. Se voi kohentaa ihmisten välisiä suhteita ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Yhdessä nauraminen yhdistää ihmisiä ja vähentää myös stressiä. Huumorintajullaan opettaja 

osoittaa oppilailleen oman inhimillisyytensä, kun hän osaa nauraa myös omille virheilleen. 

Opettajan esimerkki edesauttaa positiivisten ihmissuhteiden kehittymistä. (Roffey, 2004, 58.) 

Myös Janhunen (2013, 42) korostaa, että opettaja voi huumorin avulla vapauttaa luokan ilma-

piiriä. 
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Huumori voi edesauttaa positiivisen vuorovaikutussuhteen rakentumisessa, koska se tekee 

opettajista lähestyttävämpiä. Huumori voi myös auttaa selkeyttämään opetettavaa asiaa, joka 

voi auttaa oppilaita valmiutta käsitellä uutta tietoa. Opettaja voi käyttää huumoria hienovarai-

sesti oman harkinnan mukaan. Opettaja huumoria voi olla esimerkiksi hauska kommentti ope-

tettavaan asiaan liittyen, tai jokin opetuksellinen asia, joka voidaan ilmaista hauskalla tavalla. 

Myös oppilaat saavat ilmaista huumoriaan. (Barr, 2016, 3; Berk, 1996; Wenzer, Frymier & 

Irwin, 2010, 12–13.) Fredricksonin (2003, 335) mukaan oppimisen kannalta tehokas tapa he-

rättää positiivisia tunteita on löytää positiivinen merkitys arjen tilanteista, haasteista ja iloita 

omasta etenemisestä sekä itsensä ylittämisestä. Näin ollen yksi positiivisen oppimisympäristön 

ominaispiirteistä on ilo ja myönteisyys sekä verbaalisella tasolla, että myönteisessä asenteessa 

oppimista kohtaan. (Fredrickson, 2003, 335.) 

Huumori lisää myös oppimismotivaatiota (Lehtonen & Salovaara, 2009, 35). Liian totinen il-

mapiiri voi vähentää oppimisen iloa, vaikka oppilas olisikin kiinnostunut opetettavasta asiasta. 

Avoin, iloa ja huumoria sisältävä yhdessä ilmapiiri sen sijaan edesauttaa oppimista. (Salovaara 

& Honkonen, 2011,115.) Opettajan huumorintajulla on yhteys myös työrauhan syntymiseen ja 

säilymiseen (Holopainen et al., 2009, 51–52). 

4.4.8 Emotionaalinen ympäristö 

Emotionaalinen ympäristö eli tunneilmapiiri osoittaa, millaisia emotionaalisia suhteita jonkin 

yhteisön jäsenten välille on muodostunut ja kuvaa yhteisön laatua tällä mittapuulla tarkastel-

tuna. Tunneilmapiiri rakentuu ihmisten tavanomaisissa kanssakäymistilanteissa, niissä esiinty-

vän käyttäytymisen seurauksena. (Rivera, 1992, 5.) Tunneilmapiiri vaikuttaa yksilön motivaa-

tioon, tyytyväisyydentunteisiin, asenteisiin, odotuksiin sekä käyttäytymiseen tietyssä konteks-

tissa, kuten koululuokassa. Negatiivinen tunneilmapiiri voi aiheuttaa masennusoireita ja hei-

kentää psyykkistä kehitystä, kun positiivinen emotionaalinen ilmapiiri voi parantaa luovuutta, 

kasvua ja kehitystä. Yhteisön sisällä tunneilmapiiri vaikuttaa moraaliin, suoritustasoon ja tuot-

tavuuteen. (Schneider, 1975, 448.) 

Koulun yhteydessä emotionaalisen ilmapiirin kontekstina ovat koulu sekä luokka ja niissä esiin-

tyvät sosiaaliset rakenteet. Luokkaympäristöön vaikuttavien sosiaalisten prosessien tarkastele-

minen auttaa ymmärtämään oppilaiden toimintaa luokassa sekä kognitiivisella että emotionaa-

lisella tasolla. (Fraser, 1989, 307.) Luokan ilmapiiri on konstruktio, joka koostuu oppilaiden 
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keskinäisistä sekä oppilaiden ja opettajan välisistä tunteista. Yhteenkuuluvuudentunne ja posi-

tiivinen kuva omista taidoista parantavat oppilaiden myönteistä suhtautumista koulua kohtaan, 

mikä osaltaan edesauttaa myös oppimista. (Salovaara & Honkonen, 2011, 110; Schmuck & 

Schmuck, 1978, 36.) 

4.4.9 Positiivinen emotionaalinen oppimisilmapiiri tukee oppimista 

Tukevassa (supportive) emotionaalisessa ympäristössä oppilaita kuunnellaan, tarpeet huomioi-

daan sensitiivisesti ja reagoidaan positiivisesti oppilaan viesteihin. Oppimistulokset parantuvat, 

kun opettaja ilmaisee toiveikkuutta ja luottamusta oppilaan oppimismahdollisuuksia kohtaan 

sekä antaa positiivista palautetta. Kun opettajan toiminta on avointa, oppilaita arvostavaa ja 

hyväksyvää, on luokkahuoneympäristö turvallinen, rauhallinen ja välittävä. Myös oppilaiden 

prososiaaliset taidot eli kyky myönteiseen käyttäytymiseen paranevat välittävässä luokkahuo-

neympäristössä. (Kautto-Knape, 2012, 99–100, 107.) 

Oppilasta kannustava ja hyväksyvä emotionaalisesti ilmapiiri auttaa myös syrjäytymisvaarassa 

olevia oppilaita kiinnittymään oppimiseen ja koulukulttuuriin. Parhaimmillaan avoin, hyväk-

syvä, toisia kunnioittava, tukeva ja arvostava yhteisö toimii jäseniään voimaannuttaen, jolloin 

yksilöä kannustetaan luovuuteen ja uusien ajatusten esittämiseen. Toimintavapaudet, erilaisuu-

den suvaitseminen ja arvostaminen kielivät myös voimaannuttavasta sosiaalisesta ympäristöstä. 

(Kautto-Knape, 2012, 99–100, 107.) Kun oppilaat kokevat olevansa välitettyjä ja kunnioitettuja 

yhteisön jäseniä, heidän opiskelumotivaationsa ja kouluviihtyvyytensä lisääntyvät (Uusikylä & 

Atjonen, 2005, 51).  

 

Myönteisessä ja turvallisessa emotionaalisessa ympäristössä ja myönteisen ilmapiirin vallitessa 

erilaisten tunteiden näyttäminen on sallittua (Kerola et al., 2013; Laine, 2005, 64; Salo, 2009, 

120). Oppiminen ja myönteisessä hengessä tapahtuva koulutyö voivat aktivoida positiivisia 

tunteita, kuten iloa, innostusta, ylpeyttä, arvostusta ja hyväksymistä. Myös kielteisten tunteiden, 

kuten häpeän, syyllisyyden, nöyryytyksen tai häpeän tunteiden näyttäminen on hyväksyttävää. 

(Salo, 2009, 120–122) Oppilaat voivat kokea kateuden, kilpailun tai vihan tunteita toisia oppi-

laita kohtaan. Tämä kumpuaa usein kilpailullisesta luokkatilanteesta, mikä vahvistaa kateutta 

ja heikentää oppilaiden itsetuntoa. Kateus voi ilmetä oppilaiden keskuudessa hyvinkin julmalla 

tavalla, nauramalla toisten virheille ja väheksymällä heidän onnistumisiaan. Turvallisessa tun-

neilmapiirissä negatiivisten tunteiden näyttäminen on hyväksyttävää, mutta näiden tunteiden 
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pohjalta toimiminen toista loukkaavalla tavalla ei. (Salo, 2009, 120–122; Salovaara & Honko-

nen, 2011, 110.) 

Oppilaan tuntema ilo edesauttaa oppimista, toimintakykyä ja hyvinvointia. Oppiminen kum-

puaa kiinnostuksesta eli oppimisen yksilölle tuottamasta ilosta. Kuten kaikessa inhimillisessä 

toiminnassa, myös oppimisprosessissa tunteet ja ajattelu ovat monin tavoin sidoksissa toisiinsa. 

(Salovaara & Honkonen, 2011, 110.) Hyvä emotionaalinen työympäristö aktivoi eksploratiivi-

suutta eli oppilaan tiedonhalua. Näin tunneilmapiiri herättää oppilaan sisäisen motivaation op-

pimista kohtaan. (Yli-Luoma, 2003, 40.) Kouluarjessa koettavaa iloa ei välttämättä huomata, 

ennen kuin se puuttuu. Tästä voi seurata väsymyksen, hermostuneisuuden, keskittymiskyvyn 

sekä ymmärtämisen, muistamisen ja oivaltamisen haasteiden kaltaisia ongelmia. (Salovaara & 

Honkonen, 2011, 110.) 

4.4.10 Tunnetaitojen merkitys luokan sosiaaliselle ilmapiirille 

Tunnetaidoilla tarkoitetaan omien tunteiden ymmärtämisen ja mielekkään ilmaisun taitoja, sekä 

kykyä toimia, arvioida ja ennakoida tekemistään tunteiden pohjalta (Nurmi et al., 2006, 54). 

Tunnetaidoista käytetään usein myös nimitystä sosioemotionaaliset taidot, joka kattaa käsit-

teenä myös tunnetaitojen sosiaalisen ulottuvuuden. Oleellista tunnetaitojen hallinnassa onkin 

kyky ymmärtää myös toisten ihmisten tunteita, ajatuksia ja uskomuksia. (CASEL, 2013; Nurmi 

et al., 2006, 54.) Tunnetaitojen ohella käytetään myös nimitystä emotionaalinen kompetenssi. 

Tällä tarkoitetaan erityisesti ihmisen kykyä käsitellä omia emootioitaan, tunnistaa toisten emoo-

tioita sekä kykyä tulla toimeen ja käsitellä omien ja toisten emootioiden kanssa. Emotionaalinen 

kompetenssi luo pohjan lapsen kehittyville ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidoille. (Laine, 2005, 

64, 69.) Tunnetaidot ja sosiaalinen lahjakkuus ovat elämässä tarvittavia tärkeitä taitoja, jotka 

edistävät keskustelutaitoja ja mahdollisuutta ymmärtää ja omaksua laajemmin myös oppiainei-

den sisältöjä (Salovaara & Honkonen, 2011, 112). 

Tunnetaitojen harjoittelu on parhaimmillaan osa kaikkea opetusta, mutta varsinaisena opetus-

kokonaisuutena tunnetaitoja käsitellään alakoulussa ympäristöopin yhteydessä ja yläkoulussa 

terveystiedon yhteydessä osana perehtymistä mielenterveystaitoihin (Opetushallitus, 2016, 

132, 241). Luokassa voidaan myös opettajan johdolla harjoitella omien tunteiden tunnistamista 

sekä tunnereaktioiden käsittelemistä, mikä kehittää oppilaiden emotionaalista kompetenssia 

(Laine, 2005, 69). 



55 

 

Koulumaailman sosiaalisissa tilanteissa tunteet ovat osa jokapäiväistä toimintaa, jonka vuoksi 

tunnetaitojen oppiminen on tärkeää (Denham, Bassett & Wyatt, 2007, 621–622; Peltonen & 

Kullberg-Piilola, 2005, 32–33; Puolimatka, 2010, 73). Lapsen tulevaisuuden kannalta tunteiden 

havaitsemisen ja hallinnan taidot ovat Isokorven (2004, 127–129) mukaan jopa tärkeämpiä, 

kuin koulussa opittavien tietosisältöjen hallinta. Oppilaiden on hyvä oppia tunnistamaan tun-

teiden merkitys ihmisten välisessä kanssakäymisessä, sillä oman tai toisen oppilaan toiminnan 

taustalla on usein jokin tunnetila. Lisäksi tunnetaitoihin kuuluu ymmärrys siitä, että tunteiden 

taustalla voi olla erilaisia vaikuttimia, esimerkkinä väärin tekemisestä seuraava syyllisyyden-

tunne. (Puolimatka, 2010, 73.) 

Tunnetaidoista tärkein on tunnerehellisyys, joka tarkoittaa tunteiden aitoa ja rehellistä ilmaise-

mista. Näin lapsi oppii havaitsemaan, hallitsemaan, nimeämään ja ymmärtämään tunteita. Tun-

nerehellisyys lisää lapsen itsetunnon vahvistumista, jolloin terveiden ihmissuhteiden muodos-

taminen helpottuu. Tunnerehellisyyden kautta lapsi oppii ymmärtämään ja arvostamaan itseään 

ja muita, jolloin hänelle muodostuu positiivinen minäkuva. (Denham et al., 2007, 621–622; 

Peltonen & Kullberg-Piilola, 2005, 32–33.) Tunteet voivat toimia älyllisen toiminnan tukena, 

jolloin positiiviset kokemukset ja tunteet aikaansaavat myönteisen oppimisen kehän (Salovaara 

& Honkonen, 2011, 110). Tunteiden ymmärtäminen auttaa oppilaan identiteetin ja maailman-

kuvan rakentumisessa (Opetushallitus, 2016, 132, 241). 

Turvallisessa oppimisympäristössä opetellaan löytämään ratkaisumalleja konfliktitilanteisiin, 

kun myös kielteisiä tunteita voidaan ilmaista ja käsitellä rakentavassa hengessä. Kun lapsi oppii 

ilmaisemaan tunnekokemuksiaan, hänen ei tarvitse käyttäytyä haastavasti esimerkiksi oppitun-

tia häiritsemällä. Tunnetaidoilla on näin ollen merkittävä rooli turvallisen ja rauhallisen ilma-

piirin muodostumisessa. (Kerola et al., 2013) Tunnetaitojen hallinta luo perustan positiivisen 

ilmapiirin rakentumiselle, sillä tunnetaitojen kautta opitut sosiaaliset taidot ohjaavat käyttäyty-

mistä ja vuorovaikutustilanteita. (Kokkonen & Siponen 2006, 205). 

4.4.11 Ilmapiirin merkitys sosiaalisten taitojen kehityksessä 

Oppilaiden myönteisillä kokemuksilla oppimisilmapiiristä on koulumenestyksen lisäksi vaiku-

tusta sosiaalisiin taitoihin. Tällä on suuri merkitys pyrkimyksissä vaikuttaa alisuoriutuvien op-

pilaiden koulumenestykseen. Ilmapiiriä parantamaan pyrkivien interventioiden on havaittu vai-

kuttavan käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmien kanssa kamppailevien oppilaiden tilantei-

siin positiivisella tavalla. (Loukas, 2017.) Oppimisilmapiirillä on merkittävä vaikutus etenkin 
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arkojen oppilaiden sosiaalisten taitojen kehityksessä.  Ujot ja arat oppilaat kärsivät usein alhai-

sesta itsetunnosta ja heidän minäkuvansa on negatiivinen, jolloin ympäröivän sosiaalisen ym-

päristön merkitys korostuu entisestään. Kielteisessä ilmapiirissä pelko epäonnistumisesta tai 

itsensä nolaamisesta koulutovereiden silmissä voi johtaa luottamuksen menettämiseen muita 

ihmisiä kohtaan. (Keltinkangas-Järvinen, 2017, 189; Mattila, 2014, 63.) Kilpailuhenkinen il-

mapiiri voi Rimmin (1997, 417) mukaan aiheuttaa alisuoriutumista.  

Turvallisessa emotionaalisessa ympäristössä saaduilla myönteisillä kokemuksilla voi olla tasa-

painottava vaikutus vaikean temperamentin, itsekriittisyyden sekä huonon itsetunnon omaavien 

oppilaiden keskuudessa (Loukas, 2017). Hyväksyvä ja avoin ilmapiiri vaikuttaa suoraan lapsen 

koulusuoriutumiseen (Kontoniemi, 2003, 39).  Positiivisessa oppimisen ilmapiirissä ujotkin op-

pilaat voivat kehittyä sosiaalisemmiksi ja enemmän ulospäin suuntautuneiksi. Tällöin oppilaan 

kehitystä voi edesauttaa turvallinen oppimisilmapiiri, jossa oppilas kokee, ettei häntä tuomita. 

Siinä oppilas rohkaistuu helpommin kokeilemaan asioita ilman pelkoa epäonnistumisesta. Esi-

merkiksi viitatessa väärin vastaaminen on sallittua, eikä herätä pelkoa kielteisistä reaktioista. 

Turvallisessa ilmapiirissä ujokin oppilas uskaltaa ilmaista mielipiteensä ja osoittaa kyvykkyyt-

tään. (Haapaniemi & Raina, 2014, 34; Keltinkangas-Järvinen, 2017, 190; Keogh, 2003, 51; 

Viljamaa, 2009, 149.) Turvallisessa ilmapiirissä oppilaat hyväksytään sellaisena, kuin he ovat 

(Salovaara & Honkonen, 2011, 17–18). 

 

4.4.12 Kouluviihtyvyys 

Kouluviihtyvyydellä tarkoitetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia kouluympäristössä sekä ym-

päristön sosiaalisten, fyysisten ja psyykkisten tekijöiden muodostamaa kokonaisuutta.  Tällöin 

sosiaalispsyykkinen ilmapiiri muodostuu ihmissuhteista, vuorovaikutuksesta sekä emotionaali-

sista tekijöistä. (Jantunen & Haapaniemi, 2013, 325.) Kouluviihtyvyys on oppilaan kokema 

kokonaisvaltainen tunne siitä, että koulussa on hyvä olla (Ahola et al., 2017, 289). Se on yhtey-

dessä toimivan ja turvallisen oppimisilmapiirin syntyyn ja se edistää hyvän ryhmähengen ra-

kentumista (Harinen & Halme, 2012, 18). Samdal et al. (1998, 7) yhdistävät kouluviihtyvyyteen 

hyvinvoinnin ja elämänlaadun käsitteet, jolloin kouluhyvinvointi muodostuu tunne-elämän osa-

alueista, kuten onnellisuudesta ja tyytyväisyydestä. Kouluhyvinvoinnin rinnakkaiskäsitteenä 

Haapaniemi ja Raina (2014, 12) mainitsevat pedagogisen viihtyvyyden. Pedagoginen viihty-

vyys on tila, jossa oppilaat ovat turvalliseksi kokemassaan yhteisössä motivoituneita, uteliaita 
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ja voimaantuneita oppimaan yhteisesti asetettujen tavoitteiden pohjalta (Haapaniemi & Raina, 

2014, 12). 

Koulun myönteinen ilmapiiri sekä oppilaiden väliset suhteet ja emotionaaliset siteet toisiin op-

pilaisiin ja opettajiin edistävät kouluviihtyvyyttä (Ambrose et al., 2010, 173–179; Harinen & 

Halme, 2012, 18). Kouluyhteisön jäsenten keskinäinen luottamus ja siitä kumpuava vuorovai-

kutus, osallistuminen sekä yhteisöllisyys ovat myös kouluviihtyvyyden kulmakiviä. Koulun 

toiminnan tulee olla lapsilähtöistä, jolloin lasten ajattelua ja mielikuvitusta tuetaan ja opetuk-

sessa huomioidaan lapsesta lähteviä impulsseja. Kouluviihtyvyyttä edistääkseen kasvattajat 

huomioivat myös oppimisen sosiaalisen luonteen ja tunteiden merkityksen kasvatustyössä. 

Opettajan vuorovaikutustaidot ovat tällöin keskeisessä roolissa. (Jantunen & Haapaniemi, 

2013, 325.) Myös opettajan pedagogisella viihtymisellä on merkitystä oppilaiden kouluviihty-

vyyden kannalta. Kun opettaja on motivoitunut, hän pyrkii kehittämään omaan osaamistaan 

yhdessä kouluyhteisön kanssa. (Haapaniemi & Raina, 2014, 13–15.) 

4.4.13 Kuinka lisätä oppilaiden yhteenkuuluvuudentunnetta, osallisuutta ja kiinnittymistä kou-

luun? 

Loukas (2017) luettelee keinoja, joiden avulla koulun henkilökunta voi edesauttaa oppilaiden 

yhteenkuuluvuudentunteen lisääntymistä suhteessa kouluun. Ei-toivottua käyttäytymistä (väki-

valta, konfliktit, kiusaaminen) torjuvien mallien käyttöönotto koulussa, toisten hyväksymistä 

painottavat kasvatusmallit sekä oppilaista huolehtiminen pitkäjänteisesti vaikuttavat positiivi-

sesti koulun ilmapiiriin. Lisäksi oppilaiden ottaminen osaksi koulun päätöksentekoa ja oppilai-

den vastuun painottaminen, sitouttaminen kouluyhteisöön sekä oppilaiden keskinäistä kilpailua 

painottavien toimintatapojen vähentäminen auttavat osaltaan koulun jäsenten yhteenkuuluvuu-

dentunteen lisääntymisessä. Kouluyhteisöön kiinnittymistä edistävät vaikutukset vaativat to-

teutuakseen aikaa. Pitkäaikaiset panostukset hyvään kouluilmapiirin vaikuttavat positiivisesti 

niin oppilaiden käyttäytymiseen, emotionaaliseen toimintaan kuin oppimismotivaatioon sekä -

tuloksiinkin. (Loukas, 2017.) 

Kanssakäymisen ja ihmissuhteiden kehittäminen 

- Koulujen ja ryhmäkokojen on oltava riittävän pieniä 

- Suurten koulujen jakaminen pienempiin yksiköihin, luokkien jakaminen pieniin ryhmiin 

- Opettajien yhteistyön kehittäminen 

- Mahdollisuuksien järjestäminen sille, että oppilaat voivat toimia yhdessä myös suunnitellun opetuksen ulkopuolella 
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Tunneympäristön kehittäminen 

- Oppilaiden välisen yhteistyön suosiminen, oppilaiden välisten kilpailuasetelmien välttäminen 

- Varmistettava, että jokaisella oppilaalla on vähintään yksi luotettu aikuinen koulussa 

- Lasten psyykkisten tarpeiden, vaihtelevien kotiolojen, vanhempien kanssa toteutettavan yhteistyön huomioiminen 

ja kehittäminen sekä kiusaamisen ja häirinnän estäminen 

 

Myönteinen sosiaalinen ympäristö 

- Vuorovaikutukseen rohkaiseva, oppilaat ja opettajat ovat tiiviissä kanssakäymisessä 

- Opettajat toimivat kollegiaalisesti eli toisiaan tukien 

- Oppilaiden ryhmittely on monimuotoista 

- Vanhempien ja opettajien välinen kasvatuskumppanuus on toimivaa 

- Päätökset tehdään paikan päällä, opettajien yhteistyössä 

- Henkilökunta on avoin oppilaiden ehdotuksille, oppilailla on mahdollisuuksia ottaa osaa päätöksentekoon 

- Henkilökunta sekä oppilaat ovat tottuneita ennaltaehkäisemään ja ratkaisemaan konflikteja 

 

Myönteinen tunneympäristö 

- Kanssakäyminen opettajien, muun henkilökunnan sekä oppilaiden välillä on huolehtivaa, vastaanottavaista, tukevaa 

ja kunnioittavaa 

- Oppilaat luottavat opettajiin ja muuhun henkilökuntaan 

- Henkilökunta ja oppilaat ovat ystävällisiä 

- Koulu on avoin monimuotoisuudelle ja suhtautuu lämpimästi kaikkia kulttuureja kohtaan 

- Koulussa on yhteisöllinen henki; opettajat, oppilaat, muu henkilökunta sekä vanhemmat ja perheet kunnioittavat ja 

arvostavat koulua 

- Vanhemmat näkevät koulun lämpimänä, houkuttelevana ja hyödyllisenä (Loukas, 2017) 

 

Myös opettajan panoksella on suuri merkitys oppilaiden keskinäisen yhteenkuuluvuudentun-

teen edistämisessä ja myönteisen tunneympäristön rakentamisessa (Ahola et al., 2010, 289; 

Barr, 2016, 5–6; Eisenberg & Zembylas, 2006, 128; Hargreaves, 1998, 837; Price, 2001, 161–

180). Opettajan vaikutus ilmenee opettajan ja oppilaiden välisen myönteisen vuorovaikutus-

suhteen (Ellis, 2004, 16; Frisby & Martin, 2010, 146; Määttä & Uusiautti, 2012, 23; Tableman, 

2004, 5; Webb & Barrett, 2014, 23; Zedan, 2010, 76) sekä turvallisen ilmapiirin luomisen kautta 

(Haapaniemi & Raina, 2014, 13–14; Holopainen et al., 2009, 51–52; Janhunen, 2013, 97; 

Nurmi et al., 2006, 91; Pruuki, 2008, 21–24; Salovaara & Honkonen, 2011, 107; Schmuck & 

Schmuck, 1978, 36; Tableman, 2004, 2). 



59 

 

4.5 Toimiva oppimisympäristö edistää positiivista oppimisilmapiiriä 

Tässä kappaleessa käsitellään oppimisympäristön suhdetta oppimisilmapiiriin. Laadukas oppi-

misympäristö edesauttaa monilta osin myönteisen oppimisilmapiirin syntymistä. Keskeisessä 

roolissa tässä prosessissa ovat laadukas opetus, positiiviset odotukset oppilaiden oppimista koh-

taan, oppilaan edistymisen seuraaminen, oppimisen sosiaalisen luonteen huomioiminen sekä 

motivoivan ja kannustavan oppimisympäristön luominen. Lisäksi oppimisilmapiiriä edistää op-

pimisympäristö, jossa oppilaiden erilaiset vahvuudet otetaan luokkayhteisön yhteiseksi voima-

varaksi. 

4.5.1 Oppimisympäristö 

Hyvä oppimisympäristö edistää osaltaan myönteisen oppimisilmapiirin muodostumista (Laine, 

2005, 240; Lindh,1992, 29; Orpinas & Horne, 2006, 80–105; Schmuck & Schmuck, 1975, 104–

127; Tableman 2004, 3). Se kattaa kaikki oppimiseen luokkahuoneessa vaikuttavat tekijät 

(Johnson, 2001). Oppimisympäristöt ovat tiloja, paikkoja, yhteisöjä sekä käytänteitä, joissa op-

piminen ja opiskelu tapahtuvat. Siihen kuuluvat myös opiskelussa käytettävät materiaalit, väli-

neet sekä palvelut. Hyvä oppimisympäristö tukee yhteisön ja yksilön kasvua, vuorovaikutusta 

ja oppimista. (Opetushallitus, 2016, 30.) Kun oppimisen perusedellytykset (Salo, 2009, 120–

122; Salovaara & Honkonen 2011, 107; Waldman, 2016) ovat kunnossa, hyvä oppimisympä-

ristö motivoi (Barr, 2016, 5–6; Haynes, 1997, 326–327; Loukas, 2007; Payton et al., 2008, 4–

8; Schmuck & Schmuck, 1978, 36; Uusikylä, & Atjonen, 2005, 51), kannustaa oppilaita (Aho, 

1997, 17; Kautto-Knape, 2012, 99–100, 107; Keltinkangas-Järvinen, 2017, 63; Salovaara & 

Honkonen, 2011, 116) ja yksilöiden vahvuudet otetaan yhteiseksi voimavaraksi (Gunderson, 

Gripshover, Romero, Dweck, Goldin-Meadow & Levine, 2013, 12; Lämsä, 2009, 43; Myllylä 

& Rantala, 2010, 48; Rattan, Good & Dweck, 2011, 6). Hyvinvoiva oppimisympäristö edistää 

yhteisöllistä tiedon rakentamista ja vuorovaikutusta. Tällöin oppilaat voivat kasvaa ja kehittyä 

ikäkautensa edellytysten mukaisesti (Opetushallitus, 2016, 30). Opetuksellisella tasolla oppi-

misilmapiiriin vaikuttavat opetuksen laatu, opettajien odotukset oppilaita kohtaan sekä oppilai-

den edistymisen seuraaminen yhdessä oppilaan ja vanhempien kanssa (Loukas, 2007). 

4.5.2 Laadukas opetus 

Positivinen oppimisympäristö edesauttaa oppimista ja itsensä toteuttamista (Laine, 2005, 241–

244; Salovaara & Honkonen, 2011,115; Schmuck & Schmuck, 1978, 36; Tableman; 2004, 3). 
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Tällöin opetus on laadukasta (Haynes, 1997, 326–327; Opetushallitus, 2016, 27; Orpinas & 

Horne, 2006, 80–105; Tablemanin, 2004, 3–4) ja oppilaslähtöistä (Salo, 2009, 120–122; Wald-

man, 2016). Myös oppilaan itseluottamusta, itseilmaisua sekä omien vahvuuksien löytämistä 

tuetaan (Haynes, 1997, 326–327; Orpinas & Horne, 2006, 80–105). Lisäksi oppilaiden päätök-

senteko- ja vastuunottotaitoja edistetään (Haynes, 1997, 326–327; Laine, 2005, 241–243; Salo-

vaara & Honkonen 2011, 17–18; van Stone, 2014). Yhdessä tekeminen sekä yhteinen oppimi-

nen ja kehittyminen ovat luontainen osa oppivan ryhmän toimintaa (Laine, 2005, 240; Salo-

vaara & Honkonen, 2011, 114–115; Schmuck & Schmuck, 1975, 104–127; Yli-Luoma, 2003, 

66, 73). Kun opetus on oppilaslähtöistä, oppilaiden näkökulmat, kokemukset, mielenkiinnon 

kohteet, valmiudet ja tarpeet huomioidaan. Myönteisen opettaja-oppilas-suhteen myötä opettaja 

edistää oppilaan luottamusta omiin kykyihin. (Barr, 2016, 4–7; Jantunen & Haapaniemi, 2013, 

187; Salo, 2009, 120; Waldman, 2016.) 

4.5.3 Positiiviset odotukset oppilaiden suoriutumista kohtaan 

Myönteisessä oppimisilmapiirissä uskotaan oppilaiden mahdollisuuksiin, koulumenestykseen 

ja sitä seuraavaan menestykseen elämässä (Haynes, 1997, 326–327). Oppilaiden vahvuuksista, 

kehittämiskohteista ja ongelmista ollaan tietoisia ja oppilaiden vahvuudet koetaan yhteisenä 

voimavarana (Lämsä, 2009, 43; Myllylä & Rantala, 2010, 48; Orpinas & Horne, 2006, 80–105; 

Salovaara & Honkonen, 2011, 112). Opettajilla on myönteiset odotukset oppilaiden taitoja ja 

mahdollisuuksia kohtaan (Haynes, 1997, 326–327; Kautto-Knape, 2012, 99–100, 107; Orpinas 

& Horne, 2006, 80–105; Schmuck & Schmuck, 1975, 104–127); Tableman, 2004, 5). Saavu-

tukset ja hyvä suoriutuminen ovat arvostettuja (Tableman, 2004, 3–4), oppilaita kannustetaan 

ja motivaatiota koulunkäyntiä kohtaan pyritään tietoisesti kehittämään (Hakala, 2005, 40–43; 

Salovaara & Honkonen, 2011, 114–115; Williams & Williams, 2011, 121). 

4.5.4 Oppilaiden edistymisen seuraaminen 

Loukasin (2007) mukaan opetuksellisella tasolla koulun ilmapiiriin vaikuttaa myös oppilaiden 

edistymisen seuraaminen yhdessä oppilaan sekä vanhempien kanssa. Myönteisessä oppimisil-

mapiirissä oppilaat ja vanhemmat osallistuvat aktiivisesti tähän prosessiin. (Loukas, 2007; Or-

pinas & Horne, 2006, 80–105.) Myös uusin Opetussuunnitelman perusteet 2014 tukee tätä ajat-

telua. ”Koulun arviointikulttuurin keskeisiä piirteitä ovat rohkaiseva ja yrittämään kannustava 

ilmapiiri sekä oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa. 



61 

 

Oppilaan opintojen edistymisestä sekä oppilaan työskentelystä ja käyttäytymisestä annetaan 

riittävän usein tietoa oppilaalle itselleen ja huoltajalle.” (Opetushallitus, 2016, 47.) Myöntei-

sessä oppimisilmapiirissä opetus on laadukasta, tavoitteellista ja oppilaan oppimista sekä ete-

nemistä seurataan ja tuetaan (Orpinas & Horne, 2006, 80–105; Schmuck & Schmuck, 1975, 

104–127). Positiivinen palaute oppilaan onnistumisista, tekemisestä sekä persoonasta lisää op-

pimismotivaatiota ja parantaa oppilaan itsetuntoa (Aho, 1997, 17; Himberg & Jauhiainen, 1998, 

182; Keltinkangas-Järvinen, 2017, 63; Salovaara & Honkonen, 2011, 116). 

4.5.5 Vuorovaikutus ja oppimisen sosiaalinen luonne 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutteisen prosessin kautta, jolloin oppijan taidoissa, tiedoissa, 

strategioissa, arvoissa ja asenteissa tapahtuu muutoksia. Tämä näkyy tiedon lisääntymisenä, 

asioiden muistamisena ja oppimisena, jolloin tietoa sovelletaan ja asioita ymmärretään uudella 

tavalla. (Salovaara & Honkonen, 2011, 108) Oppiminen on merkityksen rakentamisen prosessi, 

jossa sosiaalisen vuorovaikutuksen ja diskurssin merkitys ajatusten vaihdossa ja uuden tiedon 

luomisessa korostuu (Rasku-Puttonen, 2005, 98). Koulun ja luokan ihmissuhteilla on keskeinen 

rooli oppilaiden oppimismotivaation sekä kognitiivisen ja affektiivisen oppimisen kannalta 

(Barr, 2016, 4). Oppimiseen liittyy aina vuorovaikutuksen ja sisältöjen kautta ilmenevä sosiaa-

linen aspekti, sillä yhteinen toiminta luo perustan kaikelle oppimiselle (Salovaara & Honkonen, 

2011, 108). Haapaniemen ja Rainan (2014, 185–192) mukaan oppimisen yhteisöllinen luonne 

korostuu tänä päivänä entistä enemmän, kun nopeasti uusiutuva tieto on luonteeltaan verkosto-

maista ja yhdessä konstruoitua. Oppiminen rakentuu oppilaan kokemustaustaan, vuorovaiku-

tukseen sekä ryhmän yhteiseen toimintaan nojaten, kun oppilaat käsittelevät kokemuksiaan ja 

havaintojaan sekä konstruoiden niitä uutta tietoa rakentaen (Salovaara & Honkonen, 2011, 

108). Haapaniemen ja Rainan (2014, 185–192) mukaan yhteisöllistä oppimista voidaan tukea 

pedagogisilla valinnolla. 

Yli-Luoma (2003, 67–76) lähestyy oppimisprosessin sosiaalista luonnetta klassisen kasvatus-

tieteen näkökulmasta. Maslowin (1954) tarvehierarkiateorian mukaan oppiminen mahdollistuu 

vasta, kun tätä alemmat tarpeet, kuten turvallisuuden kokeminen, on tyydytetty. Oppilas oppii 

parhaiten kokemuksellisen oppimisen kautta, jolloin oppiminen tapahtuu Piagetin (1936) teori-

aan viitaten konkreettisten operaatioiden tasolla. Opetus perustuu tällöin oppilaan omiin koke-

muksiin.  Kolbin (1974) oppimisteoriaan viitaten Yli-Luoma lisää oppimisen perustuvan emo-

tionaalisiin kokemuksiin. Kohlbergin (1980) ja Vygotskyn (1978) teorioita mukaillen Yli-
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Luoma toteaa ajattelun ja oppimisen taitojen kehittyvän tehokkaimmin sosiaalisessa interak-

tiossa ja reflektiossa muiden oppijoiden kanssa, ts. yhdessä oppien. (Yli-Luoma, 2003, 66, 73.) 

Koulun sosiaalinen ympäristö muodostuu pääsääntöisesti oppilaiden ja opettajien välisten so-

siaalisten suhteiden kautta (Barr, 2016, 4; Pietarinen & Rantala, 2002, 234). Hyvät ja toimivat 

ihmissuhteet mahdollistavat toimivan oppimisyhteisön muodostumisen. Tällöin jokainen yhtei-

sön jäsen tuntee itsensä sekä tarpeelliseksi että hyväksytyksi. (Pollari & Koppinen, 2010, 29.) 

Koulun henkilösuhteiden ollessa toimivia, kaikki kouluyhteisön jäsenet kokevat voivansa saada 

apua vaikeissa tilanteissa ja ongelmissa (Uusikylä & Atjonen, 2005, 51). Kun oppilas tuntee 

olevansa välitetty ja kunnioitettu yhteisön jäsen, vaikuttaa se positiivisesti sekä kouluviihty-

vyyteen, että oppimismotivaatioon (Uusikylä, & Atjonen, 2005, 51). Kouluyhteisöllä tarkoite-

taan oppilaiden, koulun henkilökunnan, vanhempien sekä lähiympäristön muodostamaa koko-

naisuutta (Salovaara & Honkonen, 2011, 41). Kaikkien kouluyhteisön jäsenten toiminta vaikut-

taa oppimisympäristöön (Opetushallitus, 2016, 30). 

4.5.6 Oppimiseen liittyvien perusedellytysten ja tarpeiden huomioiminen 

Myönteisessä oppimisympäristössä oppimiseen liittyvät perusedellytykset ja tarpeet on huomi-

oitu (Salo, 2009, 120–122; Salovaara & Honkonen 2011, 107; Waldman, 2016). Kun perusasiat 

ovat kunnossa, jokaisella oppilaalla on mahdollisuus oppia. Keskeisiä oppimisen perusedelly-

tyksiä ovat turvallinen oppimisympäristö, kunnossa olevat kotiolot, toimivat vuorovaikutussuh-

teet, oppimisen merkityksellisyyden kokeminen sekä luokan ja opettajan tuki. Näiden avulla 

syntyy oppimisen ilo. Muita oppimisen tukipilareita ovat yhteisön tuki ja yhdessä kokeminen, 

toivo ja tulevaisuudenusko, oppilaan henkilökohtainen huomioiminen. Palaute, kannustus sekä 

tavoitteiden asettaminen tukevat oppilaan sisäisen motivaation löytämistä oppimista kohtaan. 

(Salovaara & Honkonen, 2011, 107–117.) 

Myönteisessä ja oppilaslähtöisessä oppimisympäristössä huomioidaan oppilaiden oppimiseen 

liittyviä sosiaaliset ja emotionaaliset tarpeet (Waldman, 2016; Salo, 2009, 120–122). Sosiaalisia 

tarpeita ovat tarve oppia osana sosiaalista ryhmää, tarve suhteuttaa oppimaansa asia omaan elä-

määnsä ja tarve ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Oppilas tarvitsee myös aikaa sulatella 

oppimaansa ja hänellä on tarve onnistua ja saada palautetta. (Salo, 2009, 120–122.) 
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Emotionaalisia tarpeita ovat tarve ymmärtää oppimistavoitteet ja pitää niitä arvokkaina ja hyö-

dyllisinä sekä tarve ymmärtää oppimisprosessia ja olla aktiivinen osa sitä.  Myös tarve turval-

liseen ja organisoituun oppimisympäristöön sekä tarve rakentaa ja pitää yllä positiivisia suhteita 

muihin oppilaisiin luetaan emotionaalisiin oppimistarpeisiin. Luokassa voi myös olla ristiriita 

opettajan ja oppilaan tarpeitten välillä. Tarpeisiin vastaamalla oppilaat motivoituvat oppimiseen 

ja oppimistulokset paranevat. (Salo, 2009, 120–122.)  

4.5.7 Motivaatiota edistävä oppimisympäristö 

Myönteinen oppimisilmapiiri edistää oppilaiden oppimismotivaatiota (Barr, 2016, 5–6; 

Haynes, 1997, 326–327; Loukas, 2007; Opetushallitus, 2016, 72; Payton et al., 2008, 4–8; 

Schmuck & Schmuck, 1978, 36; Uusikylä & Atjonen, 2005, 51). Motivaatio eli innostuneisuus 

on tila, jossa ihminen toimii jonkun päämäärän saavuttamiseksi. Motivaatioon vaikuttavat vi-

reys, suunta eli päämäärähakuisuus sekä systeemiorientaatio eli yksilön tai ympäristön palaute-

prosessi, joka vahvistaa, heikentää tai suuntaa motivaation muualle. (Hakala, 2005, 40–43.) 

Motivaatiolla on keskeinen merkitys oppimisen kannalta, sillä tärkeäksi koettu asia innostaa 

oppimaan (Salovaara & Honkonen, 2011, 114–115). Tehokas oppiminen perustuu motivaati-

oon ja oppijan suoritus paranee motivaation kasvaessa (Hakala, 2005, 40). Haapaniemi ja Raina 

(2014, 12–15) tarkentavat, että oppiminen tapahtuu kahden tutkimusmotiivin eli uteliaisuuden 

ja turvallisuusmotiivin yhteisvaikutuksessa. Paras motivaatio itseohjautuvaan ja jatkuvaan op-

pimiseen on uteliaisuus. Uteliaisuuden tyydyttämiseen perustuva oppiminen on viihdyttävää ja 

kannustaa jaksamaan. (Haapaniemi & Raina, 2014, 12–15.) Ero tunteen ja motivaation välillä 

on siinä, että motivaatiossa toiminnalla on jokin päämäärä (Yli-Luoma, 2003, 40–46). 

Oppimismotivaatioon vaikuttavat seikat voivat olla ympäristöön ja fysiologiaan liittyviä, sosi-

aalisia, emotionaalisia tai pedagogisia (Haapaniemi & Raina, 2014, 12–15; Hakala, 2005, 44; 

Lehtonen & Salovaara, 2009, 35; Salovaara & Honkonen, 2011, 114–115; Yli-Luoma, 2003, 

40–46). Ympäristöön, fysiologisiin, emotionaalisiin ja sosiaalisiin tekijöihin liittyvät seikat voi-

vat vaikuttaa oppimismotivaatioon. Ympäristötekijöitä ovat luokan äänet, kalustus, valo, läm-

pötila sekä yleinen viihtyvyys. Fysiologisia tekijöitä ovat mahdollisuus liikkua, syöminen ja 

nälkäisyys sekä kellonaika. (Salovaara & Honkonen, 2011, 114–115.) 

Yhteisen tavoitteen omaava ryhmä voi vahvistaa oppimismotivaatiota. Sosiaalisiin tekijöihin 

kuuluvat hyväksyntä ja turvallisuuden kokeminen, tutut ja vieraat toimintatavat, yksin ja yh-

dessä tekeminen sekä tekemiseen liittyvä vaihtelu (Barr, 2016, 4; Lehtonen & Salovaara, 2009, 
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35; Salovaara & Honkonen, 2011, 114–115.) Ryhmän jäsenet tukevat toisiaan yhteisen tavoit-

teen saavuttamisessa ja kaikki kokevat oman panoksensa tärkeäksi. Motivaatiota edistävät 

myös avoin vuorovaikutus ja keskustelu, oppilaiden osallistaminen työtapojen suunnitteluun, 

asioiden innostava esitystapa sekä oppimisen ilon ylläpitäminen. (Lehtonen & Salovaara, 2009, 

35.) 

Emootiot ovat vahvasti yhteydessä oppimiseen (Hakala, 2005, 44). Emotionaalisia tekijöitä 

ovat toimintatavat, pitkäjänteisyys, annetut ohjeet sekä työskentelytahti ja -tavat (Salovaara & 

Honkonen, 2011, 114–115). Sisäiset motiivit liittyvät henkiseen kehitykseen, kasvuun ja sisäl-

löstä kiinnostumiseen (Salovaara & Honkonen, 2011, 114). Sisäisesti motivoitunut tyydyttää 

omia motivoimisen ja kehittämisen tarpeitaan, kun ulkoisesti motivoitunut pyrkii täyttämään 

alempiasteisia tarpeita, kuten turvallisuutta ja arvostusta (vrt. Maslow, 1954). (Hakala, 2005, 

44.) Ulkoista motivaatiota oppimista kohtaan edistävät erilaiset hyötyarvot, kuten hyvien kou-

luarvosanojen saaminen (Salovaara & Honkonen, 2011, 114). Sisäinen motivaatio luo voima-

varoja koulunkäyntiä ja oppimista kohtaan. Uuden oppiminen, yhdessä tekeminen ja kokemus-

ten jakaminen, haasteet ja kasvun mahdollisuudet sekä vastuunotto pienryhmän kanssa voivat 

toimia motivoivana oppimisen edistäjänä. (Salovaara & Honkonen, 2011, 114–115.) Sisäinen 

motivaatio ja positiivinen suhtautuminen oppimiseen auttavat oppimisprosessin ongelmakoh-

dissa ja johtavat kestäviin oppimistuloksiin (Hakala, 2005, 45). Sisäinen motivaatio on riippu-

vainen emotionaalisesta tilasta sekä siitä sosiaalisesta kulttuurista, johon oppilas on kasvanut. 

Opettaja hyödyntää tehokkaasti oppilaan sisäistä motivaatiota rakentaessaan opetustaan oppi-

laan omien ideoiden pohjalta. Oppilaskeskeisessä opetustavassa oppilas muotoilee ongelmia, 

asettaa tavoitteita ja olettamuksia, tutkii, pohtii ja päättelee sekä tekee johtopäätöksiä ja yleis-

tyksiä. Sisäinen motivaatio on aina ulkoista motivaatiota, kuten palkkioita tehokkaampi tapa 

innostua oppimaan ja se tuottaa parempaa osaamista. (Barr, 2016, 4; Yli-Luoma, 2003, 40–46.) 

Oppilaiden motivointi on opettajantyön keskeisiä elementtejä (Salovaara & Honkonen, 2011, 

114–115). Oppilaiden usko oppimistaan kohtaan kehittyy henkilökohtaisessa vuorovaikutuk-

sessa ja palautteenantoprosessissa opettajan kanssa (Barr, 2016, 4; Himberg & Jauhiainen, 

1998, 182; Rattan et al. 2011, 6). Myös opettajan toiminnalla; subjektitiedolla, motivaatiolla, 

opetustaidoilla sekä opettajan innostuneisuudella opetettavaa asiaa kohtaan on merkitystä op-

pilaan oppimismotivaation kannalta. Kun opettaja on innostunut opetettavasta asiasta, oppilaat 

ovat taipuvaisempia uskomaan, että opetettavalla asialla on heille merkitystä. Tästä syystä opet-

tajan innokkuus motivoi oppilaita. Innokkuuttaan opettaja voi ilmaista kasvonilmeillä, omia 

kiinnostuksen kohteita nimeämällä, henkilökohtaisia kokemuksia tai mielenkiintoisia faktoja 
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kertomalla, havainnollistavien esineiden avulla, huumoria hyväksi käyttäen, oppitunteja huo-

lellisesti valmistelemalla sekä materiaalien huolellisen valinnan kautta. (Williams & Williams, 

2011, 121.)  

4.5.8 Kannustava palaute innostaa oppimaan 

Palaute on suorituksesta tai tilanteesta tehdyn arvioinnin saamista ja antamista, jonka tarkoituk-

sena on antaa oppilaalle tietoa osaamisen tasosta ja siitä, miten oppilas suoriutuu tavoitteisiin 

nähden (Atjonen, 2007, 89; Hattie & Timperley, 2007, 81; Hätönen & Romppanen, 2007, 6). 

Opettajan tehtävä on antaa mahdollisimman paljon positiivista palautetta oppilaan onnistumi-

sista, tekemisestä sekä persoonasta (Aho, 1997, 17; Keltinkangas-Järvinen, 2017, 63; Salovaara 

& Honkonen, 2011, 116). Runsas palautteen antaminen lisää oppilaan ja opettajan välistä luot-

tamusta ja parantaa luokan ilmapiiriä (Himberg & Jauhiainen, 1998, 182). Ilmapiiriä kehittää 

myös oppilaan mahdollisuus antaa palautetta (Tableman, 2004, 6).  Avoimessa ja myönteisessä 

ilmapiirissä oppilaat voivat antaa myös myönteistä ja rakentavaa vertaispalautetta (Huurinai-

nen-Kosunen, 2016). 

Myönteisellä palautteella on oppimismotivaation ylläpitämisen kannalta keskeinen asema, sillä 

sen avulla motivaatio ja oppimisen ilo säilyvät (Salovaara & Honkonen, 2011, 116). Oppimis-

tulokset parantuvat, kun oppilaan luottamus omaa oppimista kohtaan nousee myönteisen palau-

teen seurauksena (Kautto-Knape, 2012, 99–100, 107). Myönteistä palautetta saanut oppilas 

osaa myös antaa positiivista palautetta, joka toimii kasvualustana toimiville ihmissuhteille, tur-

vallisuudelle ja oppilaan itsetunnolle (Salo, 2009, 120–122; Salovaara & Honkonen, 2011, 

116). 

Opettajan on hyvä antaa myös rakentavaa palautetta oppilaan tekemisistä ja tekemättä jättämi-

sistä, jotta oppilas saa kasvunsa tueksi tietoa osaamisestaan ja käyttäytymisestään (Aho, 1997, 

17; Keltinkangas-Järvinen, 2017, 63). Tämä helpottaa tavoitteiden saavuttamista, lisäksi oppi-

las tulee tietoiseksi vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan. Palautteen avulla oppilas arvioi 

muiden odotuksia ja onnistumistaan suhteissa tavoitteisiin. (Salovaara & Honkonen, 2011, 

116.) Palaute tulee kohdistaa toimintaan ja tekemiseen, ei koskaan persoonan (Rasila & Pitko-

nen, 2009, 23; Salovaara & Honkonen, 2011, 116). Palautteen on myös oltava perusteltua. On-

gelmien sijaan tulee keskittyä ratkaisuihin ja yksittäiseen oppilaaseen kohdistuva palaute on 

hyvä antaa oppilaan kanssa kahden kesken. Turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä 
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palautetta voi antaa ja vastaanottaa ilman loukkaantumisen pelkoa. (Salovaara & Honkonen, 

2011, 116.) 

Vaikka kaikkien oppilaiden ei tarvitsekaan osata kaikkea, myönteinen palaute vahvistaa oppi-

lasta tekemään ja harjoittelemaan myös niitä asioita, jotka ovat vielä heikkoja tai joita kohtaan 

mielenkiinto on vasta heräämässä. Kun oppilas saa käyttää omia vahvuuksiaan ja kykyjään, 

hänen itseluottamuksensa vahvistuu, ja rohkeus kokeilla uutta lisääntyy. (Rasila & Pitkonen, 

2009, 12; Salovaara & Honkonen, 2011, 113.) Myönteinen onnistumisen ja oppimisen kehä 

muodostuu, kun oppilaan kokemat oppimisen ja oppimisen tunteet lisäävät edistävät osaamista 

ja innostavat oppimaan lisää. Vastaavasti voi muodostua epäonnistumisen kehä, mikäli oppilas 

kokee kyvyttömyyttä, itseluottamuksen puutetta ja epävarmuutta osaamisestaan. Epäonnistu-

misen kehä voidaan katkaista myönteisten oppimiskokemusten avulla, jolloin oppilas oppii 

luottamaan itseensä. Opettajan rooli on tässä tilanteessa keskeisen tärkeä. (Salovaara & Hon-

konen, 2011, 113.) Opettaja voi vahvistaa luontaista motivaatiota tukemalla myönteistä toimin-

taa palautteen avulla (Allred, 2008; Barr, 2016, 6; Himberg & Jauhiainen, 1998, 182; Kautto-

Knape, 2012, 99–100; Opetushallitus, 2016, 36, 47; Rattan et al., 2011, 6). 

4.5.9 Oppilaat vahvuudet huomioiva oppimisympäristö 

Hyvä oppimisympäristö luo kaikille oppilaille realistisen, mutta myönteisen kuvan itsestään ja 

mahdollisuuksistaan elää arvokasta elämää. Jokainen oppilas on yksilö, jonka kasvun tukemi-

nen vaatii opettajalta yksilöllisyyden ymmärtämistä ja hyväksymistä. (Lämsä, 2009, 43.) Vah-

vuus on johdonmukainen kyky suorittaa jokin tehtävä korkeatasoisesti (Anderson, 2004, 2). 

Kaikilla oppilailla on vahvuutensa ja positiiviset luonteenpiirteensä, joiden kautta oppimista on 

hyvä rakentaa. Kaikkien oppilaiden vahvuudet ovat yhtä arvokkaita ja kaikkien ominaisuuksia 

ja osaamista tarvitaan. (Salovaara & Honkonen, 2011, 112.) 

Lahjakkuuden tyyppejä on useita, eikä kaikki osaaminen ole oppiaineiden tiedollista hallintaa. 

Tiedollisten taitojen rinnalla myös tunnetaidot ja sosiaalinen lahjakkuus ovat elämässä tärkeitä 

taitoja. (Salovaara & Honkonen, 2011, 112.) Myönteisessä oppimisympäristössä kaikki oppi-

laat saavat onnistumisen kokemuksia ja kokevat olevansa lahjakkaita jollain osa-alueella. Näin 

jokainen oppilas saa kokea olevansa arvokas ja tärkeä omana itsenään. (Myllylä & Rantala, 

2010, 48.) Oppilaiden erilaisten lahjakkuuksien, oppimisstrategioiden sekä mielenkiinnon koh-

teiden löytämiseksi opettaja voi muokata käyttämiään opetusmenetelmiä ja strategioita (Allred, 

2008). 
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Myönteinen ja luottamuksellinen ilmapiiri vahvistaa kaikkien oppilaiden hyviä ominaisuuksia, 

kun vahvuudet otetaan koko ryhmän hyödyksi. Jokainen oppilas saa tuoda taitojaan esiin, iloita 

niistä ja saada taidoistaan positiivista palautetta. (Salovaara & Honkonen, 2011, 112.) Gunder-

sonin et al. (2013, 12) mukaan lapset, joita on kannustettu kehumalla heidän yrittämistään, 

mieltävät kaiken oppimisen olevan harjoittelun tulosta. He uskovat oppimismahdollisuuksiinsa 

enemmän, kuin ne oppilaat, jotka uskovat kykyjen olevan sisäsyntyisiä ominaisuuksia (Gun-

derson et al. (2013, 12). Opitut oppimisstrategiat kestävät läpi elämän ja vaikuttavat myös sii-

hen, kuinka opettajat ajattelevat oppilaiden oppimiskyvystä ja kannustavat heitä (Rattan et al. 

2011, 6). 

4.6 Fyysinen ympäristö 

Koulun fyysinen ympäristö pitää sisällään kaikki oppilaaseen fyysisesti vaikuttavat tekijät 

(Johnson, 2001). Ilmapiiriin vaikuttavia fyysisiä ulottuvuuksia ovat koulurakennuksen ja luok-

kahuoneen kaltaiset ulkoista, fyysistä ja rakennettua ympäristöä edustavat kohteet. Lisäksi fyy-

siseen ympäristöön luetaan kuuluvaksi koulun koon ja oppilaiden suhteellisen opettajakohtai-

sen lukumäärän kaltaisia fyysisen tilan käyttöä koskevia seikkoja (CITL, 2013; Loukas, 2007.) 

Tällaisia fyysisen ulottuvuuden piirteitä ovat luokkahuoneiden organisointi, resurssien saata-

vuus sekä koulun yleinen fyysinen turvallisuus ja hyvinvointi (Loukas, 2007). Fyysisesti viih-

tyisällä kouluympäristöllä on myönteinen vaikutus oppimiseen (Weingarten, Johnson & Ricker, 

2018). 

Oppimista edistävä fyysinen ympäristö on viihtyisä, luokkahuoneet ovat siistejä, hyvin ylläpi-

dettyjä, selkeitä ja houkuttelevia. Opetus- ja muut toimintatilat ovat muutoinkin asianmukaiset 

ja melutaso on matala. Liikunta-, tauko- ja wc- ja välituntitilat ovat viihtyisiä ja käyttötarkoi-

tukseen sopivia. Työntekijöillä ja oppilailla on asianmukaiset ja toimivat välineet, kuten kirjat, 

tietokoneet, sähköiset materiaalit jne. Koulurakennuksessa ja luokissa on sopiva määrä oppi-

laita suhteutettuna opettajien lukumäärään ja luokkakoot ovat muutoinkin sopivat. (Johnson, 

2001; Orpinas & Horne, 2006, 80–105; Tableman, 2004, 3–4.) Myös koulupäivä ja oppitunnit 

on rytmitetty hyvin, luokkatilat ovat valaistukseltaan, melutasoltaan ja ilmanlaadultaan tarkoi-

tuksenmukaisia ja koulussa tarjottava ruoka on terveellistä ja monipuolista. Lisäksi koulumat-

kat ovat turvallisia ja lyhyitä ja koulukyytejä tarvitsevat saavat ne käyttöönsä. (Johnson, 2001; 

Holopainen et al., 2009, 51–52; Opetushallitus, 2016, 42–43.) Toimivassa fyysisessä ympäris-
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tössä oppilaat voivat kokea olonsa mukavaksi ja tuntea olevansa turvassa. Koulu on myös va-

rautunut kriiseihin ja onnettomuuksiin toimintasuunnitelmien avulla (Orpinas & Horne, 2006, 

80–105; Tableman, 2004, 3–4.) Orpinas ja Horne (2006, 104) korostavat lisäksi esteettisyyden, 

siisteyden ja järjestyksen merkitystä oppimiselle. Gordon (2006, 208–209) mainitsee virikkei-

den sopivan määrän luokassa helpottavan oppilaiden keskittymistä. Virikkeiden liiallinen run-

saus voi olla yhtä haitallista, kuin virikkeiden puute. Liiallisia virikkeitä vähentäviä keinoja 

voivat olla matot, väliseinät ja muut tilanjakajat, mietiskelynurkkaukset, välineiden käytön ra-

joittaminen sekä kulkureittien suunnittelu siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän häi-

riötä. (Gordon, 2006, 208–209.) 

Hyvä oppimisilmapiiri syntyy luomalla hallittu turvallinen ja arvostava ympäristö, jossa kou-

luyhteisö voi toimia kohti koulun tavoitteita. Fyysisestä näkökulmasta tarkasteltuna tämä mer-

kitsee viihtyisää, oppimiseen innostavaa paikkaa, jossa sekä oppilaan että opettajan on hyvä 

olla. (Orpinas & Horne, 2006, 105; Tableman, 2004, 4.) Jokainen kouluyhteisön jäsen rakentaa 

ja ylläpitää osaltaan koulun fyysistä toimintaympäristöä (NSCC, 2017). 
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5 Oppimisilmapiirin kehittäminen koulu- ja luokkatasolla 

Seuraavassa esitän koonnin tutkimuskirjallisuudessa esiintyvistä keinoista ja prosesseista oppi-

misilmapiirin kehittämiseksi koulu-, sekä luokkatasolla. Lähtökohtia ovat koulun toimintakult-

tuurin kehittämisen, riittävän pienten yksikkö- ja ryhmäkokojen ylläpitämisen sekä opetussuun-

nitelmien kehittämisen kaltaiset organisaatiotason muutokset, sekä oppilaslähtöisen, ajanmu-

kaisen ja toiminnallisen pedagogiikan parissa tapahtuva laadullisen tason muutostyö, johon 

kaikki organisaation jäsenet ovat osallisina. 

Koulutasolla ilmapiirin edistämisen tavoitteita ovat kouluviihtyvyyden, opetussuunnitelman, 

opetustyön sekä oppimismotivaation kehittäminen. Kirjallisuudessa esiintyy runsaasti esimerk-

kejä koulun oppimisilmapiirin kehittämisprosesseista, joista esitän nelivaiheisen synteesin. 

Vaiheet ovat arviointi, tavoitteiden ja toimintasuunnitelman laatiminen, suunnitelman toteutta-

minen sekä uudelleenarviointi. Luokkatasolla oppimisilmapiirin kehittämiskeinoiksi tutkimus-

kirjallisuudessa ehdotetaan opettajan myönteistä esimerkkiä, luottamuksellisten vuorovaikutus-

suhteiden kehittämistä, kannustavaa palautetta ja positiivisen käyttäytymisen vahvistamista, 

yhdessä laadittuja luokan sääntöjä, sisäisen motivaation kehittämistä, oppimisen merkityksel-

liseksi kokemisen edistämistä, kouluviihtyvyyden kehittämistä, oppilaiden myönteisten vertais-

suhteiden kehittämistä sekä sosioemotionaalisten taitojen kehittämistä. 

5.1 Positiivisen oppimisilmapiirin kehittäminen koulutasolla 

Koulun ilmapiirillä viitataan kouluyhteisön jäsenten kokemuksiin koulun laadusta ja luonteesta. 

Se heijastaa koulun normeja, tavoitteita, arvoja, ihmissuhteita, opetus-, oppimis- ja johtamis-

käytäntöjä sekä organisaatiorakennetta. (NSCC, 2017, 5.) Cohenin (2013,413) mukaan oppi-

misilmapiiriltään positiivisen kouluyhteisön toimintatavat edistävät (a) sosiaalisten-, emotio-

naalisten-, eettisten-, tiedollisten- sekä kansalaistaitojen oppimista sekä b) auttavat oppimisvai-

keuksista ja sosiaalisista ongelmista kärsiviä c) edistävät sitoutumista koulun toimintaan ja d) 

kehittävät myönteistä ilmapiiriä tukevaa koulukulttuuria. Keskeiset keinot kouluyhteisön ilma-

piirin kehittämiseen liittyvät oppilaiden keskinäisen välittämisen, kunnioituksen, sekä luotta-

muksen lisäämiseen sekä koulun toimintakulttuurin kehittämiseen (Haynes, 1997, 326–327; 

Tableman, 2004, 6). 

Koulun toimintakulttuurin ja ilmapiirin kehittämisen lähtökohta on valtio- ja kuntatason pää-

töksissä. Tärkeitä ratkaisuja ovat kouluyksiköiden ylläpidon ja määrärahojen kohdentaminen, 
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opetussuunnitelman kehittäminen sekä asiansa osaavan henkilökunnan toiminnan mahdollista-

minen. (Adelman & Taylor, 2005, 2; Tableman, 2004, 6.) Koulun ilmapiiriä kehitettäessä tar-

vitaan sekä organisaatioon, että laadullisiin ominaisuuksiin kohdistuvia toimenpiteitä. Organi-

saatiotason muutoksia ovat koulun riittävän pienten yksikkökokojen ja oppilasryhmien varmis-

taminen, koulun toiminnan, opetuksen, yhteisen päätöksenteon sekä koulun ja kodin välisen 

yhteistyön kehittäminen. (Adelman & Taylor, 2005, 2; Cohen, 2013, 420–421; NSCC, 2017; 

Lindh (1992, 75; Tableman; 2004, 6.) Keskeisin laadullinen muutos kouluilmapiirin paranta-

miseksi sisältyy oppilaslähtöisen ja toiminnallisen pedagogiikan kehittämiseen (Barr, 2016, 4; 

Jantunen & Haapaniemi, 2013, 187; Lindh, 1992, 75; Salo, 2009, 120–122; Waldman, 2016). 

Opettajat ovat kehittämistyön käytännön toteuttajia, joiden on kyettävä kehittämään ja ajanmu-

kaistamaan työtään tutkimustuloksiin perustuen. Tärkeää on myös tukea opettajia ja osallistaa 

heidät tähän prosessiin. (Lindh, 1992, 75; Tableman, 2004, 6.) Koulun ilmapiirin kehittäminen 

on käytännöllinen ja kauaskantoinen tapa edistää lasten sosioemotionaalisten sekä tiedollisten 

taitojen oppimista (Cohen, 2013, 420–421). 

Adelman ja Taylor (2005, 2) jaottelevat tärkeimmät koulun ilmapiirin kehittämistavoitteet nel-

jään päätehtävään. Niiden myötä on mahdollista parantaa kouluyhteisön jäsenten kouluviihty-

vyyttä, tehostaa opetusta sekä edistää oppimista ja motivaatiota. Päätehtävät ovat: 

(1) Oppilaiden ja opettajien kouluviihtyvyyden parantaminen: Hyvin ylläpidetty fyysinen ym-

päristö, kouluyhteisön jäsenten keskinäinen kunnioitus, ystävällisyys, huolenpito ja toiveikkuus 

(2) Sosioemotionaalista ja tiedollista oppimista edistävä opetussuunnitelma: Yhteisöllistä oppi-

mista edistävät toimintatavat, yksilöllinen tuki, joustavat toimintamallit 

(3) Tehokas opetus: Riittävän pienet oppilasryhmät, riittävä tuki sekä oppilaille, että opettajille 

(4) Oppimismotivaation edistäminen: Oppilaiden vastuunottokykyä, sitoutumista ja osallisuutta 

edistävät toimintatavat (Adelman & Taylor, 2005, 2.) 

5.2 Koulun oppimisilmapiirin kehittämisprosessi 

Tässä luvussa esittelen koulun oppimisilmapiirin kehittämisprosessin, joka on synteesi useam-

masta aihetta käsitelleestä julkaisusta. Myönteisen kouluilmapiirin kehittämisprosessilla on 

kauaskantoisia myönteisiä seurauksia, sillä se lisää koulun yhteishenkeä, oppimisen iloa ja mo-

tivaatiota sekä parantaa oppimistuloksia (Haynes, 1997, 326–327; Zakrzewski, 2013). Tämä 

edellyttää koko koulun jatkuvaa yhteistyötä, johon kaikki kouluyhteisön jäsenet, vanhemmat 
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sekä ympäröivän yhteisön jäsenet osallistuvat aktiivisesti. Osapuolet sitoutuvat yhteiseen pää-

tökseen edistää turvallista, osallistavaa ja hyväksyvää kouluyhteisöä. (OMC, 2013.) Koulun 

toimintaperiaatteena on oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden edistäminen kaikessa koulun toi-

minnassa (OMC, 2013). Keskeistä on lisäksi pyrkiä kehittämään myönteisiä ihmissuhteita sekä 

oppilaiden keskuudessa, että henkilökunnan ja oppilaiden välillä (OMC, 2013). Positiivisen 

kouluilmapiirin kehittäminen on jatkuva prosessi, joka voi olla jäsenilleen myös antoisaa 

(Zakrzewski, 2013). 

Seuraavassa esitän koulun oppimisilmapiirin kehittämisprosessin lähinnä Adelman ja Tayloria 

(2005, 2) Cohenia (2013, 418), Ontario Ministry of Educationia [OMC] (2013) sekä Zakrzews-

kia, (2013) mukaillen. 

Vaihe 1: Arviointi 

Vastuu myönteisen ilmapiirin muodostumisesta on kouluorganisaatiolla (Lindh, 1992, 2). En-

simmäinen askel oppimisilmapiirin kehittämisessä on nykyisen ilmapiirin tietoinen arviointi 

(Cohen, 2013, 420–421). Ilmapiiriä kehittämään voidaan asettaa esimerkiksi koulun jäsenistä 

koostuva tai ulkopuolinen työryhmä. Koulun vahvuudet ja kehittämiskohteet arvioidaan kuule-

malla opettajia, oppilaita ja muuta henkilökuntaa (Cohen, 2013, 418.) Oppilaat voivat yhdessä 

jakaa kokemuksiaan koulun ilmapiiristä esimerkiksi pienissä ryhmissä. Myös yksittäisiä oppi-

laita voidaan haastatella, tosin tällöin voi olla hyvä käyttää ulkopuolista haastattelijaa. 

(Zakrzewski, 2013.) 

Vaihe 2: Yhteinen visio, tavoitteiden ja toimintasuunnitelman laatiminen 

Kouluyhteisön jäsenien henkilökohtaisista hyvää ilmapiiriä koskevista näkemyksistä kootaan 

yhteinen visio, johon kaikki voivat sitoutua. Kaikki saavat ilmaista ideoitaan vapaasti. Keskus-

telussa on pyrittävä myönteiseen lähestymistapaan, jotta kaikki yhteisön jäsenet kokevat ilma-

piirin kehittämisen henkilökohtaisesti tärkeäksi. On tärkeää, että kaikki oppilaat ja perheet ovat 

mukana prosessissa. (Cohen, 2013, 413; Zakrzewski, 2013.) Oppilaat, perheet ja koulun henki-

lökunta rakentavat yhteisen vision koulusta, jossa kaikki voivat viihtyä (Weingarten, Johnson 

& Ricker, 2018). Kouluyhteisö asettaa yhteisiä tavoitteita, joista keskeisimpiä ovat oppilaiden 

sosiaalisen-, emotionaalisen-  sekä oppimistaitojen kehittäminen sekä kouluyhteisön kehittämi-

nen yhteistyössä kohti turvallista, välittävää, osallistavaa ja vastuullista toimintakulttuuria 

(Adelman & Taylor, 2005, 2; Cohen, 2013, 418). 

Vaihe 3: Suunnitelman toteuttaminen 
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Ilmapiirin kehittämissuunnitelma otetaan käyttöön. Ilmapiiriä parantavista toimintatavoista ja 

harjoituksista tehdään osa kouluyhteisön ja luokkien päivittäisiä käytänteitä. (Zakrzewski, 

2013.) Ilmapiiriä parantavat harjoitukset ovat kurinpidollisia keinoja tehokkaampi tapa edistää 

koulun ilmapiiriä, sillä liiallinen kurinpito voi kääntyä itseään vastaan. Ilmapiiriä vahvistavat 

harjoitukset auttavat oppilaita ymmärtämään heidän käyttäytymisensä vaikutuksen, ottamaan 

vastuun toiminnastaan ja auttavat rakentamaan myönteisiä suhteita opettajiin ja toisiin oppilai-

siin. Tämä vaikuttaa myönteisesti sekä käyttäytymiseen, että koulumenestykseen. Osallistavien 

toimintamallien avulla oppilaat oppivat myös työskentelemään yhdessä. (Weingarten, Johnson 

& Ricker, 2018.) 

Vaihe 4: Uudelleenarviointi 

Oppimisilmapiirin kehittämisprosessin tuloksia arvioidaan säännöllisesti ja kehitystyötä jatke-

taan muutosten, haasteiden ja vahvuuksien pohjalta (Cohen, 2013, 418). Kehityksen seuraami-

nen ja uudelleenarviointi tapahtuvat käyttämällä ennalta sovittuja ilmapiirin arviointityökaluja 

(Adelman & Taylor, 2005, 2; Cohen, 2013, 418). 

5.3 Keinoja positiivisen oppimisilmapiirin kehittämiseen luokkatasolla 

Tässä kappaleessa käsittelen kirjallisuudessa esiintyneitä käytännöllisiä keinoja oppimisilma-

piirin kehittämiseen luokkatasolla. Näitä ovat opettajan myönteinen esimerkki oppilaille suh-

tautumisessaan koulua kohtaan, luottamuksellisten vuorovaikutussuhteiden kehittäminen, kan-

nustavan ja positiivisen palautteen antaminen, sisäisen motivaation ja oppimisen merkityksel-

lisyyden lisääminen sekä turvallisuuden ja sitoutumisen edistäminen laatimalla oppilaiden 

kanssa luokkaan yhteiset säännöt. Myönteistä oppimisilmapiiriä voi edesauttaa lisäksi vaikut-

tamalla kouluviihtyvyyteen, tukemalla oppilaiden keskinäisiä vertaissuhteita sekä kehittämällä 

luokan jäsenten sosioemotionaalisia taitoja. 

Opettajan myönteinen esimerkki 

Opettajan omalla esimerkillä rakentavasta ja myönteisestä suhtautumistavasta oppimista koh-

taan on suuri merkitys oppimisilmapiirin kehittämisen kannalta (Aho, 1997, 18; Ambrose et al., 

2010, 173–179; Allred, 2008). Useimpiin tilanteisiin on aina positiivinen suhtautumis- ja toi-

mintatapa (Allred, 2008). Allredin (2008) mukaan myönteisen asenteen omaksuminen on tär-

kein edistystekijä positiivisen ilmapiirin taustalla, ja positiivisen ilmapiirin omaava koulu tuot-
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taa onnellisia ja menestyviä oppilaita. Opettaja voi toimia roolimallina oppilaille myös sosiaa-

listen taitojen, kuten empatian, suvaitsevuuden, kärsivällisyyden ja toimivan kommunikoinnin 

hallinnasta (van Stone, 2014; Roffey, 2004, 58). 

Luottamuksellisten vuorovaikutussuhteiden kehittäminen 

Oppilaat luottavat opettajaan paremmin, kun he kokevat opettajan välittävän heistä (Aho, 1997, 

17; Ellis, 2006, 266; Frisby & Martin, 2010, 148; Fröjd & Kaihari-Salminen, 2010, 133; Huh-

tanen, 2011, 37; Määttä, 2005, 216; Pollari-Koppinen, 2010, 29; van Stone, 2014). Luottamuk-

sellinen ja henkilökohtainen vuorovaikutus opettajan kanssa kehittää oppilaiden oppimismoti-

vaatiota sekä uskoa omaa oppimistaan kohtaan (Barr, 2016, 3–6).  Myönteisen vuorovaikutus-

suhteen kehittymisen kannalta on tärkeää, että opettaja on vuorovaikutuksessa oppilaisiin ope-

tuksen lisäksi myös epämuodollisesti, osoittamalla kiinnostusta oppilaita kohtaan ja esimerkiksi 

huumorin avulla (Barr, 2016, 5–6; Berk, 1996, 12–13 Fredrickson, 2003, 335; Holopainen et 

al., 2009, 51–52; Janhunen, 2013, 42; Kontturi, 2009, 133; Laine, 2005, 43; Uusikylä & Atjo-

nen, 2005, 214–215). Luokan yhteiset keskusteluhetket, yhdessä tekeminen sekä oppilaiden ot-

taminen osaksi päätöksentekoa voivat rakentaa oppilaiden keskinäistä välittämistä, osallisuu-

den ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, sosioemotionaalista kompetenssia sekä edistää oppilaiden 

vastuunottokykyä (Adelman & Taylor, 2005, 2; Cohen, 2013, 413; Gulbradson, 2017; Haynes, 

1997, 326–327; Salovaara & Honkonen, 2011, 72; Tableman, 2004, 6). Opettajan ihmissuhde- 

ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen edesauttavat myönteisen oppimisilmapiirin syntymistä. 

Oppilaiden on tärkeätä tietää, että opettaja välittää oppilaista oppimisen lisäksi ihmisinä.  (Barr, 

2016, 3–6; Brookfield, 2006, 76; Gulbradson, 2017; Mazer et al., 2007, 12.) 

Kannustava palaute ja positiivisen käyttäytymisen vahvistaminen 

Myönteisen toiminnan, käyttäytymisen ja yrittämisen huomioiminen, sanallistaminen sekä vil-

pitön ja tilanteeseen sopiva myönteinen palaute vahvistavat toivottua käyttäytymistä (Allred, 

2008; Barr, 2016, 6; Himberg & Jauhiainen, 1998, 182; Kautto-Knape, 2012, 99–100; Opetus-

hallitus, 2016, 36, 47; Rattan et al., 2011, 6). Opettajan antama rakentava ja korjaava palaute 

on syytä pyrkiä antamaan positiivisuuden kautta ja oppilasta kunnioittaen (Aho, 1997, 17; Him-

berg & Jauhiainen, 1998, 182; Kautto-Knape, 2012, 99–100, 107; Laine, 2005, 49; Salovaara 

& Honkonen, 2011, 116). Myös oppilaiden keskinäistä myönteistä palautetta ja kannustusta voi 

vahvistaa esimerkiksi runsaan vertaispalautemuotojen käytön avulla (Huurinainen-Kosunen, 
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2016; NSCC, 2017). Positiivista palautetta voi vahvistaa palkitsemalla myönteisestä käyttäyty-

misestä esimerkiksi tarrojen, diplomien tai symbolisten esineiden avulla. Tätä toimintatapaa 

käyttäessä oppilasta on hyvä ohjata huomioimaan, että ulkoinen palkinto on ennen kaikkea 

muistutus siitä, kuinka hyvältä tavoitteen saavuttaminen tuntui. Kun oppilaat huomaavat yhtey-

den toiminnan ja hyvänolontunteen välillä, luontainen motivaatio kohti myönteistä käyttäyty-

mistä kohtaan voimistuu. (Allred, 2008.) 

Yhdessä laaditut luokan säännöt 

Laatimalla luokan säännöt opettaja voi edistää oppilaiden turvallisuudentunnetta ja keskinäistä 

kunnioitusta. Tällöin oppilaat tietävät, mitä heiltä odotetaan, jolloin toiminta on ennakoitavaa. 

(Förblom, 2003, 66; Janhunen, 2013, 30; Laine 2005, 43; Lindh, 1992, 14; Piispanen, 2008, 4; 

Samdal et al., 1998, 393–39.) Kun kaikki oppilaat saavat olla mukana laatimassa sääntöjä ja 

saavat vastuuta, he sitoutuvat ja noudattavat niitä paremmin (Adelman & Taylor, 2005, 2; Sa-

lovaara & Honkonen 2011, 17–18). Turvallisessa ilmapiirissä oppilaat tietävät, millaista on 

myönteinen ja kielteinen käytös. Opettajan johdolla oppilaat voivat keskustella siitä, miten he 

itse haluaisivat tulla kohdelluiksi. Keskustelujen myötä voidaan laatia lista siitä, millainen käy-

tös on toisia kunnioittavaa, empaattista, reilua ja ystävällistä. Opettaja ja oppilaat päättävät yh-

dessä, että on parasta käyttäytyä toisia kohtaan siten, kuin itseä haluaisi kohdeltavan. Yhdessä 

sovittujen sääntöjen puitteissa oppilaat voivat harjoitella itsesäätelykykyään sekä hyvien valin-

tojen tekemistä. Kun oppilaat tuntevat olonsa turvalliseksi ja kunnioitetuksi sekä sosiaalisesti, 

psyykkisesti että fyysisesti, he voivat keskittyä paremmin oppimiseen. (Allred, 2008; Cohen, 

2013, 413; Gulbradson, 2017.) Opettajat ovat vastuussa siitä, että jokainen voi olla oma itsensä 

ja kaikilla oppilailla on mukava tulla kouluun (NSCC, 2017). Kiusaamista estäviä menettelyta-

poja ovat oppilaiden keskinäisen kunnioituksen lisääminen, varhainen ja matalalla kynnyksellä 

tapahtuva puuttuminen, oppilaan henkinen tukeminen, avoin keskustelu, empatiataitojen lisää-

minen sekä vertaisten kiusaamiseen puuttumisen kannustaminen (Weingarten, Johnson & 

Ricker, 2018). Ilmapiiriä kehittämällä on mahdollista ehkästä ja vähentää kiusaamista (Biern-

baum & Lotyczewski, 2015, 24; Låftman et al., 2016, 154–162). 

Sisäisen motivaation kehittäminen 

Ihmisen luontainen tarve toimia omien arvojensa mukaisesti toteutuu itseään ja muita ihmisiä 

kohtaan suuntautuvien myönteisten tekojen kautta. Havainnoimalla myönteisten ajatusten ja 

tekojen aiheuttamia positiivisia tunteita, voidaan käynnistää positiivinen kehä. Harjoittelun 
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avulla oppilaat ymmärtävät, että myönteiset ajatukset johtavat hyviin tekoihin ja että omaan 

käytökseen voi vaikuttaa ajattelutapaa muuttamalla. Tämä on voimakas luontainen motivaatiota 

edistävä toimintamalli, jota voimistamalla ja kehittämällä oppilaiden käyttäytyminen paranee. 

(Allred, 2008.) Oppilaiden ei voida olettaa osaavan toivottuja käyttäytymistaitoja automaatti-

sesti, vaan toivottua käyttäytymistä on syytä harjoitella säännöllisesti, konkreettisten harjoitus-

ten avulla (Allred, 2008; Barr, 2016, 4; Hakala, 2005, 45; Salovaara & Honkonen, 2011, 114–

115; Yli-Luoma, 2003, 40–46). Allredin (2008) kuvaama positiivisen käyttäytymisen opetus-

suunnitelma sisältää konkreettisia harjoituksia, joiden myötä oppilaat voivat oivaltaa tekojen ja 

seurausten välisiä yhteyksiä: 

Kanssaihmisten reilu, ystävällinen ja kunnioittava kohtelu edistävät toisten kanssa toimeen tu-

lemista. Hyvinvointia edistävät sopivasta levosta, ravinnosta, liikunnasta ja unesta huolehtimi-

nen. Itseään voi kehittää tavoitteita asettamalla ja olemalla itseään ja muita kohtaan rehellinen, 

myöntämällä omat virheensä ja olemalla syyttämättä toisia. Omaa ajatteluaan ja toimintaansa 

voi kehittää myös harjoittelemalla päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutaitoja, omien tunteiden 

säätelyä sekä ajankäytön hallintaa. (Allred, 2008.) 

Oppimisen merkitykselliseksi kokemisen edistäminen 

Hyvä oppimisympäristö tukee yhteisön ja yksilön kasvua, vuorovaikutusta ja oppimista moti-

voiden, kannustaen (Aho, 1997, 17; Barr, 2016, 5–6; Haynes, 1997, 326–327; Kautto-Knape, 

2012, 99–100, 107; Keltinkangas-Järvinen, 2017, 63; Loukas, 2007; Opetushallitus, 2016, 30; 

Payton et al., 2008, 4–8; Salovaara & Honkonen, 2011, 116; Schmuck & Schmuck, 1978, 36; 

Uusikylä, & Atjonen, 2005, 51) ja yksilöiden vahvuudet huomioiden (Gunderson et al., 2013, 

12; Lämsä, 2009, 43; Myllylä & Rantala, 2010, 48; Rattan et al., 2011, 6). Moninaisten taitojen 

ja lahjakkuuksien arvostaminen, vaihtelevien opetusmenetelmien ja -strategioiden käyttäminen 

sekä oppiainerajat ylittävä toiminta lisäävät oppilaiden mielenkiintoa opetusta kohtaan (Allred, 

2008; Opetushallitus, 2016, 19, 31). Oppilaat sitoutuvat oppimiseen paremmin ja säilyttävät 

opitun tiedon paremmin, kun he kokevat tiedon merkitykselliseksi heidän omassa elämässään. 

Antamalla oppilaille sananvaltaa ja vastuuta luokan toimintatavoista, oppilaat kokevat oppimis-

prosessin itselleen läheisemmäksi. (Allred, 2008; Cohen, 2013, 413.) Esimerkiksi osavastuu 

luokan fyysisen ympäristön siisteyden ylläpitämisestä voidaan antaa oppilaille, mikä osaltaan 

tukee oppilaiden vastuunottokykyä ja parantaa viihtyisän ympäristön arvostusta (Adelman & 

Taylor, 2005, 2; Cohen, 2013, 413; Gulbradson, 2017; Salovaara & Honkonen 2011, 17–18). 
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Kouluviihtyvyyden kehittäminen 

Fyysisesti viihtyisällä kouluympäristöllä on myönteinen vaikutus oppimiseen (CITL, 2013; Ho-

lopainen et al., 2009, 51–52; Loukas, 2007; Opetushallitus, 2016, 42–43 Weingarten, Johnson 

& Ricker, 2018). Luokan ja koulun siisteyttä kehittämällä oppilaat viihtyvät koulussa paremmin 

(Gordon, 2006, 208–209; Holopainen et al., 2009, 51–52; Orpinas & Horne, 2006, 80–105; 

Tableman, 2004, 3–4; Weingarten, Johnson & Ricker, 2018). Myös Cohen (2013, 413) korostaa 

kouluyhteisön fyysisen viihtyisyyden merkitystä oppimisilmapiirin kehittämisessä mainiten 

esimerkkeinä koulun puhtauden, järjestyksen ja yleisen houkuttelevuuden sekä ajan tasalla ole-

vat resurssit ja materiaalit. Hyvinvoivassa koulunyhteisössä kaikki jäsenet viihtyvät tuntien 

olonsa turvalliseksi koulussa sosiaalisesti, emotionaalisesti, älyllisellä tasolla sekä fyysisesti 

(Cohen, 2013, 413). Oppilaiden sosioemotionaaliset suhteet ja keskinäiset emotionaaliset siteet 

kanssaoppilaisiin sekä opettajiin edistävät kouluviihtyvyyttä (Ambrose et al., 2010, 173–179, 

Harinen & Halme, 2012, 18). Myös oppilaan perheellä ja ympäröivällä yhteisöllä on paljon 

annettavaa oppilaan viihtyvyyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Opettajat voivat integroida 

heidät monin tavoin osaksi luokan ja koulun toimintaa, esimerkiksi yhteisten kokoontumisten, 

toimikuntien, iltapäivätoiminnan sekä kotitehtävien tekemisen kautta. (Adelman & Taylor, 

2005, 2; Allred, 2008; Cohen, 2013, 413; Haynes, 1997, 326–327; Jantunen & Haapaniemi, 

2013, 185–192; Lindh & Sinkkonen, 2009, 137–138; Loukas, 2007; NSCC, 2017; Orpinas & 

Horne, 2006, 80–105; Tableman, 2004, 3–4.) 

Oppilaiden myönteisten vertaissuhteiden kehittäminen 

Oppilaiden keskinäisillä vertaissuhteilla merkitystä luokan ilmapiirin laatuun (Ambrose et al., 

2010, 170; 173–179; Cheng, 2013, 216; Huurinainen-Kosunen, 2016; Lindh, 1992, 34–36; 

NSCC, 2017; Salovaara & Honkonen, 2011, 108; Schmuck & Schmuck, 1978, 36; Senior, 

2001, 258). Huttunen (2009, 6) kuvaa ihanteellista oppimisympäristöä käsitteellä tunnustuksen 

positiivinen kehä, jossa oppilaiden keskinäinen vertaistuki, vastavuoroiset suhteet ja keskinäi-

nen lojaalisuus ja solidaarisuus edesauttavat myönteisen ilmapiirin syntymisestä. Tällöin jokai-

nen oppilas tuntee itsensä ja oman panoksensa tärkeäksi, mikä kehittää oppilaiden toimintaval-

miutta ja itseohjautuvuutta. (Huttunen, 2009, 6.) Positiivisen oppimisilmapiirin syntymistä voi-

daan edistää pyrkimällä saamaan oppilaat tukemaan toisiaan ja käyttäytymään toisiaan kohtaan 

ystävällisesti (Gulbradson, 2017; Huurinainen-Kosunen, 2016; NSCC, 2017). Tätä tavoitetta 

voidaan edistää vahvistamalla tietoisesti myönteistä vuorovaikutusta oppilaiden välillä. Toi-
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minta voi olla pitkäkestoisia projekteja, tai lyhyitä ja yksinkertaisia leikkejä, joiden avulla op-

pilaat tutustuvat toisiinsa paremmin. (Gulbradson, 2017.) Lindhin (1992, 34–36) mukaan ver-

taisoppimisella ja eri-ikäisten oppilaiden yhdessä työskentelyllä on sekä pedagogisia että ilma-

piiriä kehittäviä etuja. 

Opettaja voi myös kiinnittää huomiota luokan sosiaalisen dynamiikkaan. Huomiota voidaan 

kiinnittää esimerkiksi oppilaidenvälisiin ystävyyssuhteisiin; onko joillain oppilailla vaikeuksia 

löytää ystäviä ja kenellä ystäviä on paljon. Keskustelemalla oppilaiden kanssa kahden kesken 

opettaja voi auttaa tunnistamaan oppilaita, joilla on muita vahvemmat tai heikommat sosiaaliset 

yhteydet toisiin. Tämän avulla opettaja voi suunnitella istumajärjestyksiä, ohjata ryhmien ja 

parien muodostamista ja näin ollen helpottaa uusien sosiaalisten ystävyyssuhteiden muodostu-

mista. (Gulbradson, 2017; Thomas et al., 2011, 754.) 

Sosioemotionaalisten taitojen kehittäminen 

Sosioemotionaalisten taitojen harjoittelu auttaa lapsia ymmärtämään ja hallitsemaan omia tun-

teitaan (Weingarten, Johnson & Ricker, 2018). Ihmissuhdetaitoja edistetään parhaiten luomalla 

oppilaille runsaasti mahdollisuuksia yhdessä toimimiseen sekä koulussa, että suunnitellun ope-

tuksen ulkopuolella (Tableman, 2004, 6). Sosiaalisia taitoja, kuten toisten huomioimista voi-

daan kehittää empatiakykyä ja kohteliaita käytöstapoja harjoittelemalla sekä herättämällä kes-

kustelua moraalisista kysymyksistä. Sääntöjen tarpeellisuuden merkitystä voidaan pyrkiä ym-

märtämään käsittelemällä sitä, kuinka negatiivisella käytöksellä on aina kielteisiä seurauksia 

kanssaihmisiä kohtaan. (Weingarten, Johnson & Ricker, 2018.) Tunneympäristöä voidaan ke-

hittää huomioimalla lasten psyykkiset tarpeet, vaihtelevat kotiolot sekä tekemällä yhteistyötä 

vanhempien kanssa. Lisäksi on varmistettava, että jokaisella oppilaalla on vähintään yksi luo-

tettu aikuinen koulussa. Luokan tunneympäristöä voidaan kehittää myös oppilaiden välistä yh-

teistyötä suosimalla ja kilpailuasemaa välttämällä (Tableman, 2004, 6) sekä tunnetaitoja har-

joittelemalla (Denham et al., 2007, 621–622; Peltonen & Kullberg-Piilola, 2005, 32–33; Puoli-

matka, 2010, 73.) Sosioemotionaalisten taitojen harjoittelu onnistuu parhaiten turvallisessa ja 

kunnioittavassa ympäristössä, jossa jokainen voi ilmaista itseään vapaasti (Haapaniemi & 

Raina, 2014, 34; Keltinkangas-Järvinen, 2017, 190; Keogh, 2003, 51; Viljamaa, 2009, 149; 

Weingarten, Johnson & Ricker, 2018). 
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6 Pohdinta 

Tässä osiossa pohdin tutkielman tuloksia ja merkitystä, arvioin tutkielman luotettavuutta sekä 

esitän jatkotutkimusehdotuksia. 

6.1 Tulosten pohdinta 

Tämän pro gradu -tutkielmatyön lähtökohtana oli kiinnostus luokan ilmapiirin vaikutuksesta 

oppimiseen. Halusin tulevana kasvattajana tietää enemmän oppimisilmapiirin syntyyn liitty-

vistä ilmiöistä ja siitä, kuinka myönteistä oppimisilmapiiriä voidaan edistää. Tutkielman tarkoi-

tuksena oli luoda kokonaiskuva oppimisilmapiirin käsitteestä ja selvittää lisäksi, kuinka se kas-

vatustieteen tutkimuksessa ymmärretään. Päädyin lopulta käyttämään tutkimusmetodina syste-

maattista kirjallisuuskatsausta, sillä sen avulla on mahdollista kartoittaa laajemmin aiheesta teh-

tyä tutkimustietoutta ja saada näin kattava kokonaiskuva aiheesta. Tarkoituksena oli myös osal-

taan lisätä yleistä tietoutta mielestäni tärkeästä ja vähälle huomiolle jääneestä kasvatustieteen 

aihepiiristä. 

Lähestyin aihetta kolmen tutkimuskysymyksen avulla. Ensimmäiseksi perehdyin oppimisilma-

piirin käsitteelliseen problematiikkaan selvittäessäni, kuinka myönteinen oppimisen ilmapiiri 

määritetään kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Alan kirjallisuudessa oppimisilmapiiri ym-

märretään kaikkien luokassa oppilaan ja opettajan välillä sekä oppilaiden keskuudessa tapahtu-

vien ryhmäprosessien summaksi. Se sisältää henkilöiden väliset suhteet, emotionaaliset suhteet, 

opetuksellisen tason, opettajan odotukset ja asenteet oppilaita kohtaan, kurinpidolliset asiat 

sekä oppilaiden iän asettamat näkökohdat. Oppimisilmapiiri on moniulotteinen konstruktio, 

joka käsittää koulun tai luokkahuoneen sosiaalisen, emotionaalisen, opetuksellisen, sekä fyysi-

sen tason. Lisäksi oppimiselle suotuisan ilmapiirin muodostumiseen vaikuttaa kiinteästi koulu-

yhteisössä ja luokassa vallitseva turvallisuudentunne tai sen puute. Oppimisilmapiiri eroaa op-

pimisympäristön käsitteestä laajuudellaan; siihen vaikuttavat käytännöt, asenteet, mielialat sekä 

kouluyhteisön sisäiset moninaiset sosiaaliset suhteet. Erityisen suuri merkitys myönteisen op-

pimisilmapiirin syntymisessä nähtiin opettajalla, jonka ammattitaitoon kuuluu erityisesti luoda 

luokkaan turvallinen, luottamuksellinen ja avoin vuorovaikutussuhde. 

Myönteisen oppimisilmapiirin muodostumisella luokkaan nähtiin kirjallisuudessa huomattavia 

etuja. Positiivisen ilmapiirin omaavissa luokissa sitoutuminen opiskeluun on syvempää, ja osal-

listuminen, odotukset, pyrkimykset, pätevyyden tunteminen sekä koulumenestys ovat korkealla 
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tasolla. Parhaiten oppimista tukee ilmapiiri, joka on myönteinen, oppilaita tukeva, tasa-arvoi-

nen, demokraattinen ja sovittuja sääntöjä noudattava. Luokan ilmapiiri vaikuttaa oppimiseen ja 

kognitiivisiin taitoihin jopa oppilaan omia kykyjä voimakkaammin ja myönteinen vaikutus voi 

kestää jopa useita vuosia. Myös koettu sisäinen motivaatio oppimista kohtaan sekä koulussa 

viihtyminen ovat korkeammalla tasolla, kun kouluyhteisössä ja luokassa vallitsee myönteinen 

ilmapiiri.  

Kognitiivisten taitojen ja oppimiseen liittyvien etujen lisäksi myönteinen oppimisilmapiiri 

edesauttaa oppilaiden sosioemotionaalista hyvinvointia. Myönteinen ilmapiiri parantaa oppilai-

den käyttäytymistä, ennaltaehkäisee käytöshäiriöiden syntymistä ja kehittää oppilaiden re-

silienssiä. Koulun ilmapiiriä kehittämällä voidaan myös ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaa-

mista sekä edistää oppilaiden kokemaa perusturvallisuutta. 

Myönteisen oppimisilmapiirin vaikutukset oppilaan psyykkiselle kehitykselle ja itsetunnolle 

ovat huomattavia. Lämmin ja tukeva ilmapiiri voi tasapainottaa vaikean temperamentin, heikon 

itsetunnon sekä runsaan itsekriittisyyden omaavien oppilaiden toimintaa. Muita vaikutuksia 

ovat levottomuuden, masennuksen ja yksinäisyyden kokemisen väheneminen. Myönteisellä il-

mapiirillä on siis vaikutusta oppimisen lisäksi myös oppilaiden minäkuvan kehittymisessä. 

Negatiivinen oppimisilmapiiri sen sijaan heikentää oppimistuloksia ja koulumenestystä, oppi-

laiden itsetunto on alhaisemmalla tasolla, oppilaat ovat levottomampia, kokevat enemmän yk-

sinäisyyttä ja ovat alttiimpia masennukselle. Ilmapiiri voi muodostua huonoksi erityisesti sil-

loin, kun opettajan ja oppilaan välille ei synny luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta tai mi-

käli oppilaita kohdellaan eriarvoisella tavalla. Myös korostunut kilpailullisuus, pelko opettajaa 

kohtaan tai tunteiden näyttämisen kieltäminen sekä oppilaiden heikot keskinäiset suhteet vai-

kuttavat negatiivisesti oppimisilmapiirin muodostumiseen. 

Toisen tutkimuskysymyksen myötä halusin selvittää, mistä osatekijöistä myönteinen oppimis-

ilmapiiri muodostuu. Opettajan merkitys luokkailmapiirin muodostumisessa on keskeinen, sillä 

opettajan pedagogisen rakkaus, auktoriteetti ja säännöt luovat ja ylläpitävät luokkayhteisön tur-

vallisuudentunnetta. Myös opettajan persoonalla, tunne- ja vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä 

muodostaa myönteisiä vuorovaikutussuhteita oppilaisiin, on merkitystä myönteisen oppimisil-

mapiirin synnyssä. Ammattitaitoinen opettaja edistää luokkayhteisön jäsenten yhteenkuuluvuu-

dentunnetta ja koheesiota. 
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Turvallisuus on monien kasvatustieteen tutkijoiden mielestä keskeisin myönteisen oppimisil-

mapiirin osatekijöistä. Turvallisuus kattaa sekä fyysisen turvallisuuden, sosiaalisen- ja psyko-

logisen turvallisuuden sekä pedagogisen turvallisuuden osa-alueet. Turvallisuus rakentuu vii-

destä osatekijästä, joita ovat hyväksyminen, välittäminen, luottamus, tuen antaminen sekä si-

toutuminen. Myös luokan ja koulun yhteiset rutiinit ja säännöt edistävät turvallisuudentunteen 

kokemista. 

Sosioemotionaalinen ympäristö pitää sisällään kaikki oppilaiden kanssakäymiseen vaikuttavat 

tilanteet, joita ovat kouluyhteisön jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet, yhteisöön ja ryhmään 

liittyminen, koulun ja kodin välinen yhteistyö sekä koulun tarjoaman sosiaalisen tuen mahdol-

lisuudet. Oppilasryhmän sosiaalinen rakenne määräytyy jäsenten välisen koheesion ja ilmapii-

rin mukaan. Kun koheesio on voimakasta, kukaan oppilaista ei jää ryhmän ulkopuolelle. Kou-

lun sisäistä myönteistä sosiaalista vuorovaikutusta edistää erityisesti eri-ikäisten oppilaiden yh-

dessä toimimisen kautta. Myös yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemukset sekä jäsenten yh-

teinen huumori edesauttavat myönteisten vuorovaikutussuhteiden rakentumisessa.  

Myönteinen emotionaalinen kompetenssi eli tunnetaitojen hallinta tukee oppimista. Myöntei-

sessä oppimisilmapiirissä tunnetaitoja ja tunnerehellisyyttä opitaan kokonaisvaltaisesti osana 

kaikkea kouluyhteisön toimintaa. Oppilaat huomioidaan sensitiivisesti, heitä kuunnellaan ja 

heidän viesteihinsä reagoidaan myönteisessä hengessä. Rauhallinen, välittävä ja hyväksyvä ja 

oppilaita tukeva emotionaalinen ympäristö, jossa tunteiden näyttäminen on sallittua, aktivoi 

positiivisia tunteita, kuten iloa, innostusta ja hyväksymistä. Myös kielteisten tunteiden näyttä-

minen on hyväksyttävää. 

Positiivinen oppimisympäristö edesauttaa oppilaiden oppimista ja kykyä toteuttaa itseään. Op-

pimisilmapiiriä edistävässä oppimisympäristössä opetus on laadukasta ja oppilaslähtöistä. Op-

pimista seurataan, oppilaan itseilmaisua ja omien vahvuuksien löytämistä tuetaan ja kaikkia 

oppilaita kohtaan on positiivisia odotuksia. Oppiminen toteutuu parhaiten vuorovaikutteisen 

prosessin kautta, sosiaalisissa interaktioissa ja reflektiossa muiden oppijoiden kanssa. Näin ol-

len oppimisprosessi on luonteeltaan hyvin sosiaalinen. Myönteisessä oppimisilmapiirissä huo-

mioidaan myös muut oppimiseen liittyvät perusedellytykset sekä edistetään sisäistä oppimis-

motivaatiota kannustavan ja myönteisen palautteen avulla. 
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Tutkimuskirjallisuuden mukaan myös viihtyisä, oppimiseen innostava ja turvallinen fyysinen 

ympäristö tukee myönteisen ilmapiirin muodostumista. Se käsittää sekä luokkahuoneen, kou-

lurakennuksen, että koko koulun lähiympäristön. Myönteistä oppimisilmapiiriä tukevassa fyy-

sisessä ympäristössä kouluyhteisö voi toimia tavoitteidensa mukaisesti. 

Kolmas tutkimuskysymys käsitteli oppimisilmapiirin edistämistä koulun ja luokan tasolla. Ta-

voitteena oli löytää konkreettisia keinoja, joiden avulla minä kirjoittajana ja sinä lukijana ja 

kasvatustieteestä kiinnostuneena henkilönä voimme tukea oppimiselle myönteisen ilmapiirin 

syntymistä. Koulutasolla oppimisilmapiirin kehittämisen lähtökohtia ovat koulun organisaa-

tiotason muutokset, kuten toimintakulttuurin kehittäminen, riittävän pienten yksikkö- ja ryhmä-

kokojen ylläpitäminen sekä opetussuunnitelmien kehittäminen. Laadullisen tason muutostyötä 

edistää etenkin oppilaslähtöisen, ajanmukaisen ja toiminnallisen pedagogisen toiminnan kehit-

täminen, johon kaikki organisaation jäsenet ovat osallisina. Tutkimuskirjallisuus antaa runsaasti 

esimerkkejä koulun oppimisilmapiirin kehittämisprosesseista, joista muodostin nelivaiheisen 

synteesin. Prosessin vaiheet ovat arviointi, tavoitteiden ja toimintasuunnitelman laatiminen, 

suunnitelman toteuttaminen sekä uudelleenarviointi. 

Luokkatasolla oppimisilmapiirin kehittämiskeinoiksi nähtiin luottamuksellisten vuorovaikutus-

suhteiden kehittäminen, kannustava palaute ja positiivisen käyttäytymisen vahvistaminen, kou-

lun ja luokan yhteisten sääntöjen laatiminen yhdessä oppilaiden kanssa sekä opettajan toimimi-

nen myönteisenä esimerkkinä ja muutosagenttina. Lisäksi on hyödyllistä pyrkiä tukemaan op-

pilaiden sisäistä motivaatiota, oppimisen merkitykselliseksi kokemista, kouluviihtyvyyttä, op-

pilaiden välisiä myönteisiä vertaiäissuhteita sekä sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä. 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli ymmärtää oppimisilmapiirin problematiikkaa ja 

etsiä keinoja, joiden avulla ilmapiiriä on mahdollista parantaa. Mielestäni onnistuin vastaamaan 

asettamiini tutkimuskysymyksiin kohtuullisen hyvin. Tulosten myötä on nähdäkseni selvää, 

että myönteisellä oppimisilmapiirillä on kokonaisvaltainen positiivinen vaikutus oppilaan kog-

nitiivisiin taitoihin, koulumenestykseen ja oppimiseen, psyykkissosiaaliseen kehitykseen sekä 

hyvinvointiin. Mielestäni tutkielman tärkein havainto on, että oppimisilmapiiriä kehittäes-

sämme tuemme samalla monipuolisesti oppilaan kasvua ja oppimista. Oleellinen havainto on 

mielestäni myös se, että opettajan ammattitaidolla ja persoonalla on keskeinen rooli turvallisen, 

yhteisöllisen ja välittävän ilmapiirin mahdollistajana. 
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6.2 Tutkimuksen eettisyys, luotettavuus ja yleistettävyys 

Hyvä tieteellinen käytäntö luo perustan tutkimuksen uskottavuudelle (Saaranen & Kauppinen, 

2006). Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012, 6–7) ohjeistuksessa hyvään tieteelliseen käy-

täntöön kuuluu toimia tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen mukaisesti. Näitä ovat tie-

donhankinnan ja arvioinnin rehellisyys, huolellisuus, tarkkuus sekä eettisten menetelmien käyt-

täminen tutkimuksessa. Oheista kirjallisuuskatsausta tehdessäni olen pyrkinyt parhaani mukaan 

toimimaan näiden periaatteiden mukaisesti. Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen luotettavuu-

teen, eettisyyteen sekä yleistettävyyteen liittyvää problematiikkaa. 

Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksen laadunarvioinnissa pyrkimyksenä on lisätä tutkielman 

luotettavuutta ja helpottaa tulosten tulkintaa. Yksi tärkeimmistä tutkimuksen luotettavuuskri-

teereistä on tarkasteltavaksi valittujen tutkimusten laadun arviointi. Kirjallisuuskatsaukseen va-

littavien tutkimusten on täytettävä ennalta määritetyt arviointikriteerit. (Kontio & Johansson 

2007, 101–102.) Tutkimusten luotettavuuden arvioinnissa voidaan käyttää joko valmista tar-

kistuslistaa eli mittaria, tai kehittää se itse. Tutkijan tulee kuvata, kuinka tutkimukset on valittu 

ja mitä kriteerejä valinnassa on käytetty. (Forchuk & Roberts, 1995, 52.) Tässä tutkielmassa 

olen pyrkinyt edellä mainittuihin tavoitteisiin kuvaamalla tutkimukseen sisällytettyjen artikke-

lien sisäänotto- ja poissulkukriteerit. Lisäksi olen avannut tutkimusprosessin kulun mahdolli-

simman tarkasti. Laadullisen tutkimuksen piiriin kuuluvan systemaattisen kirjallisuuskatsauk-

sen uskottavuuskriteereinä pidetään yleisesti pyrkimystä osoittaa tutkimuksen luotettavuus eli 

vakuuttavuus refleksiivisyyden, siirrettävyyden, vahvistettavuuden, sekä triangulaation eli mo-

nimenetelmällisyyden avulla. (Kylmä & Juvakka, 2007, 127.) 

Refleksiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkija on tietoinen omista lähtökohdistaan tieteellisen 

tutkielman tekijänä. Tekijän tulee arvioida vaikutustaan tutkimusprosessiin, aineistonvalintaan 

sekä kuvattava työn lähtökohdat tutkimusraportissaan. (Aaltonen & Högbacka, 2015, 13; An-

ney, 2014, 279; Kylmä & Juvakka, 2007, 129.) Olen nähdäkseni avannut pro gradu -työni läh-

tökohtia asianmukaisella tavalla työn johdantokappaleessa sekä Tutkimuksen tarkoitus ja tut-

kimuskysymykset -luvussa. Aineistonvalintaan liittyvät seikat olen kuvannut Kirjallisuuskat-

saus tiedonhankintamenetelmänä- ja Tutkimusprosessin vaiheet -luvuissa. Lisäksi kuvaan ai-

neiston analyysin vaiheet esimerkkien avulla. Refleksiivisyyttä pyrin edistämään kuvaamalla 

johdanto- ja pohdintaosioissa omia lähtökohtiani tutkittavaa aihetta kohtaan. Tutkijana minun 

on myös tärkeätä kyetä osoittamaan, kuinka kyseisiin johtopäätöksiin on päädytty, vaikken voi 
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olettaa johtopäätösten olevan yksiselitteisiä. Myös erilaisten tulkintojen tekeminen samasta ai-

neistosta on laadullisen tutkimuksen puitteissa mahdollista, mikä laajentaa ymmärrystä tutkit-

tavasta ilmiöstä. (Aaltonen & Högbacka, 2015, 13; Kylmä & Juvakka, 2007, 127; Palaganas, 

Sanchez, Molintas & Caricativo, 2017, 426–428.) 

Siirrettävyydellä tarkoitetaan tutkimustulosten yleistettävyyttä, eli kuinka hyvin tuloksia voi-

daan soveltaa muihin tilanteisiin (Anney, 2014, 277). Siirrettävyyden käsite poikkeaa laadulli-

sessa tutkimuksessa sen tilastollisesta merkityksestä, sillä tutkimustulosten yleistäminen on 

kvalitatiivisen tutkimuksen luonteesta johtuen usein haastavaa. Siirrettävyydellä tarkoitetaan-

kin tässä tapauksessa lähinnä mahdollisuutta soveltaa tuloksia toisessa toimintaympäristössä.  

(Eskola & Suoranta 1998, 66–68; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) Anneyn (2014, 

278) sekä Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan työn siirrettävyyden arviointi hel-

pottuu, kun tutkija tarjoaa lukijalle mahdollisimman yksityiskohtaisen kuvauksen tutkimuksen 

etenemisestä. Kirjallisuuskatsauksen tutkimussuunnitelman eli protokollan kirjaamisen avulla 

tutkimustulosten läpinäkyvyys, siirrettävyys ja toistettavuus paranevat (Boaz et al., 2002, 4). 

Protokolla ja työn eteneminen on kuvattu tutkimusraportin kappaleessa Tutkimusprosessin vai-

heet. Tämän myötä uskon, että tutkielman tulokset ovat siirrettävissä siinä määrin, kuin se laa-

dullisen tutkimuksen puitteissa on mahdollista. 

Vahvistettavuus ilmaisee, kuinka tarkasti tutkija on tutkimusprosessin ja analyysivaiheen ku-

vannut ja miten analyysien luotettavuus on varmistettu (Mustajoki, Välimaa, Eskola, 2015, 57). 

Tämä edellyttää opinnäytetyön vaiheiden kirjaamista siten, että lukija voi seurata prosessin kul-

kua (Kylmä & Juvakka, 2007, 129). Olen pyrkinyt parantamaan opinnäytetyöni vahvistetta-

vuutta kirjaamalla opinnäytetyön vaiheet mahdollisimman tarkasti Tutkimuksen rajaus -kappa-

leessa. On kuitenkin sanottava, että tässä suhteessa olisin voinut olla järjestelmällisempi. Pe-

rehdyin luotettavuuskysymyksiin tarkemmin vasta siinä vaiheessa, kun aineiston kokoaminen 

oli jo täydessä vauhdissa. Tästä syystä jouduin kirjaamaan aineiston valintaan liittyviä vaiheita 

osittain jälkikäteen ja muistinvaraisesti, mikä heikentää hieman tulosten vahvistettavuutta. 

Triagulaatiolla tarkoitetaan tutkimuksen moninäkökulmaisuutta tai monimenetelmällisyyttä, 

jonka tarkoituksena on edistää tutkimuksen luotettavuutta yhdistellen erilaisia tietolähteitä, teo-

rioita ja menetelmiä (Anney, 2014, 277; Kitto, Chesters & Grbich, 2008, 243–244; Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, 141–42). Triangulaation käyttö kohdentuu joko tutkimuksen totuuden ongel-

maan, tai kokonaiskuvan hahmottamiseen tutkimuskohteesta (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 141). 

Tässä tutkielmassa triangulaatio toteutuu kirjallisuuskatsauksessa käytetyn kirjallisuusaineiston 
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moninaisuuden kautta, sillä aineistoa ei ole eroteltu tutkimusmetodien mukaan. Näin ollen ai-

neistossa olevia tutkimuksia on tehty hyvin monenlaisten metodien avulla, mikä moninäkökul-

maisuutta ja monimenetelmällisyyttä laajentaen lisää ymmärrystä tutkittavasta aiheesta. 

Reliabiliteetti eli toistettavuus ilmaisee sitä, kuinka luotettavasti ja toistettavasti tutkimus kuvaa 

valittua ilmiötä sekä sitä, kuinka hyvin menetelmä toimii aineiston analysoinnissa (Golafshani, 

2003, 598–599, 601; Whittemore, Chase & Mandle, 2001, 535). Bashir, Tanfeer ja Afzal (2008, 

36) kuvaavat reliaabelia tutkimusta johdonmukaiseksi, tarkaksi ja toistettavissa olevaksi. Vali-

diteetin käsitteellä taas tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä, jota voidaan arvioida sen mukaan, 

kuinka perusteellisesti tulokset ja päätelmät on muodostettu (Golafshani, 2003, 599; Leung, 

2015, 325–327; Mustajoki et al., 2015, 55; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Hirsjärvi 

et al. (2009, 213) tarkentavat validiteetin ilmaisevan ennen kaikkea sitä, kuinka hyvin käytetty 

tutkimusmenetelmä mittaa sitä, mitä sen avulla on tarkoitus selvittää. Eskola ja Suoranta (1998, 

208–211) muistuttavat, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa myös reliabiliteettiä ja validiteettiä 

tarkastellaan usein eri lähtökohdista, kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Myös Leungin 

(2015, 324–327) mukaan reliabiliteetin käsite on ongelmallinen laadullisessa tutkimuksessa sen 

moninaisten paradigmojen eli ajattelusuuntausten takia, jolloin johdonmukaisen etenemistavan 

rooli korostuu. 

Laadullisessa tutkimuksessa molempien edellä mainittujen käsitteiden yhteydessä on myös 

syytä mainita sosiaalisen konstruktivismin viitekehys, jossa yhden ainoan todellisuuden tutki-

minen hylätään, jolloin sosiaalinen todellisuus rakentuu sosiaalisessa ja kielellisessä vuorovai-

kutuksessa. Näin ollen on tulkinnanvaraista, kuinka hyvin nämä kaksi kriteeriä istuvat kvalita-

tiiviseen tutkimukseen. (Eskola & Suoranta, 1998, 212; Kiviniemi, 2007, 81; Saaranen-Kaup-

pinen & Puusniekka, 2006.) Kiviniemen (2007, 83) mukaan tutkimusraportti itsessään kertoo 

tutkimuksen luotettavuudesta, kun tutkija tarjoaa raportissa lukijalle välineet arvioida tutkimuk-

sen uskottavuutta. Kirjoittaja on vastuussa tutkimuksen objektiivisuudesta, jolloin pyrkimyk-

senä on mahdollisimman luotettava ja puolueeton toimintatapa (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 133). 

Tutkielman validiteettiperiaatteet noudattelevat Whittemore et al. (2001, 522–535) sekä Kitto 

et al. (2008, 243) kuvaamia kvalitatiivisen tutkimuksen epistemologisia standardeja. Näitä ovat 

pyrkimys selkeään ja oikeelliseen ilmaisuun, prosessin ja tulkinnan täsmällisyyteen, edustavuu-

teen, refleksiivisyyteen, arvioivaan otteeseen sekä siirrettävyyteen. 

Kirjallisuuskatsausten perusongelma yleistettävyyden kannalta on, että aineistona käytetty tut-

kimusaineisto on usein laadultaan melko kirjava, eikä niiden valintaan ole käytetty kovinkaan 
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kriittistä analyysiä. Toinen ongelma on, että tutkija voi halutessaan valikoida tutkimustuloksista 

haluamansa kaltaisen synteesin. Tästä syystä kirjallisuuskatsauksen teossa on pyrittävä tuotta-

maan riittävän laaja aineisto, jotta vältytään tietoiselta aineiston valikoitumiselta. Lisäksi pro-

sessin tarkka suunnittelu ja kuvaus edesauttaa toistettavuutta. (Metsämuuronen, 2005, 38–39; 

Pettigrew & Roberts, 2006, 4.) Yleistettävyyden kannalta on huomioitava, että aineiston moni-

naisuuden takia eri maiden koulutusjärjestelmien sisäiset erot eivät tule huomioiduksi tutkiel-

massa. Lisäksi keskityin kunkin artikkelin osalta vain tiettyihin lumipallohaun kautta löytynei-

siin artikkelinosiin, enkä analysoinut artikkeleita muilta osin kovinkaan seikkaperäisesti. Tie-

dostan tämän vaikuttavan osaltaan oheisen tutkielman luotettavuuteen ja yleistettävyyteen. 

Tämän tutkielman luotettavuus ja yleistettävyys on Kitto et al. (2008, 244), Metsämuurosta 

(2005, 38–39) sekä Pettigrew ja Robertsia (2006, 4) mukaillen pyritty varmistamaan kuvaile-

malla työn vaiheet mahdollisimman tarkasti. Lumipallohakumenetelmää käytettäessä on tie-

dostettava tiedonhankintatavan herkkyys aineiston vinoumalle (Etikan, Alkassim & Abubakar, 

2015, 1–2). Tämän vuoksi on tärkeää, että sisäänotto- ja poissulkukriteerit on kirjattu tutkimuk-

seen myös poikkeukset huomioiden. Olen pyrkinyt löytämään kaiken aiheeseen oleellisesti liit-

tyvän tiedon, jotta lukija voi muodostaa mahdollisimman totuudenmukaisen ja selkeän kuvan 

oppimisilmapiirin käsitteistöstä. Lisäksi on huomioitava, että koska aineisto on koottu monista 

tietokannoista sekä verkkohakuja käyttäen, julkaisujen taso, laatu, muoto sekä kohdeyleisö 

vaihtelevat suuresti (vrt. Tähtinen, 2007, 13). Koska suuri osa tutkimustuloksista on peräisen 

englanninkielisestä kirjallisuudesta, on huomautettava, että tutkielma on tehty pitkälti englan-

ninkielisen kielialueen puitteissa. Näin ollen erilaisten tiedeyhteisöjen näkökulmissa on havait-

tavissa eroavaisuuksia. Vaikka useista tutkimuksista julkaistaan myös englanninkielisiä versi-

oita, on todettava, että esimerkiksi aasialaiseen tutkimuskirjallisuuteen perehtyessäni tutkimus-

tulokset olisivat voineet olla hyvin toisenlaisia. Myös alueellisia eroavaisuuksia tutkimuskirjal-

lisuuden aihevalinnoista oli havaittavissa. Siinä missä kotimainen kirjallisuus keskittyy enem-

män opettajan vastuuseen luokan ja koulun ilmapiiristä, amerikkalainen tutkimus korostaa or-

ganisaatiotason ja koulun johdon vastuuta koulun ilmapiirin laadusta. 

Oheisesta tutkielmasta on tarkoituksellisesti rajattu pois yksittäisten tutkimusten aiheita, meto-

deja ja tuloksia kuvaavat tiedonkeruulomakkeet. Perustelen päätöstä työtavan valinnalla, sillä 

olin kerännyt valtaosan kirjallisesta aineistosta jo ennen tutkimusmetodin vaihtumista, jolloin 

jälkikäteen yksittäisten tutkimusten tarkempi analyysi ei mielestäni palvele lopputulosta. Tie-

dostan, että tämä voi tietyssä mielessä heikentää tutkielman toistettavuutta, mutta hyvää tieteel-
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listä tapaa noudattaen ei mielestäni ollut tarpeen eikä järkevää ryhtyä tuottamaan sitä enää tut-

kimusaineiston analysointivaiheessa. Vaikka tutkielman tutkimusmenetelmä muuttui työn ede-

tessä fenomenografisesta tutkimuksesta systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen, en näe sitä ko-

vinkaan ongelmallisena, vaan Torgerson et al. (2012, 221–222) sekä Ryaniin (2013, 2) viitaten 

perusteltuna ja luontaisena osana tutkimusprosessia. Aveyardin (2007, 17) mukaan opinnäyte-

töissä kirjallisuuskatsaukselta ei edellytetä täydellistä systemaattisuutta, vaikka systemaattisen 

kirjallisuuskatsauksen periaatteita onkin parhaan mukaan noudatettava. 

Koska laadullisessa tutkimuksessa kirjoittaja itse toimii ikään kuin tutkimusvälineenä, subjek-

tiivisuuden myöntäminen ja läpi tutkimusprosessin jatkuva avoin reflektio ja arvioinnin osoit-

taminen tutkimusprosessia kohtaan lisäävät työn uskottavuutta ja luotettavuutta (Eskola & Suo-

ranta, 1998, 211–212) Omaa vaikutustani tiedonhankintaprosessin eri etenemisvaiheissa ei voi 

vähätellä. Olen pyrkinyt valitsemaan artikkelit ja poimimaan sieltä saadut tiedot mahdollisim-

man totuudenmukaisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti, mutta olen samalla tietoi-

nen siitä, että omalla inhimillisellä panoksellani on ollut vaikutus tutkimuksen lopputuloksen 

kannalta. Uskon kuitenkin, että samansuuntaiset löydökset ovat saavutettavissa myös kenen ta-

hansa toisen tutkijan perehtyessä oppimisilmapiirin käsitteistöön. Näin ollen vastaavan kaltai-

nen jaottelu tutkimustulosten esittelyssä on käsitykseni mukaan hyvinkin mahdollista saavuttaa. 

Metsämuuroseen (2005, 38–39) viitaten uskon myös välttyneeni aineiston valikoitumiselta, 

koska kerätty aineisto on näkemykseni mukaan suhteellisen laaja ja monipuolinen. 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkielman pohjalta oppimisilmapiirin aihepiirissä on edelleen nähtävissä runsaasti lisätietoa 

kaipaavia mielenkiintoisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Mielestäni tämä tutkielma on itse 

asiassa vasta pintaraapaisu aiheen moninaiseen kenttään. Olisi esimerkiksi mielenkiintoista tut-

kia, miten kirjallisuuskatsauksen kokoama tutkimustieto voitaisiin hyödyntää käytännön kas-

vatustyössä.  Erityisen kiinnostavaa olisi selvittää erilaisia konkreettisia käytännön keinoja, joi-

den avulla oppimisilmapiiriä voitaisiin parantaa maamme kouluissa. Esimerkiksi erilaiset käy-

tännön toimintatutkimukset voisivat soveltua tähän tarkoitukseen hyvin. 

Toiminta- tai tapaustutkimusten avulla olisi mahdollista selvittää esimerkiksi sitä, kuinka mah-

dollinen oppimisilmapiirin kehittämisprosessi vaikuttaisi jonkin koulun tai luokan ilmapiiriin, 

koettuun luokkahenkeen tai esimerkiksi oppimistuloksiin. Myös opettajien näkökulmaa aihee-
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seen olisi hyödyllistä laajentaa. Erilaisten haastattelu- ja kyselytutkimusten kautta olisi mah-

dollista tutkia, miten opettajat kokevat ilmapiirin merkityksen kasvatustyössään.  Myös esimer-

kiksi oppilaiden, opettajien ja vanhempien käsityksiä aiheesta voisi olla hyödyllistä vertailla. 

Kirjallisuudessa esiintyi ajatus siitä, että eri-ikäisten oppilaiden yhteinen tekeminen parantaa 

koulun yhteisöllisyydentunnetta ja kehittää sosiaalisia taitoja. Tämän myötä olisi kiinnostavaa 

saada selville, millaisin käytännön keinoin tätä voitaisiin edistää. Olisi myös mielenkiintoista 

selvittää, vaihteleeko oppimisilmapiiri koulun tai ryhmän koosta riippuen tai vaikkapa sijainnin 

perusteella. Oppimisilmapiirin vaikutusta olisi myös mahdollista tutkia isompien oppilaiden, 

kuten yläkoululaisten, lukiolaisten tai jopa korkeakoulussa opiskelevien keskuudessa. 

Aloitin aiheen työstämisen kandidaatintyöni pohjalta, joka käsitteli pienten koulujen pedago-

giikkaa. Työn tulosten myötä kiinnostuin oppimisilmapiirin käsitteestä ja aloitin tämän tutkiel-

man työstämisen, tarkoituksenani toteuttaa se fenomenografisena tutkimuksena. Ehdin jo ke-

rätä aineiston eläytymismenetelmää käyttäen oppilaiden käsityksiä positiivisten ja negatiivisten 

oppimisilmapiirien eroista, ennen kuin päädyin toteuttamaan tutkielman kirjallisuuskatsauk-

sena. Olisi mielenkiintoista saattaa edellä mainittu tutkimus loppuun, sillä se toisi aihepiiriin 

käsittelyyn mukaan entistä enemmän myös oppilaiden näkökulmaa. 

6.4 Loppusanat 

Koulun ilmapiiri on usein jotain, mitä on vaikea mitata, mutta sen voi kuitenkin havaita. Vie-

railija voi aistia hyvinkin nopeasti, millainen ilmapiiri koululla on. Tervehtivätkö oppilaat ja 

opettajat toisiaan? Otetaanko kaikki mukaan yhteiseen toimintaan, vai onko muodostunut nurk-

kakuntaisuutta? Vaikuttavatko kaikki jäsenet viihtyvän koulussa? Vaikka täydellistä ilmapiiriä 

ei voidakaan koskaan tavoittaa, koulun ja luokan ilmapiirin kehittämiseen kannattaa mielestäni 

ehdottomasti kiinnittää huomiota. Myönteisen oppimisilmapiirin vallitessa kouluyhteisön jäse-

net voivat hyvin ja jokainen oppilas saa koulusta hyvän lähtökohdan tulevaa elämää varten. 

Opettajan ja kasvattajan työ on yhteisössä toimimista ja parhaimmassa tapauksessa koululuok-

kaan rakentuu oma yhteisöllinen, kanssajäseniä tukeva ja yhdessä oppiva tiivis pienoisyhteisö. 

Oppimisilmapiiriltään myönteisessä luokassa kasvaa hyvinvoivia, sisäisesti motivoituneita ja 

positiivisen minäkuvan omaavia, toisia kunnioittavia kouluyhteisön aktiivisia jäseniä. Jokainen 

oppilas tulee hyväksytyksi omana itsenään, koulun antaessa jokaiselle jäsenelleen parhaat mah-

dolliset eväät löytää omat vahvuutensa. Tällöin jokainen oppilas voi kokea olonsa turvalliseksi. 
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Turvallisten kasvuolojen synnyttämä perusturvallisuudentunne on yksi ihmisen perustarpeista, 

joka on edellytys tasapainoiselle henkiselle kehitykselle. Kirjallisuuskatsauksen myötä ymmär-

sin, että oppilaan kokema psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuudentunne on myös yksi oppimi-

sen perusedellytyksistä. Positiivisen oppimisilmapiirin ja toimivan oppimisympäristön välille 

syntyy parhaimmillaan myönteinen kierre; myönteinen ilmapiiri edistää oppimista ja toimivan 

oppimisympäristön syntymistä. Samalla hyvä oppimisympäristö ruokkii positiivista oppimisil-

mapiiriä. Myönteisessä ilmapiirissä oppilaat voivat kokea jaettua oppimisen iloa yhdessä koulu- 

ja luokkayhteisön kanssa. 

Tutkielman aihepiiri on mielestäni ajankohtainen, sillä koulun ja luokan oppimisilmapiiriä ke-

hittämällä olisi mielestäni mahdollista löytää ratkaisuja moniin tämän päivän kasvatustyön on-

gelmiin. Tukemalla kouluyhteisön ja luokan myönteistä oppimisilmapiiriä olisi mahdollista vä-

hentää esimerkiksi oppilaiden levottomuutta, kiusaamista ja eriarvoistumista, ja edistää myön-

teisen vuorovaikutussuhteen, oppimisen ja sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä. 

Yhteishengen ja luokkahengen luominen on kiinnostanut minua pitkään, sillä jo omilta koulu-

ajoilta muistan opettajia, joiden tunneilla oppilaat viihtyivät ja oppivat toisia paremmin. Tut-

kielman tekemisen kautta olen saanut vahvistusta monille pohdinnoilleni, mutta monet aiemmat 

uskomukseni ovat myös osoittautuneet puutteellisiksi. Kirjoitustyön myötä olen ymmärtänyt 

kuinka keskeistä oppilaiden arvostava, henkilökohtainen ja sensitiivinen kohtaaminen, omien 

vahvuuksien löytämisen tukeminen sekä rauhallisen, turvallisen ja välittävän ilmapiirin luomi-

nen kasvatustyössä ovatkaan. Sosioemotionaalisten taitojen, kuten tunnerehellisyyden ja tun-

netaitojen oppiminen ovat mielestäni oppilaan elämän ja tulevaisuuden kannalta monilta osin 

huomattavasti tärkeämpiä, kuin useimmat tiedolliset tavoitteet, joita koulussa opitaan. 

Oppimisilmapiiri on aiheena hyvin laaja ja monisyinen. Monet termit ja aihepiirit ovat paljolti 

päällekkäisiä ja sivuavat toisiaan, eikä aiheesta ollut kotimaista eikä ulkomaista kattavaa teosta, 

jota olisin voinut pitää ohjenuorana työn suunnittelussa. Tästä syystä minulta vei suhteellisen 

kauan luoda nykyisen kaltainen jaottelu, jonka kuitenkin uskon olevan aihepiirin kannalta mah-

dollisimman perusteltu. Vaikka tutkielma on sivumäärältään suhteellisen laaja, uskon, että ai-

heen syvällinen ja laaja käsittely oli tarpeellista. Jos olisin tutkielman tekemisen alkuvaiheessa 

tiennyt, kuinka työläs aiheeseen perehtymisen urakka olisikaan, olisin kuitenkin ehkä miettinyt 

aihevalintaa kaksi kertaa. Aloittaessani en tiennyt aiheesta juuri mitään, nyt voin jopa sanoa 

olevani jonkinlainen oppimisilmapiirin asiantuntija. Kuten sanonta kuuluu, työ tekijäänsä neu-

voo. Tämä piti paikkansa myös tällä kertaa. Kirjoitustyön myötä koen edistyneeni kirjoittajana 
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ja kasvatustieteellisen ajatteluni tasolla huomattavasti. Lisäksi oppimisilmapiirin aiheeseen pe-

rehtyminen paikkasi mielestäni hyvin monia luokanopettajankoulutuksen jättämiä aukkoja ope-

tus- ja kasvatustyön syvällisemmässä ymmärtämisessä. 

Tutkielman tekeminen on ollut hyvin antoisaa. Kirjoitustyön myötä koin saavani runsaasti uutta 

tietoa siitä oppimisesta sekä siihen liittyvistä ilmiöistä ja näkemykseni kasvatus- ja opetustyön 

kokonaisvaltaisuudesta ja haastavuudesta on laajentunut. Ymmärsin myös, kuinka moniulottei-

nen prosessi oppiminen lopulta onkaan, ja kuinka monet seikat oppimiselle suotuisan ilmapiirin 

syntymiseen vaikuttavat. Toivon, että tämä tutkielma on laajentanut lukijansa ymmärrystä op-

pimisilmapiirin moninaisesta käsitteestä ja lisännyt tietoa siitä, kuinka positiivista oppimisil-

mapiiriä voi kehittää. 
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