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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen on turvallinen koulu oppilaiden mielestä sekä 
mitkä tekijät lisäävät oppilaiden turvattomuutta ja turvallisuutta koulussa. Kiinnostus aiheeseen 
syntyi kandidaatin työstäni, jonka tein koulukiusaamisen vastaisesta KiVa Koulu -hankkeesta. 
Ymmärsin työtä tehdessäni, kuinka suuri vaikutus kiusaamisen eri muodoilla on oppilaisiin. 
Kyseinen hanke taistelee kiusaamista vastaan ja pyrkii turvaamaan lasten ja nuorten koulupäivää. 
Kandidaatin työn jälkeen minulle jäi kipinä tutkia koulun turvallisuutta laajemmin. Halusin 
ymmärtää turvallisuuden määritelmiä paremmin sekä selvittää, millaista tietoa koulun 
turvallisuudesta löytyy.     
       Yllätyin tutkimusta tehdessäni siitä, että suomalaisten koulujen turvallisuudesta ei löytynyt 
tarkkoja ja yksiselitteisiä sääntöjä tai määritelmiä. Koulujen turvallisuuden kenttää on vasta viime 
vuosina käsitelty tarkemmin erilaisten tutkimusten, ohjeiden, asetusten ja hankkeiden kautta. Tarve 
turvallisuuden parantamiseen nousi selvästi traagisten Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien jälkeen. 
Nuo tapahtumat nostivat esiin puutteet koulujen pelastussuunnitelmissa, työturvallisuudessa ja 
ympäristössä sekä herättivät koulut taistelemaan kiusaamista ja syrjäytymistä vastaan. 
       Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen, tarkemmin määriteltynä narratiivinen tapaustutkimus. 
Narratiivinen aineisto on alun perin kerätty yhden tamperelaiskoulun 1.–9.-luokan oppilailta 
vuosina 2009–2010. Aineisto hankittiin osana Tampereen kaupungin turvallisuusprojektia, jossa 
selvitettiin huoltajien, henkilökunnan sekä oppilaiden käsityksiä koulun turvallisuudesta 
Tampereella. Sain siis valmiin aineiston, jota lähdin työstämään innokkaasti. Lopulta päädyin 
tutkimaan 6.–9.-luokkalaisten kirjoitelmia turvallisesta koulusta, koska ne käsittelivät aihetta 
syvällisesti ja laajasti.  
       Tutkimustulosten pohjalta muodostin mallin koulun turvallisuudesta, joka koostuu oppilaiden 
käsittelemistä turvallisuuden piirteistä. Turvallisuuden osa-alueet jaoin neljään kategoriaan: 
fyysiseen, psyykkiseen, pedagogiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen. Fyysiseen turvallisuuteen 
sisältyvät paloturvallisuus ja vaaratilanteet, väkivalta, ilkivalta ja varkaudet sekä koulurakennus, 
koulutilat ja ympäristö. Psyykkinen turvallisuus rakentuu identiteetin, pysyvyyden ja 
koskemattomuuden aiheista. Pedagoginen turvallisuus koostuu opettajista ja muusta 
henkilökunnasta, säännöistä ja rangaistuksista sekä opetuksen järjestämisestä. Sosiaaliseen 
turvallisuuteen sisältyvät loput aiheet eli koulukiusaaminen, syrjintä ja tasa-arvo, käytöstavat sekä 
vertaistuki. 
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1 JOHDANTO 

Selvitän pro gradu -tutkielmassani yhden tamperelaiskoulun 6.–9.-luokkalaisten oppilaiden 

käsityksiä turvallisesta koulusta. Aiheeni on erittäin ajankohtainen ja tärkeä, koska 2000-luvulla 

suomalaisten koulujen turvallisuus on asetettu kyseenalaiseksi. Lasten ja nuorten 

mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö ja väkivaltainen tai epäsosiaalinen käyttäytyminen ovat 

arkipäivää useissa kouluissa. Traagisten Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien jälkeen on tehty 

useita tutkimuksia ja hankkeita turvallisuuden parantamiseksi (ks. 2.4.2 Turvallisuushankkeet). 

Tästä syystä aiheeseeni liittyvää monipuolista materiaalia löytyy paljon. 

 

Koulujen turvallisuuteen liittyvä materiaali on kuitenkin hajanaista – on tutkimuksia, asetuksia, 

ohjeita ja ehdotuksia. Jokainen koulu määrittelee itse kuinka laajasti se toteuttaa 

turvallisuuskasvatusta, perehdyttää henkilöstön turvallisuusasioihin tai huolehtii 

työturvallisuudesta. Perusopetuslaki (1998, 29 §) velvoittaa opetuksen järjestäjiä huolehtimaan 

oppilaiden turvallisuudesta ja heidän oikeudestaan opiskella turvallisessa opiskeluympäristössä. 

Tämä velvoite on sisällöltään hyvin laaja. Pelkästään turvallisuus käsitteenä on niin hajanainen, että 

se tulisi määritellä kouluille tarkemmin. Olen huomannut lukuisia opettajan sijaisuuksia tehdessäni, 

että koulujen turvallisuudessa on suuria eroja. Osa kouluista ei perehdytä sijaista ollenkaan, osa 

kouluista taas selvittää tarkasti esimerkiksi liikuntatilojen ja -välineiden käytön, oppilaiden ruoka-

allergiat tai laittaa jopa koulunkäyntiavustajan sijaisen avuksi. 

 

Turvallisuutta ilmiönä käsitellään eri tieteenaloilla eri näkökulmasta. Siitä ei löydy kapea-alaista, 

yhtä ainoaa määritelmää. (Turvallisuuden tutkimuksen ohjelma 2010, 5–6.) Tästä syystä myös 

koulun turvallisuudesta löytyy monia näkemyksiä. Turvallisuuden osa-alueita painotetaan tilanteen 

mukaan. Esimerkiksi työturvallisuuteen kiinnitetään käsitöissä enemmän huomiota teknisen työn 

tunneilla kuin tekstiilityön tunneilla. Teknisessä työssä sattuneet tapaturmat ja oikeusprosessit ovat 

johtaneet kyseisten tuntien työturvallisuuden kehittämiseen. Tekstiilityössä ei ole sattunut 

oikeusprosesseihin johtaneita tapaturmia, vaikka tiloissa ja varustuksessa on havaittu puutteita. 

(Lindfors 2011.) Ihmettelen suuresti tätä vallalla olevaa suuntausta. Miksi turvallisuudesta 

huolehditaan vasta silloin, kun jotain ikävää tapahtuu? 
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Omassa tutkimuksessani haluan tuoda esiin oppilaiden näkökulman turvallisesta koulusta. 

Kouluissa aikuiset päättävät, miten turvallisuudesta huolehditaan ja miten esimerkiksi kiusaamiseen 

puututaan. Aikuiset eivät kuitenkaan voi täysin tietää, mitä lasten ja nuorten maailmassa tapahtuu. 

Paras tapa oppilaiden näkökulmien kartoittamiseen ja kokemusten selvittämiseen on antaa heidän 

kirjoittaa niistä itse. Anonyymisti toteutetut kirjoitelmat antavat vapauden kertoa asioista rehellisesti 

ilman leimautumisen pelkoa.  

 

Aineistoa analysoidessani yllätyin positiivisesti siitä, miten laaja-alaisesti ja syvällisesti oppilaat 

pohtivat koulun turvallisuutta. Osa heistä kirjoitti todella henkilökohtaisesti kokemuksistaan. 

Lukiessani niitä minusta tuntui kuin olisin hypännyt takaisin yläasteelle. Toiset oppilaat taas 

käsittelivät koulun turvallisuuden eri osa-alueita kattavasti. He kiinnittivät huomiota pieniinkin 

turvallisuuden puutteisiin. Nämä asiat voivat tuntua aikuisista pieniltä, mutta oppilaille ne ovat 

päivittäisiä turvattomuuden aiheuttajia. Esimerkiksi patsaat, joissa on teräviä kulmia, koettiin 

vaarallisiksi. Aikuiset ovat todennäköisesti pystyttäneet patsaat taideteoksiksi koulun alueelle. 

Lasten ja nuorten maailmassa patsas ei kuitenkaan tuottanut esteettisiä kokemuksia vaan aiheutti 

vaaratilanteita. 
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2 TEOREETTINEN TAUSTA 

2.1 Turvallisuuden määritelmiä 

Turvallisuus käsitteenä jakautuu monien eri tieteenalojen alle. Siitä on muodostunut metaviitekehys 

tai sateenvarjo, jonka alle mahtuu tutkimusteemoja yhteiskunta-, oikeus-, insinööri-, talous-, 

viestintä-, ympäristö- ja kasvatustieteestä sekä psykologiasta, filosofiasta ja humanistisista tieteistä. 

”Turvallisuustiedettä” yhtenä tieteenalana ei ole olemassa, koska jokaisella tieteenalalla on erilainen 

lähestymistapa turvallisuuden tutkimukseen. Tieteiden välinen vuoropuhelu on kuitenkin 

välttämätöntä – kapeasti yhden tieteenalan näkökulmaan perustuva tutkimus ei johda 

huippututkimukseen. (Turvallisuuden tutkimuksen ohjelma 2010, 5–6.) 

 

Turvallisuuden termejä luokitellaan tieteenaloittain ja niiden ulottuvuuksia tarkastellaan monesta eri 

näkökulmasta.  Termit voivat olla toimijan tai kohteen mukaisia, vastakohtien kautta esitettyjä tai 

hallinnon ja politiikan funktionaalisia määritelmiä. Turvallisuus on usein perusoikeus, arvo, 

hyödyke, palvelu, sosiaalinen, poliittinen, taloudellinen, inhimillinen, yleinen, yksityinen jne. 

Turvallisuutta määritellään myös etuliitteen avulla kuten paloturvallisuus, liikenneturvallisuus ja 

työturvallisuus. (Turvallisuuden tutkimuksen ohjelma 2010, 7.) 

 

Niemelä (2000, 27) on koonnut eri tieteenalojen näkemykset yhdeksi malliksi. Laajeneva 

turvallisuuskäsityksen tarkastelukehikko koostuu erilaisista turvallisuuskäsityksistä, jotka on 

tiivistetty seuraavanlaiseen kuvioon:                                                                     
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KUVIO 1.  Malli laajenevan turvallisuuskäsityksen tarkastelukehikoksi (Niemelä 2000, 27). 

 

Sosiaali- ja hyvinvointivaltiollisen turvallisuuskäsityksen taustalla on vapaa elinkeino- ja 

omistusoikeus ja siitä seuranneet erot hyvinvoinnin jakautumisessa. Kulttuurinen, humanistinen 

turvallisuuskäsitys koskee inhimillistä elämän- ja maailmankatsomusta, jäsentynyttä uskomus- ja 

arvomaailmaa sekä henkistä turvallisuutta eli minän vahvuutta ja identiteetin muodostusta. 

Moderni, ekologinen turvallisuuskäsitys puolestaan kantaa huolta elinympäristöstä ja huomioi 

erilaiset ympäristön turvallisuusriskit. Sosiaalinen, yhteisöllinen turvallisuuskäsitys koskee ihmisen 

lähipiiriä ja sosiaalisia verkostoja kuten kouluyhteisöä. Terveydellinen turvallisuuskäsitys käsittelee 

sairauksia ja tauteja sekä olemassaolon jatkuvuuden eli eksistenssin kysymyksiä. (Niemelä 2000, 

27–32.) 

 

Eri näkökulmien lisäksi on syytä tarkastella tarkemmin turvallisuuden lakisääteisiä ja psykologisia 

määritelmiä. Ne liittyvät olennaisesti tutkimukseni aiheeseen eli koulun turvallisuuteen. 
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2.1.1 Turvallisuuden lakisääteiset määritelmät 

Turvallisuus on nykyaikana ihmisoikeus, joka kuuluu kaikille. Suomen perustuslain (1999, 6–7 §) 

mukaan jokaisella on oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä 

turvallisuuteen. Ketään ei saa kohdella ihmisarvoa loukkaavasti eikä kenenkään vapautta saa riistää. 

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin 

asioihin kehitystään vastaavalla tavalla.  

 

Perusopetuslaissa (1998, 29 §) määritellään tarkasti oppilaan oikeudet opiskella turvallisessa 

oppimisympäristössä (ks. 2.3.1 Turvallinen oppimisympäristö). Opiskelijan oikeus turvalliseen 

opiskeluympäristöön määritellään myös lukiolaissa ja laissa ammatillisesta koulutuksesta 

(Lukiolaki 1998, 21 §; Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998, 28 §). 

 

Pelastuslaki (2003, 8–10 §) velvoittaa rakennuksen omistajan, laitoksen tai yhteisön ehkäisemään 

vaaratilanteiden syntymistä ja varautumaan tarvittaviin pelastustoimenpiteisiin. Suuriin 

rakennuksiin tulisi laatia pelastussuunnitelma, joka on pidettävä ajan tasalla ja josta on tiedotettava 

kohteen asukkaille, työntekijöille ja muille henkilöille. Pelastussuunnitelmassa pitäisi olla tietoa 

muun muassa poistumis- ja suojautumismahdollisuuksista, turvallisuushenkilöstöstä sekä 

ennakoiduista vaaratilanteista. Lisäksi turvallisuutta käsitellään työturvallisuuslaissa (2002, 8–9 §), 

jonka tarkemmat määritelmät löytyvät luvusta 2.3.5 Työturvallisuus.  

 

Partanen & Nikula (2010) määrittelevät yhteiskunnan tilaksi, jossa jokainen voi nauttia 

oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista, vapauksista ja turvallisesta yhteiskunnasta ilman 

rikollisuutta, häiriöitä tai onnettomuuksia. Lisäksi he toteavat, että suomalaisen yhteiskunnan tai 

kansainvälistyvän maailman ilmiöistä tai muutoksista ei saa aiheutua pelkoa tai turvattomuutta. 

2.1.2 Turvallisuuden psykologiset määritelmät  

Turvallisuus ilmenee ihmisen perustarpeena psykologisissa suuntauksissa. Maslowin (1987, 15–20) 

tarvehierarkia määrittelee ihmisen tarpeet perustarpeisiin ja korkeampiin tarpeisiin. Perustarpeet 

tulee tyydyttää ennen korkeampia tarpeita. Hierarkkisessa järjestyksessä turvallisuus on toisena 

fysiologisten perustarpeiden jälkeen. Turvallisuus psykologisena tarpeena koostuu fyysisestä 

turvallisuudesta, tasapainosta, riippumattomuudesta ja suojasta, pelosta, ahdistuksesta tai kaaoksesta 
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vapautumisesta sekä järjestyksen ja lain tarpeesta. Rauhallinen ja tasapainoinen yhteiskunta sekä 

yhteisöllinen ja tuttu ympäristö edesauttavat turvallisuutta.  

 

Perustarpeiden järjestys muuttuu normaaleissa ja äärimmäisissä olosuhteissa. Normaaleissa 

olosuhteissa yksilön tärkein perustarve on fysiologinen, äärimmäisissä olosuhteissa tärkeimpänä 

perustarpeena on turvallisuus. (Maslow 1987.) 

 

 

KUVIO 2.  Maslowin tarvehierarkia (Waitinen 2011). 

 

Myös Kaufmann (1970) kuvaa turvallisuutta tarpeena. Se ilmenee suojautumisen ja 

puolustautumisen tarpeena ulkoisia vaaroja kohtaan. Lisäksi turvallisuuteen liittyy tarve 

jatkuvuudesta ja järjestyksestä sekä pyrkimyksestä henkiseen tasapainoon. Kaufmann kuvaa 

turvallisuutta myös arvona. Tähän arvoon liittyy varmuus ja vaarattomuus, luotettavuus eli 

ennustettavuus ja levollisuus.  

 

Samoin Pentti (2003, 13) määrittelee turvallisuuden tarpeiden ja arvojen kautta. Hänen mukaansa 

turvallisuus on luonteeltaan henkistä, fyysistä, sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista. Turvallista 

on silloin, kun yksilön ja yhteisön tärkeinä pitämät arvot ja asiat eivät ole uhattuina. Jos uhka on 

olemassa, tulee löytyä keinot sen torjumiseksi.  

 

Pentti (2003, 60) erottaa toisistaan objektiivisen ja subjektiivisen turvallisuuden. Objektiivinen 

turvallisuus tarkoittaa uhkaamattomuutta tai keinoja uhkan torjumiseksi. Subjektiivinen turvallisuus 

on yksilön tai yhteisön kokemaa turvallisuutta. Myös Niemelän (2000, 21) mukaan turvallisuudella 
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tai turvattomuudella tarkoitetaan objektiivista eli ulkoista tilaa ja subjektiivista eli koettua tilaa sekä 

näiden välistä suhdetta. Turvallisuuden tulee lisäksi vastata todellista tilannetta. Väärää 

turvallisuutta koetaan silloin, kun uhkaa ei tunneta tai luotetaan perusteettomasti turvajärjestelmiin. 

Väärää turvattomuutta koetaan olemattomien uhkatekijöiden takia tai jos ei luoteta riittäviin 

turvatoimiin. (Pentti 2003, 142.) 

2.2 Turvattomuuden määritelmiä 

Maslowin (1987, 18–20) mukaan turvattomuutta aiheuttavat yhteiskunnan tasolla muun muassa 

lämpötilan äärimmäiset vaihtelut, rikokset, kaaokset ja vallankumoukset. Globaalilla tasolla 

turvattomuutta aiheuttavat hallitsemattomat luonnonympäristön muutokset kuten otsonikato ja 

kasvihuoneilmiö. Ne vaikuttavat jokaisen ihmisen turvattomuuteen joko suoraan tai välillisesti. 

Lisäksi niukkenevat luonnonvarat yhdistyneenä jatkuvaan väestönkasvuun ovat merkittäviä 

turvattomuuden aiheuttajia ja maailmanpoliittisia uhkia. (Rusanen 2000, 315–316.) 

 

Henkilökohtaisella tasolla yllättävät ja uudet asiat sekä muutokset elämässä aiheuttavat 

turvattomuutta (Maslow 1987, 18–20). Uusi ympäristö, uudet ihmiset ja tutun sosiaalisen verkoston 

puuttuminen lisäävät turvattomuutta (Kraav & Lahikainen 2000, 110). Pentin (2003, 63–65) 

mukaan henkinen turvattomuus voi johtua myös mielen ylikuormittumisesta, koetusta 

epäoikeudenmukaisuudesta tai henkiseen kasvuun liittyvistä ongelmista. Jos ihminen kokee 

olevansa puolustuskyvytön tullessaan väheksytyksi, loukatuksi tai alistetuksi, on kyse henkisestä 

väkivallasta. Henkistä väkivaltaa on esimerkiksi kiusaaminen, sukupuolinen häirintä tai syrjintä. 

Näihin voi liittyä myös fyysistä väkivaltaa, joka tuottaa sekä fyysistä että henkistä kärsimystä. 

 

Niemelä (2000, 23–24) liittää turvattomuuteen käsitteet riski, uhka, vaara ja pelko. Riskiin liittyy 

erilaisia ulottuvuuksia kuten mahdollisuus riskin havainnointiin, riskin pelottavuus sekä 

mahdollisuus hallita ja vähentää sitä. Uhka liitetään usein tulevaisuuteen ja se on käsitteenä 

epämääräinen. Uhkaa pidetään ei-toivottuna asiana, jonka toteutuminen halutaan estää.  Vaara on 

konkreettinen ja objektiivisesti havaittavissa. Pelko on psykologinen käsite, jolla tarkoitetaan 

reaktiota uhkaan. 

 

Lahikaisen (2000, 61–77) mukaan turvattomuus on käsittämättömän ja ylivoimaisen kohtaamista. 

Sen suhteen tunnetaan voimattomuutta, avuttomuutta tai neuvottomuutta ja se kuvaa ihmisen 

pienuutta suhteessa suureen maailmaan. Turvattomuus on olemukseltaan samaa ahdistusta, jota 
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pieni vauva kokee joutuessaan äidin kohdusta ulkomaailmaan. Turvattomuus on eräänlainen 

residuaalikokemus; siitä halutaan päästä välittömästi eroon vaikka sitä ei aina pystytä torjumaan. 

Jälkimodernin yhteiskunnan turvattomuus on seurausta siitä, että usko kuriin ja järjestykseen on 

romahtanut. Työelämän radikaalit muutokset, kuten työpaikkojen väheneminen ja työn 

muuttuminen pätkätyöksi, lisäävät turvattomuutta. Yksilön omille valinnoille ei jää tilaa, yksilö ei 

ole mukana yhteistoiminnassa ja hän tuntee itsensä ulkopuoliseksi. 

 

Kraav & Lahikainen (2000, 98–108) kuvaavat turvattomuutta taloudellisen hyvinvoinnin sekä 

ihmissuhteiden kautta. Taloudellista turvattomuutta koetaan korkeiden elinkustannusten, julkisten 

palvelujen supistamisen ja sosiaaliturvan leikkausten takia. Köyhyydellä ja sosiaalisella 

syrjäytymisellä on yhteys toisiinsa. Ihmissuhteisiin liittyvää turvattomuutta kokevat erityisesti 

lapset. Lapset ovat täysin riippuvaisia vanhemmistaan, joten he kärsivät menettämisen pelosta 

enemmän kuin aikuiset. He pelkäävät vanhempiensa riitelyä ja mahdollista avioeroa sekä kantavat 

huolta perheenjäsenten välisistä riidoista. Lisäksi he pelkäävät vanhemmista eroon joutumista sekä 

lähiomaisen kuolemaa. Ihmissuhteissa turvattomuutta aiheuttavat myös uskottomuus sekä läheisen 

ihmisen psyykkinen ja fyysinen väkivalta. 

2.3 Turvallinen koulu ja sen osa-alueet 

2.3.1 Turvallinen oppimisympäristö 

Piispasen (2008a, 15–16, 111) mukaan oppimisympäristö on tila, yhteisö tai toimintakäytäntö, 

missä edistetään oppimista ja käytetään erilaisia resursseja ongelmien ratkaisemiseksi ja asioiden 

ymmärtämiseksi. Sillä tulisi olla sekä pedagoginen että didaktinen ulottuvuus. Koulumaailman 

oppimisympäristössä toimivat vuorovaikutuksessa oppilaat, opettajat, erilaiset oppimisnäkemykset, 

pedagogiset toimintamuodot, mediat, odotukset, tavoitteet ja opetusteknologiset välineet. 

Oppimisympäristö voidaan määritellä myös ulkoisen ja sisäisen oppimisympäristön kautta. 

Ulkoinen oppimisympäristö luo puitteet oppimiselle ja sisäisessä oppimisympäristössä eli aivoissa 

tapahtuu itse oppiminen.  

 

Waitinen (2011) käsittelee turvallista oppimisympäristöä neljästä eri näkökulmasta. Näitä ovat 

psyykkinen, sosiaalinen, pedagoginen ja fyysinen turvallisuus. Psyykkiseen turvallisuuteen 

kuuluvat luottamus ja henkinen hyvinvointi. Sosiaalinen turvallisuus syntyy perheen, opettajien ja 

ystävien avulla – he luovat lapselle perusturvallisuuden tunteen. Pedagogista turvallisuutta luodaan 
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eriyttämällä sekä erilaisia strategioita ja oppimistyylejä käyttämällä. Näiden avulla huomioidaan 

erityisvaikeudet lapsilla. Fyysinen turvallisuus tarkoittaa koulua ja sen ulkopuolista ympäristöä. 

 

Myös Piispasen (2008a, 176) mukaan turvallinen oppimisympäristö jakautuu fyysisiin, sosiaalisiin 

ja psykologisiin sekä pedagogisiin ilmentymiin. Fyysisiä ilmentymiä ovat vaarallisten paikkojen 

minimointi, turvalliset tilat ja välineet, ruumiillinen koskemattomuus ja yksityisyys, 

liikenneturvallisuus sekä turvallinen kouluympäristö. Sosiaalisia ja psykologisia ilmentymiä ovat 

kiusaamattomuus, hyvä olo, kiireettömyys, hyväksytyksi tunteminen, persoonallisuuden tukeminen 

sekä riittävyys. Oppimisen tukeminen, koulun työntekijöiden jaksaminen, turvallisen aikuisen 

pysyvyys, odotusten ja vaatimusten realistisuus sekä opettajien ammattitaito puolestaan ovat 

pedagogisia ilmentymiä. 

 

Lapsen kehitystason ja kyvyt huomioiva turvallinen ympäristö tukee lapsen sosiaalista, psyykkistä 

ja fyysistä kehitystä. Turvallinen oppimisympäristö opettaa sekä yksilöllisiä että 

yhteistoiminnallisia taitoja. Positiiviset vuorovaikutuksen kokemukset suojaavat yksilöä turhilta 

negatiivisilta kokemuksilta. Toisaalta ne myös ohjaavat yksilöä käsittelemään negatiivisia 

tunteitaan. Tämä luo pohjan tasapainoiselle kehitykselle. (Fontaine, Dee Torre, Grafwallner & 

Underhill 2006.)  

 

Suomessa oppimisympäristön pitäisi olla turvallinen. Perusopetuslain (1998, 29 §) mukaan 

jokaisella opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Opetuksen 

järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi 

väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Opetuksen järjestäjän tulee myös toimeenpanna 

suunnitelma ja valvoa sen noudattamista. Lisäksi hänen tulee luoda järjestyssäännöt, joilla 

edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön 

turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Laissa määritellään myös aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvan 

lapsen oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja opintososiaalisiin etuihin (Perusopetuslaki 1998, 

48 d §). 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 18, 23–25) todetaan, että oppimisympäristön 

tulee tukea oppilaan kasvua ja oppimista. Sen on oltava fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti 

turvallinen ja tuettava oppilaan terveyttä. Oppimisympäristön tulee edistää vuorovaikutusta sekä 

ryhmässä työskentelyä. Turvalliseen oppimisympäristöön vaikuttaa erityisesti oppilashuolto, jonka 

tavoitteena on luoda terve ja turvallinen kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä 
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syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Koulujen ja kuntien oppilashuollon 

opetussuunnitelmaan tulee kirjata toimenpiteet ja työnjako kriisitilanteiden (poissaolot, 

kiusaaminen, väkivalta ja häirintä, mielenterveyskysymykset, tupakointi ja päihteiden käyttö sekä 

tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset) ehkäisemiseksi. Myös koulumatkakuljetuksissa 

tulee toteutua yleiselle turvallisuudelle asetetut tavoitteet. 

 

Hyvä oppimisympäristö on turvallinen niin oppilaille kuin opettajillekin. Heidän tulisi kohdata 

toisensa aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäristössä, joka on toiminnallinen ja innostava. 

Fyysisten tilojen tulisi olla tarkoituksenmukaisia ja viihtyisiä. (Lindfors 2011.) Lisäksi 

oppimisympäristön pitäisi Lehtosen (2011) mukaan olla rikastava yhteisö, jonka pohjana on 

luottamus. Luottamukseen tarvitaan aineellista perusturvaa ja psyykkistä turvallisuutta. Koulussa 

aineelliseen perusturvaan kuuluvat koulutilojen vakaus sekä henkilöstön, tilojen ja varustetason 

riittävyys. Tällaista perusturvaa tarvitaan psyykkisen turvallisuuden kokemiseen. Rikastavassa 

yhteisössä yksilö kokee yhteenkuuluvuutta ja yhteisö kannustaa yksilöä kohti tulevaisuutta ja 

unelmia. 

2.3.2 Turvallisuuskulttuuri 

Turvallisuuskulttuuria pidetään organisaatiokulttuuri-käsitteen sovelluksena eikä sille ole olemassa 

yhtä hyväksyttyä määritelmää. Turvallisuuskulttuuri on dynaaminen tila ja monitasoinen ilmiö, jota 

arvioitaessa tulisi huomioida sen kolme tasoa: organisatoriset ulottuvuudet, psykologiset 

ulottuvuudet ja sosiaaliset prosessit. Siihen vaikuttavat niin organisaation toimintaprosessit, 

henkilöstön kokemukset kuin työyhteisön sosiaaliset ilmiötkin. Organisaation tulisi ymmärtää 

millaista turvallinen toiminta on, millaisia vaaroja organisaation toimintaan liittyy ja miten niitä 

voidaan ehkäistä. Lisäksi organisaatiolla tulisi olla tahtoa toimia turvallisesti, ehkäistä vaarojen 

toteutumista ja edistää turvallisuutta. (Reiman, Pietikäinen & Oedewald 2008, 3, 10.) 

 

Waitisen (2011) mukaan hyvä turvallisuuskulttuuri koostuu arvoista, tietotaidosta ja käytännön 

todellisuudesta. Organisaatiossa ennakoidaan vaaroja ja välitetään aidosti turvallisuudesta. Myös 

Reimanin yms. (2008, 4) mukaan hyvässä turvallisuuskulttuurissa turvallisuutta pidetään aidosti 

tärkeänä, henkilöstöllä on edellytykset suoriutua hyvin työstään, turvallisuus ymmärretään laajasti 

ja toimintaan liittyvistä vaaroista ollaan tietoisia. Lisäksi hyvässä turvallisuuskulttuurissa perustyötä 

ja työn kohdetta hallitaan ja ymmärretään sekä turvallisuudesta otetaan vastuuta. 
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Reiman yms. (2008, 83) liittävät turvallisuuskulttuuriin käsitteet “safety” ja “security”. “Safety” 

liittyy onnettomuuksien ehkäisyyn ja tahattomasti aiheutettujen onnettomuuksien ja vammojen 

mahdollisuuteen. “Security” liittyy tahallisuuteen ja suunnitelmallisuuteen kuten terrorismiin ja 

rikollisuuteen. Turvallisuuskulttuuria saattaa heikentää liiallinen turvallisuuden tunne. Monet 

toimintaan liittyvät vaarat jäävät huomioimatta, jos organisaatiossa vallitsee subjektiivinen 

turvallisuus. 

 

Peltosen & Kalkkisen (2008) mukaan koulun turvallisuuskulttuuri syntyy vuorovaikutuksessa. Mitä 

parempi viestintäilmasto oppilaitoksessa on, sitä paremmat ovat edellytykset viestittää 

turvallisuudesta. Avoimuus, luottamus, sosiaalinen tuki ja yhteisöllisyyden rakentaminen 

edesauttavat turvallisuuskulttuurin syntymistä. Myös kodin ja koulun yhteistyö ja viestintätavat 

vaikuttavat turvallisuuskulttuuriin.  

2.3.3 Turvallisuusjohtaminen 

Turvallisuusjohtaminen on kokonaisvaltaista turvallisuuden hallintaa, jossa yhdistyy menetelmien, 

toimintatapojen ja ihmisten johtaminen. Se sisältää jatkuvaa turvallisuuden ja terveyden edistämistä 

työpaikalla. Johdon tulee olla sitoutunut turvallisuusajatteluun, jotta se saa henkilöstön mukaan 

kehittämään turvallisuuskulttuuria. Turvallisuusjohtamiseen kuuluu riskien arviointi, jonka avulla 

arvioidaan kehittämistarpeet ja ympäristötekijöiden vaikutukset. Turvallisuuskulttuuri vaikuttaa 

myös turvallisuusjohtamiseen. (Turvallisuusjohtaminen 2010, 5.) 

 

KUVIO 3.  Turvallisuusjohtamisen kehys (Turvallisuusjohtaminen 2010, 6). 
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Hyvä turvallisuusjohtaja luo turvallisuuspolitiikan työyhteisöön, määrittelee toimintavelvoitteet ja -

valtuudet, arvioi riskit sekä varmistaa osaamisen ja tiedonkulun työpaikalla. Turvallisuusjohtaminen 

vaatii myös toimivan palautejärjestelmän, jonka avulla varmistetaan käytäntöjen jatkuva 

parantaminen. Hyvä turvallisuusjohtaminen vaikuttaa positiivisesti henkilöstön sitoutumiseen, 

työilmapiiriin sekä onnettomuuksien ja tapaturmien ehkäisyyn. Turvallisuusjohtaminen kuuluu 

turvallisuushenkilöstön lisäksi jokaisen perustehtäviin. (Turvallisuusjohtaminen 2010, 6–9.)  

 

Myös Waitisen (2011) mukaan vastuu koulun turvallisuudesta kuuluu kaikille ja tämän vastuun 

ymmärtäminen tulisi saada osaksi käytännön opetus- ja kasvatustyötä. Hän kuitenkin korostaa, että 

lakisääteisesti rehtori vastaa koulun toiminnasta ja johtamisesta. Turvallisuusjohtamisen tulisi olla 

kokonaisvaltaista turvallisuuden ja terveyden edistämistä, turvallisuussuunnittelua sekä 

oppilaitoksen toiminnan jatkuvaa seurantaa. Hyvä turvallisuusjohtaja varmistaa myös henkilöstön 

osaamisen, osallistumisen ja motivoinnin.  

2.3.4 Turvallisuuskasvatus 

Turvallisuuskasvatus on turvallisuuden tuottamista kasvatuksellisin keinoin. Se on 

turvallisuuspalvelua, jossa korostuu kasvatuksen arvosidonnaisuus. Opetussuunnitelman ja 

opettajan arvomaailman tulisivat olla samansuuntaiset. Myös ihanteet ja arvostukset liittyvät 

turvallisuuskasvatukseen. Turvallisuus arvostuksena on tunne siitä, että arvot säilyvät vaikka uhkaa 

olisikin. Ihanteet edellyttävät turvallisuutta tuottavia tekoja sekä niiden pysyvyyttä. Esimerkiksi jos 

arvostuksena on turvallisuus, tulisi ihannoida ainakin väkivallattomuutta, oikeudenmukaisuutta sekä 

vastuullisuutta. Varsinaisia arvoja olisivat hyvyys, totuus sekä kauneus. (Pentti 2003, 13–20.) 

 

Myös asenteilla ja motivaatiolla on keskeinen merkitys turvallisuuskasvatuksessa. Jos asenne 

turvallisuutta kohtaan on myönteinen, motivaatio turvallisuuden kehittämiseksi kasvaa. Näin 

prosessi syvenee ja siihen liitetään arvostuksia ja arvoja. Myös suhtautuminen turvallisuusriskeihin 

riippuu asenteesta. Turvallisuuskasvatuksella voidaan tuottaa valmiuksia arvioida 

turvallisuustilanteita luotettavien kriteerien avulla. (Pentti 2003, 21–25.) 

 

Pentti (2003, 27) on luonut turvallisuutta selittävän mallin:  

TURVALLISUUS = f (LÄHTÖKOHTA x PYSYVYYS x USKOTTAVUUS). 

Mallissa turvallisuus on lähtökohdista valittujen tavoitteiden, toiminnan pysyvyyden ja tekojen 

uskottavuuden tulos. Jos pysyvyyttä ja uskottavuutta ei saavuteta, jää lähtökohtana oleva ongelma 
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ratkaisematta. Turvallisuuskasvatuksen lähtökohtia ovat muun muassa väkivallattomuus, 

terveysnäkökulmat tai lainsäädännössä määritetyt oikeudet. (Pentti 2003.) 

2.3.5 Työturvallisuus 

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. 

Työturvallisuuslaki edellyttää työn vaarojen selvittämistä ja riskien arviointia. Työnantajan täytyy 

tarkkailla työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Lisäksi hänellä on oltava 

työsuojelun toimintaohjelma, josta löytyy esimerkiksi työolosuhteiden kehittämistarpeet. 

Työnantajan ja työntekijöiden tulee yhdessä ylläpitää ja parantaa työturvallisuutta työpaikalla. 

Kouluissa lakia sovelletaan erilaisiin harjoitustöihin, työssäoppimiseen, työharjoitteluun sekä 

käytännön elämään tutustumiseen. Oppituntien teoriaopetus ei kuulu työturvallisuuslain 

soveltamisalaan. (Työturvallisuuslaki 2002, 8–9 §; Partanen & Nikula 2010, 16.) 

 

Lindforsin (2011) mukaan työturvallisuuden keskeisiä elementtejä ovat turvallisuudesta ja 

terveydestä huolehtiminen, vaarojen selvittäminen, riskien arviointi sekä ennakoiva ja korjaava 

toiminta. Hän jakaa työturvallisuuden organisatorisiin, psykologisiin ja sosiaalisiin turvallisuuden 

haasteisiin. Organisatoriseen turvallisuuteen sisältyy opettajan ja rehtorin vastuu työturvallisuuden 

toteutumisesta. Psykologinen turvallisuus koostuu yksilöiden turvallisuusmotivaatiosta ja 

työturvallisuuden osa-alueiden ymmärtämisestä. Sosiaaliseen turvallisuuteen kuuluvat luokan 

yhteiset työturvallisuushaasteet. 

 

Lisäksi Lindfors (2011) käsittelee työturvallisuutta koulun arjessa käsityön oppimisympäristön 

kautta. Teknisissä töissä työturvallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota. Useat tapaturmat ja 

oikeuskäsittelyt ovat herättäneet koulut tarkentamaan työturvallisuuteen liittyviä ohjeita. Lindfors 

pohtiikin, onko tarpeellista odottaa oikeuskäsittelyä ennen kuin työturvallisuuteen puututaan. 

Tekstiilityön tunneilla työturvallisuus on esillä harvemmin, vaikka tarvetta työturvallisuuden 

parantamiseen olisi. Koneita ja laitteita tulisi huoltaa ja seurata säännöllisesti ja niiden 

sijoittamiseen luokassa tulisi kiinnittää enemmän huomiota.  

 

Järnefeltin (2010, 1–2) mukaan koulu on työturvallisuuden oppimisympäristö, jossa käsityön 

työturvallisuuden lisäksi tulisi huomioida fysiikan, kemian ja terveystiedon sisällöt. Opettajan tulisi 

kertoa asioiden syistä ja vaikutuksista, koska tällainen tietoon perustuva varovaisuus on syvällistä. 

Kun oppilaalla on tietoa esimerkiksi sähkön ja lämpötilan vaikutuksista, hän ymmärtää paremmin 
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käyttöohjeiden ja sääntöjen tarkoituksen. Lisäksi opetuksen myönteinen ilmapiiri edesauttaa 

oppilaan uskallusta tarttua työvälineisiin olematta tietämättömän rohkea. Oppilaille tulisi luoda 

myönteinen asenne työturvallisuutta kohtaan, jotta he toimisivat turvallisesti ja ottaisivat vastuuta 

sekä itsestään, opiskelutovereistaan että työsuorituksistaan. 

2.4 Turvallisuuden edistäminen kouluissa 

2.4.1 Oppilaitosturvallisuus 

Koulujen turvallisuus ja sen edistäminen tulisi saada osaksi jokaisen suomalaisen oppilaitoksen 

arkea. Turvallisuusasiat eivät ole koulumaailmassa yhtä hyvin organisoituja kuin esimerkiksi 

yrityselämässä, missä yritysturvallisuus toimii yläkäsitteenä laajalle turvallisuuskentälle. 

Yritysturvallisuustyötä ohjaa turvallisuusjohtaminen. Sen tehtävänä on jakaa vastuuta ja organisoida 

turvallisuustoimintaa. Turvallisuuden eri osa-alueet on jaettu termien mukaan (esimerkiksi 

rikosturvallisuus, työturvallisuus, henkilöturvallisuus). Hyvä johtajuus edesauttaa termien 

hahmottamista ja saa ne osaksi jokapäiväistä yritystoimintaa. Organisoidulla 

yritysturvallisuustoiminnalla suojataan tiettyjä arvoja kuten mainetta, ympäristöä ja henkilöstöä. 

(Yritysturvallisuus EK Oy 2009.)  

 

 

KUVIO 4.  Yritysturvallisuuden osa-alueet (Yritysturvallisuus EK Oy 2009). 
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Yrityksillä on käytössään jäsennelty malli turvallisuudesta, mielestäni samankaltainen malli tulisi 

vakiinnuttaa myös koulujen käyttöön. Waitinen (2011) ehdottaa kouluille turvallisuuden 

yläkäsitteeksi termiä oppilaitosturvallisuus. Tämä termi kattaisi alleen laajan turvallisuuskentän, 

joka olisi jaettu osa-alueisiin. Näitä osa-alueita olisivat työturvallisuus, oppilashuolto, 

henkilöstöturvallisuus, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, rikosturvallisuus, tietoturvallisuus, 

oppilaitoksen toiminnan turvallisuus, ympäristöturvallisuus, pelastustoiminta, valmiussuunnittelu ja 

ulkomaan toimintojen turvallisuus. Aivan kuten yritysturvallisuudessa, turvallisuuskentän 

hahmottaminen helpottuisi ja systemaattinen lähestymistapa selkeyttäisi oppilaitosten 

tehtäväkenttää. 

 

Oppilaitosturvallisuutta edistäisi koulujen pelastussuunnitelma, joka pitäisi saada kaikkien 

suomalaisten koulujen käyttöön. Opetushallitus yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa on laatinut 

ohjeet turvallisuutta ja kriisitilanteita varten. Ohjeiden taustalla ovat valtakunnan ja kunnan tasojen 

turvallisuussuunnitelmat sekä lainsäädäntö ja normit. Koulujen pitäisi tehdä 

turvallisuuskartoituksia, mihin liittyisivät pelastussuunnitelman lisäksi henkilöstön hyvinvoinnin ja 

oppimisympäristön turvallisuuteen liittyvät kartoitukset. Pelastussuunnitelman laadinnassa tulisi 

huomioida yhteystiedot, organisaatio, vastuunjako, tehtäväjako, koulutus ja tiedottaminen. Siitä 

pitäisi löytyä ohjeet vaara- ja kriisitilanteissa toimimiseen sekä turvallisuuden ylläpitämiseen. 

(Haiko, Karvonen & Wikström 2008.) 

 

Oppilaitosturvallisuuden edistäminen on prosessi, jossa jokaisella yhteisön jäsenellä on tehtävänsä 

ja merkityksensä. Pelkkä pelastussuunnitelma ei riitä – jokaisen tulisi tuntea yhdessä sovitut 

toimintamallit ja niitä tulisi päivittää tilanteen mukaan. Myös oppilashuollolla on tärkeä merkitys 

turvallisuuden kannalta. Sen avulla voidaan kehittää koulun toimintakulttuuria, arjen hyvinvointia 

sekä yleistä ja erityistä tukea. Oppilashuollolla ehkäistään myös ongelma- ja vaaratilanteita. 

Poissaolot, kiusaaminen, väkivalta, mielenterveysongelmat ja päihteiden käyttö tulee havaita 

varhain, jotta oppilaat saavat tarvittavaa apua ja hoitoa. Kriisitilanteita varten kouluissa pitäisi olla 

kriisivalmiusryhmä, joka organisoisi toimintaa kriisitilanteessa. (Peltonen & Kalkkinen 2008.) 

 

Jotta varmistetaan oppilaiden osallisuus koulun turvallisuutta kohtaan, on ”kuuden koon malli” 

hyvä apuväline käytännön työhön. Se koostuu sanoista kartoita, korjaa, kirjaa, kouluta, kasvata ja 

kannusta. Kartoitukseen kuuluvat vaaranpaikkojen ja riskien tunnistaminen, korjaukseen yhteistyön 

rakentaminen ja riskitekijöiden korjaaminen. Kirjaamisen avulla hyödynnetään kerätty tieto ja 

kouluttamalla henkilökuntaa varmistetaan ensiapuvalmius. Kasvatukseen kuuluvat erilaiset 
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teemapäivät ja kannustus edistää myönteisen asenteen syntymistä turvallisuutta kohtaan. (Peltonen 

& Kalkkinen 2008.) 

2.4.2 Turvallisuushankkeet 

Koulujen turvallisuuteen on kiinnitetty viime vuosina enemmän huomiota kuin ennen. 

Koulusurmaajat järkyttivät suomalaisia kahdesti ja todistivat, että Suomi ei ole enää eristäytynyt 

pieni maa, jossa kaikki elävät sovussa. Halusin tutustua erilaisiin turvallisuutta edistäviin 

hankkeisiin, jotta voin hyödyntää niitä tulevassa luokanopettajan työssäni. Uskon, että koulujen 

turvallisuutta voidaan edistää yhdessä eri hankkeiden avulla. Hankkeita on paljon ja ne pitäisi saada 

jokaisen opetusalalla työskentelevän henkilön tietoisuuteen. Luettelen seuraavaksi erilaisia 

hankkeita ja niiden pääpiirteitä. 

 

Myllö (2011) on toteuttanut 8.-luokkalaisille turvallisuuskurssin ja turvallisuusiltakoulun ja saanut 

hankkeesta hyviä tuloksia. Hankkeen tavoitteena on kehittää koulun turvallisuuskulttuuria ja 

oppilaiden henkilökohtaisia taitoja turvallisuusasioissa. Toimintatavat ovat toiminnallisia, 

yhteisöllisiä, vastuullisia ja myönteisiä. Näiden avulla vahvistetaan oppilaiden minäkuvaa ja 

itsetuntoa sekä luodaan yhdessä turvallinen ilmapiiri kouluun. Oppilaat saavat tietoa hätäensiavusta, 

liikenneturvallisuudesta, väkivaltatilanteista, paloturvallisuudesta ja muista turvallisuuteen 

liittyvistä asioista. 

 

Somerkosken (2011) mukaan koulujen paloturvallisuutta voidaan edistää ehkäisevällä toiminnalla. 

Esimerkiksi koulujen järjestyssääntöihin tulisi laittaa pykälä tulentekovälineiden kiellosta. Koulujen 

tulisi olla tarkkana oppilaiden kanssa, jotka omistavat tulentekovälineitä ja joilla on käytöshäiriö. 

Tämä yhtälö ennustaa todennäköisesti luvatonta tulen käsittelyä. Suomessa on käynnistynyt 

tulipysäkki -hanke, jonka avulla pyritään puuttumaan luvattomaan sytyttelyyn. Hankkeessa ovat 

mukana poliisi sekä sosiaali-, terveys-, pelastus- ja kouluviranomaiset. Hankkeeseen sisältyy 

ohjelma, jossa keskustellaan yhdessä sytyttelijän ja hänen vanhempiensa kanssa.  

 

Koulujen ennaltaehkäisevää toimintaa korostaa myös Heiskanen (2011). Hän kertoo poliisin TEPO 

-hankkeesta, jossa tehdään yhteistyötä eri koulujen kanssa. Hankkeessa pyritään kehittämään arjen 

turvallisuutta, ennaltaehkäisemään rikollisia uhkakuvia ja palauttamaan työrauha kouluun. 

Ennaltaehkäisevän toiminnan kannalta hän mainitsee koulujen pelastussuunnitelman ja 

kriisisuunnitelman merkityksen, turvallisuussuunnittelun, työhyvinvoinnin, syrjäytymisen 
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estämisen, kiusaamisen estämisen ja mielenterveystyön. Hän painottaa varhaisen puuttumisen 

strategiaa – koulujen pitäisi saada valmiit toimintamallit helpottamaan ongelmien ratkaisua 

käytännössä. Lisäksi kouluille tulisi nimetä turvavastaavat. 

 

Korppas (2011) on mukana Turun opetustoimen hankkeessa ”safe and active schoolday”. Hankkeen 

tarkoituksena on edistää lasten turvallista ja aktiivista elämäntapaa koulupäivän aikana ja sen 

ulkopuolella. Koulut voivat tukea lasten aktiivisuutta järjestämällä oppituntien jälkeistä 

harrastustoimintaa sekä välituntitoimintaa. Lapsilla tulisi olla luottamukselliset suhteet opettajiin ja 

heidän tulisi kokea onnistumisia. Lisäksi luokissa olisi hyvä olla sisäinen yhteisöllisyys, jossa 

tuetaan yksinäisiä. Turvallisuuskokemuksen kannalta turvallisilla aikuisilla ja valvonnalla on 

merkitystä. Tästä syystä yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeää. Erityisen tärkeää olisi tukea niitä 

lapsia, jotka eivät harrasta mitään ja viihtyvät kotona paljon television ääressä.  

 

Nevala (2010) on luonut Liikkeelle! -hankkeen, joka pyrkii kehittämään koulun rakenteita ja 

toimintakulttuuria kohti tutkivaa ja yhteistoiminnallista oppimisympäristöä. Sisällöt ja motivaatio 

oppimiseen löydetään lähiympäristöstä. Hankkeen pedagogisia tavoitteita ovat yhteistyön 

tiivistäminen eri oppiaineiden sekä koulun ja muun yhteiskunnan välillä, oppimisympäristöjen 

monipuolistaminen, tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen, koulun ja nuorten 

arkitodellisuuden välisen kuilun kaventaminen sekä nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen 

tukeminen.   

 

Marjanen (2011) on mukana LAUREA -ammattikorkeakoulun projektissa, jossa kehitetään 

työkaluja tukemaan lasten ja nuorten hyvää arkea. Projekti on tuottanut turvallisuutta edistäviä 

materiaaleja, jotka sopivat hyvin koulujen arkeen. Näitä ovat esimerkiksi virtuaaliset turvapelit 

alkuopetukseen sekä valmiit toiminnalliset turvallisuusoppitunnit. Lisäksi projekti on tuottanut 

paljon pelejä, joiden avulla voidaan tukea lasten sosiaalis-emotionaalista kehitystä (esimerkiksi 

tunnesanat ja konkkaronkka -peli). 

 

Opetusministeriön rahoituksella on toteutettu KiVa Koulu -hanke eli toimintamalli 

koulukiusaamisen vähentämiseksi. Se on kehitetty vuosina 2006–2009 Turun yliopiston 

psykologian laitoksella kiusaamista koskevan tutkimustiedon sekä aikaisempien interventio-

ohjelmien pohjalta. Lyhenne KiVa muodostuu sanoista kiusaamisen vastainen tai kiusaamista 

vastustava. (Salmivalli, Pöyhönen & Kaukiainen 2009, 4–6.)  
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Ohjelmalla on neljä ominaispiirrettä, joita ovat monipuolinen ja käytännönläheinen materiaali, 

virtuaalinen oppimisympäristö, koko ryhmään vaikuttaminen sekä kokonaisvaltaisuus. 

Monipuolinen materiaali on suunnattu opettajille, oppilaille ja vanhemmille. Virtuaalisessa 

oppimisympäristössä hyödynnetään tietokonepelejä ja verkkoympäristöä. Koko ryhmä huomioidaan 

korostamalla jokaisen oppilaan vastuuta yhteisestä hyvinvoinnista. Kokonaisvaltaisuudella 

tarkoitetaan toimenpidekokonaisuutta, johon sisältyy sekä yleisiä (kaikki oppilaat) että 

kohdennettuja (kiusaamiseen osallistuneet, kiusattu) toimia. (Salmivalli, Pöyhönen & Kaukiainen 

2009, 6.) 

 

Lions Quest – yhdessä kasvamisen ohjelma on kehitetty edistämään turvallisuutta ja terveyttä sekä 

ennaltaehkäisemään ongelmia. Ohjelman keskeisenä teemana on ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä 

kasvaminen. Valmiit oppituntiehdotukset on jaettu viiteen teemaan: turvallinen ryhmä, 

itseluottamus ja päätöksenteko, vuorovaikutus, tunteet ja terveys. Ohjelma opettaa elämisen taitoja 

ja tukee tervettä kasvua. Ohjelma on kehitetty Yhdysvalloissa ja se on käytössä kouluissa ympäri 

maailmaa. (Lions Quest 2011.)  

 

Kuusela & Lintunen (2010, 134–136) ovat tutkineet auttaako Lions Quest -ohjelma opettajia 

kasvatustyössä, kurinpidossa ja opetuksessa. Tulokset olivat hyviä. Oppilaat ymmärsivät miten 

omat sanat vaikuttavat muihin ja heidän yhteistyö-, kuuntelu- ja neuvottelutaitonsa paranivat. 

Lisäksi he ottivat enemmän vastuuta kotitehtävistään. Ohjelma vaikutti ryhmään vahvistamalla 

myönteistä ilmapiiriä sekä lisäämällä tukea ja kannustusta. Opettajien itsetuntemus ja 

oppilaantuntemus lisääntyi ohjelman myötä. Lions Questin myötä opettajat kokivat kehittyneensä 

palautteen antamisen ja turvallisen ryhmän luomisen taidoissa. Ohjelman myötä myös koko 

kouluyhteisön ilmapiiri parani. 

 

Yhteispeli -hankkeessa kehitetään työvälineitä tukemaan lasten kasvua sekä helpottamaan opettajan 

työtä. Päämääränä on tukea yhdessä toimimisen taitojen kehittymistä lapsilla, työntekijöillä sekä 

kodin ja koulun välillä. Hankkeen avulla pyritään kehittämään tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja 

estämään tulevia ongelmia kuten yksinäisyyttä, syrjäytymistä, päihdeongelmia ja 

mielenterveysongelmia. Yhdessä toimimisen taitoja opetellaan muun opiskelun ohessa. Opeteltavia 

teemoja ovat muun muassa ymmärrys itsestä ja muista, vastuullinen ja toisia kunnioittava toiminta, 

päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutaidot sekä vuorovaikuttamisen taidot. (Kampman 2010, 197–

203.) 
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Friends on kouluissa toteutettava ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä sekä mielenterveyttä 

edistävä ohjelma. Se on Maailman terveysjärjestön (WHO) hyväksymä ja yksi laajimmin tutkituista 

maailmanlaajuisista mielenterveyden häiriöitä ennaltaehkäisevistä ohjelmista. Ohjelma perustuu 

vertais- ja kokemukselliseen oppimiseen, rohkaisee osallistujia oppimaan kokemuksistaan ja 

kannustaa aktiiviseen osallistumiseen. Tunneilla tehdään ryhmätöitä, toiminnallisia harjoitteita ja 

keskustellaan. Friends -sanan jokainen kirjain tarkoittaa yhtä opittavaa taitoja: F: fiilikset, R: 

rentoutuminen, I: itse osaan ja voin vaikuttaa olooni, E: etsi ratkaisuja askel askeleelta, N: nyt on 

palkinnon aika, D: duunaa harjoituksia, S: sinut itsesi kanssa – pysy rauhallisena. (Tuominiemi 

2010, 219–220.) 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

3.1 Tutkimuskysymykset 

Haen vastausta kolmeen tutkimuskysymykseen: 

1. Millainen on turvallinen koulu oppilaiden mielestä? 

2. Mitkä tekijät tekevät koulusta turvattoman? 

3. Mitkä tekijät lisäävät turvallisuuden tunnetta koulussa? 

3.2 Aineiston hankinta 

Tutkimus on toteutettu yhdellä tamperelaisella oppilaitoksella vuosina 2009–2010. Koulun opettajat 

toteuttivat tutkimuksen omilla tunneillaan ohjeiden mukaisesti. Mukana olivat luokka-asteet 1–9. 

Aineiston on hankkinut alun perin graduohjaajani Eija Syrjäläinen. Hän on ollut mukana 

Tampereen kaupungin turvallisuusprojektissa, jossa selvitettiin huoltajien, henkilökunnan sekä 

oppilaiden käsityksiä koulun turvallisuudesta Tampereella.  

 

Tutkimukseni kohteena ovat kyseisen koulun 6.–9.-luokkalaiset oppilaat. Aineisto on narratiivinen 

ja se selvittää lasten ja nuorten näkökulmia turvallisesta koulusta. Kirjoitelmien apuna oli 

ohjeellinen otsikko ”Turvallinen koulupäivä”. Oppilaille annettiin myös apukysymyksiä 

kirjoittamiseen. Näitä kysymyksiä olivat: ”Millainen kaveripiiri tuo hyvää mieltä ja turvallisuuden 

tunnetta? Mitä on mukava, mielekäs ja turvallinen tekeminen välitunnilla, koulumatkalla, kerhossa? 

Millainen on mukava ja oppimista edesauttava oppitunti?”.  Kertomuksista välittyy heidän oma 

kokemusmaailmansa. He ovat saaneet kirjoittaa anonyymisti ajatuksiaan ylös, jotta jokaisen 

henkilökohtainen mielipide turvallisesta koulusta saadaan esiin. 

 

Heikkisen (2001, 116) mukaan narratiivinen tutkimus kohdistaa huomionsa kertomuksiin tiedon 

välittäjinä. Tästä syystä tutkimukseni otos koostuu vain vanhempien oppilaiden kirjoitelmista. 

Heidän tarinansa olivat sisällöltään rikkaampia kuin pienten oppilaiden. Alempien luokka-asteiden 

oppilaat eivät kyenneet kertomaan tarinaa, vaan he luettelivat mielipiteitään turvallisesta koulusta. 
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Aineiston analyysin kannalta oli parasta, että kertomukset on kirjoitettu mahdollisimman 

syvällisesti. 

 

Valitsin valmiin aineiston, koska se oli vastauksiltaan kattava ja aiheeltaan kiinnostava. Kukaan ei 

ollut vielä analysoinut kyseisen koulun vastauksia, joten päätin ottaa ne vastuulleni. 

Sekundaariaineistoon turvautuessa tulee Eskolan & Suorannan (1998, 119) mukaan suunnata 

aineiston keruusta säästyneet voimat tulkinnalliseen työhön. Tähän pyrin myös omassa työssäni. 

Oppilaiden kertomukset sisältävät arvokasta tietoa koulun turvallisuudesta. Ne ansaitsevat tulla 

kuulluksi. 

3.3 Tutkimusmenetelmät 

3.3.1 Kvalitatiivinen viitekehys 

Tutkimukseni on osa kvalitatiivista eli laadullista tutkimussuuntausta. Tein kandidaatin työni 

kvantitatiivisesti, koska se sopi parhaiten kyseisen aiheen tutkimiseen. Huomasin kuitenkin työtä 

tehdessäni kaipaavani syvällisempää tulkintaa. Olisin halunnut ymmärtää vastauksia paremmin ja 

löytää rivien välistä erilaisia merkityksiä. Eskolan & Suorannan (1998, 20) mukaan laadullisessa 

tutkimuksessa tutkijan asema on keskeisempi kuin määrällisessä tutkimuksessa. Tutkijan tulee 

käyttää mielikuvitustaan ja kokeilla erilaisia menetelmällisiä ratkaisuja. Saatuani kandidaatin työni 

valmiiksi päätin, että pro graduni tulee olemaan laadullinen tutkimus. Halusin löytää aiheen, joka on 

ajankohtainen ja liittyy koulun hyvinvointiin tai turvallisuuteen. Graduohjaajani Eija Syrjäläisen 

aineisto koulun turvallisuudesta sopi tähän täydellisesti. 

 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. 

Kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja siitä halutaan löytää tosiasioita. 

Tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja aineistoa tarkastellaan monitahoisesti sekä 

yksityiskohtaisesti. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita kielen piirteistä, säännönmukaisuuksien 

keksimisestä, tekstin tai toiminnan ymmärtämisestä sekä reflektiosta. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 1997, 160–168.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan merkityksiä, joita tutkittavat henkilöt antavat ilmiöille. Se on 

oppimisprosessi, jossa tutkijan tietoisuus tarkasteltavasta ilmiöstä kasvaa koko prosessin ajan. 

(Kiviniemi 2001, 74–75.) Näin tapahtui myös minulle, jolle turvallisuus tuntui aluksi sekavalta, ei-
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jäsennellyltä käsitteeltä. Tutkimuksen edetessä turvallisuuden eri kentät selkenivät kuin itsestään. 

Tämä johtui todennäköisesti siitä, että laadullisessa tutkimuksessa tulkinta jakautuu koko 

tutkimusprosessiin (Eskola & Suoranta 1998, 16). Tällainen tutkimuksen prosessiluontoisuus 

(Kiviniemi 2001, 77) helpotti työn tekemistä. Kaiken ei täytynyt olla heti valmista, vaan työ kehittyi 

vähitellen. 

 

Kvalitatiivinen tutkimus sisältää lukuisia eri merkityksiä ja tutkimuksen lajeja. Tutkimuksen 

lähtökohdat perustuvat erilaisiin metodologisen ajattelun koulukuntiin kuten fenomenologiaan tai 

etnometodologiaan ja tutkimuksen lähestymistapoja on erilaisia kuten etnografia tai 

diskurssianalyysi. Lisäksi tutkimuksen suuntaukset voivat olla esimerkiksi tulkinnallisia tai 

kokemuksellisia.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 162–163.)  

 

Oma tutkimukseni on narratiivinen tapaustutkimus ja aineiston analyysissa käytän 

sisällönanalyysia. Koska tutkimukseni kohteena on koulu ja koulut ovat täynnä tarinoita, on 

narratiivien tutkiminen luonnollisin tapa ymmärtää yksittäisiä kokemuksia (Syrjälä 2001, 209). 

Tapaustutkimuksessa pyritään tutkimaan yhtä tapausta (yhden koulun turvallisuus) perusteellisesti. 

Näin pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia tuotetaan yksityiskohtaista tietoa. 

Tapaustutkimus sopii myös sisällönanalyysiin, koska siinä kerätystä aineistosta rakennetaan 

monipuolinen kuva kyseisestä tapauksesta. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159–160.) 

3.3.2 Sisällönanalyysi 

Turvallisuus käsitteenä on jakautunut monien tieteenalojen alle. Turvallisuuksia on monia, 

turvallisuus ei voi olla yksi ja sama. (Turvallisuuden tutkimuksen ohjelma 2010, 7.) Tästä syystä 

minulla ei ole käytössä yhtä suurta teoriaa vaan useita pieniä teorioita. Eskolan (2001, 138) mukaan 

tällainen tutkimus on aineistopohjaista, jossa erilaiset teoriat ja käsitteet toimivat tulkintakehyksinä. 

Uusia teorioita otetaan mukaan pitkin matkaa.  

 

Aineistolähtöisessä analyysissa teoria pyritään konstruoimaan aineistosta (Eskola 2001, 136). 

Kiviniemen (2001, 68) mukaan aineiston analyysissa pyritään kokonaisvaltaisuuteen. Aineistosta 

etsitään ne teemat, jotka ovat tutkittavan ilmiön kannalta merkityksellisiä. Eskolan & Suorannan 

(1998, 187–188) mielestä aineistolähtöisyys on jossain määrin mukana kaikessa tutkimuksessa. 

Analyysin tuloksena voi olla malli, joka on sopusoinnissa koko aineiston kanssa. 
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Tuomi & Sarajärvi (2009, 91–108) määrittelevät sisällönanalyysin menettelytavaksi, jolla voidaan 

analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Se on tekstianalyysia, jossa tutkittavasta 

ilmiöstä pyritään saamaan tiivistetty kuvaus ja sitä voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen 

perinteissä. Sisällönanalyysilla pyritään järjestämään aineisto selkeään muotoon kadottamatta sen 

sisältämää informaatiota. Hajanaisesta aineistosta on tarkoituksena luoda yhtenäistä informaatiota, 

jotta voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. 

 

Sisällönanalyysi voi olla joko induktiivista eli aineistolähtöistä tai deduktiivista eli teoriaohjaavaa 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 107–113). Omassa työssäni käytän induktiivista, aineistolähtöistä 

sisällönanalyysia. Etenen tulkinnassa yksittäisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä 

tutkittavasta ilmiöstä eli koulun turvallisuudesta. Järjestelen turvallisuuden osa-alueet yläluokiksi ja 

alaluokiksi. Tavoitteena on teorian ja empirian välinen vuoropuhelu, jossa huomioidaan eri 

tieteenalojen näkemykset. 

3.3.3 Narratiivisuus 

Narratiivinen lähestymistapa ei ole yhtenäinen teoreettis-metodologinen suuntaus, vaan hajanainen 

muodostelma kertomuksiin liittyvää tutkimusta.  Se jakautuu eri tieteiden välille ja yhdistävänä 

tekijänä on tarinan, kertomuksen tai narratiivin käsite. Aineisto koostuu näistä kirjoitetuista tai 

puhutuista tarinoista. Käsitteistö on kirjavaa ja käsitteet voidaan ymmärtää eri tavoin. Tarinalla 

voidaan tarkoittaa kaunokirjallisia tuotteita, suullisesti kerrottuja tarinoita tai elävän elämän 

episodeja. Kertomuksella tarkoitetaan tarinan esitystä merkkien muodossa ja kerronta voi tapahtua 

elokuvan, näytelmän tai yksittäisen kuvan avulla. (Heikkinen 2001; Hänninen 2000, 14–15; 

Hänninen & Valkonen 1998; Laitinen & Uusitalo 2008.) Tutkimuksessani kutsun oppilaiden 

kertomuksia kirjoitelmiksi, koska kirjoitelma kuvaa parhaiten sisällöltään ja laajuudeltaan 

vaihtelevia tuotoksia. 

 

Polkinghornen (1995, 6–8) mukaan narratiivisuutta voidaan tutkia kahdella eri tavalla. Hän jakaa 

narratiivisuuden kahteen kategoriaan: narratiiviseen analyysiin (narrative analysis) ja narratiivien 

analyysiin (analysis of narratives). Narratiivisessa analyysissa tuotetaan uusia kertomuksia aineiston 

kertomusten perusteella. Narratiivien analyysissa kertomuksia luokitellaan erillisiin luokkiin 

esimerkiksi tapaustyyppien tai kategorioiden avulla. Myös Lieblich yms. (1998) jakavat 

narratiivisen analyysin kahteen näkökulmaan: holistiseen ja kategoriseen. Holistisessa 

lähestymistavassa narratiivi analysoidaan kokonaisuutena, kategorisessa lähestymistavassa 
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kertomukset jaetaan osiin ja tiettyyn kategoriaan kuuluvat aiheet kootaan yhteen. Tutkimuksessani 

käytän narratiivien analyysia ja lähestymistapa on kategorinen. Kokoan kertomusten aiheet 

kategorioiksi ja analysoin eri aiheet omissa kategorioissaan. 

 

Tutkimuksessani yksilöt antavat merkityksiä tutkittaville asioille tarinoidensa kautta. Näin on myös 

narratiivisessa tutkimuksessa. Huomio keskittyy ihmisten autenttisiin kertomuksiin, joille tutkija ja 

tutkittavat luovat yhdessä merkityksiä. Narratiivinen tutkimus ei pyri objektiiviseen tai 

yleistettävään tietoon, vaan subjektiiviseen ja paikalliseen tietoon. Ihmisten äänet pääsevät 

kuuluviin ja tieto muodostuu pienistä kertomuksista. (Heikkinen 2001, 129–130.) 
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4 AINEISTON ANALYYSI 

Narratiivisesta aineistosta nousi esiin monia mielenkiintoisia kirjoitelmia koulun turvallisuudesta. 

Lapset ja nuoret kirjoittivat avoimesti siitä, millainen on heidän mielestään turvallinen koulu. 

Suurin osa lapsista käsitteli aihetta omien kokemustensa kautta, muutamat ajattelivat koulun 

turvallisuutta laajemmin. Heidän kirjoitelmissaan käsiteltiin yhteiskunnallisia tapahtumia kuten 

koulusurmia. 

 

Aineistopohjainen analyysitapa mahdollisti koulun turvallisuuden käsittelyn lasten ja nuorten 

näkökulmasta. Kirjoitelmissa esiintyi samankaltaisia näkökulmia, joiden perusteella muodostin 

yläluokkia koulun turvallisuudelle. Näitä yläluokkia ovat fyysinen, psyykkinen, pedagoginen ja 

sosiaalinen turvallisuus. Jokaiseen yläluokkaan löytyi erilaisia alaluokkia, joihin sijoitin oppilaiden 

tarinat.  

 

Fyysisen turvallisuuden alaluokkia ovat paloturvallisuus ja vaaratilanteet, väkivalta, ilkivalta ja 

varkaudet sekä koulurakennus, koulutilat ja ympäristö. Psyykkistä turvallisuutta käsittelevät 

kirjoitelmat kokosin yhteen alaluokkaan, joka koostuu identiteetistä, pysyvyydestä ja 

koskemattomuudesta. Pedagoginen turvallisuus puolestaan koostuu opettajista ja muusta 

henkilökunnasta, säännöistä ja rangaistuksista sekä opetuksen järjestämisestä. Sosiaaliseen 

turvallisuuteen sisältyvät koulukiusaaminen, syrjintä ja tasa-arvo, käytöstavat sekä vertaistuki. 

 

Muodostin näistä ylä- ja alaluokista seuraavanlaisen mallin: 
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KUVIO 5.  Malli turvallisesta koulusta – yhteenveto oppilaiden näkemyksistä. 
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5 TULOKSET 

5.1 Fyysinen turvallisuus 

5.1.1 Paloturvallisuus ja vaaratilanteet 

Palokuoleman riski Suomessa on länsimaiden suurimpia. Vuosittain tulipaloja on maassamme noin 

15 000 ja niissä kuolee noin sata ihmistä. Palovahinkokorvaukset ovat yli sata miljoonaa euroa. 

(Waitinen & Ripatti 2009, 15.) Oppilaitokset ovat suuren henkilömäärän ja monipuolisen toiminnan 

johdosta riskikohteita (Jaakkola 1998, 110). Tästä syystä paloturvallisuuteen tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota myös kouluissa. 

 

Oppilaitosten tulee laatia lakisääteinen pelastussuunnitelma normaaliajan toimintaa varten. 

Pelastussuunnitelmasta tulee käydä ilmi muun muassa poistumismahdollisuudet kuten 

uloskäytävien sijainnit ja sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt sekä ohjeet onnettomuus-, 

vaara- ja vahinkotilanteita varten. (Waitinen & Ripatti 2009, 8.) Näihin asioihin kiinnittää 

huomionsa myös 8. luokkalainen oppilas: 

Mielestäni turvallisessa koulussa on hyvät ja toimivat palohälyttimet yms. ja selkeät 

ohjeet käytävillä ja luokissa, miten toimia, jos tulee vaikka tulipalo. Paloharjoituksia 

voisi pitää myös joskus. Turvallinen koulu on sellainen, minne voi mennä 

tuntemattaan oloaan turvattomaksi. Turvallisen koulun opettajat ovat ymmärtäväisiä 

ja tietävät, miten toimia hätätilanteessa. 

 

Palovaroittimella on merkittävä rooli tulipalojen ennaltaehkäisijänä. Jaakkolan (1998, 165) mukaan 

palovaroitin on paras henkivakuutus palon sattuessa. Hän kirjoittaa amerikkalaisista kodeista, joissa 

kaksi kolmesta palokuolemasta tapahtuu asunnoissa, joissa ei ole palovaroitinta. Suomessa ei hänen 

mukaansa ole raportoitu palokuolemista asunnoissa, joissa olisi ollut toimintakuntoinen 

palovaroitin.  
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Oppilas toivoo paloharjoituksia turvalliseen kouluun. Oletan hänen tarkoittaneen paloharjoituksilla 

alkusammutustaitojen harjoittelua sekä poistumisharjoituksia. Molempien harjoittelu oppilaitoksissa 

on tärkeää (Waitinen & Ripatti 2009; Jaakkola 1998). Lain mukaan oppilaitoksista tulee löytyä 

alkusammutusvälineet. Oikein valitut alkusammutusvälineet ovat tulipalotilanteessa ehdottoman 

tärkeitä. Niiden käyttöä tulisi harjoitella osaavan pelastusalan ammattilaisen avustuksella. (Waitinen 

& Ripatti 2009.) Jaakkolan (1998, 112–113) mukaan koulujen pitäisi järjestää poistumisharjoituksia 

mahdollisimman todenmukaisina palokunnan avulla. Koulun johdon tulee tiedottaa tällaisesta 

harjoituksesta oppilaille etukäteen. Poistumisharjoituksen avulla opitaan oikeanlainen toiminta 

tulipalotilanteessa.  

  

Myös 9. luokkalainen oppilas kuvaa kirjoitelmassaan samankaltaisia asioita: 

Turvallisessa koulussa on paloturvallisuus kunnossa eli palohälyttimet toimivat ja 

poistumistiet ovat kunnossa. Siellä on säännöt joita noudatetaan ja jos niitä ei 

noudateta niin tulisi kunnon rangaistukset. 

 

Oppilaan mielestä sääntöjen laiminlyönnistä pitäisi saada kunnollinen rangaistus. Olen samaa 

mieltä siitä, että esimerkiksi tulen käytöstä koulualueella pitäisi saada rangaistus. Tällaiset leikit 

voivat johtaa vaaratilanteeseen. Jaakkola (1998) kirjoittaa ruotsalaisesta tutkimuksesta, jonka 

mukaan tulella leikkiminen yleistyy iän lisääntyessä. Alaluokkalaisista joka viides ja 

yläluokkalaisista neljä viidestä on ainakin kerran leikkinyt tulella. Joka kymmenenneltä oppilaalta 

tuli on karannut siihen pisteeseen, että apuun on tarvittu kavereita, vanhempia tai palokuntaa. Hänen 

mielestään kieltosanat eivät auta oppimista, joten palontorjuntavalistuksen tulisi olla mielekästä ja 

lapsille täytyisi antaa mahdollisuus oppia toiminnan kautta. 

 

8. luokkalainen oppilas kirjoittaa paloturvallisuuden lisäksi muista vaaratilanteista ja niiden 

ehkäisemisestä: 

Koulussa tulee olla selkeät ohjeet, miten vaaratilanteessa toimitaan. Ja tälläisiä 

vaaratilanteitahan voi tulla esimerkiksi kemian tunneilla, kun käsitellään tulta, 

tehdään kokeita kaikenlaisilla aineilla. Tai sitten vaaratilanne voi olla isompi tapaus, 

nopeasti leviävä tulipalo, tai sellainen koulusurmaaja, jollaisia on pariin otteeseen 

kouluihin astellut.  

 

Oppilaan lisäksi myös monet muut nuoret nostivat esiin koulusurmaajat ja heidän järkyttävät 

tekonsa. Oppilas kirjoittaa, että koulussa tulee olla selkeät ohjeet toimintaan vaaratilanteessa. 
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Valosen (2011) mukaan pelastautuminen kouluammuskeluista oli improvisoitua ja epävarmaa. Hän 

ehdottaakin parempaa suunnitelmallisuutta kouluihin. Riskit tulee tunnistaa ja ne pitää 

ennaltaehkäistä, tekniset järjestelyt pitää laittaa kuntoon sekä kouluihin pitää saada muutama 

omatoimisen pelastautumisen malli eri tilanteisiin. 

 

Partasen & Nikulan (2010, 2–3) mukaan uhka- ja vaaratilanteisiin varautumisen tulee perustua 

riskien kartoittamiseen ja arviointiin. Tämä vaatii suunnittelua ja yhteistyötä. Myös jälkihoitoa tulee 

tällaisten tragedioiden jälkeen tarjota sekä opiskelijoille että henkilöstölle. Suomessa on käynnissä 

erilaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ennaltaehkäistä väkivallantekoja ja lisätä 

viranomaisten toimintavalmiutta. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa hanke 

turvallisuusopetuksen järjestämisestä perusopetuksessa sekä korkeakoulujen turvallisuushanke.  

5.1.2 Väkivalta, ilkivalta ja varkaudet 

Kääriäisen (2008, 25–26) mukaan väkivalta on noussut viime vuosina Suomen kansalliseksi 

ongelmaksi. Erityisesti henkirikollisuuden osalta Suomi on yksi läntisen Euroopan väkivaltaisimpia 

yhteiskuntia. Nämä luvut perustuvat pääosin aikuisväen rikoksiin. Suuntaus on onneksi herättänyt 

halun selvittää lasten ja nuorten väkivaltaa. Ellosen ja Kääriäisen (2008, 32–39) lasten ja nuorten 

väkivaltakokemuksia koskevassa tutkimuksessa 9. luokan pojista yli puolet ilmoittaa kokeneensa 

väkivaltaa tai sen uhkaa. 9. luokan tytöistä väkivaltaa tai sen uhkaa oli kokenut 29 %.  

 

Tutkimuksessani 7. luokkalainen oppilas nostaa esiin mahdollisen väkivaltatapauksen koulustaan: 

Meidän koulussa on paljon leijoja jätkiä, jotka luulevat omistavansa koulun. Kaksi 

nimeä nousee selvimmin esiin. Olen jopa kuullut että toinen niistä ”kingeistä” on 

hakannut koulun oppilaan vapaa-ajalla. Tämä hakkaamis asia on nostanut esiin 

itsessä ja monissa muissa epäluuloja. Joten tämä turvallinen koulu asia oli hyvä syy 

miettiä miten asiat ovat, ja kyseenalaistanut oman koulun.  

 

Jos tämä tapaus olisi tapahtunut aikuisten kesken, olisi kyseessä ollut rangaistava pahoinpitely. 

Suomen rikoslain (1889, luku 21, 5 §) mukaan se, joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa, 

aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedottomaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon 

tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin ei ryhdytä 

tapauksissa, joissa tekijä on alle 15-vuotias (Kääriäinen 2008, 26). 
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Toinen 7. luokkalainen oppilas nostaa esiin ilkivallan ja varkaudet koulussa: 

Turvallisessa koulussa voisi olla enemmän vartiointia, kuten lisätä turvakameroita ja 

valvovia opettajia. Jos valvontaa lisättäisiin oppilaat uskaltaisivat tehdä enemmän 

asioita, kuten tulla pyörällä kouluun pelkäämättä että kumit puhkaistaan, tai jättää 

takin naulakkoon ilman varkauden pelkoa. 

 

Oppilas ehdottaa turvakameroiden ja vartioinnin käyttöönottoa kouluunsa. Helsingissä osa kouluista 

käyttää valvontakameroita ja vartiointipalveluja. Valitettavasti näiden palveluiden kustannukset 

ovat niin suuret, että ne ovat vain yksi keino taistella vahingontekoja vastaan. (Waitinen & Ripatti 

2009, 46.) 

 

Rikoslain (1889, luku 35, 1 §) mukaan oppilaan kuvaama tilanne pyörän kumien puhkaisemisesta 

on vahingonteko. Joka oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, on tuomittava 

vahingonteosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Vahingontekoa on kaikki 

yksityisen tai julkisen omaisuuden oikeudeton hävittäminen, vahingoittaminen, turmeleminen, 

likaaminen tai rikkominen (Waitinen & Ripatti 2009, 46). 

 

Varkaudesta on kyse silloin, kun joku anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta (Rikoslaki 1889, 

luku 28, 1 §). Jos varkauden arvo on vähäinen, kuten takin varastaminen naulakosta, määritellään 

rikos näpistykseksi. Rikoksentekijä voidaan tuomita näpistyksestä sakkoon.  (Rikoslaki 1889, luku 

28, 3 §.) Ristiriita on mielestäni siinä, että takki ei ole omistajan hallinnassa, koska koulu kieltää 

sen. Jos kyseinen oppilas todella pelkää takkinsa varastamista, tulisi koulun sääntö takkien 

jättämisestä naulakkoon miettiä uudestaan. Jos varkauksia tai näpistyksiä tapahtuu usein eikä tekijää 

saada kiinni, pitäisi koulun turvata oppilaiden omaisuus paremmin.  

 

Varkauden kohteeksi ja varkausyrityksen todistajaksi on joutunut myös 9. luokkalainen oppilas: 

Varkauksiakin koulussa tapahtuu, sellaisenkin tapauksen olen nähnyt kun kaverini 

pyörä varastettiin koulun pihasta, näin ikkunasta kun joku tuntematon heppu kävi vain 

hakemassa sen ja lähti polkemaan. Pari tuntia pyörä siitä oli poissa ja kaverini oli 

huolissaan, kuitenkin koulun päätyttyä pyörä oli taas paikallaan. En ihan ymmärtänyt 

varkauden motiivia, varastaa yli 700 euron pyörän ja sitten palauttaa se takaisin. 

Itseltäni on yksi pyörä varastettu koulu päivän aikana. Ei ole sen jälkeen näkynyt. 

 

Myös toinen 9. luokkalainen oppilas kirjoittaa varkauksista ja ilkivallasta koulussa: 
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Toinen ikävä asia on varastelu, joka on erittäin masentavaa. Sitäkin esiintyy aivan 

liian paljon nykyään kouluissa. Myös toisen omaisuuden kuten pyörien sabotoiminen 

on vanhastaan tuttua ikävää ilkivaltaa. Jos näistä edellä mainituista edes puolet 

saataisiin karsittua, olisi koulu jo huomattavasti parempi paikka olla. 

 

Oppilaan mukaan varastelua ja ilkivaltaa tapahtuu kouluissa usein. Tämä on huolestuttavaa ja 

valitettavaa. Mieleeni herääkin kysymys siitä, onko koulun henkilökunta tietoinen kaikista koulussa 

tapahtuvista teoista. Oppilas on yläkoululainen ja yläluokilla opetus ei tapahdu saman opettajan 

valvonnassa. Voi olla, että oppilaat eivät löydä turvallista aikuista, jolle kertoa tapahtumista. 

Toisaalta, jos tapahtumat ovat koulun tiedossa, onko oppilaan toive ilkivallan ja varkauksien 

määrän karsimisesta huomioitu. Koulujen tulisi suhtautua vakavasti yksittäisiinkin tapauksiin. 

Ilkivallan kasvaessa ja kohdistuessa kouluun ovat kustannukset suuria. Helsinkiläisten koulujen 

ilkivalta aiheuttaa kaupungille vuodessa jopa miljoonan euron laskun (Waitinen & Ripatti 2009, 

46). 

5.1.3 Koulurakennus, koulutilat ja ympäristö 

Monet lapset ja nuoret kirjoittivat koulurakennuksen, koulutilojen ja ympäristön vaikutuksesta 

koulun turvallisuuteen. 7. luokkalainen oppilas kirjoittaa turvallisesta koulusta näin: 

Turvallinen koulu on sellainen, mistä ei voi tippua esim. kolmannesta kerroksesta 

ensimmäiseen. Ihmiset liikkuvat rauhallisesti, juoksentelematta ja riehumatta. Koulu 

olisi suunniteltu niin, ettei tulipalon sattuessa tarvitsisi hypätä ikkunasta ulos, vaan 

olisi ovi ulos ja esim. kierreportaat. Varauloskäyntejä pitäisi olla paljon niin että ne 

myös huomattaisi. Sääntöjä pitäisi olla, että ei saa huutaa, juoksennella käytävillä, 

riehua, tapella eikä tönitä muita rappusissa tai missään muuallakaan. Jos koulussa on 

hissit, täytyy olla selkeät säännöt ketkä sitä saa käyttää ja milloin. Esimerkiksi 

tulipalon sattuessa hissiä ei saa käyttää. Vain siivoojat ja opettajat kärryineen, ja 

muiden raskaiden tavaroidensa kanssa, saavat käyttää hissiä. Myös pyörätuolipotilaat 

ja muut kävelykyvyttömät oppilaat saavat käyttää hissiä. Jos koulussa on pingispöytä 

tai joitakin muita pelejä, on ne syytä sijoittaa erilliseen tilaan. Ja niitä pelejä saisi 

pelata vain niille tarkoitetussa paikassa. Turvallinen koulu ei ole välttämättä keskellä 

kaupunkia liikenteen keskellä, vaan mielummin turvallisen matkan päässä keskustasta. 

Turvallisessa koulussa on järjestetty myös erikseen pihapeleille, kuten jalkapallolle 

omat kentät, etteivät oppilaat juoksisi ympäri koulun pihoja pallon perässä. Jos 
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samassa koulussa on ylä- ja ala-aste on niillä syytä olla omat ruokalat tai edes eri 

aikaan ruokailut. Siivoojat saisivat siivota vasta koulun jälkeen. Ei tiililattioita, sillä 

ne ovat liukkaat. 

 

Oppilas mainitsee suunnittelun merkityksen koulun tilojen turvallisuuden kannalta. Mannisen yms. 

(2007, 38) mielestä oppimisympäristö fyysisenä tilana määrittyy suunnittelun kautta. Opetustilojen 

suunnittelussa tulee huomioida se, kuinka erilaiset tilaratkaisut edistävät tai estävät oppimista. Myös 

tilojen turvallisuus, viihtyisyys, mukavuus ja terveellisyys tulee huomioida suunnittelussa. Oppilas 

pitää tärkeinä myös poistumismahdollisuuksia ja sääntöjä tulipalon sattuessa. Koulujen 

pelastussuunnitelmasta pitäisi löytyä tiedot näistä (ks. 5.1.1 Paloturvallisuus ja vaaratilanteet). 

Oppilas on oikeassa siinä, että koulusta pitää löytyä näkyviä varauloskäyntejä. Kaikissa 

rakennuksissa tulee aina olla kaksi toisistaan riippumatonta poistumisreittiä, jotka on merkitty 

poistumista osoittavilla vihreillä tunnuksilla (Jaakkolla 1998, 53). 

 

Oppilaan mielestä koulun sijainti vaikuttaa turvallisuuteen. Koulurakennuksen sijoituksessa tulee 

huomioida paikalliset olosuhteet, liikenne, toiminnalliset olosuhteet kuten liikuntapuistot sekä 

pienilmastoon vaikuttavat tekijät kuten ilmansuunnat, maastonmuodot ja vallitsevat tuulet. Vaikka 

koulu olisikin keskustan alueella, tulee esimerkiksi autojen pysähtymispaikkoihin kiinnittää 

erityistä huomiota, jotta oppilaille ei aiheudu vaaraa autoista.  (Terveellisen ja turvallisen 

opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet perusopetusta varten 2002, 39, 76.) 

 

Oppilas kirjoittaa koulun ulkotilojen turvallisuudesta. Hän pitää tärkeänä sitä, että esimerkiksi 

jalkapallon pelaamista varten koulun piha-alueelta löytyy erillinen kenttä. Pihalla tuleekin olla 

useita erilaisia leikkeihin ja peleihin tarkoitettuja toiminta-alueita. Lisäksi pihan kalusteiden ja 

varusteiden on oltava turvamääräysten mukaisia. (Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön 

laadun arvioinnin perusteet perusopetusta varten 2002, 75.) 

 

Oppilas mainitsee myös kouluruokailun. Hänen mielestään yhtenäiskouluissa tulisi olla omat 

ruokalat tai ruoka-ajat alaluokille ja yläluokille. 120–775 oppilaan kouluissa ruokasalin pinta-ala 

pitäisi laskea siten, että oppilaiden lukumäärä kerrotaan 0,5 m2:llä (kaksivuororuokailu). Jos 

oppilaita on enemmän kuin 775, tulisi oppilasmäärä kertoa 0,3 m2:llä (kolmivuororuokailu). 

Yhtenäiskouluissa ruokasalin minimikoko on 45 m2. Lisäksi ruokasalin akustiikkaan, 

viihtyisyyteen, sisäliikennevirtoihin sekä ruoanjakelulinjastoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. 



36 
 

(Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet perusopetusta varten 

2002, 65–66.) 

 

Toinen 7. luokkalainen oppilas kiinnittää huomion koulun viihtyisyyteen: 

Mielestäni olisi todella tärkeää, että mm. luokkahuoneet ovat tarpeeksi tilavia, että 

ulos on hyvät kulkuyhteydet, ja plussana olisi tietty nätti sisustus (silti yksinkertainen), 

riittävä valaistus ja tuuletusmahdollisuudet. Koulujen käytävillä tulisi olla riittävästi 

penkkejä, sohvia yms, että jokaisella olisi istumapaikat. Myöskin siisteys on tärkeää, 

eihän kai kukaan halua katsella joka puolella roskia yms. Säännöt saisivat olla 

mielestäni tälläiset mitä Suomen peruslain järjestyssäännöt nytkin sanovat. Muutoksia 

ei sen suhteen tarvita. Mielestäni turvallisessa koulussa ei kannattaisi olla mitään 

kovin koristeellista, kuten patsaita tai sellaisia, koska yläasteikäiset tattiaivot lyövät 

niihin vain itsensä. 

 

Oppilas kokee tärkeiksi turvallisuuden osa-alueiksi tilavat luokkahuoneet, riittävän valaistuksen ja 

tuuletusmahdollisuudet. Nämä ovat erittäin merkittäviä asioita. Oppimistila eli luokkahuone ei saa 

asettaa rajoituksia opetus- ja työskentelymenetelmien valinnalle. Sen tulee tukea 

opetussuunnitelman asettamien tavoitteiden toteuttamista ja mahdollistaa oppilasryhmän tehokas 

työskentely, opettajan valvonta sekä työturvallisuuden toteutuminen. Luokkahuoneessa täytyy olla 

sopiva valaistus, jossa valoa on riittävästi. Luokassa ei saa esiintyä näkemistä vaikeuttavaa 

häikäisyä, heijastusta tai kiiltokuvastumista. (Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun 

arvioinnin perusteet perusopetusta varten 2002, 55–56, 90.) Huono sisäilma vaikuttaa opiskelijoiden 

ja opettajien hyvinvointiin sekä oppimistuloksiin. Viime vuosina kouluista on löytynyt muun 

muassa homeongelmia, joten ilmanvaihtoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. (Manninen yms. 

2007, 64.) Työturvallisuuslain (2002, 33–34 §) mukaan työpaikan ilmanvaihdon tulee olla riittävän 

tehokas ja tarkoituksenmukainen. Myös valaistuksen tulee olla työn edellyttämä.  

 

Oppilas kirjoittaa myös koulun sisustuksesta ja siisteydestä. Hänen mielestään sisustuksen tulisi olla 

nätti mutta yksinkertainen, koska terävät koriste-esineet voivat olla vaarallisia. Nuikkisen (2009) 

mukaan esteettiseksi koettu koulurakennus lisää työviihtyvyyttä ja saa sekä aikuiset että lapset 

viihtymään koulussa pidempään. Ympäristöön liittyvät kokemukset vaikuttavat hyvinvointiin, joten 

koulun tilojen pitäisi olla turvallisia eivätkä ne saisi aiheuttaa vaaratilanteita. Valitettavasti 6. 

luokkalainen oppilas ei koe kouluaan viihtyisäksi, vaan päinvastoin mielialaa laskevaksi: 



37 
 

Koulun vessat (tyttöjen) ovat huonossa kunnossa. Ja miksei voisi olla penkkejä, että 

saisi istua? Tiedän muidenkin olevan samaa mieltä asiasta. (kai) Koulussa on kyllä 

ihan kivaa. Paitsi että koulurakennus on sisäpuolelta SYNKKÄ JA MYRSKYINEN! Ja 

se ei mitenkään erityisesti nosta tunnelmaa!! Meidän luokalla on sinänsä aika kivoja 

tyyppejä (paria lukuun ottamatta.) Mielestäni sanoin nyt kaiken tarvittavan. 

 

Työturvallisuus tulee huomioida koulutiloissa ja koulun ympäristössä (ks. 2.3.5 Työturvallisuus). 

Samaa mieltä on 7. luokkalainen oppilas, joka kirjoittaa koulun työturvallisuudesta seuraavasti: 

Koulujen tilat eivät saa olla vaarallista. Seinien ja lattioiden pitää olla ehjiä. Putkien, 

laitteiden, sekä työvälineiden pitää olla ehjiä ja puhtaita. Sääntöjä pitää noudattaa 

esim. toisia päin ei saa heitellä mitään. Annetaan toisille työrauha ja opettajia pitää 

kuunnella ja totella. Kouluissa ei saa olla teräviä tavaroita tai aseita. Jos jossakin 

aineessa on teräviä esineitä, oppilaat ei saa ottaa niitä ilman lupaa. Myös ikkunoissa 

on oltava lasit. Liikuntasalissa pitää olla ovet lukossa, missä on liikuntatavaroita. 

Punttisalissa pitää olla opettaja aina valvomassa, ettei oppilaat satuta itseään… Myös 

jos koulussa on tauteja olisi hyvä jos toisiin ei koskettaisi ja kädet pestäisiin hyvin. 

Toisia päin ei saisi yskiä tai aivastaa. 

 

Oppilaan mielestä koulun seinien, lattioiden, putkien, laitteiden sekä työvälineiden pitää olla ehjiä 

ja puhtaita, ikkunoissa on oltava lasit ja liikuntasalissa pitää olla ovet lukossa. Työturvallisuuslain 

(2002, 8 §, 18–19 §) mukaan työnantaja eli rehtori on velvollinen huolehtimaan työolosuhteiden 

turvallisuudesta. Vaara- ja haittatekijät tulee poistaa. Työnantajan on tarkkailtava työympäristöä, 

työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Myös työntekijän eli opettajan on huolehdittava niin 

omastaan kuin muidenkin turvallisuudesta ja terveydestä. Hänen on viipymättä ilmoitettava 

työnantajalleen, jos työolosuhteissa, työmenetelmissä tai koneissa ilmenee vikoja ja puutteita.  

 

Oppilas mainitsee sääntöjen noudattamisen (ks. 5.3.2 Säännöt ja rangaistukset) sekä työrauhan (ks. 

5.3.3 Opetuksen järjestäminen). Lisäksi oppilas kirjoittaa terävistä esineistä, joita ei saa tuoda 

kouluun. Jos teräviä esineitä on koulussa, niihin ei saa koskea ilman lupaa. Teräviä esineitä 

käytetään koulussa esimerkiksi käsityön tunneilla. Vaarallisten työvälineiden käytössä työntekijän 

on noudatettava turvallisuusohjeita. Vaarallisia työvälineitä sekä niihin liittyviä turvallisuus- ja 

suojalaitteita tulee käyttää ohjeiden mukaisesti oikein. (Työturvallisuuslaki 2002, 21 §.) 

Oppilaan mielestä turvallisessa koulussa huolehditaan hygieniasta eli kädet pestään hyvin, toisia ei 

kosketeta kipeänä eikä toisia päin yskitä tai aivasteta. Tällainen toiminta ehkäisee influenssan 
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leviämistä sekä epidemian aiheuttamia vakavia sairauksia ja komplikaatioita. Virukset tarttuvat 

yskiessä ja aivastaessa tai hengitystie-eritteillä tahrautuneiden käsien välityksellä. Tartunnan 

saaneet ihmiset voivat tartuttaa virusta vuorokauden ajan ennen oireiden ilmaantumista ja seitsemän 

päivän ajan sairastumisen jälkeen. Lapset voivat olla taudin tartuttajia pidempäänkin. Oireiden 

ilmestyessä lapsen tulisi jäädä kotiin, koska hän on erityisen tartuttava muutaman ensimmäisen 

vuorokauden aikana. (Välimäki & Kolimaa 2009.) 

5.2 Psyykkinen turvallisuus 

5.2.1 Identiteetti, pysyvyys ja koskemattomuus 

Kirjoitelmissa turvallista koulua käsiteltiin usein oman identiteetin kautta. Tämä on ymmärrettävää, 

koska identiteetti määrittää olemuksemme ja liittää meidät osaksi yhteisöä ja kulttuuria. Yhteisö 

määrittää mahdollisuutemme ja keitä me voimme olla. Yksilöllisyys vaikuttaa siihen, millaiseksi 

ihminen luo ja kuvittelee itsensä. Identiteetillä on yhteys yksilön hyvinvointiin, toimintakykyyn ja 

henkilökohtaiseen turvallisuuteen. (Ropo 2011; Kumpulainen yms. 2010, 14–17.)  

 

8. luokkalainen oppilas kirjoittaa turvallisesta koulusta näin: 

Mielestäni turvallinen koulu olisi sellainen, jossa kaikilla on mukava olla. Ketään ei 

kiusata. Kenenkään ei tarvitse pelätä ketään, eikä mitään. Ihmisillä on lupa olla oma 

itsensä. Ja tietenkin turvallisessa koulussa noudatettaisiin sääntöjä. Eli turvallinen 

koulu olisi paikka, jossa ihmisen annettaisiin olla yksilö. 

 

Oppilas kokee turvallisen koulun paikaksi, jossa ei tarvitse pelätä ketään tai mitään. Kiusaamista 

käsittelen tarkemmin sosiaalisen turvallisuuden alaluokkana (ks. 5.4.1 Koulukiusaaminen). 

Identiteetin kannalta pelko aiheuttaa turvattomuuden tunteen, jota yksilö pyrkii hallitsemaan. Tällä 

on keskeinen merkitys identiteetin ylläpitämisessä. Yksilön omat kyvyt hallita maailmaa ovat 

koetuksella, kun ulkoiset haasteet osuvat kohdalle. (Lahikainen 2000.) Ihminen rakentaa pysyvän 

perusidentiteettinsä lisäksi itselleen myös muita identiteettejä, jotka muuttuvat tilanteen mukaan. 

Turvallisuuden ollessa uhattuna identiteetti mukautuu tilanteeseen. (Kumpulainen yms. 2010, 14–

17.) 

 

Oppilaan mielestä turvallisessa koulussa voi olla oma itsensä – ihmisen annetaan olla yksilö. 

Kumpulaisen yms. (2010, 14–17) mukaan kouluopetus ei kiinnitä tarpeeksi huomiota identiteetin 
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kokonaisvaltaiseen ja elinikäiseen kehitykseen. Identiteetti rakentuu pitkän ajan kuluessa monien 

toimintojen toistona, joten myös koulussa opittavat asiat rakentavat identiteettiämme. Yhteisön 

tulisikin ravita oppilaan identiteettiä koko koulupäivän ajan ja myös sen ulkopuolella. 

 

Toinen 8. luokkalainen oppilas kokee turvallisuutta pysyvyyden eli tuttujen ihmisten kautta: 

Mielestäni turvallinen koulu on paikka, jossa tuntee olonsa turvalliseksi. Esimerkiksi 

koulu on sillä tavalla ”suljettu”, että sisälle ei tule koko ajan jotain vieraita ihmisiä. 

Sen takia koulussa pitää ja yleensäkin on opettajia, jotka ovat täällä töissä, he ovat 

täällä joka päivä ja se tuttu ja turvallinen luo turvallisuuden tunnetta. Se tarkoittaa 

myös, että koulussa siis pitää olla heitä aikuisia. Turvalliseen kouluun liittyy myös 

tuttu luokka ja ihmiset. Myös se, että koulun tilat ovat hyvässä kunnossa ja käytävät 

siistejä, siksi ovat siivojat. 

 

Oppilas kokee turvallisen koulun paikkana, johon ei tule vieraita ihmisiä. Tuttu ja turvallinen luo 

turvallisuuden tunnetta. Piispasen (2008a, 177; 2008b, 53–55) mukaan viihtymisen ja 

turvallisuuden merkkinä voidaan pitää tunnetta rauhallisuudesta ja pysyvyydestä. Kouluympäristön 

muuttumattomuus luo turvallisuutta ja tukee kasvuvaiheita, mahdollistaa oman tasoisen ja joustavan 

etenemisen opinnoissa, lisää yhteistyötä eri-ikäisten oppilaiden kanssa (mikä lisää suvaitsevaisuutta 

ja vähentää kiusaamista) sekä lisää opettajien monipuolista yhteistyötä, vertaistukea ja 

asiantuntijuuden jakamista. 

 

Oppilaan mielestä turvallisessa koulussa luokka ja ihmiset ovat tuttuja. Piispanen (2008a, 122) 

toteaa väitöskirjassaan, että oppilaat yhdistävät usein turvallisuuden koskemaan omaa luokkaansa. 

Oppilaille on tärkeää työskennellä tuttujen ihmisten kanssa, erityisesti pienet oppilaat kokevat 

tällaisen työskentelyn rauhoittavana asiana. Isommat oppilaat arvostavat omaa ryhmäänsä 

kavereiden vuoksi. Luokasta halutaan tehdä ”oma huone”, jossa koulupäivää vietetään tuttujen 

ihmisten parissa, mutta josta voi myös irrottautua erilaisiin oppimistehtäviin. Tämä voidaan 

perustella identiteetin rakentamisen näkökulmasta, jossa jokainen ihminen kuuluu ryhmään, johon 

hän haluaa sitoutua ja jonka arvoja ja tavoitteita hän kunnioittaa (Kronqvist 1996). 

 

Myös 7. ja 8. luokan oppilaat toteavat, että turvalliseen kouluun ei tule ulkopuolisia, tuntemattomia 

ihmisiä: 
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Koululla olisi myös syytä olla jonkinlainen valvonta siinä, ketä kouluun sisälle ja 

muulle koulualueelle pääsee, etteivät kaikenmaailman juopot pääse hölmöilemään ja 

tyrkyttämään karkkejaan ekaluokkalaisille. oppilas 7. lk. 

 

Turvallisessa koulussa ei ole ulkopuolisia ihmisiä, jotka eivät kuulu koulun 

henkilökuntaan, tai ole entisiä oppilaita tai vanhempia. oppilas 8. lk. 

 

Turvallinen koulu on sellainen, jossa on vartiat ovilla, ja ei päästetä tuntemattomia 

sisään. Silloin ei voisi tapahtua koulu ammuskeluita enää. Koulussa tulisi olla paikka 

minne paeta jos tulee jotain ongelmia. oppilas 7. lk. 

 

Ulkopuoliset ihmiset aiheuttavat oppilaissa turvattomuuden tunteen. Todennäköisesti he kokevat 

tuntemattomat ihmiset riskinä tai uhkana. He pyrkivät hallitsemaan riskiä ennakoimalla, jotta koettu 

turvattomuus vähenee ja tulevaisuudesta muodostuu mahdollisimman turvallinen (Niemelä 2000, 

23). Lahikainen (2000, 69–75) painottaa identiteettityön merkitystä uhkatilanteessa. Identiteettityö 

muokkaa yksilölle sisäisen maailman, joka muodostaa suojan ulkoa tulevia uhkia vastaan. 

Identiteettityö jatkuu läpi elämän, joten näillä nuorilla työ on vasta kesken. Tästä syystä uhka, joka 

ei välttämättä ole todellinen, koetaan suurena. 

5.3 Pedagoginen turvallisuus 

5.3.1 Opettajat ja muu henkilökunta 

9. luokkalainen oppilas kokee tärkeäksi osaksi turvallista koulua opettajan, joka kuuntelee ongelmia 

ja huolia: 

Koulussa on myös mukavampi ja turvallisempi olla kun tietää, että opettajien puoleen 

voi kääntyä jos on ongelmia ja että tämä osaa tai ainakin yrittää auttaa 

hienovaraisesti eikä mene paljastamaan henkilön ongelmia kellekkään. Ainakaan ei 

ilman lupaa. Jos tietäisi myös varmasti, ettei opettaja tuomitsisi ongelman ohella vaan 

ymmärtäisi nuorta ja tietäisi, huomioisi nuoren tunteet, olisivat ne sitten kuinka 

vaikeita tai sanomattomia tahansa eikä menisi ilmoittelemaan esim. vanhemmille tai 

työkavereille että ongelman syy on selvästi tämä ja että siitä selvitään näin. Minusta 

opettaja on ihan yhtä tyhjän kanssa, jos luulee, että nuori jolla ongelman synty on 

suoraan kirjasta voidaan selvittää suoraan kirjasta. Jos opettaja ei ole kuullut nuoren 
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asioiden laitaa tämän suusta niin silloin ei ongelmaa edes ole olemassa. Minä ja 

muut, me emme ole samasta puusta veistettyjä. Asiat vaativat aikaa ja turvallinen 

opettaja ei välitä ajasta eikä hankaluudesta tai rahasta, vaan välittää nuoresta. 

Tietenkinhän myös on kiva tietää, ettei koulun keittäjä myrkyttänyt aviopuolisoaan 

muutama vuosi taaksepäin. 

 

Oppilas toivoo turvalliseen kouluun opettajia, jotka kuuntelevat nuoren huolia ja välittävät tästä 

aidosti. Malisen (2009, 26–27) mukaan opettajan suurin haaste on oppilaan kohtaaminen. Nuoret 

saattavat kohdistaa pahoinvointinsa kouluun eikä opettaja osaa samaistua nuoren erilaiseen 

maailmaan. Toisaalta oppilaan ja opettajan välille voi muodostua luottamuksellinen 

vuorovaikutussuhde, jossa molemmat oppivat toisiltaan. Lepistön (2010, 98–99) mielestä kouluissa 

pitäisi opettaa nuorille toimivia selviytymiskeinoja osana elämäntaitojen oppimista. Esimerkiksi 

väkivaltaa kokeneille nuorille tulisi tarjota tukea ja turvaa, läsnäoloa sekä mahdollisuutta puhua 

ongelmistaan.  

 

Oppilas haluaa puhua opettajalle luottamuksellisesti ongelmistaan. Hän ei halua, että opettaja kertoo 

ongelmia eteenpäin esimerkiksi vanhemmille. Tällaisessa tilanteessa opettajan pedagogiset taidot 

tulevat esiin. Perusopetuslaki (1998, 40 §) kieltää opettajia tai muita koulun henkilökunnan jäseniä 

kertomasta eteenpäin oppilaiden henkilökohtaisia asioita. Jos oppilaan ongelmia täytyy käsitellä 

oppilashuoltotyössä, se toteutetaan aina yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa tai muun 

laillisen edustajan kanssa. Yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa käsiteltäessä asian käsittelyyn 

osallistuvat vain henkilöt, joiden tehtäviin oppilaan asia välittömästi kuuluu. Jos tarvitaan muita 

tahoja, täytyy siihen saada oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallinen suostumus. 

(Perusopetuslaki 1998, 31 §.) Toisin sanoen, jos oppilaalla on ongelmia, joita täytyy käsitellä 

oppilashuoltotyössä, opettajan tulee ottaa yhteyttä vanhempiin. 

 

Lastensuojelulaki (2007, 25 §) velvoittaa opetustoimen henkilöstön ilmoittamaan kunnan 

sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka 

hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää 

lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Opettajan on ilmoitettava oppilaan tilanteesta välittömästi 

salassapitosäännösten estämättä. Opettajan on ilmoitettava myös poliisille, jos hänellä on syytä 

epäillä rikoslaissa (1889, luku 20, 39 §) rangaistavaksi säädettyä tekoa. 

 

Eräs 9. luokkalainen oppilas korostaa opettajan roolia turvallisena aikuisena: 
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Turvalliseen kouluun kuuluvat myös hyvät opettajat, jotka eivät esim. ole väkivaltaisia 

tai sairaita pedofiilejä. Opettajien tehtävähän on auttaa oppilaita eteenpäin 

elämässään, auttaa heitä oppimaan taitoja joita he tarvitsevat yhteiskunnassa. Jos 

oppilas taas saa esimerkiksi karttakepistä päähänsä (kuten esim. äidin koulukaverille 

oli käynyt. Karttakeppi oli muuten katkennut, kun isku oli ollut niin kova.) on taas 

syytä miettiä, että oliko väärä vastaus tai opettajan tahallinen ärsyttäminen silti tuon 

arvoista? Saman lailla on myös vaikea keskittyä oppimiseen, jos esim. miesopettaja ei 

saa katsettaan irti rinnuksistasi yrittäessäsi keskittyä matematiikan yhtälöön tai 

mikroskoopin käytön oppimiseen. 

 

Oppilas kirjoittaa opettajasta, joka oli aikoinaan väkivaltainen hänen äitinsä koulukaveria kohtaan. 

Nykyään jokaisen alaikäisen kanssa työskentelevän rikostausta selvitetään. Työntekijän tulee 

toimittaa työnantajalle rikosrekisteriote. Tämän tarkoituksena on suojella alaikäisten 

henkilökohtaista koskemattomuutta ja edistää heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan. (Laki lasten 

kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 2002, 1–3 §.) Rikosrekisteriote varmistaa 

opettajan nuhteettomuuden, mutta se ei estä opettajan väkivaltaista käytöstä. Onneksi 

perusopetuslaissa (1998, 36 §) määritellään lailliset kurinpitokeinot. Laillisia kurinpitorangaistuksia 

ovat oppilaan määrääminen jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi ja kirjallinen varoitus. 

Lisäksi oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Jos 

oppilaan käytös vaarantaa muiden turvallisuuden, voidaan hänet poistaa opetuksesta jäljellä olevan 

päivän ajaksi tai erottaa koulusta määräaikaisesti. Vaarallisen oppilaan poistamiseen voidaan 

käyttää välttämättömiä voimakeinoja. Voimankäyttövälineitä, kuten karttakeppiä, oppilaan 

poistamisessa ei saa käyttää. 

 

Kirjoitelmassaan oppilas kuvailee miesopettajan sopimattoman käytöksen häiritsevän hänen 

koulunkäyntiään. Suomen rikoslain (1889, luku 17, 21 §) mukaan se, joka tekee julkisesti 

sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon, on tuomittava sukupuolisiveellisyyden julkisesta 

loukkaamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Opettajan sopimaton 

käytös voi olla myös virka-aseman väärinkäyttämistä. Jos virkamies käyttää väärin asemaansa 

käskyvallassaan tai välittömässä valvonnassaan olevaan henkilöön nähden, ja aiheuttaa henkilölle 

haittaa tai vahinkoa, on hänet tuomittava sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

(Rikoslaki 1889, luku 40, 7 §.)   
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Toisen 9. luokkalaisen oppilaan mukaan kouluun tarvitaan myös muita ammattilaisia turvallisten 

opettajien lisäksi. Tulevaisuuden koulun pitäisi olla moniammatillinen yhteisö, jossa opettajien 

rinnalla työskentelee useita hyvinvointipalvelujen asiantuntijoita. Tällöin oppilaiden turvallisuutta 

ja terveyttä vaarantavat tekijät voidaan havaita ajoissa ja ryhtyä yhdessä ehkäiseviin toimenpiteisiin. 

(Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet perusopetusta varten 

2002, 25.) 

On myös hyvä, kun koulussa on diabeetikoita ja joinain päivinä niitä joita pyörryttää 

niin keittiö tarjoaa heille jotain pientä naposteltavaa ettei vain sattuisi mitään. 

Turvallisessa koulussa pitää olla terveydenhoitaja, joka vastaanottaa niitä jotka ovat 

loukanneet itsensä tai muuta vastaavaa. On myös hyvä kun on hammaslääkäri, 

psykologi ja kuraattori joille puhua huolista ym. Oppilas 9. lk. 

 

Oppilas kirjoittaa koulun keittäjien tärkeästä tehtävästä oppilaiden turvallisuuden edistämisessä ja 

ylläpitämisessä. Hän mainitsee diabeetikon, jolle on välttämätöntä saada ravintoa oikeaan aikaan. 

Ruoka-allergiselle tuleekin tarjota dieettinsä mukaista ruokaa, joka täyttää suomalaiset 

ravitsemussuositukset. Lisäksi kouluruokailun yleisenä tavoitteena on tarjota oppilaille 

ravitsemuksellista ruokaa, joka antaa mallia hyvin koostetuista aterioista ja opettaa hyviä 

ruokailutapoja. (Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet 

perusopetusta varten 2002, 65.) 

 

Oppilaan mielestä turvallisessa koulussa tulee olla terveydenhoitaja paikalla, jos jotain sattuu. 

Hänen mielestään koulussa pitäisi olla myös hammaslääkäri. Kouluterveydenhuollon tehtävänä on 

edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Myös suun terveydenhoito 

sisältyy oppilaan terveydenhoitoon, vaikka se toteutuisikin hammashoitolassa. 

Kouluterveydenhuollon keskeisenä tavoitteena on oppilaan ongelmien varhainen tunnistaminen 

sekä oppilaan auttaminen viipymättä. (Kouluterveydenhuolto 2002, 28–29.) Tämä tarkoittaa 

mielestäni sitä, että oppilaan loukkaantuessa terveydenhoitajan pitäisi olla paikalla välittömästi. 

Valitettavasti näin hyvässä tilanteessa ovat vain suurten koulujen oppilaat. Kokopäiväinen 

kouluterveydenhoitaja vaaditaan 600–700 oppilaan kouluihin. Jos kouluterveydenhoitaja 

työskentelee useammassa kuin yhdessä koulussa, oppilaita tulee olla tätä vähemmän. 

(Kouluterveydenhuolto 2002, 32.) 

 

Oppilas mainitsee myös psykologin ja kuraattorin, joille hän voi puhua omista asioistaan. Näillä 

ammattilaisilla on merkittävä rooli oppilaiden ja opettajien tukijoina. Koulupsykologin tehtävä on 
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ennaltaehkäistä oppimis- ja sopeutumisvaikeuksia sekä huomioida oppilaiden yksilölliset 

edellytykset opetuksessa. Koulukuraattori vastaa koulun sosiaalityöstä, joka sisältää oppilaiden 

sosiaalisen kasvun ja toimintakyvyn tukemista sekä perheiden ongelmien tunnistamista ja 

vanhemmuuden tukemista. Koulukuraattorin työssä korostuu lisäksi lasten ja nuorten oikeusturvasta 

huolehtiminen. (Kouluterveydenhuolto 2002, 110–111.) 

5.3.2 Säännöt ja rangaistukset 

9. luokkalainen oppilas kirjoittaa sääntöjen merkityksestä: 

Turvallinen koulu on sellainen, missä on selkeät säännöt, joita oppilaat noudattavat, 

ainakin suunnilleen. Ettei käytävillä juosta; se nyt on aika normaali sääntö, mutta 

ehkä tarpeellisempi ala- kuin yläasteella. Joku sellainen sääntö taas, ettei käytävillä 

saa huutaa tai kuunnella musiikkia kaiuttimella, ovat aika turhanpäiväisiä. Oppilaat 

nyt tekevät sen kumminkin. Ettei tavaroita saa tiputella ylemmistä kerroksista; kaiketi 

se on aika tärkeää, ettei esim. heitä koulureppuaan kolmosesta ykkösessä seisovan 

päähän. 

 

Jokaisessa koulussa tulee olla järjestyssäännöt, jotka edistävät kouluyhteisön turvallisuutta ja 

viihtyisyyttä sekä opiskelun esteetöntä sujumista. Säännöissä annetaan määräyksiä esimerkiksi 

käytännön järjestelyistä, asianmukaisesta käyttäytymisestä (oppilaan kuvaama sääntö: ylemmistä 

kerroksista ei heitellä tavaroita) sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulun alueella (oppilaan 

kuvaama sääntö: käytävillä ei juosta, huudella tai kuunnella musiikkia). (Oppilaitosten turvallisuus 

2009, 18–19; Perusopetuslaki 1998, 29 §.)  

 

Oppilaan kirjoitelmasta käy ilmi, että hänen koulussaan tiettyjä sääntöjä noudatetaan ja toisia ei. 

Mielestäni jokaista sääntöä pitäisi noudattaa, tosin säännöt pitäisi sopia yhdessä oppilaiden kanssa. 

Jos koulun järjestyssäännöt on lueteltu oppilaille heitä kuulematta, koulu on todennäköisesti 

tilanteessa, jossa oppilaat eivät koe kaikkia sääntöjä tärkeiksi (oppilaan kuvaama sääntö: ei saa 

huutaa tai kuunnella musiikkia käytävillä). Kumpulaisen yms. (2010, 23–27) mukaan yksilön täytyy 

tuntea tekevänsä asioita ja voivansa vaikuttaa sekä omiin että yhteisiin asioihin. Tätä kutsutaan 

toimijuudeksi eli tahdoksi toimia aktiivisesti, kokea ja olla olemassa. Toimijuus synnyttää 

pystyvyyden tunteen, jolla on merkitystä siihen, kuinka paljon asioiden vuoksi nähdään vaivaa.  

 

7. luokkalainen oppilas korostaa sääntöjen lisäksi sopivia rangaistuksia: 
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Säännöt pitää olla selkeät, ei liian tiukat, mutta kuitenkin sellaiset, että koulusta tulee 

turvallinen. Jos sääntöjä ei noudateta, pitää olla rangaistukset, ja niiden pitää olla 

sellaiset, että myös sääntöjä ruvetaan noudattamaan. Turvallisessa koulussa pitää 

olla turvallista ja myös tuntea olonsa turvalliseksi. 

 

Jos säännöt on kehitetty yhteistyössä oppilaiden kanssa, on mahdollista, että myös sopivista 

rangaistuksista keskustellaan yhdessä. Näin oppilaat ymmärtäisivät, miten ja miksi tietystä 

rikkomuksesta rangaistaan. Todennäköisesti he kokisivat yhdessä sovitut rangaistukset 

oikeudenmukaisiksi. Lisäksi tasa-arvo lisääntyisi, kun samasta rikkeestä tulisi jokaiselle oppilaalle 

sama rangaistus. 

 

Oppilas korostaa kirjoitelmassaan rangaistuksia, jotka edesauttavat sääntöjen noudattamista. 

Edellisessä luvussa käsiteltiin perusopetuslain (1998, 36 §) määrittämiä kurinpitorangaistuksista. 

Kertauksena, sallittuja rangaistuksia ovat jälki-istunto, kirjallinen varoitus, oppilaan poistaminen 

luokasta ja oppilaan erottaminen. Mielestäni koulujen haasteena on saada nämä rangaistukset 

tärkeiksi oppilaille. Oppilaiden tulisi ymmärtää, miksi tietyn säännön rikkomisesta rangaistaan 

tietyllä tavalla. Eräs 7. luokkalainen oppilas antaa hyvän esimerkin yhteisestä säännöstä ja sovitusta 

rangaistuksesta: 

On oltava tiettyjä sääntöjä onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Esimerkiksi täällä 

meidän koulussamme toisesta tai kolmannesta kerroksesta ei saa tiputtaa mitään 

ensimmäiseen kerrokseen, tai saa kaksi tuntia jälki-istuntoa välittömästi.  

 

Myös toisen 7. luokkalaisen oppilaan mielestä säännöt edistävät koulun turvallisuutta: 

Yleisien sääntöjen noudattaminen auttaa turvallisuutta. Kouluun ei saa tuoda 

päihteitä, teräviä esineitä yms. Koulussa pitää käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa 

annettuja ohjeita. Ja jos jotakin asiaa ei koulun järjestyssäännöissä kielletä, se ei 

tarkoita, että se olisi sallittuakaan. 

5.3.3 Opetuksen järjestäminen 

7. luokkalainen oppilas ehdottaa muutoksia opetuksen järjestämiseen: 

Yksi tärkeä asia olisi myös jos koulu alkaisi vaikka edes aamuisin tunnin myöhemmin 

(esim. klo 9.00), olisi paljon mukavampi herätä. Luokkien koot saisivat myös jossain 
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muodossa olla pienempiäkin, sillä meidänkin luokalla on 20 oppilasta ja välillä 

aikamoinen melu. 

 

Oppilas ehdottaa myöhempää aloitusaikaa koulupäivälle. Usein koulu alkaa kahdeksalta. Oppilaan 

mielestä jo tunnin myöhäisempi aloitusaika helpottaisi heräämistä. Perusopetuslain (1998, 23–24 §) 

mukaan vuodessa tulee olla 190 työpäivää, mutta oppilaan työmäärä saa olla enintään sellainen, että 

hänelle jää riittävästi aikaa lepoon, virkistykseen ja harrastuksiin koulunkäynnin, koulumatkojen ja 

kotitehtävien jälkeen. Perusopetusta annetaan työviikossa vähintään 1.–2. luokalla 19 tuntia, 3.–4. 

luokalla 23 tuntia, 5.–6. luokalla 24 tuntia ja sen jälkeisillä luokilla 30 tuntia (Perusopetusasetus 

1998, 3 §).  

 

Mikään laki ei määrittele aloitusaikaa koulupäivälle. Alkuopetuksessa järjestetään usein aamu- ja 

iltapäiväryhmät. Tämä mahdollistaa aikaisiin herätyksiin sopeutuneille työskentelyn heti aamusta. 

Myöhempään nukkuvat aloittavat päivänsä yleensä yhdeksältä tai kymmeneltä. Tällainen joustava 

koulupäivän aloittaminen loppuu alkuopetuksen jälkeen. Oppilaiden on sopeuduttava aikaisiin 

herätyksiin, mikä tuottaa monille vaikeuksia. Oppilaiden väsymys yleistyy ja koulutyö koetaan 

entistä kuormittavammaksi, koska nukkumaanmeno viivästyy ja yöunet lyhentyvät. Koettu 

väsyneisyys lisää oppilaiden keskittymisvaikeuksia ja häiriökäyttäytymistä. (Terveellisen ja 

turvallisen opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet perusopetusta varten 2002, 21–22.)  

 

Suuret luokkakoot ovat olleet keskustelun aiheena jo pitkään. Jos 20 oppilaan luokassa syntyy 

suurta melua, on huolestuttavaa ajatella, kuinka paljon melua syntyy sitä suuremmissa luokissa. 

Melu ja hälinä rasittavat henkisesti niin oppilaita kuin opettajiakin. Keskittymiskyky heikkenee ja 

alimmilla luokka-asteilla saattaa jopa oppilaan puhekielen kehitys hidastua, jos hän joutuu olemaan 

jatkuvasti meluisissa tiloissa. Jatkuva äänen korottaminen rasittaa äänielimistöä ja seurauksena voi 

olla äänihuulten rasitusvamma. (Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun arvioinnin 

perusteet perusopetusta varten 2002, 88.) 

 

Opetusministeriö myöntää, että liian suuria oppilasryhmiä sijoitetaan pieniin tiloihin, jolloin 

työrauha häiriintyy eikä oppilailla ole riittävästi liikkumistilaa. Koulujen äänieristyksestä ja 

akustiikasta on olemassa monia eri säädöksiä, mutta yleisten opetustilojen koosta ei ole olemassa 

ohjeita. (Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet perusopetusta 

varten 2002, 56, 89.) Kuitenkin perusopetuslain (1998, 30 §) mukaan opetusryhmät tulee muodostaa 

siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Näitä tavoitteita 
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ovat muun muassa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen sekä 

oppilaiden kasvu hyviin tapoihin (Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen 

valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 2001, 2 §). Melusta aiheutuvat haitat 

heikentävät aiemmin lueteltujen faktojen mukaan niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalistakin 

hyvinvointia. Mielestäni opetusta ei tällaisessa tilanteessa ole järjestetty vaaditulla tavalla.  

 

Toisaalta suomalainen perusopetus on tunnettu maailmalla sen korkeasta tasosta ja hyvistä 

oppimistuloksista (ks. PISA-tutkimus ja tulokset 2009). Samaa mieltä on 6. luokkalainen oppilas, 

joka on tyytyväinen sekä oppitunteihin että opetukseen: 

Oppitunneilla aika monet miettivät yleensä aivan jotain muuta kuin pitäisi. Kannattaa 

siis joskus tsempata ja miettiä, että kuinka ihanaa, että meillä on koulu, jossa saa 

oppia. Kaikissa maissa ei ole oppimis mahdollisuutta ja jossain maissa se on 

maksullista. Meillä se on ilmaista! Oppimisen ohella käydään yleensä ruokalassa 

syömässä. Keittiön tädit tekevät hyvää ruokaa ja siitä voi kaveri pöydässä nauttia… 

Koulun tarkoitus ei siis ole kiduttaa, vaan opettaa ja kasvattaa. Jos kaikki 

tsemppaavat, koulussa on kivaa ja hauska koulupäivä onnistuu! 

 

Oppilas korostaa ilmaista koulujärjestelmää ja kouluruokailua sekä on ylpeä siitä, että saa opiskella 

koulussaan. Tällainen positiivinen ajattelu johtuu todennäköisesti hänen myönteisestä asenteestaan. 

Asenne näkyy joidenkin kohteiden arvostamisena ja toisten kohteiden väheksymisenä. Kun 

asennoitumisen kohde (koulu) koetaan hyödylliseksi ja tarpeelliseksi, sitä arvostetaan. Oppilaalle 

syntyy motivaatio koulutyötä kohtaan, mikä lisää myönteistä ajattelua. Asenteet ovat oppimisen 

tuote, joten oppilaan kuvaama kiva ja hauska koulupäivä voi edesauttaa myönteisen asenteen 

syntymistä. (Pentti 2003, 15–24.) 

 

Oppilas pitää koulustaan. Hänen kokemuksensa oppiaineista ja koulun henkilökunnasta ovat 

positiivisia. Yksilön kokemukset vaikuttavat asenteisiin ja sitä kautta motivaatioon. Opetus tulee 

järjestää niin, että se motivoi oppilaita. Motivaation ansiosta oppilaat ovat valmiita ponnistelemaan 

koulun hyväksi ja sen kehittämiseksi. (Pentti 2003, 21.) Koululla on mahdollisuus lisätä yksilön 

toimintakykyä ja kehittää ajattelua positiivisemmaksi. Erityisesti opettajalla on tärkeä rooli oppilaan 

elämässä. Hän voi saada aikaan positiivisia kokemuksia oppilaassa ja näin ollen lisätä hänen 

hyvinvointiaan ja turvallisuuden tunnettaan. (Ropo 2011.) 
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5.4 Sosiaalinen turvallisuus 

5.4.1 Koulukiusaaminen 

Kiusaaminen on monitasoinen ilmiö, joka vaikuttaa jokaiseen turvallisuuden osa-alueeseen. 

Erityisesti pojilla esiintyy suoraa kiusaamista, joka ilmenee tönimisenä, lyömisenä ja potkimisena 

(Salmivalli 1998a, 35, 38). Tämä heikentää yksilön fyysistä turvallisuutta. Kiusaaminen vaikuttaa 

merkittävästi myös psyykkiseen turvallisuuteen. Kiusaamisen uhrit omaavat usein heikon 

itsetunnon ja negatiivisen minäkuvan, jolloin kiusaaminen lisää uhrien epävarmuutta ja 

epämiellyttävää oloa entisestään (Olweus 1992, 34).  Lisäksi kouluyhteisössä pitäisi olla 

keskustelua siitä, mitä ymmärretään kiusaamisella ja miten tilanteisiin puututaan (Hamarus & 

Kaikkonen 2011, 66). Tämä on pedagogista turvallisuutta. Asetan koulukiusaamisen kuitenkin 

sosiaalisen turvallisuuden alle, koska kiusaaminen on ennen kaikkea ryhmäilmiö (Salmivalli 1998b, 

13). 

 

Salmivallin (1998b, 13) mukaan koulukiusaaminen on ryhmäilmiö, sillä kiusaaminen tapahtuu 

yleensä ryhmässä ja perustuu sen jäsenten välisiin sosiaalisiin suhteisiin. Kiusaamista esiintyy 

yleensä pienissä ryhmissä, joissa ryhmän jäsenet ovat tiiviisti vuorovaikutuksessa keskenään ja 

omaavat yhteiset tavoitteet sekä normit. Yhteenkuuluvuuden tunne lisää ryhmän koheesiota ja täten 

myös samanlaista käyttäytymistä.  

 

Pikasin (1990, 76–77) mukaan ryhmän jäsenten kiinteys ja yhteisöllisyys vaikuttavat kiusaamisen 

vahvuuteen. Ryhmäläisten sisäinen vahvuus on kiusaamistekijöistä voimakkain. Ryhmän jäsenet 

vahvistavat toistensa kielteistä käyttäytymistä uhria kohtaan, mikä edesauttaa kiusaajaryhmän 

syntyä ja luo ryhmähenkeä. Vahvistaminen ja kiusaamiskäyttäytyminen voivat tapahtua niin 

nopeasti, ettei ryhmä itsekään välttämättä huomaa, mitä tapahtuu. Ryhmäpaineen seurauksena 

kiusaajaksi voi tulla sellainen yksilö, joka muuten pelkäisi itse joutuvansa kiusatuksi.  

 

Myös Hamarus (2006, 116) korostaa ryhmän merkitystä kiusaamisen jatkumisessa ja 

levinneisyydessä. Kiusaamisen syntymiselle ja jatkumiselle on oleellista muiden oppilaiden 

suhtautuminen. Toisten mielipiteitä myötäillään, jotta päästään ryhmiin ja ryhmässä vallitsevia 

mielipiteitä kannatetaan, sillä asettuminen vallitsevaa mielipidettä vastaan ei ole helppoa.  

 

9. luokkalainen oppilas korostaa ryhmän ja kavereiden merkitystä kiusaamisessa: 
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Mielestäni turvallisessa koulussa ei kiusata eikä uhkailla ihmisiä turhista asioista. 

Asioita voitaisiin sopia puhumalla eikä tappelemalla tai jollain muulla ikävällä 

tavalla. Kaverit tuovat koulussa paljon turvaa. Jos ihmisellä ei ole kavereita, hän 

pelkää kaikkea. Koulussa on porukoita, jotka uhkailevat nuorempia ja yksinäisempiä 

ihmisiä. Vaikka jotkut eivät sitä näytäkkään, he voivat silti pelätä heitä. Kuitenkin kun 

asiaan ehkä puututtaisiin, sanotaan vain että se oli läppää. Uhkailun/kiusauksen 

kohde ei välttämättä ota sitä läppänä, vaan pelkää oikeasti että jotain tapahtuu. 

 

Koulumurhiakin on tapahtunut. Paikkoja en muista, mutta jos niitä oli enemmän kuin 

yksi niin ensimmäisen jälkeen kaverini koulua uhattiin. Sinä päivänä koulua ei ollut, 

ja tekijä saatiin kiinni myöhemmin samana päivänä. En tiedä pelästyivätkö ihmiset 

siitä lainkaan, itse olisin pelästynyt. Ensimmäisessä koulu murhassa vanhan ystäväni 

kaveri kuoli. 

 

Kiusaaminen on suuri ongelma kouluissa. Kiusaamista tapahtuu paljon ilman että 

kukaan puuttuu tai huomaa sitä, ja kiusattu voi tuntea itsensä surkeammaksi kuin 

muut. Mikä järki kiusaamisessa tai syrjimisessä sitten on? Omasta mielestäni ei 

mikään. Toiselle mielipahan tuottaminen ei pitäisi tuoda mielihyvää. Jos jostain 

ihmisestä ei pidä, miksi ei voisi vain pysyä kaukana siitä sen sijaan, että menee 

porukalla hakkaamaan tai muuten haukkumaan sitä. 

 

Toisinaan kiusattu voi yrittää hankkia kavereita esim. rahan avulla, ja kyllä huomaa 

että rikkaammilla ihmisillä näitä ”kavereita” sitten onkin. Epäilen kuitenkin syvästi, 

että yleensä nämä eivät ole ihmisen oikeita kavereita, vaan pikemminkin henkilön 

lompakon kavereita. 

 

Oppilaan mielestä kaverit lisäävät turvallisuuden tunnetta kiusaamistilanteessa. Kavereiden puute 

taas lisää pelkoa. Salmivallin (2003, 33) mukaan kiusaamisprosessissa esiintyy kiusaajan ja 

kiusatun lisäksi erilaisia rooleja. Kiusatun kaverit toimivat puolustajina. He asettuvat kiusatun 

puolelle yrittäen tukea tai auttaa tätä. Toisaalta, jos kiusatulla ei ole kavereita, kiusaaja saattaa 

yllyttää tai pakottaa muita mukaan kiusaamiseen. Näin syntyvät kiusaajan apurin, kannustajan tai 

hiljaisen hyväksyjän roolit. Olweuksen (1992, 39–40) mukaan avoimet kiusaamisen ja hyökkäyksen 

määrät alentavat uhrin alhaista asemaa vertaisryhmässä. Kukaan ei halua olla tekemisissä uhrin 

kanssa peläten samaan asemaan joutumista. Syntipukkiuhri saatetaan eristää ryhmästä lähes täysin.  
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Oppilas kirjoittaa koulumurhien aiheuttamasta pelosta. Hakala & Sumiala (2009, 10–11) painottavat 

journalistien ja sosiaalisen median suurta roolia molempien koulusurmien kohdalla. Traagisista 

tapahtumista on tullut spektaakkelimainen mediailmiö, jossa journalistisia tuotoksia kierrätetään ja 

toistetaan loputtomasti. Tämä iskostaa ampujat ihmisten mieliin ja luo ihmisiin pelkoa. Ampujat 

olivat luoneet etukäteen mediamateriaaleja Internetiin. Videot on poistettu jo moneen kertaan, mutta 

molemmat henkilöt elävät yhä keskuudessamme verkossa. Heidän verkkojulkisuutensa on suurta ja 

koulusurmaajien sanoma leviää verkossa jatkuvasti.  

 

Oppilaan mukaan kiusaamista tapahtuu koulussa ilman, että kukaan huomaa sitä tai puuttuu 

kiusaamiseen. Kiusaamisen tavallisin muoto on hiljainen, hienovarainen kiusaaminen. Tämä on 

usein syynä siihen, miksi kiusaamista ei havaita kouluissa. Hiljaista kiusaamista voi olla 

esimerkiksi katseen välttäminen, tuijottaminen, merkitsevien silmäysten vaihtaminen jonkun 

kanssa, ilmeily, huokailu, vaikeneminen ja toisen kohtelu kuin hän olisi ilmaa. Hiljaisen 

kiusaamisen uhrit ovat vaitonaisia ja huomaamattomia. He eivät pidä melua itsestään, eivätkä kerro, 

mitä joutuvat kokemaan. (Höistad 2003, 80–81.) 

 

Kouluyhteisössä pitäisi olla keskustelua siitä, mitä ymmärretään kiusaamisella ja miten tilanteisiin 

puututaan. Ennaltaehkäisevän työn kannalta on tärkeää luoda yhteinen ymmärrys jokaisen 

opettajan, oppilaan, koulun henkilökunnan ja vanhempien välille. Jos tätä ymmärrystä ei ole, 

jokainen tulkitsee kiusaamistilanteet omista lähtökohdistaan. Tällaisesta yhteisön 

ennaltaehkäisevästä toiminnasta pitäisi nousta esiin kiusaamisen määritelmä, joka voi toimia 

käytännön työssä paremmin kuin tutkimuksesta esiin noussut määritelmä. (Hamarus & Kaikkonen 

2011, 66.) 

 

Toinen 9. luokkalainen oppilas kirjoittaa omasta kokemuksestaan kiusattuna: 

No ensinnäkin turvallisessa koulussa on tietysti kaikkien hyvä olla, joten lähdetäänpä 

purkamaan sitä ajatusta. Että kaikilla vähintään yli 300 oppilaalla isossa koulussa 

olisi hyvä ja mukava olla? Epäilen, sellainen on mahdollista. Mutta parempaan päin 

voi yrittää. 

 

Esimerkiksi jos yritettäisiin vähentää koulukiusaamista runsaasti. Mutta heti, kun 

kerrot yhdessäkään tällaisessa kysely ja mielipide jutussa, että koulukiusaaminen 

pitäisi saada loppumaan, ei sille asialle mitään tehdä. Kyllähän niitä upeita julisteita 

voi väsätä joissa lukee, että ”Ei saa kiusata” tai että ”Kaikki mukaan nyt pidetään 



51 
 

hauskaa” tyyliin jotain tuollaista, mutta mitä ne sellaiset paperilaput ketään 

auttavat?! Auttaisiko sinua joka siellä luet tätä tekstiä? Mietipä sitä. Kiusaamiseen 

pitäisi mielestäni kouluissa iskeä hampaat kunnolla kiinni. Eikä vain voivotella että 

nyt sitten pitäisi tehdä jotain asialle, mietitäänpä asiaa pari viikkoa ja palataan sitten 

takaisin asiaan Tai hei! Tästähän voisi väsätä kivan värikkään julisteen tai ruveta 

väsäämään rannekkeita koulukiusaamista vastaan. Hah, anna minun nauraa! Ihan 

turhaa. 

 

Ja jos menet jollekin koulukuraattorille ja selität tilanteesi kiusaamisen osalta, sieltä 

tulee jotain vastaavaa, kuin että ”Hmm no mitä olet itse mieltä mitä asialle pitäisi 

tehdä?”. Siis, että MITÄ?? Kouluttautunut psykologi, ihmistuntija, kysyy potilaalta 

mitä nyt pitäisi tehdä! Sanovatko oikeat lääkäritkin, kun potilaalla on vaikka kova 

korvakipu, että ”Mitäs nyt tehtäisiin, mitä sanot, annanko kipulääkettä vai tutkitaanko 

vielä lisää ja miten?” Ei muuten sano. Mutta koulukuraattorilla tai jollain sellaisella 

käydessäni minulla itselläni on käynyt näin. Ja se oli sellainen murjaisu että. 

 

Jos kerrot opettajalle, asia viipyy ja leijuu ilmassa seuraavat kaksi viikkoa, jonka 

jälkeen kyllä koko kiusaaminen on siltä hetkeltä ohi. Täydellistä. Joten selkeästi 

kiusaamiselle ei ole mitään vastausta? Että sitä ei saa pysäytettyä. 

 

Tällainen kokemus minulta. Ja jos minulta kysytään, niin tärkeä osa turvallista ja 

mukavaa kivaa koulua on se, että saisi oppia ja tehdä asioita rauhassa ilman turhaa 

oman pahan olon ja jopa pelon vatvomista. Mutta näin käy väkisin, kun ei tälle 

maailman vaikeimmalle asialle, kiusaamiselle saada loppua. Ihanaa. Voin kiittää 

omia vanhempiani kovasta yrityksestä monelta vuodelta, että kiusaaminen ja 

opettajien aktiivisuus kiusaamista vastaan nousisi. Sekä parhaasta mahdollisesta 

tuesta ymmärtää tätä inhottavaa koulukiusaamista. Että kiitos heille siitä. Mutta 

kaikilla ei varmastikaan ole niin hyviä mahdollisuuksia kuin minulla oli, että oli 

vanhempien tuki. Joten pliis, edes yrittäkää nyt miettiä mikä on tärkeintä turvallisessa 

koulussa. Minusta ensimmäinen asia joka tulisi yrittää kunnolla hoitaa olisi 

kiusaaminen, jo tämän asian ratkaiseminen toisi huomattavan turvallisemman koulun. 

 

Oppilas on selvästi pettynyt koulun rooliin kiusaamisen ehkäisijänä. Hän kirjoittaa turhista 

kyselyistä ja julisteista, jotka eivät estä kiusaamista. Oletan, että oppilas viittaa kouluissa 
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esiintyvään kiusaamisen vastaiseen KiVa Koulu -hankkeeseen. Se on valtakunnallinen ohjelma, jota 

suomalaiset koulut voivat käyttää taistelussaan kiusaamista vastaan. (Salmivalli, Kärnä & 

Poskiparta 2009, 2–3.) Ohjelman tulisi lopettaa kiusaaminen kouluissa, ehkäistä uusia kiusaaja–

kiusattu-suhteita ja minimoida kiusaamisen negatiiviset seuraukset (Salmivalli, Kärnä & Poskiparta 

2007, 5). 

 

Turun yliopisto tekee jatkuvaa tutkimustyötä KiVa Koulu -hankkeesta. Eniten tutkitaan, ovatko 

ohjelman tavoitteet toteutuneet. (Salmivalli, Kärnä & Poskiparta 2007, 14–15.) Kyseisen oppilaan 

kohdalla tavoitteet eivät ole toteutuneet, koska kiusaaminen ei ole loppunut. Oppilaan mielestä 

kiusaamiseen pitäisi ”iskeä hampaat kunnolla kiinni”. Hänen mukaansa voivottelu ja asian 

pitkittäminen ei auta mitään. On valitettavaa, jos hyvällä ajatuksella varustetut kiusaamisen 

vastaiset hankkeet pitkittävät kiusaamistapausten käsittelyä. Kiusaamiseen pitäisi puuttua 

välittömästi.  

 

Oppilas kirjoittaa myös huonoista kokemuksistaan koulukuraattorin ja psykologin vastaanotoilla. 

Tämä on harmillista, koska koulukuraattorin työn tavoitteena on oppilaiden sosiaalisen 

hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Kuraattorin 

asiantuntijuutta tulisi käyttää koulukiusaamista ehkäisevien toimintaohjelmien laatimisessa ja 

toteuttamisessa. Lisäksi yksi koulupsykologin tärkeimmistä tehtävistä on oppilasryhmien ja 

luokkayhteisöjen toiminnan selvittely ja työskentely ryhmien kanssa esimerkiksi työrauha- ja 

kiusaamisongelmissa. Hänen tulisi kehittää toimintamalleja ongelma- ja kriisitilanteisiin sekä tehdä 

ehkäisevää työtä yhdessä rehtorin ja oppilashuoltoryhmän kanssa. (Kouluterveydenhuolto 2002, 

110–111.) 

 

On selvää, että oppilaan kirjoitusten mukaan hän ei ole saanut tarvittavaa apua koulun 

henkilökunnalta. Hän kiittää vanhempiaan kiusaamisen vastaisesta työstä. Vanhempien tuki on ollut 

oppilaalle elintärkeää. Usein puhutaan, kuinka vastuu kaikesta asetetaan kouluille. Oppilaan 

tapauksessa kiusaamiseen puuttuminen on jäänyt täysin kodin ja vanhempien hoidettavaksi. 

Vanhemmat ovat taistelleet, että opettajien aktiivisuus kiusaamista vastaan nousisi. Onko 

yläluokkien ongelmana opettajien vaihtuvuus? En keksi muuta syytä siihen, miksi opettajat eivät 

ole puuttuneet kiusaamiseen. Jos oppilas ja kiusaamistilanteet eivät näy eri opettajien tunneilla, voi 

olla vaikeaa tiedostaa kenelle vastuu kiusaamiseen puuttumisesta kuuluu. 
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Oppilaan kirjoitelmasta heijastuu epätoivo ja pettymys kiusaamisen vastaiseen toimintaan. Hänen 

mukaansa kiusaamiselle ei ole mitään vastausta, että sitä ei saa pysäytettyä. Kirjoitelman lopussa 

hän kuitenkin esittää pyynnön: ”Joten pliis, edes yrittäkää nyt miettiä mikä on tärkeintä 

turvallisessa koulussa. Minusta ensimmäinen asia joka tulisi yrittää kunnolla hoitaa olisi 

kiusaaminen, jo tämän asian ratkaiseminen toisi huomattavan turvallisemman koulun.”. 

 

7. luokkalainen oppilas kirjoittaa kiusaamisen eri muodoista ja päihteiden käytöstä: 

Kiusausta, tupakointia, hakkaamista, pahan puhumista – ei. Turvallinen koulu ei ole 

tätä. 

 

Kiusaamista ei millään tavalla voi sanoa turvalliseksi. Miltä sinusta tuntuisi olla 

kiusattu? Itse en ole, mutta tunnen muutaman, joka on, ja tiedän, että heistä ei tunnu 

kivalta. 

Itse en voi sietää tupakoivia ihmisiä. Tupakoinnin myötä he muuttuvat ärtyisiksi ja 

heikkohermoisiksi. En ole maistanut tupakkaa, mutta järkevistä syistä en aiokkaan. 

 

Pahan puhuminen selän takana tekee ainakin minusta koulun epämiellyttäväksi 

paikaksi. 

 

Oppilaan mielestä turvallisessa koulussa ei esiinny kiusaamista, tupakointia, hakkaamista tai pahan 

puhumista. Hän tuntee kiusattuja ja tietää, että heistä ei tunnu kivalta. Samaa mieltä on Olweus 

(1992, 34–35), jonka mukaan kiusatut ovat uhrin asemassa ja he ovat ahdistuneempia ja 

turvattomampia kuin oppilaat yleensä. Uhrit ovat koulussa yksinäisiä ja hylättyjä eivätkä omaa 

hyvää ystävää. Lisäksi koulukiusaamisen uhrit kärsivät usein keskittymisongelmista.  

 

Oppilaan mukaan tupakoivat ihmiset ovat ärtyisiä ja heikkohermoisia. Perusopetuksen yläluokilla 

tupakointi ja päihteiden käyttö ovat valitettavasti ajankohtaisia. Varhainen tupakointi ja päihteiden 

käyttö ennakoivat hyvinvointiongelmia aikuisuudessa. 3–4 % yhdeksännen luokan oppilaista kärsii 

vakavasta ja hoitoa tarvitsevasta riippuvuusongelmasta. (Terveellisen ja turvallisen 

opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet perusopetusta varten 2002, 16.) 

 

Oppilas mainitsee myös pahan puhumisen selän takana. Tämä on epäsuoraa kiusaamista eli omiin 

päämääriin tähtäävää proaktiivista aggressiota, joka on harkittua ja ryhmän jäseniä viihdyttävää 

toimintaa. Epäsuora kiusaaminen on yleisempää tytöillä kuin pojilla. Tyypillistä on välttää suora 
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kontakti kiusattuun naamioimalla kiusaaminen joksikin muuksi toiminnaksi kuten juorujen ja 

huhujen levittämiseksi. Epäsuoraan kiusaamiseen liittyy usein kiusaajan harjoittamaa manipulointia, 

joka on tarkkaan strategivoitua ja säädeltyä. (Salmivalli 1998a, 36–37; Salmivalli 2000, 63–67.) 

 

Suora kiusaaminen on nimittelyä ja härnäämistä eli usein hyvin näkyvää ja reaktiivista 

aggressiivisuutta (Salmivalli 1998a, 35, 38). Tästä antaa esimerkin 9. luokkalainen oppilas: 

Mielestäni turvallisessa koulussa ei esiinny minkäänlaista kiusaamista, kuten toisten 

tapojen, vaatteiden tai ulkonäön arvostelemista. Jokainen kiusaajakin voisi ajatella 

kohdallaan, miltä minusta tuntuisi olla kiusattu. Näin voimme huomata päässämme 

heräävän kysymyksen: eivätkö kaikki ihmiset voisi kiinnittää huomiota vain omiin 

asioihinsa? Lisäksi turvallisessa koulussa pitäisi ottaa muut ihmiset huomioon, eikä 

ajaa aina omia etujaan. Näin saataisiin luotua mukava työympäristö kaikille koulussa 

opiskeleville ihmisille, ja muulle henkilökunnalle. Hyväksi jokaiselle ihmiselle on aina 

asettua kiusatun puolelle kuin kiusaajan seuraan. Lopuksi kun kaikki valitsevat 

kiusatun puolustamisen, ei jäljelle jää enää kiusaajia, vaan kaikki saavat keskittyä 

omaan koulutyöskentelyynsä. 

 

Oppilaan kuvaama tapojen, vaatteiden ja ulkonäön arvosteleminen on suoran kiusaamisen lisäksi 

sanallista kiusaamista. Sanallinen kiusaaminen tarkoittaa sanojen kautta aiheutettua pahaa mieltä: 

haukkumista, nimittelyä, pilkkaamista, ivaamista ja halventavaa puhetta. Sitä voidaan vahvistaa 

elein, matkien ja tönien siten, että kiusatulle ja yhteisölle välittyy kuva kiusaajan valta-asemasta. 

(Hamarus 2006, 78.) 

 

Oppilas toivoo, että turvallisessa koulussa huomioidaan muita ihmisiä eikä ajeta vain omia etuja. 

Tällainen ajattelutapa lisäisi yhteisöllisyyttä eli oppilaiden keskinäistä yhteenkuuluvuutta sekä 

kehittäisi sosiaalista solidaarisuutta. Yhteisöllisyyteen liittyviä arvoja ovat sympatia, empatia ja 

moraali. Yleinen ihmisrakkaus eli altruismi perustuu sympatiaan. Empatia tarkoittaa kykyä tuntea 

mielihyvää tai mielipahaa silloin, kun toinen tuntee mielihyvää tai mielipahaa. Moraali on oman 

itsekkyyden ylittävää toimintaa toisen hyväksi. Aito moraalinen toiminta edellyttää sympatian 

tuntemista muita kohtaan. (Pentti 2003, 106–107.) 

 

Kirjoitelman lopussa oppilas toteaa, että jos jokainen asettuisi kiusaajan sijasta kiusatun puolelle, ei 

jäljelle jäisi enää kiusaajia. Sama ajatus on kiusaamisen vastaisen KiVa Koulu -hankkeen taustalla. 

Mitä enemmän kiusatulla on puolustajia, sitä parempi itsetunto hänellä on ja hän uskaltaa asettautua 
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kiusaajaansa vastaan (Salmivalli, Kärnä & Poskiparta 2009, 4–5). Jos kiusatut uskaltavat asettua 

kiusaajia vastaan eikä kiusaajille löydy apureita, todennäköisesti he turhautuvat ja jättävät kiusatut 

rauhaan. 

5.4.2 Syrjintä ja tasa-arvo 

8. luokkalainen oppilas kirjoittaa koulukiusaamisen lisäksi syrjinnästä ja tasa-arvosta: 

Turvallinen koulu on mielestäni sellainen koulu johon on aamulla kiva tulla, ei 

tarvitse esimerkiksi pelätä mitään tai ketään. Turvallisessa koulussa saa olla oma 

itsensä. Turvallisessa koulussa ei kiusata, haukuta, potkita yms. toisia. Turvallisessa 

koulussa ei saa tulla syrjityksi, vaikka olisi eri maalainen, kuuluu eri uskontoon tai 

olisi ihon väriltään tummempi. Turvallisessa koulussa kannustetaan heikompia. 

Turvallisessa koulussa kaikki ovat tasa-arvoisia! 

 

Oppilas korostaa, että turvallisessa koulussa saa olla oma itsensä eikä ketään syrjitä. Syrjinnällä 

tarkoitetaan tekoa, joka asettaa yksilön tai ryhmän eriarvoiseen asemaan heidän piirteensä takia 

(Salmenkangas 2005, 18). Suomen perustuslain (1999, 6 §) mukaan ketään ei saa ilman 

hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn 

perusteella. Myös yhdenvertaisuuslaki (2004, 6 §) kieltää syrjinnän. Kuitenkin Kiilakoski (2009, 

19–21) toteaa, että kouluissa on edelleen vallalla tukahduttava kulttuuri, jossa rakennetaan 

seksuaalisia, etnisiä, sosiaalisia ja katsomuksellisia normeja. Nämä normit kasvattavat nuorten 

identiteettipaineita ja ne tulisi tunnistaa, jotta koulu kehittyisi erilaisuutta hyväksyväksi. 

 

Oppilaan mielestä turvallisessa koulussa kannustetaan heikompia. Yksilö, jonka oikeudentunto on 

kohdallaan, kannustaa heikompia ja toimii oikeudenmukaisesti. Oikeudentunto on kykyä ymmärtää, 

mikä on oikeudenmukaista. Oikeudenmukaisuus liittyy tekoihin, joita ihminen saa aikaan 

esimerkiksi turvallisuuden hyväksi. Heikompien kannustamiseen liittyy myös oikeamielisyys, joka 

on yksilön tahdonomainen mielenlaatu. Se kanavoi tahtotiloja sekä puolesta ja vastaan reaktioita 

ihmisten välillä. (Pentti 2003, 52.) 

 

Oppilaan mukaan turvallisessa koulussa kaikki ovat tasa-arvoisia eli yhdenvertaisia. Perusopetuksen 

arvot pohjautuvat ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, demokratiaan sekä monikulttuurisuuden 

hyväksymiseen. Opetuksen tulee edistää suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä ja 
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sen avulla tulee lisätä alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa. Opetuksessa täytyy edistää 

sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 14.) 

 

Koulujen suuntauksena on tällä hetkellä inkluusio, jonka keskeisiä tavoitteita ovat ihmisoikeuksien 

edistäminen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Oppilaan henkilökohtaiset rajoitteet eivät 

saa estää häntä osallistumasta opetukseen ja inhimilliseen vuorovaikutukseen muiden oppilaiden ja 

opettajien kanssa. Yhteisöjen tulee arvostaa yksilöiden erilaisuutta ja niiden tulee tietoisesti pyrkiä 

yhteistoimintaan oppilaiden kanssa.  (Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun 

arvioinnin perusteet perusopetusta varten 2002, 10.)  

 

Inkluusion lisäksi tasa-arvoiseen kouluun liittyy käsite integraatio. Se tarkoittaa kasvatuksen, 

opetuksen ja hoidon muotojen suhteuttamista toisiinsa lapsen ja huoltajan näkökulmasta. 

Vertikaalinen integraatio niveltää ajalliset oppimisvaiheet yhteen ja luo valmiudet elinikäiselle 

oppimiselle. Horisontaalinen integraatio yhdentää muodollisen kasvatusjärjestelmän ja ulkopuoliset 

instituutiot toisiinsa sekä yhdistää eri tahoilla tapahtuvan oppimisen yhtenäiseksi 

kokonaisprosessiksi. (Puhakka 2008, 97–98.)  

 

9. luokkalainen oppilas kantaa huolta oppilaista, jotka ovat syrjäytyneitä ja kärsivät 

mielenterveysongelmista: 

Turvallisessa koulussa ketään ei kiusata. Kenenkään ei tarvitse pelätä että perään 

huudetaan jotain loukkaavaa käytävillä tms. 

 

Mielestäni koulun tulisi myös huolehtia oppilaista joilla on jonkin asteisia 

mielenterveysongelmia tai he ovat muuten syrjäytyneitä. Koulun tulisi tarjota apua 

ongelmiin tai ohjata paikkaan josta apua on saatavilla. Suomessa suurin osa kouluista 

on mielestäni turvallisia, lukuun ottamatta muutamaa satunnaista tapausta viime 

vuosien aikana. Myös koulurakennuksen tulee olla turvallinen, mutta niinhän kaikkien 

muidenkin julkisten rakennusten. 

 

Oma kouluni on mielestäni melko turvallinen. Ainakaan itse en ole joutunut 

pelkäämään kävellessäni käytävillä, tai muutenkaan kokenut joutuvani syrjityksi tms. 

Totta kai koulussamme kiusataan jonkin verran, mutta mielestäni sitä on aika vaikea 

kitkeä pois kokonaan. 
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Oppilaan mielestä koulun tulisi huolehtia oppilaista, jotka ovat syrjäytyneitä ja kärsivät 

mielenterveysongelmista. Myös Lehtonen (2011) korostaa koulun tärkeää roolia syrjäytymisen 

ehkäisijänä. Ongelmat tulisi tunnistaa varhain ja niihin pitäisi puuttua. Oppilaat, joilla on 

syrjäytymisen riski, ovat yleensä poikkeuksellisen lahjakkaita tai heillä on ongelmia oppimisessa. 

Lisäksi he ovat ryhmässä torjuttuja tai aggressiivisesti vetäytyviä ja heillä on erilaisia tunne-elämän 

ongelmia. Koulun tulisi seurata oppilaiden poissaoloja, koulukiusaamista ja sosiaalisia suhteita ja 

puuttua epäkohtiin ajoissa. Riskiryhmään kuuluvat oppilaat pitäisi saada orientoitumaan kohti 

tulevaisuutta. 

 

Valosen (2011) mukaan nuorten mielenterveyspalveluja pitää parantaa. Molemmat Suomen 

koulusurmaajat kärsivät mielenterveysongelmista ja heille oli määrätty lääkitys. Kummankin 

hoidossa havaittiin puutteita. Lääkehoitoa määrätään usein ilman seurantaa tai psykiatrin 

tutkimusta. Ongelmien ratkaisu ja hoitoon hakeutuminen jää nuoren omalle vastuulle. Nuorelle 

pitäisi suunnitella hoitokokonaisuus ja lääkehoitoa olisi ohjeistettava paremmin. Myös 

perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen yhteistyötä pitäisi parantaa. 

 

Oppilaan mielestä koulun tulisi tarjota apua ongelmiin tai ohjata oppilaat paikkaan, josta saa apua. 

Samaa mieltä on Lepistö (2010, 98–99), joka korostaa, että nuorille tulee tarjota tukea ja turvaa, 

läsnäoloa sekä mahdollisuutta puhua ongelmistaan. Esimerkiksi kouluterveydenhuollon tulisi tukea 

nuoria järjestämällä vertaisryhmiä. Painopiste pitäisi siirtää hoitavasta toiminnasta 

ennaltaehkäisevään toimintaan. Kouluissa pitäisi opettaa nuorille toimivia selviytymiskeinoja osana 

elämäntaitojen oppimista. Myös Kuuren (2009, 24) mielestä aikuisten tulisi ottaa vastuuta ja 

kehittää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.  

 

Perusopetuslain (1998, 16–18 §, 31a §) mukaan oppilaalle on annettava tarpeensa mukaan 

tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, tehostettua tai erityistä tukea tai hänelle on laadittava 

henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Jos oppilaan terveydentila vaatii 

erityisiä opetusjärjestelyjä, tulee ne hänelle järjestää. Lisäksi oppilaalla on oikeus saada maksutta 

tarvittava oppilashuolto. Oppilashuoltoon sisältyvät oppilashuollon palvelut kuten 

kouluterveydenhuolto. Laki ei kuitenkaan määrittele, tuleeko palvelut olla saatavilla omasta 

koulusta. Kouluterveyden- ja opiskelijaterveydenhuoltopalvelut sekä psykologiset ja sosiaalityön 

palvelut täytyisi saada omasta koulusta. Tilojen tulisi sijaita siten, että oppilaan on mutkatonta 

käyttää palveluita ja että ne ovat suunniteltu kyseistä tarkoitusta varten. (Terveellisen ja turvallisen 

opiskeluympäristön laadun arvioinnin perusteet perusopetusta varten 2002, 28.)   
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Toisen 9. luokkalaisen oppilaan mielessä turvallisessa koulussa ketään ei syrjitä, oppilaille tarjotaan 

tarvittavia tukitoimia ja koulussa on hyvä yhteishenki: 

Turvallinen koulu on koulu, jossa opettajat välittävät oppilaistaan. Koulussa on hyvä 

yhteishenki, eikä ketään syrjitä. Tunneilla oppilailla on työrauha ja tarvittaessa 

opettajat järjestävät oppilaille tukiopetusta. Turvallisessa koulussa huolehditaan 

ympäristöstä ja tehdään tiivistä yhteistyötä erilaisten ulkopuolisten tahojen, kuten 

seurakunnan ja nuorisotoimen kanssa. Hyvä koulu järjestää nuorille myös aktiivista 

vapaa-ajan toimintaa. Turvalliseen kouluun oppilaat tulevat mielellään. 

 

Oppilas kirjoittaa hyvästä yhteishengestä ja koulusta, johon kaikki oppilaat tulevat mielellään. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 14) todetaan, että perusopetuksen tulee 

edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. 

Sosiaaliseen yhteisöön kuuluminen sekä osallisuuden ja oikeudenmukaisuuden kokemukset tukevat 

luottamuksen syntyä ihmisten välille. Oppilaiden keskinäisten sekä oppilaiden ja koulun aikuisten 

vuorovaikutussuhteiden myönteisyys ja luokkien sisäinen yhteisöllisyys ovat tärkeä osa 

kouluyhteisön turvallisuuden edistämistä (Korppas 2011; Oppilaitosten turvallisuus 2009, 7–8). 

 

Oppilaan mielestä turvallisessa koulussa huolehditaan ympäristöstä. Huoli elinympäristöstä liittyy 

ekologiseen turvallisuuskäsitykseen. Sen avulla pohditaan ihmisen ja luonnon rinnakkaisuutta. 

Luonnosta huolehtiminen on välttämätöntä, koska ympäristö asettaa elämisen ehdot maapallolla. 

(Niemelä 2000, 30–31.) Myös perusopetuksen arvopohjaan sisältyy luonnon monimuotoisuuden ja 

ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen. Oppimista tulee tapahtua myös luonnossa, koska 

fyysiseen oppimisympäristöön kuuluu rakennetun ympäristön lisäksi ympäröivä luonto. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 14, 18.)  

  

Oppilaan mielestä hyvä koulu järjestää nuorille aktiivista vapaa-ajan toimintaa ja tekee yhteistyötä 

ulkopuolisten tahojen kuten seurakunnan ja nuorisotoimen kanssa. Korppaksen (2011) mukaan 

aktiivisella elämäntavalla on merkittävä yhteys koululaisten hyvinvointiin ja turvallisuuden 

tunteeseen. Säännöllinen harrastustoiminta ja koulun ulkopuoliset verkostot vaikuttavat oppilaiden 

hyvinvointiin. Kumpulaisen yms. (2010, 64–67) mukaan harrastuksissa lapset voivat kokea 

onnistumisen kokemuksia ilman, että heidän suoritustaan tai oppimistaan jatkuvasti arvioidaan. 

Tämä on tärkeää erityisesti niille lapsille, jotka eivät aina koe menestyvänsä koulussa. Opettajalla 

on tärkeä rooli tiedonvälittäjänä. Opettaja vaikuttaa siihen, miten oppilaat saavat tietoa erilaisten 
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organisaatioiden järjestämästä harrastustoiminnasta ja miten opintovierailut integroidaan 

koulutyöhön. 

5.4.3 Käytöstavat 

7. luokkalainen oppilas korostaa hyvien käytöstapojen merkitystä turvallisessa koulussa: 

Turvallisessa koulussa pitäisi pystyä tuntemaan olonsa turvalliseksi. Ihmisten pitäisi 

olla ystävällisiä, ja mukavia. Opettajat auttavaisia ja kaverit ystävällisiä. Jos ihmiset 

käyttäytyvät asiallisesti, niin kaikki voisivat tuntea olonsa turvalliseksi.  

 

Oppilaan mielestä turvallisessa koulussa ihmiset ovat ystävällisiä ja mukavia. Pentti (2003, 58) 

määrittelee ystävällisyyden ominaisuudeksi, joka ilmenee ystävämielisenä suhtautumisena. Siihen 

liittyy oikeudenmukaisuuden vastavuoroisuuden periaate: kohtele toista kuten toivoisit itsesi 

tulevan kohdelluksi. Ystävällisyyttä voidaan kasvattaa asenteiden ja käytöstapojen avulla. 

Turvallisuuskasvatuksen tulisi perehdyttää oppilaat ystävällisyyteen, jotta vihamielisyys 

turvallisuuden uhkana voitaisiin torjua.  

 

Oppilas kirjoittaa turvallisuudesta, joka syntyy asiallisen käytöksen tuloksena. Asialliseen 

käytökseen liittyy mielestäni toisten kunnioittaminen. Jos kaikki kunnioittaisivat toisiaan, 

todennäköisesti kiusaaminen, ilkivalta ja syrjintä vähenisivät. Pentin (2003, 58–59) mukaan 

kunnioitus ilmenee arvonantona ja arvostuksena. Siinä on kyse asennoitumisesta, jossa tieto ja 

tunne ovat mukana. Turvallisuuskasvatuksen avulla voidaan opettaa henkilöiden, tekojen ja 

asioiden kunnioittamista sekä käyttäytymistä kunnioituksen mukaisesti. 

 

Oppilaan mielestä turvallisessa koulussa on auttavaisia opettajia. Opettajan työn tuleekin koostua 

oppilaiden auttamisesta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, 23) mukaan 

opettajien tehtävänä on ohjata oppilaita oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa heitä kehittämään 

oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien 

ongelmien syntymistä. Jokaisen opettajan tehtävänä on oppilaiden persoonallisen kasvun, 

kehityksen ja osallisuuden tukeminen. 

 

Toinen 7. luokkalainen oppilas kirjoittaa turvallisesta koulusta näin:  

Kaikilla on tietysti oma käsityksensä kivasta koulusta, jossa viihtyy, mutta minun on 

tämä: 
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Ihmiset saisivat olla avoimempia, eli tässä tapauksessa moikata voisi 

puolitutuillekkin, ja vaikka hymyillä. Ei tarvisi katseellakaan moittia ketään ainakaan 

mistään, millekkä ihminen itse ei voi mitään. Turha mielenpahoittaminen on todella 

typerää ja turhaa.  

 

Oppilaan mielestä ihmisten pitäisi olla avoimempia ja heidän tulisi tervehtiä toisiaan sekä hymyillä. 

Salmenkangas (2005, 61) kehottaa oppilaitoksia tavoittelemaan avointa keskustelukulttuuria, jossa 

yhdenvertaisuuskysymyksiä käsitellään avoimesti. Jotta avoimuus on mahdollista, tulee oppilaiden, 

opettajien ja vanhempien luottaa toisiinsa. Jokaisen täytyy pyrkiä oikeudenmukaisuuteen sekä 

kuunnella ja kunnioittaa toisia.  

 

Oppilas korostaa, että toisten moittiminen on turhaa ja typerää. Jopa katseen avulla arvosteleminen 

pahoittaa mielen. Tällainen moittiva ja arvosteleva käytös kertoo mielestäni suvaitsemattomuudesta. 

Pentin (2003, 57) mukaan suvaitsemattomuus ilmenee ahdasmielisenä, jyrkkänä ja tuomitsevana 

suhtautumisena muita kohtaan. Suvaitsevaisuus taas on toisten käsitys- ja käytöstapojen 

ymmärtämistä sekä halua suoda niille esiintymisen oikeutta. Se ilmenee sietämisenä, 

kärsivällisyytenä, sallimisena ja hyväksyvyytenä. Molemmat ovat paljolti opittua asennoitumista eli 

kasvatuksen tulosta. 

5.4.4 Vertaistuki 

Moni oppilas käsitteli turvallista koulua kavereiden kautta. Kaveripiirin merkitys koettiin suureksi 

ja moni sääli niitä oppilaita, joilla ei ole kavereita. Kavereilta saatiin tukea ja turvaa koulupäivän 

aikana. Takkusen (2009, 52) mukaan vertaisryhmään kuuluminen on lapsille ja nuorille elinehto. 

Arvoasema ryhmässä tai ryhmästä poissulkeminen voi määrätä koko myöhempää elämää. 

Ryhmäyhteys voi vahvistaa luovuutta ja elämäniloa, antaa rohkeutta tuoda parhaat puolet itsestä 

esiin ja mahdollisuuksia kokea sellaista, jota yksin ei uskalla. 

 

6. luokkalainen oppilas kirjoittaa kavereiden kanssa vietetystä turvallisesta koulupäivästä: 

Kaveripiiri joka tuo hyvää mieltä on luotettava, hauska, ei hauku ja ei juorua. 

Turvallista tekemistä ”mukavaa” välitunnilla: kavereitten kanssa puhuminen, yhdessä 

tekeminen esim. hyppiä narua. Koulumatkalla on turvallista pölöttää vaikka vähän ja 

seurata tietenkin liikennettä. 
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Minusta meidän luokka on iha sairaan paras, mutta tuntuu välillä, että täälä on pari 

yksinäistä. Mutta tietenkin hekin otetaan mukaan kaikkeen puuhailuun. Mielestäni 

välitunteja on liian vähän. 

 

Minulla on ainakin turvallinen olo meidän koulussa, paitsi joskus yläasteelaiset ovat 

vähän pelottavia. Mutta minusta minulla on ainakin hyviä kavereita. 

 

Oppilaan mielestä turvallinen kaveripiiri on luotettava ja hauska. Kaveripiirissä ei haukuta eikä 

juoruta. Oppilas käyttää terminä kaveripiiriä, mutta luotettavuus ja toisten arvostaminen (ei haukuta 

tai juoruta) viittaavat ystävyyteen. Pentti (2003, 58) käsittelee kaveruuden syvempää muotoa eli 

ystävyyttä oppilaan mainitsemien piirteiden kautta. Hänen mukaansa ystävyys on ihmisten välinen 

suhde, johon sisältyy syvää eriasteista arvonantoa, luottamusta, kumppanuutta ja kestävyyttä. Sen 

korkein ilmenemismuoto on lähimmäisenrakkaus. Ystävyyteen liittyy suopeus ja hyväntahtoisuus 

ystäviä kohtaan ja sen tulee kestää vaikeinakin aikoina.  

 

Oppilaalle yhdessä tekeminen luo turvallisuuden tunteen myös välitunneilla ja koulumatkoilla. 

Korppaksen (2011) mukaan koulujen tulisi kiinnittää enemmän huomiota välituntitoiminnan 

suunnitteluun ja ohjaukseen, koska aktiivisuus välitunneilla lisää sosiaalista vuorovaikutusta, 

yhteisyyttä ja osallisuutta. Turvallinen välitunti koostuu aikuisten valvonnan lisäksi hyvistä 

kavereista ja luokkayhteisöstä, yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta sekä toisista 

huolehtimisesta. Myös koulumatkat ovat tärkeä osa lapsen terveyttä. Koulumatkan taittaminen jalan 

antaa lapselle paitsi mahdollisuuden oppia liikkumaan turvallisesti myös tarvittavaa hyötyliikuntaa, 

jolla on suuri merkitys hyvinvoinnille. Turvallista liikkumista helpottaa kavereiden tai aikuisen 

läsnäolo. (Liikenneturva 2009.) 

 

8. luokkalainen oppilas kirjoittaa turvallisen koulun ilmapiiristä ja ystävien merkityksestä: 

Kivassa koulussa kukaan ei jää yksin. Opettajat ovat reiluja ja eivät suosi ketään. Olis 

kiva jos suurin osa oppilaista tuntisi toisensa edes ulkonäöltä. Seiskat ja ysit ei oikein 

tunne nyt toisiaan. Jos olis yhteisiä ryhmäytyspäiviä, koulun ilmapiiri vois parantua. 

 

Turvallinen koulu on samanlainen. Jos kaikilla olisi ystäviä, myös oleskelu koulun 

käytävillä olis turvallisempaa. Ja siis, jos kaikki tuntis toisensa kukaan ei haluaisi 

kiusata muita. Tää ei kyllä varmaan koskaan toteudu… 
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Oppilas kirjoittaa ilmapiirin merkityksestä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 

18) todetaan, että koulun ilmapiirin tulee olla avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen. Vastuu 

ilmapiirin ylläpitämisestä kuuluu sekä opettajille että oppilaille.  Piispasen (2008a, 177) mukaan 

hyvä ilmapiiri vaikuttaa merkittävästi kouluviihtyvyyteen. Kouluviihtyvyys taas lisää oppilaiden 

hyvinvointia ja turvallisuutta. Ilmapiirin parantamiseksi oppilas ehdottaa, että eri luokka-asteiden 

oppilaat tutustuisivat toisiinsa yhteisten ryhmäpäivien avulla. Koulujen tulisikin tarjota lapsille 

mahdollisuuksia yhteisvastuullisesti suunnitella ja toteuttaa hankkeita tai tapahtumia. Tällainen 

yhteisöllisyys edistää koululaisten aktiivisuutta ja turvallisuutta. (Korppas 2011.) 

 

Oppilaan mielestä koulussa olisi turvallisempaa, jos kaikilla olisi ystäviä. Jos kaikki tuntisivat 

toisensa, ei kukaan kiusaisi muita. Hänen mielestään kivassa koulussa kukaan ei jää yksin. Myös 

Pentti (2003, 93) korostaa sosiaalisen turvaverkon merkitystä. Se ennaltaehkäisee ja torjuu uhkia 

sekä lievittää mahdollisten vahinkojen vaikutuksia kuten yksin jäämistä ja syrjäytymistä. 

Ystävällisellä kohtelulla voidaan torjua epävarmuutta, pelkoa, ahdistusta ja apaattisuutta. Nämä 

piirteet esiintyvät yleensä kiusatulla (Olweus 1992, 39–40), joten ystävällisyydellä voidaan torjua 

kiusaamista.  

 

Tulosten loppuun liitän 6. luokkalaisen oppilaan piirroksen kavereiden merkityksestä. Piirroksesta 

välittyy turvattomuus, jota pienempi hahmo kokee ilman kavereita. Isompi hahmo ryhtyy 

pienemmän kaveriksi molemmissa kuvissa. Oppilas käsittelee piirroksen avulla todennäköisesti 

omia tunteitaan. Alimmassa kuvassa pieni hiiri pelkää, että iso kissa syö sen. Tämä saattaa olla 

vertauskuva sille tunteelle, kun 6. luokkalainen siirtyy yläasteelle ja on jälleen koulunsa pienin. 

Myös ylemmässä kuvassa pientä hahmoa pelottaa, koska se on niin pieni: 

 
Piirros kavereiden merkityksestä. Oppilas 6. lk. 
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6 VERTAILU AIEMPIIN TU TKIMUKSIIN  

Aineisto on kerätty Tampereen kaupungin turvallisuusprojektin yhteydessä. Turvallisuusprojektista 

on julkaistu aikaisempi tutkimus perusopetuksen turvallisuuden arvioinnista (Juusenaho 2010). Se 

toteutettiin tamperelaisille oppilaille, koulun henkilökunnalle sekä huoltajille. Vastaajia oli yhteensä 

8430, joten oma aineistoni on suhteellisen pieni verrattuna kyseiseen tutkimukseen. Halusin omassa 

tutkimuksessani tuoda esiin oppilaiden mielipiteen koulunsa turvallisuudesta, joten lähdin 

käsittelemään turvallisuutta aineistosta käsin. Tampereen kaupungin tutkimus perustuu päinvastoin 

ennalta määriteltyihin turvallisuuden käsitteisiin, joihin kyselyyn osallistuneita pyydettiin 

vastaamaan. 

 

Tampereen kaupungin perusopetuksen arviointiin liittyvässä tutkimuksessa (Juusenaho 2010) 

koulun turvallisuutta on analysoitu seuraavien osa-alueiden kautta: 

1. Fyysinen ympäristö (koulumatka, piha, koulun tilat, välitunnit) 

2. Henkilöstö (rehtori, opettajat, muu henkilöstö, luokkakoot, oppilasryhmät, terveydenhoito, 

ruokala) 

3. Toimintakulttuuri  (järjestyssäännöt, käytöstavat, toisten huomioon ottaminen, ilmapiiri, 

yhteishenki) 

4. Vuorovaikutus (luottamus opettajiin ja rehtoriin, kiusaaminen, työrauha, yhteishenki 

luokassa, oppilaan ja vanhempien kuuleminen, informaation kulku, kodin ja koulun välinen 

yhteistyö, arviointikeskustelut, avunsaanti, yhteiset tilaisuudet, mahdollisuus osallistua) 

5. Varautuminen ja suunnitelmat (pelastautuminen, koulun vaaratekijöiden tunnistaminen, 

turvallisuuteen liittyvä tiedottaminen, vaaratilanteissa toimimisen harjoittelu) 

6. Kerhotoiminta  (tilat, ohjaus, oppilaan kuunteleminen ja huomioon ottaminen, tiedottaminen) 

 

Juusenahon (2010) ennalta määritellyt turvallisuuden osa-alueet ovat osittain samoja 

tutkimustulosteni kanssa. Oppilaiden vastauksista muodostamani malli koulun turvallisuudesta (s. 

29) koostuu fyysisestä, psyykkisestä, pedagogisesta ja sosiaalisesta turvallisuudesta sekä niiden 

alaluokista. Tuloksistani löytyvät kaikki muut Tampereen kaupungin tutkimuksessa määritellyt osa-
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alueet paitsi kerhotoiminta. Oletan tämän johtuvan siitä, että otokseni koostui 6.–9.-luokan 

oppilaista, jotka eivät enää osallistu aktiivisesti kerhotoimintaan. Esimerkiksi iltapäiväkerhoon 

osallistuvat yleensä vain alkuopetuksen oppilaat. Jos olisin käsitellyt heidän kirjoitelmiaan, 

kerhotoiminnan mainitseminen olisi ollut todennäköisempää.  

 

Samankaltaisista tuloksista voidaan päätellä, että koulujen turvallisuudessa on puutteita tietyillä 

osa-alueilla (luokkakoot, koulutilat, koulurakennus, yhteishenki, pelastussuunnitelma, 

kouluterveydenhuolto, kiusaamiseen puuttuminen jne.). Koulujen turvallisuus saa myös kiitosta 

muun muassa henkilökunnan, opetuksen järjestämisen ja kouluruokailun osalta. Koulu koetaan 

enimmäkseen turvalliseksi paikaksi opiskella ja tehdä työtä. Tampereen kaupungin tutkimuksesta 

(Juusenaho 2010) ilmeni, että oppilaat eivät juuri kokeneet turvattomuutta koulussa tai 

koulumatkoilla. Myös oman tutkimukseni tulokset osoittavat, että turvattomuutta koetaan yleensä 

jollain tietyllä turvallisuuden osa-alueella. Monessa kirjoitelmassa todettiinkin, että oma koulu on 

melko turvallinen. 

 

Tampereen kaupungin tutkimuksessa (Juusenaho 2010) selvitettiin tarkemmin sitä, mihin koulun 

turvallisuuden osa-alueeseen oppilaat, henkilökunta ja huoltajat ovat tyytyväisiä ja mihin eivät. 

Omassa tutkimuksessani pyrin ymmärtämään koulun turvallisuutta oppilaiden näkökulmasta. 

Halusin selvittää mitä oppilaiden mielestä liittyy koulun turvallisuuteen ja turvattomuuteen. 

Kirjoitelmien avulla oppilaat saivat käsitellä aihetta henkilökohtaisemmin ja syvällisemmin. 

Laadullinen aineistoni kuvaa kattavasti oppilaiden kokemuksia turvallisesta koulusta. 
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7 LUOTETTAVUUS 

Tutkimuksen tulokset perustuvat yhden koulun 6.–9.-luokkalaisten oppilaiden vastauksiin. 

Kyseessä on tapaustutkimus, joten tuloksia ei voi yleistää. Ne ovat kuitenkin suuntaa antavia, koska 

myös turvallisuusprojektin muut tutkimustulokset olivat samankaltaisia (ks. Juusenaho 2010; 

Koulun turvallisuus 2010). Tampereen kaupungin laajassa tutkimuksessa (Juusenaho 2010) 

raportoitiin muun muassa huonosta sisäilmasta, suurista opetusryhmistä, terveydenhoitohenkilöstön 

saavuttamattomuudesta, hyvistä käytöstavoista, järjestyssäännöistä, ilmapiiristä, kiusaamisesta, 

työrauhasta jne. Samoihin asioihin kiinnittivät huomionsa myös tutkimukseni oppilaat. Tulosten 

samankaltaisuutta voidaan käsitellä tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta. Tulosten 

siirrettävyys toiseen kontekstiin riippuu siitä, miten samankaltaisia tutkittu ympäristö ja 

sovellusympäristö ovat (Tuomi & Sarajärvi 2009, 138). Tutkimustulokset olisivat todennäköisesti 

samankaltaisia, jos toteuttaisin tutkimuksen uudestaan toisen koulun 6.–9.-luokkalaisile oppilaille. 

 

Konsensukseen perustuvan ja pragmaattisen totuusteorian mukaan voidaan ajatella, että oman 

tutkimukseni sekä Tampereen kaupungin tutkimuksen tulokset ovat totta. Konsensukseen perustuva 

totuusteoria näkee totuuden ihmisten luomana; yhteisymmärryksessä sovittu tieto on totta. 

Pragmaattinen totuusteoria puolestaan korostaa erilaisia toimimisen mahdollisuuksia. Uskomus on 

tosi, jos se toimii ja on hyödyllinen. Toisaalta korrespondessiteorian mukaan väite on totta vain, jos 

se vastaa todellisuutta. Esimerkiksi väite koulun turvattomuudesta on totta vain silloin, kun se 

voidaan varmentaa aistihavainnoin. Tämän totuusteorian mukaan lapsen kirjoittama tarina ei riitä – 

tapaus on nähtävä omin silmin. Myös koherenssiteoria riitelee laadullisen tutkimuksen tulosten 

kanssa. Sen mukaan väite on totta, jos se on johdonmukainen muiden jo todeksi todettujen 

väitteiden kanssa. Tässä tapauksessa uudet näkökulmat eivät ole totta, jos niitä ei ole aiemmin 

tunnistettu. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134–135.) 

 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa tulee huomioida havaintojen luotettavuus ja 

puolueettomuus (Tuomi & Sarajärvi 2009, 135). Tutkimuksessani nousee esiin sekundaariaineiston 

merkitys. Koska aineisto on hankittu aiemmin, en päässyt itse antamaan ohjeistusta oppilaille tai 
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arvioimaan tutkimustilannetta. Koulun opettajat toteuttivat kirjoitelmat tunneillaan. On mahdollista, 

että osa opettajista antoi tarkat ohjeet apukysymysten avulla ja osa opettajista ei ohjeistanut 

lainkaan. Tällä on merkitystä siihen, mihin turvallisuuden osa-alueeseen oppilaat kiinnittivät 

huomionsa. Liian tarkat ohjeet saattoivat johtaa kirjoitelmaan, jossa oli vastattu vain 

apukysymyksiin eikä tuotettu omaa pohdintaa. Liian väljät ohjeet saattoivat vaikeuttaa kirjoitelman 

aloittamista ja turvallisuuskäsitteen ymmärtämistä. Myös tutkimustilanne on ollut jokaisella 

luokalla erilainen. Se on voinut olla aamulla tai päivällä, koetta ennen, ruokailun jälkeen jne. Nämä 

tekijät ovat mahdollisesti vaikuttaneet kirjoitelmien sisältöön ja oppilaiden mielipiteisiin. 

 

Toisaalta valmis aineisto mahdollisti minulle aiheen käsittelyn puolueettomasti. En tiennyt 

oppilaista mitään muuta kuin luokka-asteen ja koulun. En ole käynyt kyseisessä koulussa koskaan, 

joten minulla ei ole henkilökohtaista mielipidettä koulun turvallisuudesta tai turvattomuudesta. 

Tästä syystä käsittelin valitsemani kirjoitelmat tarkkaan ilman taustasitoumuksia. Otokseni koostui 

syvällisistä kirjoitelmista, joilla oli eniten annettavaa narratiivien analyysille. Tarkoituksena oli 

luoda kattava kuva koulun turvallisuudesta. En antanut tietyille asioille suurempaa painoarvoja kuin 

toisille, joten koulun turvallisuus vastaa oppilaiden mielipiteitä, kokemuksia ja havaintoja. 

Vastaavuus on yksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteereistä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

138). 

 

Osa kirjoitelmista oli kirjoitettu käsin ja osa koneella. Aineistoa tutkiessani huomasin, että heikolla 

käsialalla kirjoitetut kirjoitelmat olivat hyvin lyhyitä. Pitkät ja syvälliset kirjoitelmat oli usein 

kirjoitettu sujuvalla käsialalla. Myös koneella kirjoittaneet tuottivat sekä lyhyitä että pitkiä tekstejä. 

Koneella kirjoitetut tekstit olivat kuitenkin kokonaisuudessaan pidempiä kuin käsin kirjoitetut. 

Luotettavuuden kannalta olisi ollut parasta, jos jokainen kirjoitelma olisi kirjoitettu samalla 

välineellä. On mahdollista, että koneella kirjoittaminen olisi helpottanut heikon käsialan oppilaita 

tuottamaan syvällisempää tekstiä. Tietokoneluokassa toteutettu tutkimus olisi myös luonut 

samanlaiset puitteet tutkimustilanteelle. 
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millainen on turvallinen koulu oppilaiden mielestä. Mielestäni 

tämä tavoite toteutui enemmän kuin hyvin. Oppilaat käsittelivät kirjoitelmissaan turvallisuuden eri 

osa-alueita kattavasti. Heidän oma kokemusmaailmansa nousi esiin ja he antoivat sekä kritiikkiä 

että kiitosta koulunsa turvallisuudelle. Aineistoa analysoidessani yllätyin siitä, miten helposti teoria 

ja empiria löysivät toisensa. Oppilaiden kuvaamat turvallisuuden ilmiöt oli jo aiemmin käsitelty 

tieteellisesti tai ne oli huomioitu esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. 

 

Toisena tavoitteena oli löytää ne tekijät, jotka aiheuttavat turvattomuutta oppilaille. Turvattomuutta 

aiheuttavat erilaiset uhkatekijät kuten mahdolliset koulusurmaajat ja tulipalot sekä väkivalta, 

ilkivalta ja varkaudet. Kouluun ei haluttu ulkopuolisia henkilöitä vaan tuttuja ja turvallisia aikuisia. 

Puutteellinen koulurakennus ja koulutilat sekä vaarallinen kouluympäristö lisäsivät turvattomuuden 

tunnetta. Myös opetuksen järjestämisestä löydettiin puutteita, kuten liian suuret luokkakoot ja 

koulun aloitus liian aikaisin. Lisäksi koulukiusaaminen ja syrjintä johtavat turvattomuuteen; osa 

kärsi niistä niin paljon, että he pelkäsivät tulla kouluun.  

 

Kolmantena tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät lisäävät turvallisuuden tunnetta koulussa. 

Oppilaitoksen avoin ilmapiiri ja hyvä yhteishenki osoittautuivat turvallisuutta lisääviksi tekijöiksi. 

Sääntöjen merkitystä painotettiin ja niiden rikkomisesta tulisi rangaista sovitulla tavalla. Oma 

identiteetti koettiin tärkeäksi; koulussa jokaisen tulisi saada olla oma itsensä. Kaikilla pitäisi olla 

kavereita eikä kenenkään pitäisi jäädä yksin. Oppilaat pitivät tärkeinä myös mukavia opettajia ja 

henkilöitä, joille voi puhua luottamuksellisesti omista ongelmistaan. Lisäksi käytöstavat liittyivät 

turvallisuuteen. Ystävällisyys, avoimuus ja hymy piristivät koulupäivää.  

 

Yllätyin tutkimusprosessin aikana siitä, kuinka monipuolisesti oppilaat kirjoittivat koulun 

turvallisuudesta. He käsittelivät turvallisuuden osa-alueita kattavasti ja nostivat esiin omia 

kokemuksiaan. On selvää, että koulun turvallisuus koskettaa aikuisten lisäksi erityisesti lapsia ja 

nuoria. He elävät koulukiusaamisen, syrjinnän ja identiteettipaineiden keskellä. He toivovat avointa 
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ja hyväksyvää koulua, jossa on turvallista opiskella. He ovat huomanneet koulujen puitteet 

fyysisessä turvallisuudessa ja reagoivat epämiellyttävään ympäristöön negatiivisesti ja viihtyisään 

ympäristöön positiivisesti. 

 

Nykyajan trendinä on varhainen aikuistuminen. Fyysisesti kehittynyttä murrosikäistä pidetään jo 

lähes aikuisena, vaikka totuus on päinvastainen. Fyysinen ja psyykkinen kasvu tarvitsisi 

kehitysrauhaa, ei aikuisuuden paineita. (Terveellisen ja turvallisen opiskeluympäristön laadun 

arvioinnin perusteet perusopetusta varten 2002, 16.) Tutkimuksestani käy ilmi, että oppilaat 

kaipaavat luotettavia aikuisia. He tarvitsevat aikuista, joka kuuntelee huolia ja murheita. Lisäksi he 

arvostavat sääntöjä ja rangaistuksia. Ne luovat turvallisuuden tunteen ja auttavat esimerkiksi 

vaaratilanteiden ehkäisemisessä. 

 

Perusopetuslain (1998, 2 §) mukaan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen 

ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja 

ja taitoja. Lisäksi opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä 

oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. 

Mielestäni koulun ja oppilaiden turvallisuudesta huolehtiminen pitäisi toimia lähtökohtana näille 

tavoitteille. Eettisesti vastuuntuntoiseksi aikuiseksi kasvaminen edellyttää turvallista 

kasvuympäristöä. Kodin ympäristöön emme voi vaikuttaa, mutta voimme luoda yhdessä turvallisen 

koulun, jossa oppilaat voivat rauhassa kehittyä tasapainoisiksi aikuisiksi.  
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