
Koulun ilmapiiritekijöiden yhteys 

opettaja-oppilassuhteisiin 

ja oppilaiden kouluun kiinnittymiseen 

Aino Petäinen 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

Kevätlukukausi 2018 

Opettajankoulutuslaitos 

Jyväskylän yliopisto 

  



TIIVISTELMÄ 

Petäinen, Aino. 2018. Koulun ilmapiiritekijöiden yhteys opettaja-

oppilassuhteisiin ja oppilaiden kouluun kiinnittymiseen. Kasvatustieteen 

pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 44 si-

vua. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin koulun ilmapiiritekijöiden yhteyttä opettaja-

oppilassuhteisiin ja oppilaiden kouluun kiinnittymiseen. Tutkimuksen ensimmäi-

sessä vaiheessa selvitettiin opettajien arvioimien koulun toiminnallisten ilmapiiri-

tekijöiden (yhteistyö, päätöksenteko, opetuksen innovatiivisuus ja koulun resurs-

sit) yhteyttä opettaja-oppilassuhteisiin, joka kuvaa opettajien arviota henkilökun-

nan ja oppilaiden suhteiden myönteisyydestä (missä määrin koulun oppilaat suh-

tautuivat heihin arvostavasti, olivat yhteystyöhaluisia ja motivoituneita). Tutki-

muksen toisessa vaiheessa selvitettiin opettajien arvioimien koulun toiminnallisten 

ilmapiiritekijöiden yhteyttä oppilaiden itsearvioimaan emotionaaliseen, kognitiivi-

seen ja toiminnalliseen kouluun kiinnittymiseen. Tutkimusaineisto koostui Alku-

portaat-seurantatutkimuksen kuudennen luokan opettajien (n = 98) ja oppilaiden 

(n = 1824) kyselyistä. Opettajat arvioivat koulun ilmapiiritekijöitä, ja oppilaat teki-

vät itsearviointeja koskien emotionaalista, kognitiivista sekä toiminnallista kiinnit-

tymistä. Muuttujien välisiä yhteyksiä tarkastelevat analyysit toteutettiin käyttäen 

lineaarista regressioanalyysiä sekä monimuuttujaregressioanalyysiä. 

Tulosten mukaan koulun toiminnallisista ilmapiiritekijöistä opettajien koke-

mus yhteistyöstä ja koulun resursseista olivat suuntaa antavasti yhteydessä myön-

teisiin opettaja-oppilassuhteisiin, mutta varsinaisia tilastollisesti merkitseviä yhte-

yksiä muuttujien välillä ei löytynyt. Opetuksen innovatiivisuuden havaittiin olevan 

suuntaa antavasti yhteydessä oppilaiden raportoimaan kognitiiviseen kiinnittymi-

seen. Vaikka tutkimuksen tulokset eivät osoittaneet vahvoja yhteyksiä, ne viittaa-

vat siihen, että koulun ilmapiiritekijöiden vaikutukset opettajiin ja oppilaisiin ovat 

hienovaraisia, ja alueella tarvitaan lisää tutkimusta. 
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1 JOHDANTO

Ilmapiiri on merkittävä tekijä kouluympäristössä niin opettajien kuin oppilai-

den kannalta. Lisäksi kouluun kiinnittymisellä on kokonaisvaltainen vaikutus 

oppilaisiin. Oppilaiden kiinnittyminen kouluun on monista eri tekijöistä koos-

tuva prosessi (Appleton, Christenson, Kim & Reschly 2006). Kouluun kiinnit-

tyminen kuvaa oppilaan sitoutumista ja suhdetta kouluun ja sen toimintoihin. 

Kiinnittyminen on yhteydessä koulumenestykseen ja mahdollisiin ongelmiin 

koulunkäynnissä, sitä kuvataan myös vastavoimana syrjäytymiselle. Suoma-

laisten peruskoululaisten kouluun kiinnittymisen on todettu olevan heikkoa 

suhteessa koulumenestykseen (Linnakylä & Malin 2008). Koulusta pitäminen 

on myös vähäistä (Kämppi ym. 2012). 

Tutkielman ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin koulun toiminnallisten 

ilmapiiritekijöiden (yhteistyö, päätöksenteko, opetuksen innovatiivisuus ja kou-

lun resurssit) yhteyttä opettaja-oppilassuhteisiin käyttäen Johnsonin, Stevensin 

ja Zvochin (2007) School Level Environment Questionnaire (SLEQ) -kyselyä.    

Opettajien arvio opettaja-oppilassuhteista (Student relations) perustui opettaji-

en kokemuksiin oppilaiden käytöksestä, avuliaisuudesta ja yhteistyöstä koulun 

henkilökuntaa kohtaan sekä oppimismotivaatiosta. Suhde -termillä viitataan 

tässä opettajan ja koulun oppilaiden väliseen lämpimään suhteeseen vastakoh-

tana suhteelle, jossa on konflikteja. Aiemman tutkimuskirjallisuuden mukaan 

konfliktinen suhde opettajan ja oppilaan välillä vaikuttaa kielteisesti oppilaiden 

kouluun sopeutumiseen, koulumenestykseen ja käyttäytymiseen (Birch & Ladd 

1998; Hamre & Pianta 2001). Koko koulun tasolla opettajan konfliktinen suhde 

oppilaisiin vaikuttaisi merkittävästi koulun opetus- ja kasvatustehtävään. Opet-

tajan lämpimällä suhteella oppilaisiin on merkittävä rooli koulussa, minkä 

vuoksi lämpimään suhteeseen vaikuttavia tekijöitä on tärkeä selvittää. Tutki-

muksessa selittävinä muuttujina olevat toiminnalliset ilmapiiritekijät ovat kes-

keinen osa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) kuvattua 

koulutyön laatua, joten on kiinnostavaa saada tietoa näiden yhteydestä opetta-

ja-oppilassuhteiden myönteisyyteen. 
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 Tutkielman toisessa vaiheessa tarkasteltiin koulun ilmapiiritekijöiden yh-

teyttä oppilaiden itsearvioimiin kouluun kiinnittymisen ulottuvuuksiin. Koulun 

käytännöillä on merkitystä kiinnittymisen muodostumiseen, joten tutkimusta 

kiinnittymiseen yhteydessä olevista tekijöistä tarvitaan. Ilmapiiri on keskeinen 

voimavara koulussa, mutta aiheesta on ennestään melko niukasti tutkimusta. 

Tutkimusaineisto koostui Alkuportaat-seurantatutkimuksen kuudennen luokan 

opettajien ja oppilaiden kyselyistä, joiden välisiä yhteyksiä tarkasteltiin käyttä-

en lineaarista regressioanalyysiä sekä monimuuttujaregressioanalyysiä. 
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2 KOULUN ILMAPIIRI

Yhteisön ilmapiirin voi aistia jo lyhyessäkin ajassa. Havaintoa ilmapiiristä voi-

daan arkikielessä luonnehtia esimerkiksi adjektiiveillä lämmin, myrkyllinen tai 

avoin. Yhteisön ilmapiiri voi toimia yksilöiden toimintaa edistävänä tekijänä tai 

sisältää toimintaa hankaloittavia riskitekijöitä (Freiberg & Stein 1999). Ilmapiirin 

käsite on arkiterminä tuttu, mutta käsitteenä se on moniulotteinen. Tässä luvus-

sa määritellään koulun ilmapiirin käsitettä sekä esitellään sen arviointia ja ai-

kaisempaa tutkimusta. 

2.1 Koulun ilmapiirin määritelmiä 

Koulun ilmapiirillä on useita määritelmiä. Sitä kuvataan koulun sydämenä ja 

sieluna (Freiberg & Stein 1999), persoonallisuutena (Halpin & Croft 1963) sekä 

yhteishenkenä (Perry 1908). Brookover kumppaneineen (1978) nostaa keskei-

seksi yhteiset normit ja odotukset. Cohenin, McCaben, Michellin ja Pickeralin 

(2009) mukaan koulun ilmapiiri perustuu ihmisten kokemuksiin koulun luon-

teesta ja laadusta. Se heijastaa normeja, tavoitteita, arvoja, ihmissuhteita, ope-

tuksen ja oppimisen käytäntöjä sekä organisaatiorakenteita. 

Ilmapiiriä koskevat varhaisimmat määritelmät kuvasivat yleisesti organi-

saatioiden ilmapiiriä (Kallestad, Olweus & Alsaker 1998). Forehand ja Gilmer 

(1964) määrittävät organisaation ilmapiirin koostuvan suhteellisen pysyvistä 

ominaisuuksista, jotka erottavat organisaation muista ja vaikuttavat organisaa-

tion ihmisten käyttäytymiseen. Litwinin ja Stingerin (1968) mukaan ilmapiirin 

muotoutumiseen ovat yhteydessä useat tekijät organisaation historiassa, järjes-

telmässä sekä jäsenten arvoissa ja odotuksissa, tärkeimpänä vaikuttaa johtamis-

tyyli. Koulun ilmapiirin -käsite on johdettu organisaatioilmapiirin käsitteestä 

(Kallestad ym. 1998) ja se on erotettavissa omana tutkimusalueena (Anderson 

1982). 
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Erilaiset sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat sekä yksilölliseen että yhtei-

sölliseen näkemykseen koulusta (Cohen ym. 2009). Näin ollen koulun eri toimi-

jat voivat kokea ilmapiirin eri tavoin. Koulu ei toimi eristyksissä vaan siihen 

vaikuttaa sitä ympäröivä alue ja yhteisö. Esimerkiksi perheiden myönteinen tai 

kielteinen näkemys koulusta vaikuttaa oppilaaseen. Koulun ilmapiiri onkin 

ryhmäilmiö ja laajempi kuin yksittäisen henkilön kokemus. Koulun ilmapiiri on 

käsitteenä laajempi kuin luokan ilmapiiri, mutta luokkien toiminta rakentaa 

osaltaan koulun ilmapiiriä. 

Koulun ilmapiiri rakentuu useista tekijöistä. Tutkijat ovat päätyneet kat-

sausten perusteella neljään keskeiseen koulun ilmapiiriin vaikuttavaan tekijään 

(Cohen 2006; Cohen ym. 2009; Thapa, Cohen, Higgins-D'Alessandro & Guffey 

2012). Näitä, sekä oppilaiden, vanhempien että koulun henkilökunnan kannalta 

keskeisiä tekijöitä, ovat turvallisuus, opettaminen ja oppiminen, suhteet ja ym-

päristö. Koulun ilmapiiritekijät on kuvattu tarkemmin kuviossa 1. 

 

KUVIO 1. Koulun ilmapiiritekijät (Cohen ym. 2009 mukaillen) 

Koulun turvallisuus rakentuu sekä fyysisestä että sosio-emotionaalisesta turval-

lisuudesta (Cohen ym. 2009). Se on peruspilari sille, että opettajat voivat opettaa 
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ja oppilaat oppia (Thapa ym. 2012). Cohenin ja kumppaneiden (2009) mukaan 

koulun fyysistä turvallisuutta luovat muun muassa yhteiset säännöt. Luotta-

mus ja asenteet yhteisiä sääntöjä kohtaan vastaavasti rakentavat sosio-

emotionaalista turvallisuutta. 

Opetuksen laatu, sosiaalinen, emotionaalinen ja eettinen oppiminen, am-

matillinen kehittyminen ja johtajuus muodostavat jäsennyksen toisen ilmapiiri-

tekijän opettamisen ja oppimisen (Cohen ym. 2009). Monipuoliset opetusmene-

telmät, oppimisen linkittäminen todelliseen elämään sekä luovuuden arvosta-

minen vaikuttavat osaltaan opetukset laatuun. Sosiaalinen, emotionaalinen ja 

eettinen oppiminen tarkoittavat näiden taitojen sekä erilaisen osaamisen arvos-

tamista. Opettajien järjestelmällinen ja jatkuva ammatillinen kehittyminen tukee 

työskentelyä. Keskeistä on myös koulun johtajan kunnioittava asenne koulun 

muita toimijoita kohtaan, selkeä visio sekä hallinnon avoimuus ja tuki. 

Kolmantena tekijänä ilmapiiriin vaikuttaa suhde erilaisuuteen, kouluyhtei-

söön ja yhteistyöhön sekä oppimiseen ja työntekoon (Cohen ym. 2009). Positii-

viset suhteet koulun eri toimijoiden välillä, jaettu johtajuus sekä yhteistoimin-

nallinen oppiminen edellyttävät erilaisuuden kunnioittamista. Oppilaiden si-

toutuminen oppimiseen, henkilökunnan innostus työstään sekä kodin ja koulun 

välinen jatkuva yhteistyö luovat vakaan pohjan koulutyölle. Ilmapiiriin katso-

taan olevan yhteydessä myös kouluympäristön riittävät tilat ja materiaalit.  

2.2 Koulun ilmapiirin merkitys 

Koulun ilmapiiri on yhteydessä kaikkiin koulun toimijoihin, joten sen ymmär-

täminen on keskeistä. Kokemus ilmapiiristä on kuitenkin yksilöllistä (Cohen 

ym. 2009). Mitchellin, Bradshawin & Leafin (2010) tutkimuksen mukaan koulu-

tason tekijät, kuten johtajan ja oppilaiden vaihtuvuus sekä suhde henkilökun-

taan, vaikuttivat enemmän oppilaiden kuin opettajien kokemukseen koulun 

ilmapiiristä. Opettajien kokemukseen taas vaikuttivat enemmän luokkatason 

tekijät, kuten häiriökäyttäytyminen ja luokanhallinta. 
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Positiivinen ilmapiiri koulussa edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä (Co-

hen ym. 2009). Se on yhteydessä oppilaiden saavutuksiin (Brookover ym. 1978), 

ja edesauttaa oppilaiden oppimismotivaatiota (Eccles, Wigfield, Midgley, Reu-

man, Mac Iver & Feldlaufer 1993). Eliotin, Cornellin, Gregoryn ja Fanin (2010) 

mukaan kannustava ilmapiiri tukee oppilaiden halua pyytää apua kiusaami-

seen ja väkivallan uhkaan. Ma (2003) havaitsi tutkimuksessaan, että turvallinen, 

välittävä ja tasapuolinen ilmapiiri koulussa vaikuttaa oppilaiden kouluun kuu-

lumisen tunteeseen. Nuorten kokemus itsestä osana kouluyhteisöä edistää kou-

luun kiinnittymistä, mikä taas vaikuttaa merkittävästi terveyteen ja hyvinvoin-

tiin (McNeely, Nonnemaker & Blum 2002). 

Opettajien kokemusten koulun ilmapiiristä on havaittu olevan yhteydessä 

oppilaiden oppimistuloksiin (Johnson & Stevens 2006). Virtasen ja kumppanei-

den (2009) tutkimuksessa opettajien raportoima psykososiaalinen ilmapiiri, eri-

tyisesti luottamus ja mahdollisuus osallistua, oli yhteydessä oppilaiden tervey-

teen ja poissaolojen määrään. Työyhteisön positiivisen ilmapiirin on todettu 

vähentävän myös työntekijöiden stressiä ja sairauspoissaoloja (Nakari 2003). 

Koulun johtajana rehtorilla on suuri merkitys koulun ilmapiiriin ja näin ol-

len sekä oppilaiden oppimisolosuhteisiin että opettajien työolosuhteisiin (Juvo-

nen, Le, Kaganoff, Augustine & Constant 2004). Yhdessä luokkahuoneopetuk-

sen kanssa johtajuus vaikuttaa eniten oppilaiden oppimiseen (Leithwood, Har-

ris & Hopkins 2008). Singh’n ja Billingsleyn (1998) tutkimus osoitti, että rehtori-

en johtajuus ja tuki vaikuttavat opettajien työhön sitoutumiseen. Rehtorin tuki 

vaikuttaa myös epäsuorasti sitoutumiseen vertaistuen kautta, sillä vahva ja 

myönteinen johtajuus tukee opettajien yhteistyötä ja yhteisen näkemyksen 

muodostumista. Ingersollin (2001) mukaan opettajien vaihtuvuus on suurinta 

työtyytymättömyyden ja alan tai työpaikan vaihdon takia. Opettajien vaihtu-

vuuteen vaikuttaa erityisesti koulun johdon riittämätön tuki ja opettajien vä-

häinen mahdollisuus osallistua koulun päätöksentekoon sekä alhaiset palkat ja 

työrauhaan liittyvät ongelmat. 
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2.3 Koulun ilmapiirin arvioiminen 

Koulun ilmapiiriä on alettu tutkia systemaattisesti vasta 1950-luvulla, mutta 

arviointivälineiden viimeaikainen kehittäminen on lisännyt tutkimusta. (Cohen 

ym. 2009). Halpin ja Croft (1963) laativat ensimmäisinä koulun ilmapiirin mitta-

rin Organizational Climate Description Questionnaire (OCDQ) perustuen ha-

vaintoon siitä, että ilmapiirit eri alakouluissa vaihtelevat huomattavasti. Vaikka 

OCDQ osoittautui myöhemmissä tutkimuksessa riittämättömäksi, se nostatti 

kiinnostusta koulun ilmapiiriä kohtaan (Anderson 1982). 

Nykyisin yleisesti käytetty mittari koulun ilmapiirin mittaamiseen on 

School Level Environmental Questionaire (SLEQ; Johnson ym. 2007). Sen kehit-

täminen alkoi 1980-luvulla, sillä mittarit soveltuivat kouluympäristöön tai opet-

tajien käyttöön heikosti, ne yhdistivät koulu- ja luokkatason ympäristöt tai vaa-

tivat opettajilta liikaa aikaa vastata asianmukaisesti. Koulun ilmapiirin tutki-

mus onkin selvästi erotettavissa omana tutkimusalueena, vaikka se on sukua 

organisaatioilmapiirin ja koulun vaikuttavuuden tutkimukselle (Anderson 

1982). 

Johnson kumppaneineen (2007) kuvaa SLEQ osa-alueiden perustuvan 

Moosin 1974 esittämään elinympäristöjen luokitteluun (ks. Johnson ym. 2007; 

myös Insel & Moos 1974), jonka ulottuvuuksia ovat 1) ihmissuhteet (tuen saa-

minen, osallistuminen), 2) henkilökohtainen kehittyminen (autonomia) sekä 3) 

organisaation ylläpito ja muutokset (innovatiivisuus, odotusten selkeys, rea-

gointi muutostarpeisiin). Kaikki nämä ulottuvuudet tulee ottaa huomioon luo-

dessa ymmärrystä ihmisten muodostamista vuorovaikutuksellisista ympäris-

töistä. (Johnson & Stevens 2006). SLEQ:n alkuperäinen versio sisälsi kahdeksan 

osa-aluetta, jotka Johnson kumppaneineen (2007) rajasi viiteen. Uudistettu Re-

vised SLEQ sisältää 21 osiota viidessä osa-alueessa, joita ovat: 1) yhteistyö: yh-

teistyö koulun opettajien välillä; 2) päätöksenteko: mahdollisuudet osallistua pää-

töksentekoon; 3) opetuksen innovatiivisuus: opetuksen kehittäminen ja uusien 

ideoiden kokeilu opetuksessa; 4) opettaja-oppilassuhteet: oppilaat hyväkäytöksi-
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siä, yhteistyökykyisiä ja motivoituneita; ja 5) koulun resurssit: riittävät materiaa-

lit saatavilla. 

Opettaja-oppilassuhteita tarkastellaan tässä tutkimuksessa yhtenä selitet-

tävistä muuttujista, vaikka se on arvioitu yhdessä muiden SLEQ-kyselyn (John-

son ym. 2007) ilmapiiritekijöiden kanssa. Opettaja-oppilassuhteet (Student rela-

tions) poikkeaa muista selittävinä muuttujina olevista toiminnallisista ilmapiiri-

tekijöistä siten, että jälkimmäiset rakentavat koulun arkea aikuisten välisenä 

toimintana. SLEQ-kyselyssä suhteet-termillä viitataan positiivisen ilmapiirin 

muodostumista edistäviin myönteisiin suhteisiin oppilaisiin opettajien arvioi-

mana. Kyselyn osiot koskevat opettajien kokemuksia oppilaiden käytöksestä, 

avuliaisuudesta ja yhteistyöstä koulun henkilökuntaa kohtaan sekä motivoitu-

neisuudesta oppia, ja ilmentävät siten opettajan myönteistä suhdetta yleisesti 

kaikkia koulun oppilaita kohtaan. 

Kirjallisuudessa opettaja-oppilassuhteen laatua on tarkasteltu usein käyt-

täen Piantan (2001) kehittämään Student-Teacher-Relationship Scale (STRS) ar-

viointimenetelmän ulottuvuuksia, jossa opettaja-oppilassuhde on parhaimmil-

laan lämmin ja heikoimmillaan se sisältää runsaasti konflikteja. Konfliktinen 

suhde opettajan ja oppilaan välillä vaikuttaa kielteisesti oppilaiden kouluun 

sopeutumiseen, koulumenestykseen ja käyttäytymiseen (Birch & Ladd 1998; 

Hamre & Pianta 2001). On oletettavaa, että koko koulun tasolla konfliktiset suh-

teet opettajien ja oppilaiden välillä voisivat merkittävästi heikentää koulun ope-

tus- ja kasvatustehtävän onnistumista. 

Koulun ilmapiirin arvioinnissa käytettävän mittarin (SLEQ; Johnson ym. 

2007) viidessä osa-alueessa toistuvat samat teemat kuin Cohenin ja muiden 

(2009) ilmapiiritekijöiden (turvallisuus, opettaminen ja oppiminen, suhteet, 

ympäristö) jaottelussa. Cohenin ja kumppaneiden (2009) jaottelu koulun ilma-

piiritekijöistä voidaan linkittää School Level Environmental Questionaire 

(SLEQ; Johnson ym. 2007) -mittarin osa-alueisiin kuvion 2 mukaisesti. Cohenin 

ilmapiiritekijä 3. suhteet vastaa sisällöltään SLEQ-ilmapiirimittarin osa-alueita 1. 

yhteistyö ja 4. opettaja-oppilassuhteet, joihin liittyvät opettajan suhteet sekä toisiin 

opettajiin että koulun oppilaisiin. Ilmapiiritekijä 2. opettaminen ja oppiminen vas-
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taa sisällöltään mittarin osa-alueita 2. päätöksenteko ja 3. opetuksen innovatiivisuus. 

Ilmapiirin 4. ympäristö-tekijää vastaa 5. koulun resurssit. Cohenin ym. (2009) erit-

telemää 1. turvallisuus-tekijää ei mittarissa nosteta erikseen esille, mutta se liit-

tynee erityisesti 4. opettaja-oppilassuhteet -osa-alueeseen sisältyvään oppilaiden 

käytökseen, ja sitä kautta sääntöihin ja turvallisuuteen. Toisaalta fyysinen ja 

varsinkin sosio-emotionaalinen turvallisuus rakentuu useista tekijöistä kaikilla 

mittarin osa-alueilla. 

 

 

KUVIO 2. Ilmapiiritekijöiden (Cohen ym. 2009) ja ilmapiirin arviointi -mittarin (SLEQ; 

Johnson ym. 2007) osa-alueiden oletetut yhteydet 
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3 KOULUUN KIINNITTYMINEN

Luvun alussa määritellään kouluun kiinnittyminen ja sen ulottuvuudet sekä 

esitellään aikaisempaa tutkimusta. Lopuksi kuvataan kouluun kiinnittymisen 

arviointia ja kiinnittymiseen yhteydessä olevia tekijöitä. 

3.1 Kouluun kiinnittymisen määritelmä 

Kouluun kiinnittyminen (school engagement) on metakäsite, joka kokoaa yh-

teen oppilaiden ajatukset, toiminnan ja tunteet koskien suhdettaan koulunkäyn-

tiin (Fredricks, Blumenfeld & Paris 2004; Wang & Peck 2013). Se kuvaa oppilai-

den osallistumista ja yhteyttä koulunkäyntiin ja niihin ihmisiin, toimintoihin, 

tavoitteisiin ja arvoihin, jotka koulussa ovat keskeisiä (Skinner, Kindermann & 

Furrer 2009). Kouluun kiinnittyminen kehittyy ja ilmenee ajan kuluessa ja kou-

lun käytännöillä on vaikutusta siihen (Appleton ym. 2006; Finn & Zimmer 

2012). Kouluun kiinnittyminen on yhteydessä koulumenestykseen ja koulun-

käynnin ongelmiin (Appleton ym. 2008). Fredricks kumppaneineen (2004) ku-

vaa kiinnittymistä vastavoimana syrjäytymiselle. 

Kouluun kiinnittymisen käsite on suhteellisen nuori. Sen juuret ovat 

Newmannin (1981) koulusta vieraantumisen ja Finnin (1989) koulun keskeyt-

tämisen tutkimuksissa. Käsite vakiintui, kun oppilaiden tylsistymisestä, syrjäy-

tymisestä ja koulupudokkuudesta kiinnostuttiin, ja pyrittiin etsimään keinoja 

niiden ehkäisemiseksi (Finn & Zimmer 2012). Viime vuosina kiinnostus aiheesta 

on kasvanut, sillä kiinnittymisen kautta on mahdollista ymmärtää ja vaikuttaa 

oppimiseen ja koulun keskeyttämiseen vaikuttaviin tekijöihin (Appleton ym. 

2006; Carter, Reschly, Lovelace, Appleton & Thompson 2012; Fredricks ym. 

2004). Kiinnittymisen prosessiluontoisuuden vuoksi toimenpiteet jo varhaisessa 

vaiheessa ehkäisevät tehokkaasti ongelmien muodostumista (Appleton ym. 

2008). 

Kouluun kiinnittymisestä käytetään myös termiä kouluun sitoutuminen 

(esim. Kiiskilä, Tuomaala, Aunola, Lerkkanen & Kiuru 2015) sekä englanninkie-
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lisessä kirjallisuudessa muun muassa termejä student engagement ja school 

bonding (esim. Appleton ym. 2008; Jimerson, Campos & Greif 2003). Termejä 

käytetään vaihtelevasti tutkimuksessa, ja valinta perustuu usein tutkimuksen 

näkökulmaan. Tässä tutkimuksessa käytetään suomenkielistä termiä kouluun 

kiinnittyminen, joka kuvaa käsitteen moniulotteista vuorovaikutussuhdetta 

yksilön ja ympäristön välillä. 

Kouluun kiinnittymisen tarkastelussa yhtenä keskeisenä lähtökohtana 

toimivat Finnin (1989) tarkastelemat kahden mallin koulupudokkuuden proses-

sit. Turhautuminen-itsetunto -malli (Frustration-Self-Esteem Model) kuvaa ke-

hää, jossa koulun puutteelliset käytännöt vaikuttavat oppilaan koulumenestyk-

seen, mikä heikentää oppilaan minäkuvaan ja siten aiheuttaa vastustusta kou-

lua kohtaan. Osallistumisen-samaistumisen -mallissa (Participation-

Identification Model) korostuu oppilaiden ja koulun välisen yhteyden tärkeys. 

Kokemus kouluun kuulumisesta ja sen toimintaan osallistuminen vähentävät 

poissaoloja, käytösongelmia ja tukevat koulusuoriutumista. 

Viime aikoina kouluun kiinnittymisen jaottelu on tarkentunut Finnin 

(1989) toiminnallisen ja emotionaalisen komponentin mallista. Nykyisin kou-

luun kiinnittyminen jaetaan tyypillisesti kolmeen ulottuvuuteen: toiminnalli-

seen, emotionaaliseen ja kognitiiviseen (Appleton ym. 2008). Osa tutkimuksista 

nostaa esille vielä akateemisen ulottuvuuden (Appleton ym. 2006), joka tässä 

tutkimuksessa katsotaan osaksi toiminnallista ulottuvuutta. Vaikka ulottuvuu-

det ovat osittain päällekkäisiä, auttaa jaottelu tarkastelemaan kouluun kiinnit-

tymisen moniulotteista käsitettä (Jimerson ym. 2003). Ulottuvuudet ja niiden 

väliset yhteydet esitellään kuviossa 3. 
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KUVIO 3. Kouluun kiinnittymisen ulottuvuudet (Appleton ym. 2006; Fredricks ym. 2004 

mukaillen) 

Toiminnallinen ulottuvuus rakentuu oppilaan osallistumisesta ja käyt-

täytymisestä, ja se kuvaa koulun toimintakäytänteisiin sitoutumista (Fredricks 

ym. 2004). Siihen kuuluu oppilaan kiinnostus ja osallistuminen akateemiseen, 

sosiaaliseen ja koulun muuhun toimintaan, kuten oppilaskuntatyöskentelyyn 

(Finn 1993). Lisäksi siihen liittyy sääntöjen ja normien kunnioittaminen, hyvä 

käytös sekä vähäiset koulupoissaolot (Finn 1993; Finn & Rock 1997). Ulottu-

vuudesta käytetään myös nimeä behavioraalinen ulottuvuus (Fredricks ym. 

2004). Toiminnallinen kiinnittyminen nähdään keskeisenä akateemisten saavu-

tusten ja syrjäytymisen ehkäisyn kannalta. Koulutyöhön käytetty aika ja siitä 

suoriutuminen voidaan liittää kuuluvaksi tähän ulottuvuuteen (esim. Jimerson 

ym. 2003). Osa tutkimuksista jakaa sen kuitenkin omaksi akateemiseksi kou-

luun kiinnittymisen ulottuvuudeksi (esim. Appleton ym. 2006). 

Emotionaaliseen ulottuvuuteen liittyvät oppilaiden positiiviset ja negatii-

viset tunteet ja reaktiot koulua sekä sen eri toimijoita kohtaan (Fredricks ym. 

2004; Jimerson ym. 2003). Ne vaikuttavat yksilön vuorovaikutussuhteisiin ja 

haluun työskennellä (Fredricks ym. 2004). Finn (1989) nostaa merkityksellisenä 

esille kokemuksen yhteisöllisyydestä. Emotionaalisesti kiinnittynyt oppilas pi-

tää koulusta ja kokee olevansa sen jäsen (Appleton ym. 2006; Fredricks ym. 
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2004). Tästä ulottuvuudesta käytetään tutkimuksessa myös termejä affektiivi-

nen tai psykologinen ulottuvuus (Appleton ym. 2006; Jimerson ym. 2003). 

Kognitiivinen ulottuvuus koostuu oppilaan panostuksesta koulunkäyn-

tiin, muun muassa halusta käyttää vaivaa monimutkaisten asioiden ymmärtä-

miseen ja uusien taitojen oppimiseen (Fredricks ym. 2004). Vahvasti kognitiivi-

sesti kiinnittyneet oppilaat käyttävät strategioita ja kehittelevät ideoita ymmär-

ryksensä lisäämiseksi. Kognitiiviseen kiinnittymiseen vaikuttavat myös oppi-

laan koululle antama arvo ja uskomukset opettajista ja toisista oppilaista (Ap-

pleton ym. 2006; Jimerson ym.2003). 

Motivaatio ja kouluun kiinnittyminen ovat läheisiä käsitteitä toisilleen, 

mutta niiden näkökulma on erilainen (Appleton ym. 2006). Motivaatio pyrkii 

selittämään syitä toiminnan taustalla, kun taas kouluun kiinnittymisen käsite 

kuvaa yksilön toimintaa ja yhteyttä eri tilanteisiin. Oppilas voi esimerkiksi olla 

motivoinut tietystä suorituksesta olematta kuitenkaan kiinnittynyt. Motivaatio 

ei yksin riitä kiinnittymiseen, vaikka tukee sitä. Osassa tutkimuksista käsitteitä 

käytetään kuitenkin rinnakkain (esim. National Research Council & Institute of 

Medicine 2004). 

3.2 Kouluun kiinnittymisen merkitys 

Kouluun kiinnittyminen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti oppilaaseen ja hänen op-

pimispolkuunsa ja sen tukeminen perusopetuksessa sekä muissa lapsen ja nuo-

ren viiteryhmissä tulisi nähdä keskeisenä. DiPerna (2006) kuvaa kouluun kiin-

nittymistä tekijänä, joka mahdollistaa akateemisen suoriutumisen yhdessä sosi-

aalisten taitojen, motivaation ja opiskelutaitojen kanssa. Klemin ja Connellin 

(2004) tutkimuksen mukaan kiinnittyminen vaikuttaa myönteisesti oppilaiden 

arvosanoihin. Kaikkien kiinnittymisen ulottuvuuksien on havaittu olevan jol-

lain tasolla yhteydessä koulussa suoriutumiseen (Fredricks ym. 2004). Kouluun 

kiinnittymisen on todettu vaikuttavan myönteisesti myös oppilaiden terveyteen 

ja käyttäytymiseen (Carter, McGee, Taylor & Williams 2007). Erityisesti oikeu-

denmukainen ja välittävä ilmapiiri, jossa nuoret kokevat emotionaalista kiinnit-
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tymistä, vähentää päihteiden käyttöä, väkivaltaa ja masennusta ja vastaavasti 

edistää terveellisiä elämäntapoja.  

Kiinnittymisen vastakohta kouluun kiinnittymättömyys (disengagement) 

voi johtaa äärimmillään koulun keskeyttämiseen (Finn & Zimmer 2012). Ar-

chambaultin, Janoszin, Fallun ja Paganin (2009) mukaan erityisesti toiminnalli-

nen kiinnittyminen suojaa koulupudokkuudelta. Kouluun kiinnittyminen on 

yhteydessä myös poissaolojen määrään (Klem & Connell 2004). Virtasen (2016) 

yläkouluun sijoittuvan tutkimuksen mukaan kouluun kiinnittyminen on yh-

teydessä oppimiseen ja poissaoloihin myös Suomessa. 

Kiinnittymistä tukevien olosuhteiden luominen tukee oppilaiden akatee-

misten ja sosiaalisten valmiuksien kehittymistä, jotka auttavat selviytymään 

erilaisista tehtävistä ja haasteista sekä kouluvuosina että myöhemmin elämässä 

(Furlong, Whipple, St. Jean, Simental, Soliz & Punthuna 2003). Linnakylän ja 

Malinin (2008) mukaan kouluun vahvasti kiinnittyneet oppilaat luottavat eniten 

tulevaisuuden koulutusmahdollisuuksiinsa. Vastaavasti heikosti kiinnittynei-

den oppilaiden tulevaisuuden tavoitteet ovat vähäisiä. Vasalampi, Salmela-Aro 

ja Nurmi (2009) havaitsivat kiinnittymisen olevan yhteydessä erityisesti tyttöjen 

siirtymiseen korkeakouluopintoihin.  

3.3 Kouluun kiinnittymisen arvioiminen 

Kouluun kiinnittyminen on toiminnallisen, emotionaalisen ja kognitiivisen ulot-

tuvuuden sisältämä kokonaisuus, joka mahdollistaa kokonaisemman kuvan 

saamisen yksilön tilanteesta kuin yksittäisiä osa-alueita tutkimalla olisi mahdol-

lista saavuttaa (Fredricks ym. 2004). Ulottuvuuksien on havaittu olevan dy-

naamisessa suhteessa toisiinsa, eikä mikään niistä yksinään määritä oppilaan 

kiinnittymistä kouluun (Wang & Peck 2013). Kiinnittyminen voi kuitenkin 

vaihdella eri ulottuvuuksissa esimerkiksi oppilaan suoriutuessa hyvin akatee-

misesti kuitenkaan pitämättä koulusta. 

Kouluun kiinnittymisen arviointiin on yleensä tarpeen useampi mittari, 

joiden antama tieto täydentää toisiaan. Fredricks kollegoineen (2011) on kuvan-
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nut katsauksessaan 21 erilaista kouluun kiinnittymisen mittaria. Näistä kaksi 

kolmasosaa tarkastelee kiinnittymistä oppilaiden omasta näkökulmasta, loput 

opettajien ja havainnoijien näkökulmasta. Mittareiden suuri lukumäärä johtuu 

eri tutkimusten keskittymisestä eri luokka-asteille ja eri ulottuvuuksiin, ja mit-

tareista vain viisi mittaa kaikkia kiinnittymisen ulottuvuuksia. 

Kouluun kiinnittymisen mittaaminen on keskittynyt helpoimmin arvioi-

tavien toiminnallisen ja osassa tutkimuksissa erotellun akateemisen kiinnitty-

misen ulottuvuuksien tarkasteluun. Tutkimus on myös pääosin kohdentunut 

opettajien tai vanhempien havaintoihin oppilaiden oman näkökulman jäädessä 

vähemmälle huomiolle. (Appleton ym. 2006; Appleton ym. 2008.) Oppilaiden 

omia kokemuksia tutkittaessa on huomioitava oppilaiden ikä mittaria valittaes-

sa, sillä nuorten oppilaiden kyvyt eivät välttämättä vielä riitä kaikkien kiinnit-

tymisen ulottuvuuksien arvioimiseen itsenäisesti (Fredricks ym. 2004). 

Tässä tutkimuksessa käytettiin kouluun kiinnittymisen mittana Student 

Engagement Instrument (SEI; Appleton ym. 2006) -mittaria (suom. OKI - Oppi-

laan kouluun kiinnittyminen; mm. Nolvi 2011), joka kohdentuu emotionaali-

seen ja kognitiiviseen ulottuvuuteen. Yhdysvalloissa kehitetyn mitan alkupe-

räinen versio koostuu 35 väitteestä, jotka jakautuivat kolmeen emotionaalisen ja 

kolmeen kognitiivisen ulottuvuuden osioon. Bettsin, Appletonin, Reschlyn, 

Christensonin ja Huebnerin (2010) tutkimuksen perusteella SEI soveltuu käytet-

täväksi eri ikäluokissa. Alkuportaat-tutkimuksessa käytetyssä SEIn lyhennetys-

sä versiossa on 15 väitettä, jotka jakautuvat viiteen osa-alueeseen (Virtanen, 

Kiuru, Lerkkanen, Poikkeus & Kuorelahti 2016). Näitä ovat 1) opettaja-

oppilassuhteet, 2) vertaisten tuki oppimisessa, 3) perheen tuki koulunkäynnille, 

4) tulevaisuuden tavoitteet ja päämäärät sekä 5) koulutyön hallinta ja merkitys, 

joista kolme ensimmäistä mittaavat emotionaalista ulottuvuutta ja kaksi vii-

meistä kognitiivista ulottuvuutta. Alkuportaat- tutkimuksessa koulun toimin-

nallista kiinnittymistä mitattiin yhdellä Research Assessment Package for 

Schools (RAPS) -mittareista (Institute of Research and Reform of Education 

1998). 
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3.4 Kouluun kiinnittymiseen yhteydessä olevat tekijät 

Kouluun kiinnittyminen on erilaisten yksilö- ja yhteisötason tekijöiden summa. 

Kaikissa kouluissa on sekä kiinnittyneitä että kiinnittymättömiä oppilaita riip-

pumatta koulun sijainnista, oppilasaineksesta tai luokka-asteesta (Appleton ym. 

2008). Connell (1990) esittää, että kiinnittymiseen vaikuttaa ihmisen perustar-

peiden, kompetenssin, autonomian ja yhteenkuuluvuuden, toteutuminen. Ap-

pleton kumppaneineen (2006) nostaa esille lisäksi kontekstuaalisten tekijöiden, 

kuten koulun, perheen ja vertaisten roolin. 

Osassa tutkimuksista sukupuolella on todettu olevan yhteys kouluun 

kiinnittymiseen tyttöjen kiinnittymisen ollessa parempaa (Fullarton 2002; Rips-

ki & Gregory 2009). Linnakylän ja Malinin (2008) Suomen PISA-aineistoon pe-

rustuvassa tutkimuksessa tytöt olivat enemmistö erityisen hyvin kiinnittynei-

den oppilaiden ryhmässä. Heikosti kiinnittyneiden oppilaiden ryhmä koostui 

taas tasaisesti sekä tytöistä että pojista. Virtasen (2016) tutkimuksessa tytöt oli-

vat poikia toiminnallisesti kiinnittyneempiä yläkouluissa. Kaikissa tutkimuksis-

sa yhteyttä sukupuolen ja kiinnittymisen väliltä ei ole kuitenkaan havaittu 

(esim. Tucker ym. 2002). Lisäksi Ryanin ja Patrickin (2001) tutkimuksessa suku-

puolella tai etnisellä taustalla ei ollut yhteyttä oppilaiden kouluun kiinnittymi-

seen tai motivaatioon.  

Luokka-aste ja ikä vaikuttavat oppilaiden kiinnittymiseen, kiinnittymisen 

ollessa vähäisempää ylemmillä luokilla (Tucker ym. 2002). Tätä on ajateltu osin 

selittävän vertaisten kasvava rooli nuorten elämässä (Wigfield, Byrnes & Eccles 

2006). Alhaisempi sosioekonominen asema on myös yhteydessä heikompaan 

kouluun kiinnittymiseen (Willms 2003). Suomessa alhainen sosioekonominen 

asema ei kuitenkaan heikennä oppilaiden kouluun kuulumisen tunnetta. Riski-

tekijöinä voivat toimia kuitenkin oppilaan huono itsetunto ja terveydentila, jot-

ka vähentävät koulun aktiviteetteihin osallistumista ja näin johtavat heikkoon 

kouluun kuulumisen tunteeseen (Ma 2003). Linnakylä ja Malin (2008) ovat ha-

vainneet kiinnittymättömillä suomalaisoppilailla heikkoa minäkäsitystä ja -

pystyvyyttä. 
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Opettajilla on huomattava vaikutus oppilaiden kouluun kiinnittymiseen. 

Klemin ja Connellin (2004) tutkimus osoittaa, että välittävän opettajan luoma 

hyvin organisoitu ja tavoitteellinen oppimisympäristö tukee oppilaiden kou-

luun kiinnittymistä. Fredricks kollegoineen (2004) tuo esille opettajan tarjoaman 

tuen merkityksen kaikkien kiinnittymisen ulottuvuuksien vahvistamisessa. Tu-

lokset ovat yhteneväisiä Connellin (1990) jäsennyksen kanssa, jossa hyvä kou-

luympäristö rakentuu struktuurista, autonomian tuesta ja osallisuudesta. 

Myös luokan sosiaalinen ilmapiiri on yhteydessä oppilaiden kouluun 

kiinnittymiseen ja motivaatioon (Ryan & Patrick 2001). Fullarton (2002) on ha-

vainnut yhteyden luokan sekä koko koulun ilmapiirin ja oppilaiden kiinnitty-

misen välillä. Ripskin ja Gregoryn (2009) tutkimuksen mukaan koulun vihamie-

linen ilmapiiri vaikuttaa oppilaiden kiinnittymistä heikentävästi. Anderman 

(2002) havaitsi tutkimuksessaan, että oppilaiden keskimääräisen kouluun kuu-

lumisen ollessa hyvä, voivat yksittäisten oppilaiden ongelmat korostua, jos he 

eivät koe saavansa tukea. Opettajien kokemusten oppilaan kiinnittymisestä on 

todettu vaikuttavan opettajan antamaan tukeen, mikä edistää erityisesti jo en-

nestään kiinnittyneiden oppilaiden kiinnittymistä (Skinner & Belmont 1993). 
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4 TUTKIMUSONGELMAT

Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää opettajien kokemien 

koulun toiminnallisten ilmapiiritekijöiden (yhteistyö, päätöksenteko, opetuksen 

innovatiivisuus ja koulun resurssit) yhteyttä heidän arviointeihinsa koulun 

opettaja-oppilassuhteista. Toisena tavoitteena oli selvittää opettajien arvioimien 

toiminnallisten ilmapiiritekijöiden yhteyttä oppilaiden itsearvioimaan emotio-

naaliseen, kognitiiviseen ja toiminnalliseen kouluun kiinnittymiseen. 

 

Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 

 

1. Missä määrin opettajien kokemat toiminnalliset ilmapiiritekijät (yhteis-

työ, päätöksenteko, opetuksen innovatiivisuus ja koulun resurssit) ovat 

yhteydessä opettajien arviointeihin koulun opettaja-oppilassuhteista? 

 

2. Missä määrin opettajien kokemat toiminnalliset ilmapiiritekijät ovat yh-

teydessä oppilaiden emotionaaliseen, kognitiiviseen ja toiminnalliseen 

kouluun kiinnittymiseen? 

 

 



23 
 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

5.1 Tutkimuksen konteksti 

Tutkimuksessa käytettiin Alkuportaat-seurantatutkimuksen aineistoa, joka on 

kerätty vuosina 2006–2011 ja 2013–2016 neljältä paikkakunnalta (Kuopio, Jyväs-

kylä, Laukaa ja Turku). Alkuportaat-tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa on 

seurattu noin 2000 oppilasta vanhempineen ja opettajineen esiopetuksesta nel-

jännelle luokalle. Toisessa vaiheessa samoja oppilaita sekä heidän vanhempiaan 

ja opettajiaan tutkittiin 6., 7. ja 9. luokalla. Tutkimuksessa kerättiin tietoa muun 

muassa lasten luku- ja kirjoitustaidon sekä matemaattisten taitojen kehittymi-

sestä sekä oppimiseen liittyvästä motivaatiosta ja kouluun kiinnittymisestä. Li-

säksi selvitettiin opettajien ja vanhempien käsityksiä lasten oppimisesta, heidän 

opetus- ja kasvatuskäytänteitään sekä kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta 

ja näiden tekijöiden yhteyttä lasten oppimispolkuihin. Tutkimuksen kolmas 

vaihe jatkuu Suomen Akatemian rahoittamana vuoteen 2019 asti, ja siinä seura-

taan oppilaiden siirtymistä toiselle asteelle.  

5.2 Tutkittavat 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeilla keväällä 2013 Alku-

portaat-seurantatutkimuksen toisessa vaiheessa, jolloin pääosa tutkimukseen 

osallistuvista 1824 oppilaasta oli yleisopetuksessa kuudennella luokalla (97 %). 

Luokalle jääneitä oli 14 oppilasta (0,7 %), jotka osallistuivat arviointeihin. Oppi-

laista yhteensä 47 (2,5 %) opiskeli pienluokassa. Oppilaista 47,6 % oli tyttöjä ja 

52,4 % poikia. 

Tutkimukseen osallistui 59 alakoulun kuudennen luokan opettajaa (n = 

98). Opettajia oli tasaisesti sekä naisia (n = 47) että miehiä (n = 51). Iältään he 

olivat 26–60-vuotiaita kaikkien ikävuosien ollessa tasaisesti edustettuina (vaih-

teluväli 1–7 %). Valtaosalla opettajista oli kasvatustieteen maisterin (KM) tut-
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kinto luokanopettajakoulutuksesta (88,8 %). Erityisopettajan koulutus (KM) oli 

3,1 %:lla ja erityisluokanopettajan koulutus 4,1 %:lla opettajista. Lopuilla 4 %:lla 

oli esimerkiksi lastentarhan- tai aineenopettajankoulutus, osalla näistä opettajis-

ta oli myös luokanopettajan kelpoisuus. 

5.3 Tutkimusmenetelmät  

Koulun ilmapiiri opettajien kokemana. Opettajien kokeman koulun ilmapiirin 

arvioimiseen käytettiin uudistettua School Level Environmental Questionnaire 

(Revised SLEQ; Johnson ym. 2007) -mittaria, joka oli nimetty lomakkeeseen ot-

sikolla ’ilmapiiri ja resurssit koulussasi’. Osa-alueen väitteitä opettajat arvioivat 

5-portaisella Likert-asteikolla (1 = ei lainkaan, 2 = harvoin, 3 = toisinaan, 4 = 

usein, 5 = lähes aina). Alkuportaat-tutkimuksessa käytetty Revised SLEQ sisäl-

tää 21 väitettä, jotka jakautuvat viidelle osa-alueelle: 

1. yhteistyö (Collaboration): yhteistyö koulun opettajien välillä (esim. ”Opetta-

jat suunnittelevat opetusohjelmia yhdessä”) 

2. päätöksenteko (Decision Making): mahdollisuudet osallistua päätöksente-

koon (”Opettajia pyydetään usein osallistumaan päätöksentekoon”) 

3. opetuksen innovatiivisuus (Instructional Innovation): opetuksen kehittämi-

nen ja uusien ideoiden kokeilu opetuksessa (”Uusia ja erilaisia ideoita ko-

keillaan usein koulussamme”) 

4. opettaja-oppilassuhteet (Student Relations): oppilaat hyväkäytöksisiä, yh-

teistyökykyisiä ja motivoituneita (”Useimpien oppilaiden käytös koulun 

henkilökuntaa kohtaan on kunnioittavaa”) 

5. koulun resurssit (School Resources): riittävät materiaalit saatavilla. (”Säh-

köiset opetusvälineet (tietokoneet, tykki, kamerat tms.) ovat helposti saata-

villa”¸ ”Opetusvälineistöä ei ole riittävästi saatavilla” -käännettynä) 

Seitsemän tutkimuksessa käytetyn väitteen (osiot 3, 9, 10, 14, 18, 20, 21) as-

teikot käännettiin, jotta muuttujat saatiin samansuuntaisiksi. Kustakin viidestä 

koulun ilmapiirin osa-alueesta muodostettiin summamuuttujat. Koulun ilma-

piirin summamuuttujien sisäistä reliabiliteetti arvioitiin Cronbachin alfa -
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kertoimella, joka kertoo kuinka yhteneväisesti osa-alueet mittaavat samaa sisäl-

töä (Nummenmaa 2010). Cronbachin alfan raja-arvona käytetään arvoa .60 

(Metsämuuronen 2005). Sisäisen reliabiliteetin parantamiseksi yhteistyö -osa-

alueesta poistettiin väite ”Keskustelen harvoin yksittäisen oppilaan tarpeista 

toisen opettajan kanssa”. Koulun resurssit -osa-alueesta poistettiin samasta 

syystä väite ”Koulun kirjastolla on riittävästi resursseja”. Koulun resurssi -osa-

alueen väite ”Kouluterveydenhuollon, koulupsykologin ja koulukuraattorin 

resurssit ovat riittävät koulussani” poistettiin, sillä se ei kuulu alkuperäiseen 

mittariin. Summamuuttujien sisäistä luotettavuutta kuvaavat Cronbachin alfal-

la kertoimet olivat seuraavat: yhteistyö .73, päätöksenteko .62, opetuksen inno-

vatiivisuus .80, opettaja-oppilassuhteet .79 ja koulun resurssit .68.  

Emotionaalinen ja kognitiivinen kouluun kiinnittyminen. Oppilaiden 

kouluun kiinnittymisen emotionaalista ja kognitiivista ulottuvuutta mitattiin 

SEI -mittarilla. SEI (Student Engagement Instrument; Appleton ym. 2006) koos-

tuu viidestä osa-alueesta 1) opettaja-oppilassuhteet (esim. ”Kouluni aikuiset 

kuuntelevat oppilaita”), 2) vertaisten tuki oppimisessa (”Muut kouluni oppilaat 

pitävät minusta sellaisena kuin olen”), 3) perheen tuki koulunkäynnille (”Per-

heeni/huoltajani tukevat minua, kun tarvitsen heitä”), 4) tulevaisuuden tavoit-

teet ja päämäärät (”Opintojen jatkaminen peruskoulun jälkeen on tärkeää”) se-

kä 5) koulutyön hallinta ja merkitys (”Menestyn koulussa, koska teen sen eteen 

kovasti töitä”). Väitteitä arvioitiin 4-portaisella Likert-asteikolla (1 = täysin eri 

mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = samaa mieltä, 4 = täysin samaa mieltä). 

Väitteistä kaikki olivat samansuuntaisia, jolloin muuttujien saamat isom-

mat arvot kuvasivat oppilaiden vahvempaa kouluun kiinnittymistä. Kouluun 

kiinnittymisen osa-alueista muodostettiin aluksi summamuuttujat. Oppilaiden 

kiinnittymistä koskevat summamuuttujat aggregoitiin eli keskiarvoistettiin 

luokanopettajan mukaan. Aggregoidut summat (keskiarvoistettu) siirrettiin 

oppilasaineistosta opettaja-aineistoon. Lopuksi summamuuttujista muodostet-

tiin vielä laajemmat keskiarvosummamuuttujat koskemaan kiinnittymisen ulot-

tuvuuksia. Tämä tehtiin muodostamalla keskiarvosummamuuttujat kouluun 

kiinnittymisen kolmesta ensimmäisestä osa-alueesta (emotionaalinen) ja kah-
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desta jälkimmäisestä (kognitiivinen). Oppilaiden kouluun kiinnittymisen re-

liabiliteetit Cronbachin alfalla mitattuna olivat viiden osa-alueen osalta: opetta-

ja-oppilassuhteet .87, vertaisten tuki oppimisessa .83, perheen tuki koulun-

käynnille .79, tulevaisuuden tavoitteet ja päämäärät .83 ja koulutyön hallinta ja 

merkitys .62.  

Toiminnallinen kouluun kiinnittyminen. Alkuportaat-tutkimuksessa 

koulun toiminnallista kiinnittymistä mitattiin yhdellä Research Assessment 

Package for Schools (RAPS) -mittareista (Institute of Research and Reform of 

Education 1998). RAPS koostuu viidestä mittarista, jotka arvioivat toiminnallis-

ta ja emotionaalista kiinnittymistä. RAPS sisältää kyselyt sekä oppilaille itsel-

leen, että heidän vanhemmilleen ja opettajilleen. Alkuportaat -tutkimuksessa 

toiminnallisen kiinnittymisen tutkimiseen käytettiin RAPS-mittarin oppilaan 

itsearviointien neljää ensimmäistä väitettä (esim. ”Seuraan opetusta tunnilla”). 

RAPSin viidettä väitettä (”Minulle on tärkeää tehdä parhaani koulussa”) ei käy-

tetty, sillä se ei vastaa sisällöltään toiminnallista kiinnittymistä. Väitteitä arvioi-

tiin 4-portaisella Likert-asteikolla (1 = vahvasti eri mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = sa-

maa mieltä, 4 = vahvasti samaa mieltä). Mittarin väitteistä kaksi (väitteet 2 ja 4, 

esim. 2. ”En yritä kovinkaan paljon koulussa”) käännettiin, jotta niitä voitiin 

tarkastella samansuuntaisina. Mittarin muuttujista muodostettiin summamuut-

tujat, jotka aggregoitiin luokan opettajan mukaan. Summat siirrettiin oppilasai-

neistosta opettaja-aineistoon kiinnittymisen toiminnallisen ulottuvuuden tar-

kastelua varten. Toiminnallisen kiinnittymisen Cronbachin alfa oli .67. 

5.4 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysissä käytettiin IBM SPSS Statistics 24 -tilasto-ohjelmaa. Aineis-

ton analyysi aloitettiin muodostamalla summamuuttujat ja siirtämällä oppilas-

aineiston summat opettaja-aineistoon. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen ana-

lysointiin käytettiin lineaarista regressioanalyysiä (linear regression analysis) ja 

toisen tutkimuskysymyksen analysointiin monimuuttujaregressioanalyysiä 

(multivariate regression analysis). 
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Opettajien kokemien toiminnallisten ilmapiiritekijöiden yhteistyön, pää-

töksenteon, opetuksen innovatiivisuuden ja koulun resurssien yhteyttä tutkit-

tiin lineaarisen regressioanalyysin kautta, jossa tarkastellaan näiden selittävien 

muuttujien yhteyttä selitettävään muuttujaan opettaja-oppilassuhteet (Student 

relations). Lineaarisessa regressioanalyysissä tarkastellaan muuttujien (selittäjä 

ja selitettävä) välistä lineaarista yhteyttä (Nummenmaa 2010). Regressioanalyy-

sissä pyritään muodostamaan matemaattinen malli selittämään muuttujien vä-

lisiä yhteyksiä. Ennustettaessa toisen muuttujan arvoa toisen muuttujan arvon 

perusteella ennustearvon ja todellisen arvon erotus (jäännöstermi) tulisi olla 

mahdollisimman lähellä nollaa, jotta regressiomallia voidaan luotettavasti käyt-

tää ennustamiseen. Lineaarisessa regressioanalyysissä tulee lisäksi olla voimas-

sa homoskedastisuus eli vakiovarianssioletus, jolloin jäännöstermeillä on sama 

varianssi. Tutkimuksen molemmissa osissa käytettiin neljää selittävää muuttu-

jaa, jolloin pystyttiin huomioimaan useampia selitettävään muuttujaan vaikut-

tavia tekijöitä. R2 kuvaa regressiomallin selitysastetta eli osuutta, jonka selittä-

vät muuttujat selittävät selitettävän muuttujan vaihtelusta. Analyysissä mukana 

olevien muuttujien voimakas korrelointi keskenään voi aiheuttaa multikolline-

aarisuutta, mikä saattaa aiheuttaa tuloksien vääristymistä (Metsämuuronen 

2008). Monimuuttujaregressioanalyysissä selittävien muuttujien yhteyttä tar-

kastellaan useaan selitettävään muuttujaan, joita ovat tässä tutkimuksessa kol-

me kiinnittymisen ulottuvuutta. 
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6 TULOKSET

6.1 Ilmapiiritekijöiden yhteys opettaja-arviointeihin opettaja-

oppilassuhteista 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkasteltiin lineaarisella regressioanalyy-

silla opettajien arvioimien koulun toiminnallisten ilmapiiritekijöiden (yhteis-

työn, päätöksenteon, opetuksen innovatiivisuuden ja koulun resurssien) yhteyt-

tä opettaja-arviointeihin opettaja-oppilassuhteista osana koulun ilmapiiriä. 

 

KUVIO 4. Koulun toiminnallisten ilmapiiritekijöiden yhteys opettaja-arviointeihin opettaja-

oppilassuhteista 

Opettajien kokemista toiminnallisista ilmapiiritekijöistä yhteistyö ja koulun re-

surssit olivat suuntaa antavasti yhteydessä opettaja-oppilassuhteisiin (ks. kuvio 

4 ja taulukko 1). Tilastollisesti merkitseviä tuloksia ei löytynyt. Muilla ilmapiiri-

tekijöillä ei ollut yhteyttä opettaja-arviointeihin opettaja-oppilassuhteista. Stan-

dardoidun β:n eli regressiokorrelaatiokertoimen avulla voi vertailla selittävien 
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muuttujien yhteyden suuruutta selitettävään muuttujaan. Standardoidun β-

kertoimen mukaan yhteistyö oli voimakkaimmin yhteydessä selitettävään 

muuttujaan. Toiseksi voimakkaimmin yhteydessä oli koulun resurssit. Koulun 

toiminnalliset ilmapiiritekijät yhteistyö, päätöksenteko, opetuksen innovatiivi-

suus ja koulun resurssit selittivät yhdessä muuttujan eli opettaja-

oppilassuhteiden vaihtelusta 8 % (Adjusted/Korjattu selitysaste Ra2 = .08). Es-

timaatin keskivirhe (Std. Error of the Estimate) oli .45, mikä kertoo regressio-

mallin toimivuudesta eli virhetermien vähäisestä hajonnasta luvun ollessa pie-

ni. Havaitut yhteydet on esitetty kuviossa 4 sekä taulukossa 1. 

 

TAULUKKO 1. Opettajan ja oppilaiden suhdetta selittävän lineaarisen regressioanalyysin 

tulokset 

 

Luottamusvälin kautta voidaan arvioida tarkkuus sille, että otoksesta saatu tu-

los voidaan yleistää perusjoukkoon (Metsämuuronen 2008). Koko perusjoukkoa 

vastaava tulos sijaitsee siis 95 % tarkkuudella luottamusvälin ala- ja ylärajan 

välissä. 

6.2 Ilmapiiritekijöiden yhteys oppilaiden kouluun kiinnitty-

misen ulottuvuuksiin 

Tutkimuksen toisessa osassa analysoitiin monimuuttujaregressioanalyysillä 

opettajien kokemien selittävinä muuttujina olevien toiminnallisten ilmapiirite-

kijöiden (yhteistyön, päätöksenteon, opetuksen innovatiivisuuden ja koulun 

resurssien) yhteyttä selitettäviksi asetettuihin kolmeen oppilaiden kouluun 

kiinnittymisen ulottuvuuksiin (emotionaalinen, kognitiivinen ja toiminnallinen 
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kiinnittyminen). Ennen monimuuttujaregressioanalyysin tuloksia esitellään alla 

kuvailevaa tietoa (kuvio 5) ja muuttujien väliset korrelaatiot (taulukko 2). Oppi-

laiden kouluun kiinnittymisen keskiarvot olivat melko korkeat kaikilla ulottu-

vuuksilla (yli 3 = samaa mieltä) ja keskihajonta vähäistä.  

 

 

KUVIO 5. Kiinnittymisen ulottuvuuksien keskiarvot 

Korrelaatioanalyysi, jossa käytettiin Pearsonin korrelaatiokerrointa, osoitti kou-

lun ilmapiiritekijöiden keskinäisiä yhteyksiä erityisesti yhteistyön sekä päätök-

senteon, opetuksen innovatiivisuuden, opettaja-oppilassuhteiden ja koulun re-

surssien kanssa (ks. taulukko 2). Lisäksi opetuksen innovatiivisuus korreloi ti-

lastollisesti merkitsevästi päätöksenteon ja koulun resurssien kanssa. Opettaja-

oppilassuhteet korreloi tilastollisesti merkitsevästi koulun resurssien kanssa. 

Kaikki kouluun kiinnittymisen ulottuvuudet korreloivat tilastollisesti merkitse-

västi toisiaan. 
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TAULUKKO 2. Ilmapiiritekijöiden ja kiinnittymisen ulottuvuuksien korrelaatiot, keski-

arvot ja -hajonnat 

 

 

Monimuuttujaregressioanalyysilla arvioitiin usean selitettävän muuttujan yhte-

yttä useaan selitettävään muuttujaan. Analyysin tulokset esitellään kuviossa 6 

sekä taulukossa 3. Lukuunottamatta opetuksen innovatiivisuuden suuntaa an-

tavaa yhteyttä oppilaiden kognitiiviseen kiinnittymiseen, toiminnalliset ilmapii-

ritekijät eivät olleet yhteydessä oppilaiden kouluun kiinnittymisen ulottuvuuk-

siin. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ka kh

1. Yhteistyö 3.65 .59

2. Päätöksenteko .30** 3.13 .73

3. Opetuksen 

innovatiivisuus .62** .22* 3.41 .63

4. Opettaja-

oppilassuhteet .30** .15 .15 3.99 .47

5. Koulun resurssit .44** .12 .40** .27** 3.63 .73

6. Emotionaalinen 

kiinnittyminen .02 -.01 .03 .16 .03 3.18 .21

7. Kognitiivinen 

kiinnittyminen -.03 -.06 .13 .15 .05 .69** 3.26 .17

8. Toiminnallinen 

kiinnittyminen .01 -.00 .05 .15 -.10 .65** .76** 3.15 .22

*p < .05;  **p < .01;  ka=keskiarvo; kh=keskihajonta
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KUVIO 6. Ilmapiiritekijöiden yhteys kouluun kiinnittymisen ulottuvuuksiin 

Taulukossa 3 esitetään kokonaisuudessaan tulokset monimuuttujaregressio-

analyysistä, jossa opettajien arvioimilla koulun ilmapiiritekijöillä selitettiin 

kolmea oppilaiden kiinnittymisen ulottuvuutta. Standardoidun β-kertoimen 

mukaan opetuksen innovatiivisuus oli voimakkaimmin yhteydessä selitettä-

vään muuttujaan kognitiivinen kiinnittyminen. 
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TAULUKKO 3. Monimuuttujaregressioanalyysin tulokset tutkittavien muuttujien välisistä 

yhteyksistä 

 

 

 

 

Selittävät muuttujat B S. E. β t p Alaraja Yläraja

Yhteistyö -.01 .05 -.02 -.11 .911 -.11 .10

Päätöksenteko .00 .03 -.01 -.13 .897 -.07 .06

Opetuksen innovatiivisuus .02 .05 .05 .38 .707 -.08 .11

Koulun resurssit .00 .04 .01 .12 .907 -.07 .07

Yhteistyö -.05 .04 -.19 -1.34 .184 -.13 .03

Päätöksenteko -.02 .02 -.07 -.61 .542 -.06 .03

Opetuksen innovatiivisuus .07 .04 .25 1.87 .065
Ɨ

.00 .14

Koulun resurssit .01 .03 .03 .29 .775 -.05 .06

Yhteistyö .01 .05 .01 .09 .926 -.10 .11

Päätöksenteko .00 .03 -.01 -.05 .964 -.07 .06

Opetuksen innovatiivisuus .04 .05 .12 .86 .392 -.05 .13

Koulun resurssit -.05 .04 -.15 -1.32 .191 -.12 .02

95 % luottamusvälin

.05 < 
Ɨ
p  < .10; B  = standardoimaton; β = standardoitu

Emotionaalinen 

kiinnittyminen

Kognitiivinen 

kiinnittyminen

Toiminnallinen 

kiinnittyminen
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7 POHDINTA

7.1 Tulosten tarkastelua 

7.1.1 Koulun ilmapiiritekijöiden yhteys opettaja-arviointeihin opettaja-

oppilassuhteista 

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kiinnostuksen kohteena olivat koulun il-

mapiiritekijät. Selitettäväksi muuttujaksi valikoitui opettajien kokemus koulun 

opettaja-oppilassuhteista, joka poikkeaa muista toiminnallisista ilmapiiriteki-

jöistä ja nostaa keskiöön oppilaat, jotka ovat lähtökohta opettajan jokapäiväisel-

le työlle. 

Tulokset osoittivat, että opettajien arvioinnit koulunsa yhteistyöstä ja kou-

lun resursseista olivat suuntaa antavasti yhteydessä opettajan arviointiin opet-

taja-oppilassuhteista. Yhteyttä saattaa selittää se, että toimiva yhteistyö opettaji-

en välillä heijastuu myös opettaja-oppilassuhteisiin ja näin ollen mahdollisesti 

kuvastaa koko koulun yhteistoiminnallista toimintatapaa ja suhteita ilmentäen 

rehtorin johtajuutta koulussa. Lisäksi riittävät resurssit koulussa saattavat va-

pauttaa aikaa myönteisen suhteen muodostamiseen oppilaisiin. 

Kokonaisuudessaan selittäviksi muuttujiksi asetetut toiminnalliset ilma-

piiritekijät selittivät vain 8 % opettaja-oppilassuhteiden laadun vaihtelusta. 

Voidaankin sanoa, että jotkin kolmannet tekijät vaikuttavat vahvemmin kysei-

seen muuttujaan. Huomionarvoista on se, että mahdollisesti kaikkia tuloksiin 

vaikuttavia muuttujia ei huomioitu aineiston analyysissä. Uudessa perusope-

tuksen opetussuunnitelmassa (2014) painotetaan opetuksen kehittämistä ilmiö-

lähtöiseksi, eri toimijoiden yhteistyötä ja osallisuutta päätöksentekoon. Tämä 

saattaa vahvistaa toiminnallisia ilmapiiritekijöitä ennestään tulevina vuosina, 

mikä vaikuttaisi selitysasteeseen. 
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7.1.2 Koulun ilmapiiritekijöiden yhteys oppilaiden kouluun 

kiinnittymisen ulottuvuuksiin 

Tutkimuksen toisessa osassa selvitettiin opettajien arvioimien koulun toimin-

nallisten ilmapiiritekijöiden yhteyttä oppilaiden kouluun kiinnittymisen ulot-

tuvuuksiin. Tässä tutkimusaineistossa oppilaiden kouluun kiinnittymisen kes-

kiarvot olivat melko korkeat kaikilla kiinnittymisen ulottuvuuksilla ja keskiha-

jonta oli vähäistä. 

Oppilaiden kouluun kiinnittyminen on monien tekijöiden summa. Tässä 

tutkimuksessa tarkastelluista koulun ilmapiiritekijöistä opetuksen innovatiivi-

suus oli suuntaa antavasti yhteydessä oppilaiden kognitiiviseen kiinnittymi-

seen. Kognitiiviseen kiinnittymiseen sisältyy oppilaiden näkemys itsestä oppi-

jana ja panostus koulunkäyntiin. Opetuksen innovatiivisuuden voidaankin 

nähdä tukevan oppilaiden oppimista ja innostavan oppimaan. Tulos on yh-

teneväinen Klemin ja Connelin (2004) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan ta-

voitteellinen ja organisoitu oppimisympäristö tukee oppilaiden kouluun kiin-

nittymistä. Tutkimus kannustaa opettajia innovatiivisuuteen, mihin perusope-

tuksen opetussuunnitelma (2014) antaa runsaasti mahdollisuuksia ja opettajan-

koulutus valmistaa opiskelijoita. Ideoita jaetaan runsaasti nykyään myös inter-

netissä, mm. sosiaalisessa mediassa, mikä inspiroi monia uusiin työtapoihin. 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus, eettisyys, yleistettävyys ja 

rajoitukset 

Tutkimuksen aineisto on kerätty kyselylomakkeilla opettajilta ja oppilailta, 

jolloin tutkimuksessa käytetty aineisto perustuu tutkittavien itsensä 

näkemyksiin, mikä vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Tutkimukseen 

osallistui 98 alakoulun opettajaa ja heidän oppilaansa neljältä paikkakunnalta 

eri puolilta Suomea erikokoisista kouluista ja luokista. Opettajien 

kyselylomakkeet lähetettiin postissa ja oppilaat täyttivät kyselylomakkeen 

koulussa ryhmätestaustunnilla. Tutkimukseen osallistuminen tehtiin näin 

mahdollisimman vaivattomaksi osallistujille. Tutkimuksen otos oli kohtuullisen 
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suuri, mutta oppilaiden vastaukset aggregoitiin luokan opettajalle analyysiä 

varten. 

Tutkimuksen luotettavuutta parantaa aineiston hankinnassa käytetyt mit-

tarit, jotka ovat sekä kansainvälisesti että Suomen oloissa käytettyjä ja arvioitu-

ja. Koulun ilmapiiriä (Revised SLEQ; Johnson ym. 2007) ja oppilaiden kouluun 

kiinnittymistä (SEI & RAPS; Appleton ym. 2006; Virtanen ym. 2016, Institute of 

Research and Reform of Education 1998) arvioitiin strukturoiduilla kyselylo-

makkeilla, jotka olivat kaikille tutkittaville samat ja joihin tutkittavat vastasivat 

valitsemalla Likert-asteikolta sopivimman vaihtoehdon. Puuttuvat tiedot tai 

asteikon käytön virheitä sisältävät vastaukset jätettiin analyysin ulkopuolelle. 

Vaikka kouluun kiinnittymistä mittaavan SEIn on todettu sopivan käytettäväksi 

kaikenikäisillä (Betts ym. 2010), on mahdollista, että osa oppilaista ei ymmärtä-

nyt kaikkia väitteitä tai vastannut huolellisesti kaikkiin kohtiin. Oppilaiden 

emotionaalista ja kognitiivista kiinnittymistä mittaavassa SEI-mittarissa kaikki 

kysymykset on esitetty samaan suuntaan, minkä voidaan osaltaan ajatella hel-

pottavan lasten vastaamista.  

Tutkimus on osa Alkuportaat -seurantatutkimusta. Yliopiston eettinen 

lautakunta on antanut myönteisen lausunnon Alkuportaat-tutkimushankkeelle. 

Tutkimukseen osallistujilta ja alaikäisten lasten huoltajilta on tutkimuksen alus-

sa pyydetty kirjallinen lupa tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimukseen osal-

listuminen on vapaaehtoista ja siihen osallistuminen on ollut mahdollista kes-

keyttää missä vaiheessa tahansa. Tutkimukseen osallistujien henkilötiedot on 

pidetty salaisina koko tutkimuksen ajan ja aineistoa on käsitelty vain tunniste-

koodeilla. Osallistujien nimet ja tunnistekoodit säilytetään Jyväskylän yliopis-

tossa lukitussa ja salasanalla suojatussa tiedostossa. Tutkimuksen aineistoa ovat 

keränneet siihen koulutetut henkilöt, joilla on ollut käytettävissään sama kirjal-

linen ohjeistus. 

Aineiston analyysissä muodostettujen ja käytettyjen ilmapiirin ja kiinnit-

tymisen summamuuttujien alfat ylittävät alarajan .60 ja summat voitiin hyväk-

syä tutkimuksessa käytettäviksi. Tutkimuksen toteuttaminen -luvussa on ker-

rottu tarkemmin myös tutkimuksen toteuttamiseen liittyvistä tekijöistä. Tutki-
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muksen luotettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon virheellisten arvojen 

syöttöriski siirrettäessä tuloksia kyselylomakkeilta SPSS-ohjelmaan sekä ana-

lyysejä tehdessä. Eräänä potentiaalisesti luotettavuutta heikentävänä tekijänä, 

joka on syytä ottaa huomioon regressioanalyysien tulkinnassa, oli se, että osa 

selittävistä muuttujista korreloi tilastollisesti merkitsevästi. 

Tutkimuksessa saadut tulokset olivat suuntaa antavia, eikä tilastollisesti 

merkitseviä tuloksia saatu. Teoriataustan ja laajan tutkimusaineiston pohjalta 

olisin odottanut vahvempia yhteyksiä muuttujien välille. Ensimmäisen tutki-

muskysymyksen kohdalla muuttujat, joiden välillä regressioanalyysissa todet-

tiin suuntaa antava yhteys, korreloivat tilastollisesti merkittävästi. Tutkimuksen 

toisen osan analyysissä käytettiin eri informanteilta (opettajilta, oppilailta) saa-

tuja vastauksia, mikä saattaa vaikuttaa siihen, että tilastollisesti merkitseviä se-

littäviä yhteyksiä ei havaittu. Sekä ilmapiirin osa-alueiden että kiinnittymisen 

ulottuvuuksien keskiarvot olivat korkeat, joka kertoo myönteisestä koulun il-

mapiiristä, mutta mahdollisesti vähäisistä eroista. Tutkimuksen otos oli koh-

tuullisen suuri, mutta koska aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu vahvem-

pia yhteyksiä muuttujien välillä, lisätutkimus on tarpeen. 

7.3 Jatkotutkimushaasteita 

Kiinnittymisen tukeminen on koulun perustehtävä. Oppilaiden kiinnittymät-

tömyys, koulupudokkuus ja mahdollinen syrjäytyminen ovat yhteiskunnallinen 

ongelma, joten tutkimukset kiinnittymiseen ja sen ulottuvuuksiin vaikuttavista 

tekijöistä ovat jatkossakin tärkeitä, jotta kiinnittymisen prosessiin voidaan vai-

kuttaa tehokkaasti. 

Olisi tarpeen ottaa jatkossa huomioon aineiston hierarkinen rakenne eli 

koulujen välisten mahdollisten erojen merkitys tarkastelemalla tietyn koulun 

opettajien näkemyksiä koulun ilmapiiristä kyseisen koulun oppilaiden koke-

mukseen kiinnittymisestä. Lisäksi kiinnostavaa olisi tutkia suomalaisten oppi-

laiden näkemyksiä koulun ilmapiiristä ja mahdollisesti vielä lisäksi verrata sitä 
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heidän kokemaansa kouluun kiinnittymiseen. Kiinnostavaa olisi myös tutkia 

miten perusopetuksen opetussuunnitelma (2014) vaikuttaa ilmapiiritekijöihin. 

Ilmapiirin laadullinen tutkimus esimerkiksi opettajia haastattelemalla voi-

si nostaa myös paremmin esille tiettyjä teemoja esimerkiksi koulun johtajuudes-

ta, työyhteisöstä sekä opettajan omasta roolista osana sitä. Myös oppilaiden 

kouluun kiinnittymistä koskevat haastattelut, voisivat avata oppilaiden koke-

musmaailmaa koulusta ja koulunkäynnistä. 
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