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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten toisen asteen opettajat (N = 52) näkevät 

oman toimintansa rakentavan turvallista oppimisympäristöä ja vahvistavan opiskelijoiden tur-

vallisuuden tunnetta kouluarjessa. Kokemus turvallisuudesta on ihmisen perustarve. Tutkimus 

pohjautuu systeemiseen ja subjektitieteelliseen lähestymistapaan. Tutkimusaineisto kerättiin 

sähköisellä kyselyllä ja aineistoa on jäsennelty ja analysoitu laadullisin menetelmin käyttäen 

perusteluanalyysia ja aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Perusteluanalyysillä on tunnistettu 

osallisten toimintaperusteita ja rakennettu perustelumalleja. Perustelumalleja on luokiteltu hyö-

dyntäen sisällönanalyysin menetelmiä. 

Subjektiiviset toimintaperusteet erilaisissa tilanteissa rakentuvat yksilön omia toimintamahdol-

lisuuksia koskevista käsityksistä ja hänen odottamistaan toiminnan tuloksista. Tulokseksi muo-

dostui opettajien toimintaperusteista ja toiminnan tavoitteista koostuva malli, jota voi hyödyn-

tää turvallisten oppimisympäristöjen ja opetustyön kehittämisessä. Opettajat tavoittelivat tur-

vallisuutta vahvistavalla toiminnallaan sitä, että opiskelijat luottavat itseensä ja toisiin, opiske-

lijat kokevat yhteenkuuluvuutta, opiskelijat ilmaisevat itseään avoimesti, opiskelijat ovat itse-

ohjautuvia, opiskelijat saavat oppimiskokemuksia ja opiskelijat ovat tulevaisuuteen suuntautu-

neita. Eli opiskelijan turvallisuuden kokemus mahdollistaa näiden opettajien muodostamien ta-

voitteiden toteutumista. Tuloksista nousi esiin viisi toimintaperustetta, joihin nojaten opettajat 

toteuttivat tilanteissa tarjoutuvia mahdollisuuksiaan. Toimintaperusteiksi muotoutuivat: (1) sel-

keät ohjeet ja arjen ennakoitavuus; (2) epäkohtiin ja kiusaamiseen puuttuminen; (3) kohtaami-

nen ja luottamuksen saavuttaminen; (4) yhteistyöhön ja keskusteluun kannustaminen sekä (5) 

moniammatillinen yhteistyö ja tukipalvelut. 

Tulokset nostivat esiin myös ristiriitoja ja haasteita, joita opettajat työssään kohtaavat. Opetta-

jilla oli ristiriitaisia käsityksiä siitä, millä tavoin opettajan omat tunteet vaikuttavat opiskelijoi-

den turvallisuuden kokemukseen ja millä tavoin opettaja voi ilmaista tunteitaan opiskelijoille. 

Myös opettajan vastuu ryhmän ilmapiiristä ja jokaisen opiskelijan yhteenkuuluvuuden tunteesta 

nähtiin haastavana. Opettajat toivat esiin neuvottomuutta, miten toimia häiriötä aiheuttavien 

opiskelijoiden suhteen. Turvallisen oppimisympäristön näkökulmasta olisi merkittävää, että 

koulun kehittämisessä ja opettajankoulutuksessa painotettaisiin enemmän opettajan roolia ryh-

män vetäjänä. Tulokset herättivät myös huolen opettajien mahdollisuudesta saada itselleen tu-

kea ja apua emotionaalisesti haastavien tilanteiden käsittelyssä. Tulokset olivat merkittäviä sen 

osalta, että opettajien kokemusten ymmärtäminen toiminnan perusteiden kautta on luonut uusia 

näkökulmia turvallisten oppimisympäristöjen ja opetustyön kehittämiselle. 
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The aim of this study is to find out how secondary school teachers (N = 52) perceive their own 

action in creating safe learning environment and enhancing students’ sense of safety during the 

everyday school practices. Having the sense of safety is a basic human need. The study follows 

a systemic and subject-scientific approach. Research material was collected by conducting an 

electronic survey. The study was used the fabric of grounds (FOG) to identify the participants 

subjective grounds for action. FOGs were used as the analyzing unit and were categorized using 

data-driven content analysis methods. 

Subjective grounds for action in different situations are built in relation to individual’s beliefs 

of their own possibilities for action and their expectations of the results of such action. As a 

result of the analysis, a model consisting of the teachers’ grounds for action and goals of action 

was formed. It can be utilized in developing safe learning environments and teaching practices. 

By acting with a focus on enhancing students’ sense of safety, the teachers aimed at the follow-

ing outcomes: students have self-confidence and confidence in others, students have a sense 

belonging, students express themselves openly, students are self-determined, students gain 

learning experiences, and students are future-oriented. These goals created by the teachers can 

be met by students’ sense of safety. From the results of the analysis, five grounds for action 

emerged. They served as the backbone for the teachers to realize their possibilities in different 

situations. These grounds for action were: (1) clear instructions and predictability of everyday 

life; (2) intervening in grievances and bullying; (3) personal encounter and gaining trust; (4) 

encouraging collaboration and conversation; and (5) multiprofessional collaboration and sup-

port services. 

The results also demonstrated contradictions and challenges that the teachers face in their job. 

They had conflicting ideas of how their own emotions influence on students’ sense of safety 

and what is the proper way to express their emotions to the students. Additionally, the teachers’ 

responsibility of group atmosphere and every student’s sense of belonging was perceived as 

challenging. The teachers voiced a lack of resourcefulness regarding how to manage with stu-

dents causing disturbance. In the aspect of safe learning environment, it would be significant to 

have more emphasis on a teacher’s role as a group leader in school development and teacher 

education. The results also raised a concern about teachers’ opportunity to get support and help 

in dealing with emotionally challenging situations. The results are significant in terms of open-

ing a new horizon to develop safe learning environments and teaching practices by understand-

ing teachers’ experiences through subjective grounds for action. 
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1 JOHDANTO 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten opettajat näkevät oman toimintansa raken-

tavan turvallista oppimisympäristöä ja vahvistavan opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta kou-

luarjessa. Oppimisympäristön turvallisuuden parantaminen on tärkeä osa koulussa viihtymistä 

ja koulukiusaamisen ennaltaehkäisyä. Turvallinen opiskeluympäristö sekä hyvinvoiva yhteisö 

muodostuvat hyvistä fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalista olosuhteista (Opetushallitus [OPH], 

2016). Näihin osa-alueisiin voidaan vaikuttaa hyvin monin eri keinoin ja kouluissa tehdään yh-

teistyötä eri toimijoiden kanssa hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa.  

Tutkimus on saanut innoituksen Oulun ammattikorkeakoulun RageStop -hankkeesta, jonka ta-

voitteena on kehittää toimintamalli nuorten tunnetaitojen ohjaamiseen ja psykologisen turvalli-

suuden vahvistamiseen koulun arjessa (Oulun ammattikorkeakoulu [OAMK], 2021). Hankkeen 

avulla etsitään ratkaisuja nuorten syrjäytymiseen ja koulutuspolkujen katkeamiseen, sillä vah-

vistunut tunteiden säätely lisää turvallisuuden kokemusta, mikä vaikuttaa edistävästi nuorten 

oppimiseen, elämänhallintaan ja ihmissuhteisiin. RageStop -hanke toteutetaan 4/2020–5/2022 

välisenä aikana ja kohderyhmänä ovat Oulun alueen perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijat 

ja ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen VALMA-opiskelijat. Hanke on kiin-

nostuksen myötä laajentunut myös muihin toisen asteen oppilaitoksiin, kuten OSAO:lle ja Ou-

lun alueen lukioihin. RageStop -hankkeen aikana on herännyt tarve tarkastella turvallisuuden 

rakentumista opettajien näkökulmasta.  

Tämän tutkimuksen tutkimusjoukko koostuu Oulun alueen toisen asteen opettajista. Tutkimus 

pohjautuu systeemiseen ja subjektitieteelliseen lähestymistapaan tarkastella yksilön tunteita, 

ajatuksia ja toimintaa osana häntä ympäröivää maailmaa. Erityisesti kokemus turvallisuudesta 

voidaan ajatella rakentuvan kokonaisuudesta, jossa yksilön ja ympäristön välille ei voida näyt-

tää tarkkaa rajaa. Tutkimuksen kohteena ei ole yksilö, vaan tarkemmin sanoen maailma sellai-

sena, kuin yksilö sen kokee. Aineisto on kerätty opettajille suunnatun sähköisen kyselyn avulla 

ja jäsennelty ja analysoitu laadullisin menetelmin käyttäen perusteluanalyysia ja aineistoläh-

töistä sisällönanalyysia. Tässä tutkimuksessa huomio kohdistuu opettajan kokemukseen elämi-

sen näyttämöllä, kun hän pohtii mitä tein, mitä tunsin, mitä ajattelin ja miten hän kuvailee osal-

lisuuttaan ja toimintamahdollisuuksiaan vahvistaa opiskelijoiden kokemusta turvallisuudesta. 
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2 TEORIAA TUNTEISTA JA TURVALLISUUDESTA 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen perustana käytettyjä teorioita ja aikaisempia tutkimuksia 

aiheesta. Tunteiden ja turvallisuuden suhteen tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu tur-

vallisen oppimisympäristön määrittelystä, tunne käsitteen määrittelystä ja tunnesäätelyn mää-

rittelystä, joita peilataan subjektitieteelliseen ja systeemiteoreettiseen perinteeseen (näistä 

enemmän luvussa 3). Tässä luvussa tarkastellaan myös psykologisen turvallisuuden käsitettä 

sekä nuoruutta ikävaiheena, sillä tutkimuskohteena olevien toisen asteen opettajien kokemukset 

rakentuvat ympäristössä, joka koostuu nuorista opiskelijoista. Tämä vahvistaa tutkimuksen sys-

teemiteoreettista näkökulmaa, kun huomioon otetaan myös konteksti, jossa havainnoitavat tun-

teet, ajatukset ja toimintaperusteet kehittyvät.  

2.1 Aikaisempia tutkimuksia aiheesta 

Tutkimusaihe on hyvin ajankohtainen ja kohderyhmä perusteltu, sillä oppivelvollisuus on Suo-

messa laajennettu 18 ikävuoteen asti, millä taataan kaikille nuorille toisen asteen tutkinto (Ope-

tushallitus [OPH], 2021b). Oppivelvollisuuden laajentaminen lisää toisen asteen opiskelijoiden 

määrää ja tuo mukanaan uudistetun nivelvaiheen koulutuskokonaisuuden vuonna 2022. Tutkin-

tokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) yhdistetään perusopetuksen lisäopetus, 

lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus 

(OPH, 2021b). Koulun opetus on myös muuttunut tosiasioiden toistamisesta ilmiöpohjaiseen 

eli fenomenologiseen oppimiseen, jossa korostuvat vuorovaikutustaidot, oma näkemys ja itse-

ohjautuvuus (Huhtinen & Tuominen, 2020). Opettajalta edellytetäänkin kykyä ymmärtää eri-

laisia ihmisenä kasvamiseen ja kehittymiseen liittyviä prosesseja, joten häneltä vaaditaan laaja-

alaista ammattitaitoa. Virtanen (2013) on väitöstutkimuksensa myötä tullut siihen johtopäätök-

seen, että omien tunteiden tiedostaminen ja niiden säätelytaidot nousevat yhä tärkeämmäksi 

valmiudeksi opettajan työssä. 

Turvallinen koulu on syksyllä 2021 alkaneen lukuvuoden Koulurauhan teema. Koulurauhan 

julistuksen mukaan turvallisessa koulussa erilaisuus on rikkautta ja jokaisella on tunne, että 

hänestä välitetään, eikä kiusaamisesta tai yksin jäämisestä tarvitse olla huolissaan (Opetushal-

litus [OPH], 2021a). Tutkimusaihe on hyvin ajankohtainen Oulun alueella, sillä Turvallinen 

Oulu -hanke (2021) on juuri tuottanut perusopetuksen tunne- ja turvataitokasvatukseen materi-

aalia luokka-asteittain. Tavoitteena materiaalin luomiselle on ollut, että kaikilla lapsilla ja nuo-
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rilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet saada tunne- ja turvataitokasvatusta sekä kokea hyvin-

vointia ja oppimista edistävää emotionaalista turvallisuuden tunnetta omissa kasvuympäristöis-

sään ja osana koulujen yhteisöllistä oppilashuoltoa (Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripal-

velut, 2021). Materiaalia ei ole varsinaisesti kohdennettu toisen asteen opetustyöhön, mutta 

opettajat voivat käyttää materiaaleja mukautetusti. Tämä tutkimus voi olla osaltaan tukemassa 

tunne- ja turvataitokasvatusta myös toisen asteen oppilaitoksissa. 

Tunne- ja turvataitojen ohjaamiseen on tehty Suomessa lukuisia oppaita ja opettajille suositel-

laan tunne- ja turvataitojen opettamiseen lisäkoulutusta. Tässä tutkimuksessa lähteenä on käy-

tetty muun muassa Hurmeen ja Kyllösen (2014) kasvatus- ja opetustyöhön suunnattua opasta, 

joka sisältää käytännönläheistä ohjeistusta turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön rakentumi-

seen. Tutkimuksia siitä, miten oppaat tai lisäkoulutukset hyödyttävät opettajia tunnetaitojen oh-

jaamisessa, on tehty vähän. Yhden täydennyskoulutukseen liittyvän väitöstutkimuksen on teh-

nyt Talvio (2014), joka on tutkinut opettajien tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä täy-

dennyskoulutuksena käytävän kurssin myötä. Tulokset osoittivat, että kurssin jälkeen opettajien 

tietämys tunne- ja vuorovaikutustaidoista ja tämän tiedon soveltamisesta paranivat. Opettajat 

olivat silti melko kriittisiä omaan osaamiseensa ja toivat esiin, kuinka vaikeaa taitojen käyttö 

on haasteellisissa tilanteissa koulun arjessa (Talvio, 2014). Tunnetaitoihin liittyvissä tutkimuk-

sissa on harvoin tutkimuskohteena nuoret tai heidän opettajansa, mikä puoltaa tämän tutkimuk-

sen tarpeellisuutta. 

Jingwen (2019) on tullut tuoreessa väitöstutkimuksessaan siihen johtopäätökseen, että opetta-

jien uskomuksilla on merkitystä sille, miten he tulkitsevat tilanteita ja käyttävät tunnesääte-

lystrategioita. Jingwen kehottaa tulevissa tutkimuksissa sisällyttämään tarkasteluun opettajien 

uskomukset rooleistaan, opettajan ja opiskelijoiden välisistä valtasuhteista, ammatillisesta etäi-

syydestä ja kielteisten tunteiden ilmaisusta, kun tutkitaan opettajien tunnekokemuksia ja heidän 

tapojaan tukea opiskelijoiden psykologisia tarpeita. Opettajalla saattaa olla uskomuksia siitä, 

että suuttumuksen näyttäminen suojelee häntä opiskelijoiden huonolta käytökseltä tai välinpi-

tämättömyyden teeskentely peittäisi hänen todelliset tunteensa ja olisi vuorovaikutusta raken-

tavaa. Jingwenin tutkimustulosten mukaan tunteiden tukahduttamisen strategiaa tai maltin me-

nettämistä ei tulisi suosittaa, sillä ne saattavat vähentää myönteisten tunteiden ilmaisua ja lisätä 

kielteisten tunteiden esiintuomista. Tunteiden uudelleenarviointi ja ongelmasta keskustelu opis-

kelijoiden kanssa osoittautuivat hyödyllisemmiksi strategioiksi (Jingwen, 2019).  
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Sutton (2004) on tutkinut opettajien tunnesäätelyn uskomuksia, tavoitteita ja strategioita. Hänen 

tutkimuksensa havainnollistaa, kuinka tunteiden säätely voi olla keino saavuttaa tiettyjä tavoit-

teita. Opettajat uskoivat, että säätelemällä negatiivisia tunteitaan, he kykenivät olemaan tehok-

kaampia ja saavuttamaan opetuksen akateemiset tavoitteet paremmin. Opettajat uskoivat myös 

olevansa hyviä esikuvia opiskelijoilleen, kun he toimivat hillitysti, eivätkä tuoneet esiin todel-

lisia tunteitaan. Suttonin tutkimuksessa opettajien tunnesäätelyn tavoitteissa korostuivat oppi-

misen akateemiset tavoitteet, eikä opiskelijoiden tunnetaitojen kehittymistä tuotu esiin oppimi-

sen tavoitteena (Sutton, 2004). Suomessa opiskelijoiden tunne- ja turvataitojen kehittyminen 

nähdään nykyisin yhtenä tärkeänä koulun ja opetuksen tavoitteena.  

Virtasen (2013) väitöstutkimuksessa opettajat kokivat tunneälytaidot tärkeämmiksi kuin niiden 

taso opettajilla todellisuudessa oli, sillä tunneälytaitojen tärkeys opettajan työssä arvioitiin omia 

tunneälytaitoja korkeammalle. Tutkimuksessa tunneäly ymmärrettiin opettajan kyvyksi tunnis-

taa ja hallita omia ja muiden tunnetiloja (Virtanen, 2013). Virtanen on luonut tutkimustensa 

pohjalta teoksen tunnetaitojen kehittämismallista, joka on suunnattu opettajille. Virtasen (2015) 

mukaan opettajien ammatillisuuteen liitetään vahvasti neutraaliuden vaatimus, mikä rajoittaa 

tunteiden näyttämistä työssä. Virtasen mukaan tämän taustalla on käsitys siitä, että opettaja 

pystyisi kontrolloimaan toimintaansa järjellä ja tunteet voisi siirtää taka-alalle työhön kuulu-

mattomina ilmiöinä. Virtanen kuitenkin korostaa, että opettajan työ on nyky-yhteiskunnassa 

vaativaa ihmissuhdetyötä, mikä pitää sisällään eettistä ja sosiaalista vastuunottoa, joten opetta-

jat joutuvat jatkuvasti säätelemään omia tunteitaan ja niiden ilmaisemista. Jotta opettaja olisi 

emotionaalisesti kompetentti, häneltä edellytetään tunteiden hyväksymistä osaksi opettajan 

työtä rationaalisen ajattelun rinnalle (Virtanen, 2015).  

Varhaiskasvatuksen tutkija Mirja Köngäs (2018) toteaa väitöskirjassaan, että lapset ovat tark-

koja tunnistamaan tunteita ja emotionaalista viestintää sekä itsessään, toisissaan että aikuisissa 

ja ohjautuvat tämän pohjalta tiettyihin käytösvalintoihin ja tietynlaiseen tunteen ilmaisuun. 

Vaikka tutkimus kohdistuukin varhaiskasvatukseen, voi tuloksista tehdä johtopäätöksiä myös 

nuorten näkökulmasta. Nuorten tunnetaitojen ohjaaminen edellyttää, että aikuiset ovat tietoisia 

omista tunteistaan, sanoittavat niitä ja antavat tunteiden näkyä heidän toiminnassaan, sillä se 

luo pohjaa yhteiselle tavoitteelle turvallisesta oppimisympäristöstä. Juuri tämä näkökulma luo 

perustaa tälle tutkimukselle. Tunteet näkyvät opettajan toiminnassa ja ne ohjaavat hänen käyt-

täytymistään, joten on tärkeää pysähtyä pohtimaan, mitä toiminnalla ja käyttäytymisellä tavoi-

tellaan. Ahtola (2013) kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota opettajiin, kun puhutaan 

opiskelijoiden hyvinvoinnista ja koulun kehittämisestä, sillä opettajan jaksamisen ja osaamisen 
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lisääntyminen hyödyttää myös opiskelijoita. Muutoksia lasten ja nuorten elämään saadaan ai-

kaan ensi sijassa heidän elämänsä tärkeiden aikuisten kautta (Ahtola, 2013). 

Yhdysvalloissa on viime vuosina toteutettu useita opettajille suunnattuja interventioita, hank-

keita ja lisäkoulutuksia, jotka liittyvät tunne- ja vuorovaikutustaitoihin (kts. Jennings ym., 2017; 

Schonert-Reichl, Kitil & Hanson-Peterson, 2017). Keskeistä näillä interventioilla on ajatus 

siitä, että opettamalla tunne- ja vuorovaikutustaitoja opettajille, tavoitetaan sillä parhaiten opis-

kelijoita. Opettajien tunnetaitoja eli itsetietoisuustaitoja vahvistamalla pyritään vaikuttamaan 

opiskelijoiden tunnetaitoihin ja kokemukseen turvallisesta oppimisympäristöstä. Tunteet ovat 

välttämätön osa kaikkea sosiaalista toimintaa ja kokemus turvallisuudesta rakentuu kokonai-

suudesta, jonka yksilö ja hänen ympäristönsä muodostavat. Parhaimmillaan opiskelijat ja opet-

tajat tuntevat koulussa olonsa turvalliseksi, arvostetuksi, luottavaiseksi ja uskaltavat haastaa 

itsensä, kun heillä on sosiaalisia, emotionaalisia ja akateemisia taitoja menestyä (Schonert-

Reichl ym., 2017). 

Opettajan työtä kuvataan nykypäivänä hyvin stressaavaksi ammatiksi ja tutkimukset ovat osoit-

taneet, että opettajan stressillä on kielteisiä vaikutuksia luokkahuoneen oppimisympäristön laa-

tuun (Jennings ym., 2017). Opiskelijat ovat hyvin tarkkanäköisiä ja huomaavat, jos opettaja on 

stressaantunut. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajan stressi tarttuu myös 

opiskelijoihin (Schonert-Reichl, 2019). Sitä vastoin opettajan hyvät tunnetaidot, itsetietoisuus-

taidot ja stressin vähentäminen edistävät laadukasta luokkahuonevuorovaikutusta, mikä edistää 

oppimista (Jennings ym., 2017). Opettajan oma hyvinvointi on siis keskeistä emotionaaliselle 

tuelle, jota hän voi tarjota opiskelijoille. Chang (2009) tuo esiin artikkelissaan, että ilman te-

hokkaita tunnesäätelytaitoja opettajat kokevat todennäköisemmin voimakkaampaa uupumusta 

työssään. Chang kirjoittaa, että opiskelijoiden häiritsevä käyttäytyminen on merkittävin tekijä, 

mikä lisää opettajien uupumusta. Erityisesti opettajien uskomukset siitä, mikä opiskelijoiden 

häiritsevän käyttäytymisen aiheuttaa, on merkittävää, sillä uskomukset muokkaavat sitä, miten 

opettajat tilanteen arvioivat, millaisia tunteita tilanne herättää ja miten he sen pohjalta toimivat 

(Chang, 2009).  

2.2 Opiskelijan oikeus turvalliseen oppimisympäristöön 

Piispanen (2008), joka on tehnyt väitöstutkimuksen hyvästä oppimisympäristöstä, määrittelee 

oppimisympäristön paikaksi, tilaksi, yhteisöksi tai toimintakäytännöksi, missä pyritään edistä-
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mään yksilön oppimista, ongelmanratkaisua ja asioiden ymmärtämistä. Samalla tavoin oppi-

misympäristö määritellään myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja siinä mai-

nitaan, että erilaisten oppimisympäristöjen tulisi tukea yksilön ja yhteisön oppimista, kasvua ja 

vuorovaikutusta (OPH, 2016). Hyvin ajankohtaista keskustelua käydään avautuvista oppimis-

ympäristöistä sekä oppimisympäristön laajentamisesta luokkahuoneesta myös oppilaitoksen ul-

kopuolisiin ympäristöihin ja teknologian mahdollistamiin virtuaaliympäristöihin (Krokfors, 

2017). Toisen asteen opintoihin etenkin ammattiopistossa kuuluu olennaisena osana työelämä-

opinnot oppilaitoksen ulkopuolisessa oppimisympäristössä. Kontekstuaalisen oppimiskäsityk-

sen yleistymisen myötä oppimisympäristöihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota, sillä ne tar-

joavat mahdollisuuksia monipuolistaa ja laajentaa opiskelijoiden oppimiskokemuksia (Krok-

fors, 2017). Jokaisen oppimisympäristön perusta on turvallisuuden kokemus, mikä mahdollis-

taa tilanteeseen keskittymisen sekä huomion ja energian suuntaamisen toivottuun toimintaan 

(Hurme & Kyllönen, 2014). Turvallinen oppimisympäristö onkin jokaisen opiskelijan perusoi-

keus (OPH, 2016).  

Koska oppimisympäristö on kovin moniulotteinen käsite, on sitä pyritty mallintamaan erilaisin 

rakennemallein ja sisältöä on jaoteltu eri ulottuvuuksiin. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa turvalliseen oppimisympäristöön kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turval-

lisuus (OPH, 2016). Hurme ja Kyllönen (2014) jakavat turvallisen oppimisympäristön fyysi-

seen ja henkiseen turvallisuuteen. Nämä osa-alueet yhdessä muodostavat yksilön kokeman tur-

vallisuuden tunteen, jota he kutsuvat emotionaaliseksi turvallisuudeksi. Fyysinen turvallisuus 

sisältää tilaturvallisuuden ja tiloihin liittyvien sääntöjen lisäksi oikeuden fyysiseen koskemat-

tomuuteen. Henkisen turvallisuuden he jakavat sosiaaliseen, psyykkiseen ja pedagogiseen tur-

vallisuuteen (Hurme & Kyllönen, 2014).  

Hurmeen ja Kyllösen (2014) mukaan sosiaalinen turvallisuus vahvistuu vertaisryhmään kuulu-

misen sekä osallisuuden, vaikuttamisen ja oikeudenmukaisuuden kokemuksista. Psyykkinen 

turvallisuus rakentuu tilanteiden ennustettavuudesta, opettajan toiminnan johdonmukaisuu-

desta ja mahdollisuudesta saada apua sekä ilmapiiristä, joka sallii avoimuuden ja tunteiden il-

maisun. Pedagogista turvallisuutta puolestaan tukevat oikeantasoiset tehtävät, selkeät ohjeet ja 

opettaminen sekä kannustava palaute (Hurme & Kyllönen, 2014). Kuten Piispanen (2008) to-

teaa, oppimisympäristön osa-alueet limittyvät toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa luoden kokonai-

suuden, jossa kukin osa-alue voi vahvistaa tai heikentää yksilön turvallisuuden kokemusta. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan opettajan roolia ja tietoisuutta siitä, millä tavoin hän voi vai-

kuttaa opiskelijoiden turvallisuuden kokemukseen oppimisympäristön eri osa-alueilla. Vastuu 
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opetusryhmän toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista on opettajalla, ja hän voi pedagogi-

silla ratkaisuillaan ja ohjausotteellaan rakentaa turvallista ja avointa oppimisympäristöä (OPH, 

2016). 

Kuopion yliopiston turvattomuus -tutkimusta johtanut Niemelä (2000) kuvaa turvallisuuden ja 

turvattomuuden tarkoittavan niin objektiivista eli ulkoista tilaa kuin subjektiivista eli koettua 

tilaa sekä näiden välistä suhdetta. Hän tarkastelee turvallisuutta ihmisen perustarpeena, jonka 

tyydyttyminen lisää hyvinvointia elämässä. Niemelä tulkitsee Kaufmannin vuonna 1970 esittä-

miä ajatuksia siten, että turvallisuuden tarve ilmenee suojautumisen ja puolustautumisen tar-

peena ulkoisia vaaroja vastaan, jatkuvuuden ja järjestyksen tarpeena sekä pyrkimyksenä sisäi-

seen eli henkiseen tasapainoon. Turvallisuus ja turvattomuus liittyvät yksilön jokapäiväiseen 

elämään, joten ne kuvastavat osaltaan yksilön elämänlaatua (Niemelä, 2000). Tämän pohjalta 

voidaan ajatella, että turvallisuuden ja turvattomuuden kokemukset liittyvät kaikkiin oppimis-

ympäristön osa-alueisiin ja kuvastavat siten kouluhyvinvoinnin tasoa. 

Opettajien tieto ja ymmärrys opiskelijoiden sosiaalisesta, emotionaalisesta ja kognitiivisesta 

kehityksestä on oleellista laadukkaan opetuksen kannalta (Schonert-Reichl, 2019). Aivojen ke-

hitys ja oppiminen edellyttävät turvallisia sosiaalisia ja emotionaalisia kokemuksia, ja yksilön 

elämässä on ajanjaksoja, jolloin kokemukset muuttavat aivoja aktiivisemmin (Immordino-

Yang, Darling-Hammond & Krone, 2019). Yksi tällainen kehitysvaihe on murrosikä. Murros-

ikä on aikaa, jolloin ympäristö voi olla osaltaan edistämässä sosiaalista, emotionaalista ja kog-

nitiivista kasvua tai altistaa mielenterveyden häiriöille, kuten masennukselle ja ahdistukselle 

(Immordino-Yang ym., 2019). Masennuksen taustalla on usein käsittelemättömiä ja tukahdu-

tettuja tunteita. Ahdistunut murrosikäinen tarvitsee erityisesti tunnetaitojen harjoittamista 

myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä, mikä vahvistaisi hänen itseilmaisuaan ja vuorovai-

kutussuhteita toisten kanssa (Jalovaara, 2005). Turvallisuuden kokemus kouluarjessa on siten 

erityisen tärkeää nuorten opiskelijoiden näkökulmasta. 

Immordino-Yang ja kollegat (2019) ovat koostaneet murrosikään liittyviä erityispiirteitä yksi-

lön toiminnassa, kuten lisääntynyt riskinotto, tunteiden heilahtelu, alttius stressille ja herkkyys 

sosiaalisen hylkäämisen kokemuksille. Toisaalta aivojen kehitys murrosiässä mahdollistaa ky-

vyn tunteiden säätelyyn, pitemmän aikavälin suunnitteluun ja abstraktiin ajatteluun (Immor-

dino-Yang ym., 2019). Nämä kehitykselliset erityispiirteet tulisi ottaa huomioon nuorten oppi-

misympäristöissä. Edellä kuvatun perusteella opettajalta vaaditaan erityistä herkkyyttä tunne- 

ja vuorovaikutustaidoissa, kun hän työskentelee yhdessä nuorten kanssa. Kun nuoren sisäinen 
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tasapaino horjuu, hän pyrkii kohti eheyttä ja turvallisuutta niillä keinoin, mitä hän on elämäs-

sään oppinut. Levottoman tai rajattoman käyttäytymisen takana on usein nuoren pyrkimys var-

mistaa oma turvallisuus (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos [THL], 2015). 

2.3 Tunteet havaintojen ja toiminnan ohjaajina 

Tutkimuksen lähtökohtana on ajatus, että tunteet ohjaavat yksilön havaintoja ja toimintaa. Tun-

nesäätelyn arviointiteorian mukaan tunteet ovat seurausta eri tilanteiden ja tapahtumien arvi-

oinnista ja tulkinnasta (Lazarus, 1999). Arviointiteoria pohjautuu systeemiteoreettiseen näke-

mykseen ihmisen toiminnasta, jolloin yksilöä ja ympäristöä ei eroteta toisistaan. Grossin (1999) 

mukaan tunteiden säätelyä voidaan tarkastella tulevaisuuteen suuntautuvan lähestymistavan 

kautta, sillä yksilö tekee tilanteessa valintoja arviointinsa pohjalta. Tilanteet eivät itsessään syn-

nytä tunteita, vaan yksilön arviointi tilanteesta on emotionaalista, joten yksilö voi säädellä tun-

teitaan kiinnittämällä huomiota tapaan, jolla tilanne arvioidaan (Gross, 1999). Kokkosen (2017) 

sanoin tunteiden säätelyssä on pohjimmiltaan kyse siitä, että yksilö kykenee vaikuttamaan lii-

allisen voimakkuutensa takia kuormittaviksi kokemiinsa tunteisiin siten, että hän itse ja hänen 

lähellään olevat ihmiset voisivat mahdollisimman hyvin. Tunteiden säätely ei ole pelkkää tun-

teiden hallintaa ja hillitsemistä, vaan siihen liittyy myös hyödyllisten tunteiden voimistamisen 

mahdollisuus sekä tunne-elämän avoimuuden lisääminen (Kokkonen, 2017). 

Gross (1999) on tutkinut, mitä yksilöt pyrkivät saavuttamaan, kun he säätelevät tunteitaan, pi-

täen mielessä, että tunteiden säätelyä koskevat tavoitteet voivat olla tiedostamattomia. Hänen 

prosessimallinsa mukaan tunne alkaa ulkoisten tai sisäisten emotionaalisten vihjeiden arvioin-

nilla. Tietyt arvioinnit laukaisevat taipumuksen tietynlaiseen käyttäytymiseen, kokemukseen ja 

fysiologisiin taipumuksiin reagoida tunteisiin, joten tunteiden säätelyprosessissa kiinnitetään 

huomio juurin näiden järjestelmien reagointitaipumuksiin (Gross, 1999). Holzkampin (1983) 

määritelmän mukaan tunteet ovat ympäristöolosuhteiden arviointia yksilön omasta näkökul-

masta, hänen omasta perspektiivistään. Perspektiiviin vaikuttavat muun muassa yhteiskunnal-

liset rakenteet, historia, yksilön uskomukset sekä tilanteen ymmärrys ja tulkinta. Holzkamp kir-

joittaa, että tilanteen ymmärtäminen ja tulkinta liittyvät puolestaan olennaisesti yksilön toimin-

takykyisyyteen. Toimintakyky vaatii oman tilanteen selvennystä ja ymmärrystä siitä, miten olo-

suhteita muutetaan, että myös oma tilanne paranee muuttuneiden olosuhteiden myötä (Holz-

kamp, 1983). Huomion kiinnittäminen omiin tunteisiin, ajatuksiin ja kehollisiin tuntemuksiin 
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lisää itsetietoisuutta, joka puolestaan kehittää tunnetaitoja ja luo psykologista turvallisuutta 

kouluarjessa. 

Grossin (1999) tunteiden säätelymallissa tilannesidonnaisiin strategioihin, kuten tarkkaavaisuu-

den siirtäminen pois tunnetta virittävästä kohteesta tai tilanteen kognitiiviseen uudelleenarvi-

ointiin voidaan turvautua ennakoivasti jo ennen kuin tunne on muuttanut yksilön fysiologista 

reagointia tai käyttäytymistä. Yksilö voi esimerkiksi aiemman kokemuksensa pohjalta tehdä 

arviota, millaisia tunteita tuleva kohtaaminen tai paikka hänessä mahdollisesti herättää, ja tehdä 

sen perusteella tilannesidonnaisia valintoja. Grossin mallissa reaktiosidonnaisiin strategioihin 

voidaan puolestaan turvautua silloin, kun tunnekokemus on jo virinnyt, jolloin yksilö voi pyrkiä 

muuttamaan tunnekokemustaan, tunneilmaisuaan tai siihen liittyvää fysiologista reagointia. 

Kuitenkin tilannesidonnaiset strategiat (esim. uudelleenarviointi) ovat Grossin teorian mukaan 

suositeltavampia kuin reaktiosidonnaiset strategiat (esim. tunteiden tukahduttaminen), kun ote-

taan huomioon yksilön fyysinen ja psyykkinen terveys. Tunteiden tukahduttamisen strategia on 

todettu tehottomaksi keinoksi lievittämään negatiivisten tunteiden kokemusta ja se estää posi-

tiivisten tunteiden ilmaisua (Gross, 1999). Tunteiden pakotettu tukehduttaminen tarkoittaa, että 

ongelmatilanne ei ratkea, eikä yksilö saavuta toiminnallaan haluttua tulosta, vaan negatiivinen 

tunnetila jää häiritsevästi ohjaamaan tulevien tilanteiden arviointia ja kokemuksia. 

Tunteet ovat jatkuvasti läsnä yksilön elämässä, sillä ne suuntaavat yksilön huomiota ja sopeut-

tavat häntä ympäristön muutoksiin. Tunteet voidaan nähdä tarpeellisina vasteina ympäristön 

tapahtumiin, jotka ovat elämän mielekkyyden ja elossa säilymisen kannalta tärkeitä (Kokkonen, 

2017). Tunteita voidaan tarkastella myös viestien tuojina, jotka ohjaavat yksilön havaintoja ja 

kehon reaktioita siten, että yksilö pystyisi toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa 

tilanteissa (Myllyviita, 2016). Kokkonen (2017) tuo esiin näkemyksen siitä, ettei tunnereaktio 

aina saa alkuaan ulkoisesta tapahtumasta, vaan tunnereaktion viriämisen voi laukaista myös 

yksilön sisäinen tekijä, kuten muisto tai mielikuva. Toisaalta voidaan ajatella, että jokin ulkoi-

nen tekijä tai kehollinen tuntemus on herättänyt muiston, joka sitten virittää tunnereaktion. 

Tunteita ei pyritä enää luokittelemaan negatiivisiin ja positiivisiin tunteisiin, vaan lähtökohtana 

on, että kaikki tunteet ovat tarpeellisia ja niiden hyväksyminen on tärkeää, jotta yksilö voi ke-

hittyä tunteiden säätelyssä. Osa tunteista saa aikaan miellyttäviä ja osa epämiellyttäviä keholli-

sia tuntemuksia ja ajatuksia (Myllyviita, 2016). Kokkosen (2017) mukaan epämiellyttävät tun-

teet, kuten pelko, inho, viha ja epävarmuus varoittavat hyvinvointia uhkaavista ympäristön vaa-

roista ja muuttavat yksilön toimintavalmiutta. Tilannearvion seurauksena tunteet valmistavat 
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yksilöä joko pakenemaan, hyökkäämään, puolustautumaan tai antamaan periksi ja luopumaan. 

Epämiellyttävät sosiaaliset tunteet, kuten syyllisyys, häpeä ja kateus, saavat parhaimmillaan 

yksilön kehittämään itseään ja ponnistelemaan enemmän saavuttaakseen haluamansa muutok-

sen (Kokkonen, 2017). Epämiellyttävät tunteet kuuluvat siis elämään ja niillä on tärkeä merki-

tys yksilön toiminnan ohjaajina.  

Kokkonen (2017) korostaa tunteiden merkitystä mielenkiinnon ja motivaation suuntaajana. 

Miellyttävät tunteet saavat yksilön hakeutumaan hyvinvointia tukevien asioiden äärelle ja liit-

tymään miellyttävien ihmisten seuraan. Miellyttävät tunteet kuten ilo, innostus, mielihyvä ja 

rohkeus, helpottavat luovaa ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa sekä vaikuttavat suotuisasti 

keskittymiseen, oppimiseen ja muistamiseen (Kokkonen, 2017). Myönteisiin tunteisiin voidaan 

ajatella liittyvän turvallisuuden ja läheisyyden kokemuksia, kun taas epämiellyttävien tunteiden 

kanssa oleminen on vaikeampaa ja niihin voidaan yhdistää kokemus turvattomuudesta ja erilli-

syydestä. Tunteilla on siten suuri vaikutus yksilön mielialaan ja fyysiseen vireyteen ja sitä 

kautta kaikkeen toimintaan. Tunteiden säätelytaidot auttavat yksilöä vahvistamaan omaa ja ym-

pärillä olevien turvallisuuden kokemusta. 

Opettajan työssä tunteiden kirjo on hyvin laaja. Chang (2009) korostaa opettajan työn ihmislä-

heistä näkökulmaa, joka mahdollistaa sosiaalisen liittymisen ja kokemuksen läheisyydestä tois-

ten ihmisten kanssa. Läheisyyden kokemus puolestaan tarjoaa mahdollisuuden miellyttäville 

tunnekokemuksille, kuten jännitykselle, tyytyväisyydelle, ilolle, ylpeydelle ja toivolle (Chang, 

2009). Opettaja voi olla ylpeä opiskelijoidensa akateemisesta menestyksestä ja kokea samalla 

henkilökohtaisen saavutuksen, kun hän arvioi opiskelijan edistymisen johtuvan osittain opetta-

jan ponnisteluista (Buric, Sliskovic & Macuka, 2018). Toisaalta opettaja voi tuntea olonsa myös 

huolestuneeksi, turhautuneeksi, syylliseksi, vihaiseksi, voimattomaksi, pelokkaaksi, haavoittu-

vaiseksi ja pettyneeksi (Chang, 2009). Omien tunnesäätelytaitojen merkitys on siten opettajan 

työssä hyvin keskeistä. Tunnereaktiot ovat myös hyvin yksilöllisiä, joten yksilöt voivat samassa 

tilanteessa tuntea täysin eri tavoin. Toinen opettaja voi tuntea vihaa, kun opiskelija ei tee an-

nettuja koulutehtäviä, kun taas toinen opettaja voi samassa tilanteessa tuntea surua (Sutton, 

2004). Aiempien tutkimusten mukaan viha on epämiellyttävistä tunteista yleisin, jota opettajat 

ovat kokeneet suhteessa opiskelijoihin (Buric ym., 2018).   
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2.4 Tunnetaidot vahvistavat kokemusta turvallisuudesta 

Schonert-Reichl (2019) on koostanut artikkelissaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisältävän 

taitoja tunnistaa ja säädellä tunteita, taitoa välittää ja pitää huolta toisista, kykyä luoda sosiaali-

sia suhteita, kykyä tehdä vastuullisia päätöksiä ja toimia myös haastavissa tilanteissa. Schonert-

Reichl kirjoittaa, että tunnetaitojen opetus viittaa kognition, tunteiden ja käyttäytymisen integ-

rointia opetukseen siten, että itsetietoisuustaidot pääsisivät kehittymään, yksilöt oppisivat sää-

telemään omia tunteitaan ja käyttäytymistään ja sitä kautta ymmärtämään myös toisten tunteita. 

Tunnetaitojen opettaminen tulisi tapahtua turvallisessa, huolehtivassa ja osallistavassa ympä-

ristössä, joka tukee opiskelijoiden kehitystä ja tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella tunnetaitoja 

(Schonert-Reichl, 2019). Suomen koulumaailmassa puhutaan emotionaalisesta tai psykologi-

sesta turvallisuudesta, joka luokkahuoneessa tulisi vallita.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2015) on julkaissut Tunne- ja turvataitoja lapsille -oppima-

teriaalia, jonka mukaan tunne- ja turvataitokasvatuksella pyritään edistämään inhimillistä eli 

ihmisten välisissä suhteissa ilmenevää turvallisuuden kokemusta. Turvallisuuden kokemus 

määritellään materiaalissa yksilön tai ryhmän tilaksi, jossa on mahdollisimman vähän asioita, 

jotka uhkaavat ihmisen minuutta ja synnyttävät pelkoa, häpeää, syyllisyyttä tai arvottomuuden 

tunnetta. Turvallisuus nähdään ihmisen perustarpeena, joka täyttyy, kun ihminen kokee syvää 

tietoisuutta hyväksytyksi tulemisesta. Tunne- ja turvataitokasvatuksen materiaali pohjautuu nä-

kemykseen, jossa lapsi ja nuori on yhtä aikaa sekä aikuisten suojelua ja hoivaa tarvitseva että 

itsenäinen ja aktiivinen vuorovaikutuksen osapuoli (THL, 2015). Tämä havainnollistaa systee-

miteoreettista näkemystä osallisuuden periaatteesta, jossa kaikkien näkemyksiä ja osallisuutta 

tarvitaan, jotta saadaan rakennettua yhteinen kokemus turvallisesta oppimisympäristöstä. Ku-

hunkin tilanteeseen sopivaa yhtä oikeaa tapaa vahvistaa lasten ja nuorten tunne- ja turvataitoja 

ei ole olemassa, vaan toimivat käytännöt löytyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yhdessä 

toimien ja keskustellen (THL, 2015). 

Kokemus turvallisuudesta näkyy opiskelijoiden käytöksessä, ryhmän toiminnassa ja vuorovai-

kutuksessa (Hurme & Kyllönen, 2014). Koulumaailmassa puhutaan luokkahengestä ja ilmapii-

ristä, mitkä kuvaavat ryhmän yhteisesti jakamaa tunnetta ryhmässä vallitsevasta turvallisuu-

desta. Hurme ja Kyllönen (2014) kirjoittavat, että turvallisessa ryhmässä ryhmän jäsenten käy-

töksessä ja toiminnassa näkyy rentous, vapaus, luottamus, toisten huomiointi ja herkkyys ha-

vaita ja ymmärtää toisten tarpeet. Turvattomuus puolestaan näkyy muun muassa opiskelijoiden 

levottomuutena, aggressiivisena käytöksenä ja keskittymisvaikeutena (Hurme & Kyllönen, 
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2014). Suorsa ja kollegat (2020) tulkitsevat Højholtin vuonna 2011 esittämiä ajatuksia siten, 

että nuoren ongelmissa on aina kyse myös yksilön kuulumisesta yhteisöön, joten ongelmatilan-

teissa olisi tarpeen selvittää, kokeeko nuori kuuluvansa luokkayhteisöön ja tunnustavatko muut 

hänen jäsenyytensä. Merkittävää olisi, että opiskelijalla itsellään olisi käsitys siitä, millaiset 

ovat hänen mahdollisuutensa osallistua tietoisesti luokkayhteisön turvallisuutta vahvistavien 

käytänteiden ja olosuhteisen ylläpitämiseen ja muuttamiseen (Suorsa, Kosola & Raetsaari, 

2020). 

Hurme ja Kyllönen (2014) kiteyttävät hyvin ryhmän turvallisuuden kokemuksen rakentumista 

tuomalla esiin, että jokainen ryhmässä toimiva vaikuttaa koko ryhmän turvallisuuden tuntee-

seen oman koetun turvallisuuden tunteensa ja sen tuottaman toiminnan kautta. Ryhmän jäsenten 

tunteet ja kokemus samassa tilanteessa saattavat vaihdella hyvinkin paljon, sillä tilanteen arvi-

ointiin vaikuttavat persoonallisuus ja aikaisemmat kokemukset (Hurme & Kyllönen, 2014). 

Turvallisessa ryhmässä on tilaa myös ristiriidoille ja haasteellisille hetkille, mutta erimielisyy-

det tulisi käsitellä ryhmässä siten, etteivät ne jää hiertämään ryhmän tai yksittäisen opiskelijan 

turvallisuuden tunnetta (Saloviita & Honkonen, 2011). Opettaja on yksi tärkeä jäsen ryhmässä 

ja hänen oma turvallisuuden kokemuksensa vaikuttaa merkittävästi myös opiskelijoihin. Opet-

tajalta vaaditaan rohkeutta ja luottamusta omaan toimintaan, kun hän käsittelee haasteellisia 

tilanteita ryhmän kanssa. Näistä tilanteista opiskelijat oppivat tärkeitä taitoja, kuten ristiriitojen 

ratkaisemista, neuvottelutaitoja, sovittelua ja pettymysten sietämistä (Saloviita & Honkonen, 

2011). 

Oulun yliopiston tutkimusryhmä on ollut mukana Työterveyslaitoksen Yhteensattumia-hank-

keessa, jonka myötä tutkijat ovat koostaneet tietoa psykologisesta turvallisuudesta ja sen edis-

tämisestä työyhteisössä. Mielestäni näitä psykologista turvallisuutta rakentavia tekijöitä voi-

daan peilata myös koulumaailmaan. Tutkimusraportin mukaan psykologisella turvallisuudella 

tarkoitetaan yhteistä uskomusta siitä, että ryhmässä voi olla oma itsensä ja ryhmässä jokainen 

voi tuoda pelotta esiin omia ideoita ja ajatuksia (Yli-Kaitala & Toivanen, 2021). Psykologinen 

turvallisuus toimii näin perustana uudistumiselle ja luovuudelle, sillä se mahdollistaa henkilö-

kohtaista riskin ottoa (Kauppi, Toivanen & Tuomivaara, 2021). Yli-Kaitala ja Toivanen (2021) 

kirjoittavat, että turvallisessa ryhmässä ei ole läsnä pelkoa siitä, että tulee nolatuksi, vähätellyksi 

tai rangaistuksi, jos kysyy kysymyksiä, pyytää apua tai myöntää virheitään. Psykologisesti tur-

vallisessa ympäristössä ei kaikesta tarvitse olla samaa mieltä, vaan se mahdollistaa rakentavan 

erimielisyyden ja ongelmista voidaan keskustella, jolloin erilaisista näkökulmista voi oppia 

(Yli-Kaitala & Toivanen, 2021).  
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Jotta työpaikan ilmapiiri rakentuisi turvalliseksi, esihenkilön tai ryhmän vetäjän tulisi näyttää 

oma haavoittuvuutensa ja vahvistaa kunnioittavaa ja avointa kommunikaatiota sekä olla esi-

merkillinen kuuntelija (Kauppi ym., 2021). Näin voidaan ajatella myös opettajan roolista, joka 

omalla esimerkillään voi tukea opiskelijoiden turvallisuuden kokemusta, mikä lisää arvostusta 

ja kunnioitusta toisia kohtaan. Tällä tavoin opettaja voi vahvistaa myös ryhmän jäsenten keski-

näisiä suhteita, mikä vahvistaa ryhmässä psykologista turvallisuutta. Tietysti myös opiskelijoi-

den rooli on merkittävä, sillä he ovat osallisia yhteisten käytänteiden ja olosuhteiden ylläpitä-

misessä ja muuttamisessa. 

Psykologiseen turvallisuuteen liittyy vahvasti tunnesäätelyn arviointiteoria, sillä yksilö tekee 

tilanteissa tietoista tai tiedostamatonta arviointia ja toimii sen pohjalta. Tällä tavoin yksilö osal-

listuu väistämättä olosuhteiden ja käytänteiden ylläpitämiseen ja muuttamiseen. Jotta osalli-

suutta voisi tarkastella tarkemmin erilaisissa tilanteissa, Suorsa (2021) jakaa tilanteiden osalli-

suuden yleistävään ja rajoittavaan osallisuuteen. Yleistävä osallisuus on yksilön pyrkimystä 

omien ja yhteisten toimintamahdollisuuksien tietoista määrittämistä ja laajentamista yhteis-

työssä toisten kanssa. Rajoittava osallisuus puolestaan kuvaa tilannetta, jossa yksilö arvioi tie-

toisesti tai tiedostamattaan toimintamahdollisuuksien laajentamisen liian riskialttiiksi. Suorsa 

kirjoittaa, että psykologisen turvallisuuden puute vahvistaa niin kutsuttua rajoittavaa osalli-

suutta, jolloin yksilö pitää kriittiset huomiot omana tietonaan ja salaa virheitään, sillä hän kokee 

avoimuuden liian riskialttiiksi (Suorsa, 2021). Myöskin rakenteet, jotka kannustavat ryhmän 

jäseniä keskinäiseen kilpailuun, heikentävät turvallista ilmapiiriä (Yli-Kaitala & Toivanen, 

2021). 

Kokemus jatkuvuudesta, tilanteiden ja asioiden ennakoitavuudesta sekä kokemus mahdollisuu-

desta vaikuttaa tapahtumien kulkuun ovat turvallisuuden tunteen kehittymisen lähtökohtia 

(THL, 2015). Nämä kokemukset vaativat, että yksilöllä on käsitys ja ymmärrys siitä, mitä hänen 

ympärillään tapahtuu, mitä häneltä odotetaan ja miten hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa 

asioihin ja tilanteisiin. Kokemus siitä, että omat ponnistelut ovat merkityksellisiä ja vaivan ar-

voisia, vahvistavat yksilön autonomiaa ja lisäävät sitä kautta turvallisuuden tunnetta. Turvalli-

suuden kokemus on myös oppimisen edellytys, sillä keskittyminen häiriintyy, jos yksilö joutuu 

olemaan varuillaan ja jatkuvasti valppaana toimimaan uhkien torjumiseksi (THL, 2015). 
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3 SYSTEEMINEN JA SUBJEKTITIETEELLINEN LÄHESTYMISTAPA 

Tämän tutkimuksen teoreettisena lähestymistapana on systeeminen ja subjektitieteellinen nä-

kökulma, jossa yksilön kokemuksia tarkastellaan osana häntä ympäröivää maailmaa. Erityisesti 

kokemus turvallisuudesta voidaan ajatella rakentuvan kokonaisuudesta, jossa yksilön ja ympä-

ristön välille ei voida näyttää tarkkaa rajaa. Järvilehto (2000) käyttää systeemisestä lähestymis-

tavasta käsitettä eliö-ympäristö-järjestelmä, jossa yksilö ja ympäristö muodostavat yhtenäisyy-

den, eikä niitä voida tutkia erikseen psykologisten prosessien suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että 

subjektiivinen kokemus ei ole ehdottoman subjektiivinen, vaan osittain jaettu, kun yksilö osal-

listuu yhteisen toiminnan tuloksen saavuttamiseen (Järvilehto, 2000). Tässä tutkimuksessa 

opettajien subjektiivisia kokemuksia oppimisympäristön turvallisuuden rakentumisessa tulki-

taan eliö-ympäristö-järjestelmän teorian avulla. 

Subjektitieteellinen lähestymistapa pohjautuu kriittisen psykologian perinteeseen. Suorsa 

(2014) selventää lähestymistavan eroja muihin psykologisen tutkimuksen suuntauksiin sillä, 

että lähestymistavan tutkimuksen kohteena ei ole yksilö, vaan tarkemmin sanoen maailma sel-

laisena, kuin yksilö sen kokee. Kokemus itsessään koostuu yksilön ajatuksista, tunteista ja toi-

minnasta. Suorsa on tullut väitöstutkimuksessaan siihen johtopäätökseen, että subjektitieteelli-

sessä lähestymistavassa keskeisiä persoonallisuutta kuvaavia käsitteitä, kuten osallisuutta, 

translokaalisuutta ja historiallisuutta voidaan hyödyntää systeemisessä kokemuksen tutkimuk-

sessa. Lisäksi subjektitieteelliseen tutkimukseen liittyvät käsitteet, kuten perustelumalli ja toi-

mintakykyisyys, voidaan tulkita myös systeemisesti (Suorsa, 2014). Suorsan (2014) mukaan 

ihminen ei ole pelkästään ympäristön ärsykkeisiin reagoiva eli olosuhteet eivät yksistään ai-

heuta ihmisen toimintaa, vaan olosuhteissa yksilöllä on aina toimintamahdollisuuksia. Näitä 

toimintamahdollisuuksia yksilö toteuttaa sellaisenaan, muokattuina tai jättää ne toteuttamatta. 

Yksilön toimintaa on siis tarkasteltava subjektiivisesti perusteltuna (Suorsa, 2014). 

3.1 Yksilön näkökulma ja ympäristön merkitys kokemuksessa 

Järvilehdon (1994) mukaan kokemukset laajentavat yksilön eliö-ympäristö-järjestelmää, jolloin 

uudet toimintajärjestelmät rakentuvat vanhojen toimintajärjestelmien päälle. Nämä kokemukset 

muodostavat uusia toiminnan tuloksia, joita yksilö pyrkii toiminnallaan saavuttamaan (Järvi-

lehto, 1994). Tällä tavalla historia värittää yksilön havaintoja ja kokemusta (Suorsa, 2018). 

Tässä tutkimuksessa opettajien aikaisemmat kokemukset vaikuttavat siihen, miten hän nyky-

hetkessä tuntee, ajattelee ja toimii. Aikaisemmat kokemukset vaikuttavat myös siihen, mitä hän 
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tämänhetkisellä toiminnallaan pyrkii saavuttamaan. Omalla toiminnallaan opettaja puolestaan 

vaikuttaa opiskelijoiden kokemaan turvallisuuden tunteeseen ja muuttaa opiskelijoiden käyt-

täytymistä. Tällä tavoin osalliset vaikuttavat eliön ja ympäristön uudelleen järjestäytymiseen.  

Subjektitieteellinen lähestymistapa tarkastelee subjektin kokemusta erottamattomana osana so-

siaalista, materiaalista ja kulttuurista ympäristöä sekä yhteiskunnallisia rakenteita (Peltola, 

Suorsa, Karhu & Soini, 2020). Holzkamp (1983) korostaa lisäksi näkemystä yksilön osallisuu-

desta omien elinolosuhteidensa luomisessa ja tuottamisessa. Keskeinen käsite subjektitieteelli-

sessä tutkimuksessa on toimintakykyisyys, mikä viittaa yksilön perustarpeeseen osallistua 

omien elinolosuhteiden määrittämiseen erilaisissa olosuhteissa (Suorsa, 2014). Yksilön elämää 

tarkastellaan olosuhteissa, joiden luomiseen hän on ollut itse osallinen, ei siis pelkästään ym-

päristön olosuhteisiin reagoivana. Tämä näkökulma korostaa yksilön aktiivista roolia eli toi-

mintakykyisyyttä. Yksilö on osallinen sosiaalisten käytänteiden tuottamisessa, ylläpitämisessä 

ja muokkaamisessa ja kokemuksiin vaikuttavat myös hänen suhtautumisensa tapahtumiin 

(Suorsa, 2014). Historia ja tulevaisuusnäkökulmat värittävät yksilön havaintoja ja kokemusta 

omista toimintamahdollisuuksista ja -rajoituksista (Suorsa, 2018). Tässä tutkimuksessa tarkas-

tellaan opettajan osallisuutta ja toimintakykyisyyttä oppimisympäristön turvallisuuden raken-

tumisen suhteen, mutta myös sitä, miten opettaja voi vahvistaa opiskelijoiden toimintamahdol-

lisuuksia, eli millä tavoin opettaja vaikuttaa niihin olosuhteisiin, joissa opiskelijat toimivat. 

Järvilehto (1994) tuo esiin systeemiteoreettisen näkökulman yksilön psyykkisestä toiminnasta, 

jonka mukaan yksilö on tietoinen omasta toiminnastaan vain toiminnan tulosten arvioinnin 

kautta. Yksilö on aina, joko tietoisesti tai tiedostamattaan, suuntautunut saavuttamaan toimin-

nallaan tiettyä tulosta (Järvilehto, 1994). Käyttäytymisen tuottama tulos on eliö-ympäristö-jär-

jestelmän avainkäsite ja toiminnan tuloksia arvioimalla yksilö kehittää itseään tulevia toimin-

toja varten (Järvilehto, 2000). Toisin sanoen vuorovaikutuksessa yksilöt sovittavat toimintaansa 

yhteen yhteisen tuloksen aikaansaamiseksi, joten yksilö pystyy tarkastelemaan toimintansa tu-

loksia vain toisten ihmisten kautta (Järvilehto, 1994). Yhteisen tavoitteen saavuttaminen on 

mahdollista vain, jos muiden ihmisten aikomukset otetaan huomioon omassa toiminnassa (Jär-

vilehto, 2000). Yhteinen tavoite voi olla esimerkiksi kokemus turvallisuudesta luokkahuo-

neessa. Tavoite olisi tietysti hyvä olla kaikkien osallisten tiedossa ja jokaisen tulisi reflektoida 

omaa toimintaansa ja tulla tietoisemmaksi siitä, millainen toiminta ja käyttäytyminen edesaut-

tavat tai estävät yhteisen tavoitteen saavuttamista. Tunteet liittyvät saavutettujen tulosten on-

nistumiseen tai epäonnistumiseen ja niihin ponnisteluihin, joita yksilö tekee saavuttaakseen ha-

lutun tuloksen (Järvilehto, 2000).  
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Jos otetaan tarkastelun kohteeksi esimerkiksi tunteet, niin kriittinen psykologia, johon systee-

miteoriakin nojaa, ei erota tunteita yksilön kognitiivisesta toiminnasta, vaan tunteet nähdään 

erottamattomana osana kaikkea ihmisen toimintaa. Järvilehto (2000) toteaa, että tunne ei ole 

täysin yksityinen sisäinen tila, vaan emotionaalinen kokemus, joka sisältää yhteistyötä muiden 

kanssa. Tämä mahdollistaa tunteiden ilmaisemisen kommunikaatiossa sekä toisten yhteistyössä 

mukana olevien tunteiden ymmärtämisen. Tällä tavoin tunteet jaetaan ja niitä opitaan yhteis-

työssä ja ne ovat välttämätön osa kaikkea sosiaalista toimintaa (Järvilehto, 2000). Opettajan 

tehtävänä on osaltaan olla luomassa turvallisuuden tunnetta luokkahuoneessa, joten hänen 

omilla tunteillaan ja kokemuksillaan on vaikutusta opiskelijoiden tunteisiin ja kokemuksiin ja 

päinvastoin. 

3.2 Perusteltu osallisuus elämisen näyttämöllä 

Kuten edellä on tuotu esiin, opettaja voi omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään vaikuttaa 

oppimisympäristön turvallisuuteen, ryhmän yhteiseen turvallisuuden kokemukseen ja yksittäi-

sen opiskelijan turvallisuuden tunteeseen. Toisin sanoen opettajalla on merkittävä rooli turval-

listen olosuhteiden luomisessa.  Holzkamp (1996) oli jo vuosikymmeniä sitten kehittämässä 

kriittistä psykologista tutkimusta siihen suuntaan, että tutkimusten tulisi lähtökohtaisesti lisätä 

ymmärrystä yksilön toiminnan syistä jokapäiväisessä elämässä. Tämän kaltaiset tutkimukset 

pyrkivät hahmottamaan yksilön kokemusta ja toimintaa osana yhteisten olosuhteiden ylläpitä-

mistä ja muuttamista. Holzkamp (1996) kuvaa näkemystään yksilön perustelluksi osallisuu-

deksi elämisen näyttämöillä. Tässä tutkimuksessa elämisen näyttämönä toimii koulu, joka on 

myös opettajien työpaikka. Peruslähtökohtana voidaan pitää ajatusta siitä, että yksilö on aina 

osallinen olosuhteiden ylläpitämisessä ja muuttamisessa kulloisellakin elämisen näyttämöllä. 

Suorsa (2014) tulkitsee translokaalisuuden tarkoittavan yhteyttä yksilön eri elämisen näyttä-

möiden, kuten kodin, koulun ja työpaikan välillä, jotka muodostavat yksilön elämästä kokonai-

suuden. Tämänhetkiset elämisen näyttämöt ovat aina suhteessa yksilön elämänhistoriaan ja tie-

tynlaisiin odotuksiin tulevaisuudesta (Suora, 2014). 

Suorsa (2018) tulkitsee Holzkampin vuonna 1996 esittämiä ajatuksia siten, että osallisuutta tie-

tyllä elämisen näyttämöllä voidaan tarkastella tutkimuksissa perustelumallin kautta. Perustelu-

mallissa kuvataan tilannetta yksilön näkökulmasta kohdistamalla huomio yksilön tunteisiin, 

ajatuksiin ja toimintaan tässä nimenomaisessa tilanteessa sekä tarkastelemalla yksilön subjek-
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tiivisia toimintaperusteita tässä tilanteessa (Suorsa, 2018). Opettajan toimintaperusteisiin vai-

kuttavat myös hänen odotuksensa toiminnan tuloksia kohtaan. Toimintaperusteet nykyhetkessä 

kytkeytyvät siis yksilön tulevaisuusorientaatioihin ja toimintakykyisyyteen siten, että yksilön 

tapa toimia ja perustella toimintaansa ilmentävät tulevaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista 

toimintaa. Tutkimus ei varsinaisesti tarkastele yhteisten olosuhteiden ylläpitämistä ja muutta-

mista yhteiskunnallisesta näkökulmasta, kuten subjektitieteellinen tutkimus yleensä tarkastelee 

(vrt. Raetsaari, Suorsa & Muukkonen, 2020), vaan tutkimuksessa kiinnitetään huomiota opet-

tajien omiin tunteisiin ja ajatuksiin, jotka vaikuttavat opettajien toimintamahdollisuuksiin. Tut-

kimus ei myöskään noudata subjektitieteellisen käytännöntutkimuksen periaatteita kanssatutki-

juudesta, jossa tutkimukseen osallistuneita pidetään mukana tutkimusprosessissa aineistonke-

ruun lisäksi analyysi- ja tulkintavaiheissa (vrt. Raetsaari ym., 2020). Tässä tutkimuksessa huo-

mio kohdistuu opettajan kokemukseen elämisen näyttämöllä, kun hän pohtii mitä tein, mitä 

tunsin, mitä ajattelin ja miten hän kuvailee osallisuuttaan ja toimintamahdollisuuksiaan vahvis-

taa opiskelijoiden kokemusta turvallisuudesta. 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten opettajat näkevät oman toimintansa raken-

tavan turvallista oppimisympäristöä. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä opettajien 

tunteista, ajatuksista ja toiminnasta liittyen toisen asteen opiskelijoiden turvallisuuden vahvis-

tamiseen kouluarjessa. Tavoitteena on perustelumallien myötä valottaa opettajien arjen toimin-

taa ja odotuksia, mitä he pyrkivät toiminnallaan saavuttamaan. Tämä tutkimus antaa katsauksen 

toisen asteen opettajan työn moninaisuudesta, jossa tunteet ovat vahvasti läsnä ja ohjaamassa 

toimintaa. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1. Millaisiin toimintaperusteisiin nojaten opettajat toteuttavat mahdollisuuksiaan vahvis-

taa opiskelijoiden kokemusta turvallisuudesta? 

2. Millaisia toiminnan tavoitteita opettajilla on opiskelijoiden turvallisuuden tunteen vah-

vistamisen myötä? 

Tutkimus ei ota kantaa siihen, kuinka onnistuneesti opettaja tutkijan mielestä tilanteessa toimii, 

vaan tarkoitus on kuvailla sitä, miltä onnistunut tilanteessa toimiminen opettajan silmin ja tul-

kitsemana näyttäytyy. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa kuvataan tutkimusprosessin eteneminen aineistonkeruusta analyysiin saakka. Ai-

neisto on kerätty syksyllä 2021. Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostaa toisen asteen 

opettajilta kerätyt kuvaukset opiskelijoiden turvallisuuden vahvistamisesta kouluarjessa. Näitä 

kuvauksia on jäsennelty ja analysoitu laadullisin menetelmin käyttäen perusteluanalyysia ja ai-

neistolähtöistä sisällönanalyysia. Tulokset on lopulta kytketty teoreettiseen viitekehykseen. 

5.1 Tutkimukseen osallistujat ja aineiston hankinta 

Tutkimuksen aineiston keräsin sähköisellä Webropol-kyselyllä marras–joulukuussa 2021. Tut-

kimuksen toteutukseen olin saanut tutkimusluvan Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalve-

luista (Liite 1). Tutkimukseen sain vielä erillisen tutkimusluvan OSAOlta (Liite 2). Kyselyn 

saatekirjelmän (Liite 3), joka sisälsi myös linkin sähköiseen kyselyyn, lähetin ensin OSAOn, 

Luovin ja 10-luokan opettajille oppilaitosten sisäisen viestinnän kautta. Vastausaikaa oli viikko. 

Tämän jälkeen pyysin oppilaitoksen yhdyshenkilöä lähettämään opettajille muistutusviestin ja 

vastausaikaa pidennettiin viikolla. Tämä aineiston keruu ei tuottanut tutkimukseen riittävästi 

osallistujia, joten laajensin tutkimusjoukkoa myös Oulun alueen lukioiden opettajiin. Lähetin 

tutkimuksen saatekirjelmän ja linkin kyselyyn Oulun lukioiden rehtoreille. Pyysin rehtoreita 

välittämään viestin oppilaitoksen opettajille. Vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Viikon kuluttua 

lähetin rehtoreille viestin, jossa pyysin heitä välittämään oppilaitoksensa opettajille muistutus-

viestin tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimuksen perusjoukoksi muodostui Oulun alueen toi-

sen asteen opettajat, mikä on määrällisesti useita satoja, joten vastausprosentti jäi aika mata-

laksi. 

Kyselyyn vastasi lopulta 52 toisen asteen opettajaa. Osallistujista naisia oli 33 ja miehiä 19. 

Osallistujista 46 prosentilla oli työkokemusta yli 15 vuotta. Kuviossa 1 on nähtävissä, kuinka 

paljon työkokemusvuosia oli muilla vastaajilla. Näistä luvuista voi tehdä tulkinnan, että tutki-

musaihe on kiinnostanut enemmän kokeneempia opettajia. 
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KUVIO 1: Tutkimukseen osallistuneiden työkokemusvuodet 

Aineiston keruussa käytetty kysely (Liite 4) rakentui tutkimusaiheeseen liittyvän kirjallisuuden 

ja aiheesta tehtyjen aikaisempien tutkimusten pohjalta. Tutkimuskirjallisuuden mukaan haas-

tattelu on yleisesti suositeltava aineistonkeruutapa, kun tarkoituksena on saada tietoa ihmisten 

kokemuksista (Laine, 2018). Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valitsin kuiten-

kin sähköisen kyselyn, jossa on avoimia kysymyksiä, joihin osallistujat voivat vastata omin 

sanoin. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2014) nostavat kyselytutkimuksen eduiksi sen, että ky-

selyiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto. Tunnereaktioissa, tunteiden ilmaisussa ja 

tunteiden säätelyssä on suuria yksilöllisiä eroja, joten otos on valittava riittävän suureksi yksi-

löllisten erojen tunnistamiseksi (Sutton, 2004). Braun ja kollegat (2020) kirjoittavat laadullisen 

sähköisen kyselyn hyödyllisyydestä ja mahdollisuuksista tuottaa laadukasta syvällistä tietoa ih-

misten kokemuksista. Kun kyselyä käyttää aineistonkeruumenetelmänä kokemuksen tutkimi-

sessa, tulisi kysymysten olla avoimia, jotta osallistujat voivat kirjoittaa vastaukset omin sanoin 

(Braun, Clarke, Boulton, Davey, & McEvoy, 2020). Tämä näkemys on otettu huomioon kyse-

lyä laadittaessa. 

Vaikka yksittäiset vastaukset ovat todennäköisesti lyhyempiä, kuin mitä haastattelut voisivat 

tuottaa, voivat vastaukset Braunin ja kollegoiden mukaan tuottaa syvyyttä, kun aineistoa tar-

kastellaan kokonaisuutena. Sähköisillä kyselyillä voidaan tavoittaa laajempi vastaajajoukko ja 

turvata anonymiteetti arkaluonteisten aiheiden kohdalla (Braun ym., 2020). Tästä näkökulmasta 

kokemuksellinen tieto kyselyn avulla tuotettuna voi olla jopa syvällisempää ja haavoittuvam-

paa, kun vastaajan anonymiteetti on turvattu. Tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi 

sopi mielestäni kysely, koska tutkimuskohteena olivat opettajien henkilökohtaiset tunteet ja ref-

lektio omasta toiminnasta, mikä paljastaa haavoittuvuutta.  

46 %

19 %

14 %

21 %

Työkokemusvuodet opettajana

yli 15 vuotta

10–15 vuotta

5–10 vuotta

alle 5 vuotta
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Ennen varsinaista kyselyä tein testikyselyn kolmelle opettajalle. Testikyselystä kävi ilmi, että 

vastaaja jättää yleisesti vastaamatta ainakin yhteen lisäkysymykseen, jos ne on kirjoitettu saman 

kysymyksen yhteyteen. Lisäksi vastaukset eivät olleet kovin pitkiä tarinoita, vaan keskimäärin 

5–10 lausetta. Tämän vuoksi erottelin jokaisen avoimen kysymyksen erilliseksi, joten kysy-

myksiä muodostui yhteensä 13. Se on määrällisesti aika paljon, mutta toisaalta vastaajien odo-

tetiin vastaavan tarkentaviin kysymyksiin aika lyhyesti. Testikyselyssä kysymys oli muodos-

tettu seuraavasti: ”Millaisia tunteita sinulla itsellä oli edellä kuvatussa tapahtumassa? Millaisia 

kehollisia tuntemuksia tunteet sinussa virittivät? Millä tavoin omat tunteesi näkyivät käytökses-

säsi?” Varsinaisessa kyselyssä nämä kolme kysymystä oli eroteltu omiksi kysymyksiksi, joten 

ne ohjasivat vastaajaa kiinnittämään huomiota jokaiseen kysymykseen erikseen. 

Kyselyssä vastaajia pyydettiin kuvailemaan jokin esimerkkitilanne kouluarjesta, jossa he ovat 

kokeneet opiskelijoiden turvallisuuden tunteen vahvistuneen. Tähän nimenomaiseen tapahtu-

maan liittyen kysely sisälsi viisi tarkentavaa kysymystä. Jokaisella kysymyksellä oli oma vas-

tausalueensa. Vastaajia pyydettiin kuvailemaan toinen esimerkkitilanne kouluarjesta, jossa he 

ovat kokeneet opiskelijoiden turvattomuuden tunteen lisääntyneen. Myös tähän kuvaukseen 

liittyen kysely sisälsi viisi tarkentavaa kysymystä. Vastauksista kävi ilmi, ettei kysymyksillä, 

jotka liittyivät turvallisuuden vahvistamiseen tai turvattomuuden lisääntymiseen ollut käytän-

nössä eroa. Kuvaukset olivat samansuuntaisia kummassakin kysymyksessä. Vastaajat kuvasi-

vat yleisimmin tilanteen, jossa opiskelijat kokivat turvattomuutta ja sitten reflektoivat omaa 

toimintaansa tilanteessa. Kyselystä olisi tämän perusteella voinut tehdä kevyemmän, jos vas-

taajia olisi pyydetty kuvailemaan vain yksi turvattomuutta lisäävä tilanne kouluarjesta. Käytän-

nössä vastaajat toimivat tämän suhteen itseohjautuvasti. Osa vastaajista toi esiin vain yhden 

kuvauksen kouluarjestaan ja jättivät siten vastaamatta toiseen kuvaukseen ja sen lisäkysymyk-

siin. Osa puolestaan toi esiin kolme eri kuvausta, jotka he olivat numeroineet vastauksissaan. 

5.2 Aineiston analyysi 

Aloitin tutkimusaineiston analyysin lukemalla kyselyn vastauksia läpi ja pyrin saamaan koko-

naiskuvan siitä, mitä aineisto sisälsi. Tämän jälkeen kokosin yksittäisen opettajan kyselyvas-

taukset yhteen siten, että niistä muodostui kokonaisia tilannekuvauksia. Jokaiselta vastaajalta 

muodostui keskimäärin kaksi kuvausta. Näistä kootuista kuvauksista muodostin opettajien pe-

rustelumalleja. Tämän jälkeen luokittelin perustelumalleja hyödyntäen sisällön analyysin me-

netelmiä. Tein luokittelua perustelumallien teeman mukaan keskittyen toimintaperusteeseen, 
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joka kuvauksista vahvimmin nousi esiin. Luokitelluista perustelumalleista nostin esiin odotuk-

sia, mitä opettajat pyrkivät toiminnallaan saavuttamaan. Nämä odotukset kategorisoin sisäl-

lönanalyysia hyödyntäen. 

Tämän tutkimuksen analyysin etenemistä voidaan kuvata seuraavalla tavalla:  

1.Opettajien kyselyvastauksia koottiin yhteen ja luotiin perustelumalleja. 

2. Perustelumalleja luokiteltiin hyödyntäen sisällönanalyysin menetelmiä.  

3. Luokitelluista perustelumalleista nostettiin esiin odotettuja toiminnan tuloksia. 

4. Tunnistettuja tavoitteita kategorisoitiin sisällönanalyysia hyödyntäen. 

5.2.1 Aineiston perusteluanalyysi 

Kuten edellä toinkin jo esiin, Suorsa (2018) tulkitsee Holzkampin vuonna 1996 esittämiä aja-

tuksia siten, että osallisuutta tietyllä elämisen näyttämöllä voidaan tarkastella tutkimuksissa pe-

rustelumallin kautta. Perustelumallissa kuvataan tilannetta yksilön näkökulmasta kohdistamalla 

huomio yksilön tunteisiin, ajatuksiin ja toimintaan tässä nimenomaisessa tilanteessa sekä tar-

kastelemalla yksilön subjektiivisia toimintaperusteita tässä tilanteessa (Suorsa, 2018). Tässä 

tutkimuksessa ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, millaisiin toimintaperusteisiin nojaten 

opettajat toteuttavat mahdollisuuksiaan vahvistaa opiskelijoiden kokemusta turvallisuudesta, 

hain vastausta perusteluanalyysia hyödyntäen. Perusteluanalyysi erittelee opettajien osalli-

suutta toimintaperusteiden avulla. Kokosin opettajien vastaukset kuvauksiksi, joista voi tunnis-

taa perustelumallin kaavalla ”tilanteessa X toimin, ajattelin tai tunsin tavalla Y, koska Z” (Ks. 

Suorsa, 2014). 

Jotta ymmärtäisimme paremmin opettajien toimintaa ja kokemuksellisuutta, on huomio kiinni-

tettävä toimintamahdollisuuksiin, joita opettajat tuovat kertomuksissaan esiin ja miten opettajat 

toimintamahdollisuuksiaan toteuttavat. Kuten Suorsa (2014) tuo esiin, perustelumallin tavoite 

on tehdä yksilön kulloiseenkin elämisen näyttämöön kuuluva toiminta ja kokemuksellisuus kä-

sitettäväksi. Suorsa (2018) täsmentää, että perusteluanalyysissa tunnistetaan osallisten toimin-

taperusteita ja rakennetaan perustelumalleja kuvaamalla 1) millainen tilanne on yksilön näkö-

kulmasta, 2) miten yksilö ajattelee/tuntee/toimii tilanteessa ja 3) miksi hän ajattelee/tuntee/toi-

mii kuvaamallaan tavalla. Tässä tutkimuksessa tarkastelin opettajien kuvauksia myös siitä nä-
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kökulmasta, minkälaisia tuloksia opettajat odottivat toiminnallaan saavuttavan. Tämä näkö-

kulma selventää asioita, joiden olisi opettajien mielestä tärkeää toteutua opiskelijoiden turval-

lisuuden tunteen vahvistamisessa ja mitä opettajat tavoittelevat opiskelijoiden turvallisuuden 

tunteen vahvistamisen myötä.  

Tutkimuksen kyselyssä opettajia pyydettiin kuvailemaan jokin esimerkkitilanne kouluarjesta, 

jossa he ovat kokeneet opiskelijoiden turvallisuuden tunteen vahvistuneen. Tähän nimenomai-

seen tapahtumaan liittyen kysely sisälsi viisi tarkentavaa kysymystä. Näistä kuudesta vastauk-

sesta kokosin opettajien perustelumalleja. Kyselyssä opettajia pyydettiin kuvailemaan toinen 

esimerkkitilanne kouluarjesta, jossa he ovat kokeneet opiskelijoiden turvattomuuden tunteen 

lisääntyneen. Myös tähän kuvaukseen liittyen kysely sisälsi viisi tarkentavaa kysymystä. Koot-

tuja perustelumalleja muodostui yhteensä 105. Luokittelin opettajien koottuja perustelumalleja 

niiden teeman mukaan keskittyen toimintaperusteeseen, joka kuvauksista vahvimmin nousi 

esiin. Tässä luokittelussa hyödynsin sisällönanalyysin menetelmiä. Tavoitteena oli opettajien 

yhteisten kantojen hahmottaminen. Kokosin samaan teemaan liittyvät kuvaukset samaan kate-

goriaan kuuluviksi. Näitä kategorioita muodostui yhteensä viisi. Taulukossa 1 on kuvattu nämä 

toimintaperustelut ja perustelujen tarkempi kuvaus. Kategoriat eivät ole määrällisesti ihan ta-

savertaisia, eli niissä on perustelumalleja 15–28 väliltä. Tulososio on kirjoitettu määrällisesti 

vahvimmasta kategoriasta alkaen.  

Toimintaperustelu 
 

Toimintaperustelun tarkennus 

SELKEÄT OHJEET JA ARJEN ENNAKOI-
TAVUUS (f = 28) 

Opettajat ajattelevat, että selkeät toimintaohjeet ja arjen ennakoi-
tavuus vahvistavat opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta 

EPÄKOHTIIN JA KIUSAAMISEEN 
PUUTTUMINEN (f = 21) 

Opettajat ajattelevat, että puuttumalla esiin tulleisiin epäkohtiin, 
kiusaamiseen ja epäasialliseen käytökseen, he vahvistavat opiske-
lijoiden turvallisuuden tunnetta 

KOHTAAMINEN JA LUOTTAMUKSEN 
SAAVUTTAMINEN (f = 21) 

Opettajat ajattelevat, että osoittamalla olevansa kiinnostunut 
opiskelijoiden kuulumisista ja hyvinvoinnista, opiskelijoiden turval-
lisuuden tunne vahvistuu 

YHTEISTYÖHÖN JA KESKUSTELUUN 
KANNUSTAMINEN (f = 20) 

Opettajat ajattelevat, että yhteinen keskustelu ja mielipiteiden 
vaihtaminen vahvistavat opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta 

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ JA 
TUKIPALVELUT (f = 15) 

Opettajat ajattelevat, että opiskelijoiden turvallisuuden tunne vah-
vistuu, kun opiskelijoita autetaan moniammatillisesti ja ohjataan 
oikeanlaisiin tukipalveluihin 

TAULUKKO 1: opettajien toimintaperustelut opiskelijoiden turvallisuuden vahvistamiseen 

Opettajien näkökulman tavoittamiseksi kirjoitin kuvaukset minä-muotoisiksi kertomuksiksi, 

joissa opettaja kuvaa omaa tiettyyn tilanteeseen liittyvää toimintaa, ajatusta tai tunnetta sekä 
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niihin liittyviä perusteluja (kts. myös Raetsaari ym., 2020). Tulososiossa käytetyt sitaatit ovat 

peräisin kokoamistani perustelumalleista. Kysymykseen, millaisia tunteita sinulla itsellä oli 

edellä kuvatussa tapahtumassa, opettaja on voinut vastata näin: ”Iloa, kun opiskelijat onnistui-

vat.” Tutkijana olen lisännyt sitaattiin persoonamuotoisen verbin, jotta se olisi lukijalle ymmär-

rettävä: ”Tunsin iloa, kun opiskelijat onnistuivat.” Opettajan kuvauksen ollessa passiivimuo-

toinen: ”Valpastuminen. Sykkeen nousu, lihasjännitys”, olen tutkijana muuttanut vastauksen 

persoonamuotoiseksi: ”Valpastuin. Sykkeeni nousi, lihakseni jännittyivät.” Tällä tavalla teksti 

on soljuvampaa ja lukijalle ymmärrettävämpää, mutta sisältö ei muutu. 

5.2.2 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen, millaisia toiminnan tavoitteita opettajilla on opis-

kelijoiden turvallisuuden tunteen vahvistamisen myötä, hain vastausta aineistolähtöisellä sisäl-

lönanalyysilla. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla voidaan aineistoja analysoida hyvin 

systemaattisesti ja objektiivisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tuomen ja Sarajärven (2018) mu-

kaan tutkimusaineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin tarkoituksena on tuottaa sanalli-

sesti selkeää ja yhtenäistä informaatiota tutkittavasta ilmiöstä, mikä auttaa tekemään tulkintoja 

ja johtopäätöksiä. He ohjeistavat aineistolähtöisen sisällönanalyysin toteutuksen kolmivaihei-

sesti. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto redusoidaan eli pelkistetään, toisessa vaiheessa aineisto 

klusteroidaan eli ryhmitellään ja kolmannessa vaiheessa aineisto abstrahoidaan eli luodaan teo-

reettisia käsitteitä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tässä tutkimuksessa olen analysoinut opettajien 

perustelumallikuvauksia aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla tunnistaen erilaisia tulkintoja 

siitä, mitä opettajat pyrkivät toiminnallaan saavuttamaan, eli millaisia odotuksia opettajilla on 

toiminnalleen. 

Kootuista perustelumalleista tunnistin opettajien tulkintoja turvallisuuden kokemuksen vaiku-

tuksista opiskelijoiden toimintaan, eli millaisia toiminnan tuloksia opettajat havaitsivat saavut-

taneensa. Jokaisesta perustelumallista (105) tunnistin yhden tai useamman toiminnan tuloksen. 

Näistä tulkinnoista koostui analyysin pelkistetyt ilmaukset. Analyysityöskentelyssä käytin nu-

merointia ja värikoodausta helpottamaan pelkistettyjen ilmausten ryhmittelyä ja alaluokkien 

muodostamista. Jokaisesta kategoriasta muodostui kahdeksan alaluokkaa ja alaluokkia yhdis-

tämällä muodostui yläluokkia. Tätä työvaihetta Tuomi ja Sarajärvi (2018) kutsuvat klusteroin-

niksi. Taulukossa 2 (Liite 5) havainnollistetaan aineiston klusterointia eli ryhmittelyä. 
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Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan klusterointi luo alustavia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä 

ja perustan tulosten tulkinnalle. Klusterointia seuraa aineiston abstrahointi eli käsitteellistämi-

nen, jossa valikoidun tiedon pohjalta muodostetaan teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä, 

joilla saadaan vastaus tutkimuskysymykseen. Abstrahoinnissa empiirinen aineisto liitetään 

myös teoreettisiin käsitteisiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Kokosin tämän tutkimuksen analyy-

sissa löytämäni samansuuntaiset odotetut toiminnan tulokset yläluokiksi ja lopulta niistä hah-

mottui kuusi odotettua toiminnan tulosta, joihin opettajien toimintaperusteet kiteytyivät. Tau-

lukossa 2 havainnollistetaan aineiston abstrahointia. Kokoavaksi luokaksi muodostui: Opetta-

jien turvallisuutta vahvistavan toimiannan tavoitteet. 

YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA KOKOAVA LUOKKA 

Opiskelija luottaa oppilaitoksen henkilökunnan toi-
mintaan 
Luottamus itseen ja toisiin vahvistuu 
Oppiminen mahdollistuu 
Opiskelija voi suuntautua tulevaan 
 
Opiskelija luottaa, että hänestä pidetään huolta 
Opiskelija tuntee itsensä hyväksytyksi 
Opiskeluun keskittyminen mahdollistuu 
Opiskelija luottaa tulevaan 
 
Opiskelija luottaa, että opettaja auttaa ja tukee 
Opiskelija tuntee itsensä arvostetuksi 
Opiskelija on avoin 
Opiskelija on luottavainen tulevaisuuden suhteen 
 
Opiskelija kokee kuuluvansa yhteisöön 
Yhdessä oppiminen mahdollistuu 
Opiskelija jakaa kokemuksiaan 
Luottamus itseen ja toisiin vahvistuu 
 
Opiskelija saa tarvitsemaansa apua ja tukea 
Opiskelijan elämänhallinta vahvistuu 
Opiskelija saa aikaan oppimistuloksia 
Opiskelija voi luottaa tulevaisuuteen 
 

 
 
 
 
Opiskelija luottaa itseensä 
ja toisiin 
 
Opiskelija kokee yhteen-
kuuluvuutta 
 
Opiskelija ilmaisee itseään 
avoimesti 
 
Opiskelija on itseohjau-
tuva 
 
Opiskelija saa oppimisko-
kemuksia 
 
Opiskelija on tulevaisuu-
teen suuntautunut 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opettajien turvalli-
suutta vahvistavan 
toiminnan tavoit-
teet 

TAULUKKO 3: Opettajien turvallisuutta vahvistavan toiminnan tavoitteet 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen keskeisiä tuloksia. Tutkimuksen perustelumalli rakentuu 

siitä, miten opettajat kuvaavat omaa tiettyyn tilanteeseen liittyvää toimintaansa, ajatuksiaan ja 

tunteitaan sekä niihin liittyviä perustelujaan. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan 

kuvaamalla opettajien toimintaperusteita, kun he toteuttavat mahdollisuuksiaan vahvistaa opis-

kelijoiden kokemusta turvallisuudesta. Opettajien kuvauksista nousi esiin viisi selkeää toimin-

taperustetta, joihin nojaten opettajat toteuttivat tilanteissa tarjoutuvia mahdollisuuksia. Kuvi-

ossa 2 on esitelty nämä viisi toimintaperustetta: (1) selkeät ohjeet ja arjen ennakoitavuus (f = 

28), (2) epäkohtiin ja kiusaamiseen puuttuminen (f = 21), (3) kohtaaminen ja luottamuksen 

saavuttaminen (f = 21), (4) yhteistyöhön ja keskusteluun kannustaminen (f = 20) sekä (5) mo-

niammatillinen yhteistyö ja tukipalvelut (f = 15).  

Toiseen tutkimuskysymykseen vastataan kuvaamalla niitä odotuksia, joita opettajilla on opis-

kelijoiden turvallisuuden tunteen vahvistumisen myötä. Tämän tutkimuksen analyysissa löyde-

tyt samansuuntaiset odotetut toiminnan tulokset hahmottuivat kuudeksi tavoitteeksi, joihin 

opettajien toimintaperusteet kiteytyivät. Kuviossa 2 on esitelty nämä viisi tavoitetta: (1) Opis-

kelija voi luottaa itseensä ja toisiin, (2) Opiskelija kokee yhteenkuuluvuutta, (3) Opiskelija il-

maisee itseään avoimesti, (4) Opiskelija on itseohjautuva, (5) Opiskelija saa oppimiskokemuk-

sia ja (6) Opiskelija on tulevaisuuteen suuntautunut. 

 

KUVIO 2: Opettajan toimintaperusteisiin vaikuttavat hänen odotuksensa toiminnan tuloksia kohtaan 
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Kuvio 2 havainnollistaa, että opettajilla on yhdenmukaisia käsityksiä siitä, millä tavoin he raken-

tavat turvallista oppimisympäristöä ja mitä he pyrkivät toiminnallaan saavuttamaan. Tämä malli 

havainnollistaa, kuinka opettajien muodostamista tavoitteista koostuu opiskelijoiden hyvin-

voinnin perusteet, joiden toteutumista turvallisuuden kokemus mahdollistaa. Opettajat voivat 

esimerkiksi selkeisiin ohjeisiin ja arjen ennakoitavuuteen liittyvällä toiminnallaan vahvistaa 

opiskelijoiden turvallisuuden kokemusta ja sitä kautta vahvistaa opiskelijan luottamusta itseen 

ja toisiin, opiskelijan yhteenkuuluvuuden tunnetta, opiskelijan avoimuutta, itseohjautuvuutta 

sekä mahdollistaa oppimiskokemuksia ja tulevaisuuteen suuntautumista. Turvattomuuden ko-

kemus puolestaan haastaa tavoitteiden saavuttamista. Kuvio 2 havainnollistaa myös sitä, että 

opettajat voivat vahvistaa esimerkiksi opiskelijan itseohjautuvuutta kaikilla toimintaperusteilla 

ja niihin liittyvällä toiminnalla, joita käydään seuraavaksi yksityiskohtaisemmin läpi. 

6.1 Selkeät ohjeet ja arjen ennakoitavuus 

Ensimmäinen toimintaperustelu, joka opettajien kuvauksista nousee esiin, on selkeät ohjeet ja 

arjen ennakoitavuus. Opettajat ajattelevat, että selkeät toimintaohjeet ja arjen ennakoitavuus 

vahvistavat opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta. Opettajat tuovat kuvauksissa esiin, kuinka 

johdonmukaisuus ja toimintaohjeiden selkeys kaikessa työskentelyssä opiskelijoiden kanssa on 

erityisen tärkeää. Opiskelijalla tulee olla selkeä käsitys siitä, mitä häneltä vaaditaan ja miten 

hän voi päästä tavoitteisiinsa. Tällöin opiskelija pystyy myös paremmin suuntaamaan keskitty-

mistään meneillään oleviin tehtäviin. Opettajat mainitsevat tuntityöskentelyn lisäksi myös 

muita oppimisympäristöjä, kuten harjoitteluympäristöt oppilaitoksessa sekä harjoitteluympä-

ristöt työelämässä, joissa vahinkoja voi syntyä, joten opiskelijoiden turvallisuuteen tulee erityi-

sesti kiinnittää huomiota. Uusissa oppimisympäristöissä perehdytyksen merkitys korostuu tur-

vallisuuden näkökulmasta, mutta myös opiskelijan onnistumisen kokemuksen näkökulmasta. 

”Opiskelija perehdytettiin uuteen harjoitteluympäristöön. Opastin opiskelijaa 

henkilökohtaisesti uudessa tilanteessa. Jatkossa opiskelija osasi toimia omatoi-

misemmin, noudatti turvallisuusohjeita ja omaan tekemiseen luottaminen lisään-

tyi. Se tuntui mukavalta. En tainnut mainita tunteistani opiskelijoille.”  

Edellä esitetystä perustelumallista voi tehdä tulkinnan, että opiskelijan tulee tietää, mitä tehdä 

ja mitä häneltä vaaditaan voidakseen kokea tilanteen turvalliseksi ja kyetäkseen olemaan oma-

toiminen ja itseohjautuva. Tässä perustelumallissa opettaja pyrkii toiminnallaan siihen, että 
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opiskelijan luottamus itseen ja toisiin vahvistuu, oppiminen mahdollistuu ja opiskelija voi suun-

tautua tulevaan. Opettaja kertoo olevansa tyytyväinen opiskelijan toimintaan, mutta ei ilmaise 

sitä opiskelijalle. Opettajien kuvauksissa korostuvat oppilaitoksen yhteiset järjestyssäännöt ja 

pelisäännöt, joiden noudattamiseen sekä opettajien että opiskelijoiden tulisi sitoutua. Opettajien 

mukaan ryhmän yhteisillä pelisäännöillä voidaan vahvistaa opiskelijoiden turvallisuuden tun-

netta. Häiriötilanteissa opettajat kertovat vetoavansa yhdessä laadittuihin pelisääntöihin ja 

muistuttelevat opiskelijoita tarpeen mukaan niiden olemassaolosta. Kuvauksissa tuodaan esiin, 

kuinka opettajien tulisi valvoa, että ohjeita ja pelisääntöjä myös noudatetaan. Eräs opettaja ku-

vaa tilannetta seuraavasti: 

”Annoin selkeät ohjeet ja vaadin, että ohjeita noudatettiin. Opiskelijat havaitsi-

vat, että heillä on luotettava ja turvallinen aikuinen heidän oppimisessa mukana. 

Olin tyytyväinen, kun tunnit olivat rauhallisia ja opiskelijat voivat keskittyä oppi-

sisältöihin. En ilmaissut tunteitani opiskelijoille.”  

Edellä nostetussa perustelumallissa opettaja tavoittelee toiminnallaan etenkin oppimisen mah-

dollistumista. Hän pyrkii toiminnallaan takaamaan opiskelijoille työrauhan ja onnistuessaan 

siinä opettaja kokee itse tyytyväisyyttä. Tyytyväisyyttään hän ei kuitenkaan ilmaise opiskeli-

joille. Opettajat kuvailevat yhteisten pelisääntöjen laatimisen olevan tilanne, joka herättää ryh-

mässä hyviä keskusteluja, kuten eräs opettaja havainnollistaa:  

”Kun laadittiin ryhmälle sääntöjä ja opiskelijat jakoivat aikaisempia kiusaamis-

kokemuksia peruskoulusta. Ketään ei kiusata. Tunsin helpotusta, koska opiskeli-

joiden keskustelu oli avointa. En tiedä näkyikö tunteeni ulospäin.” 

Tässä perustelumallissa opettaja tavoittelee toiminnallaan opiskelijoiden avoimuutta sekä opis-

kelijoiden luottamusta itseen ja toisiin. Opettaja kertoo tuntevansa helpotusta, koska ryhmän 

ilmapiiri on avoin ja turvallinen, mutta hän ei sanoita tuntemuksiaan opiskelijoille. Kuvauksis-

saan useat opettajat mainitsevat arjen rutiinien vahvistavan opiskelijoiden turvallisuuden tun-

netta, mutta konkreettisia esimerkkejä näistä rutiineista tuotiin esiin vähän. Eräs opettaja kertoo 

palaavansa aina edellisen kerran tekemiseen ennen uuden oppitunnin aloitusta, mikä viittaa hä-

nen tapaansa tehdä arjesta rutiinia. Opettajien vastauksissa mainitaan arjen rutiinina oppitunnin 

aloitus tervehtimisellä ja opiskelijoiden kohtaamisella. Opetusta pyritään myös keskittämään 

siten, että tiettyjen ryhmien opetus keskittyy tietyille opettajille, jotta opiskelijoiden arjessa olisi 

tuttuja ja turvallisia aikuisia. Eräs opettaja paljastaa vahvistavansa yksittäisen opiskelijan tur-

vallisuuden tunnetta toistuvilla rutiineilla, jotka liittyvät opiskelijan kohtaamiseen:  
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”Arka ja ahdistunut opiskelija, jonka kanssa työskentelin päivittäin, sai varmuutta 

siihen, että kouluun on hyvä tulla, pienten tekojen avulla. Järjestin niin, että ru-

tiinit pysyivät yllä. Käytin aikaa kohtaamiseen. Tervehdin aina luokkatilanteessa 

ja lisäksi käytävillä ja muuallakin. Tunsin iloa ja onnea, kun opiskelija rohkaistui 

ja sai aikaan oppimistuloksia. Kehuin ja kiitin. En osaa piilotella tunteitani.”  

Tässä perustelumallissa opettaja pyrkii toiminnallaan siihen, että opiskelijan luottamus itseen 

ja toisiin vahvistuu ja oppiminen mahdollistuu. Opettaja kuvaa tuntevansa iloa ja onnea opis-

kelijan onnistumisesta, jonka hän myös ilmaisee opiskelijalle. Opettajat nostavat hyvin tärke-

äksi opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta vahvistavaksi tekijäksi arjen ennakoitavuuden. Ar-

jen ennakoitavuutta pyritään luomaan selkeillä ohjeistuksilla siitä, miten opetus etenee, miten 

opintojakso etenee ja ennakoitavissa olevalla lukujärjestyksellä. Eräs opettaja havainnollistaa 

vahvistavansa opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta sillä, että joutuessaan poistumaan luokasta 

hän kertoo aina opiskelijoille, mihin hän on menossa ja milloin hän palaa. Näin opiskelijat voi-

vat ennakoida opettajan toimintaa. Jatkuva viestintä opiskelijoiden kanssa, mitä milloinkin ta-

pahtuu, on opettajien keino vahvistaa opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta. Arjen ennakoita-

vuutta ilmentää myös seuraava perustelumalli: 

”Olemme opiskelijoiden kanssa käyneet kurssin etenemisen läpi, eli eri vaiheet, 

jotta he tietävät ennakoida, mitä milloinkin on luvassa ja miten valmistautua sii-

hen. Koen iloa siitä, että työrauha säilyy ja opiskelijat pystyvät keskittymään teh-

täviin. Annoin opiskelijoille myönteistä palautetta tunnin saavutuksista.”  

Edellä nostetussa perustelumallissa opettajan tavoite on, että opiskelija voi suuntautua tulevaan 

ja oppiminen mahdollistuu. Opettaja kuvaa tuntevasta iloa ryhmässä vallitsevasta työrauhasta 

ja ilmaisevansa sen antamalla opiskelijoille myönteistä palautetta. Jatkuva viestintä ja toimin-

taohjeiden selkeys on opettajien mukaan korostunut koronapandemian aikana. Tiedonkulun 

puute on saattanut aiheuttaa tilanteen, jossa opiskelijoilla on erilaisia ohjeita, mikä on aiheutta-

nut opiskelijoille epävarmuutta ja hämmennystä. Opiskelijat ovat opettajien kuvausten mukaan 

tarvinneet erityisen paljon tukea, ohjausta ja rohkaisua koronapandemian aiheuttaman turvatto-

muuden vuoksi. 

”Kehotin opiskelijoita noudattamaan annettuja ohjeita. Toin ohjeet esiin selke-

ästi ja ymmärrettävästi. Niitä noudattamalla koulussa olisi turvallista käydä. Olin 

ohjaajan ja tuen antajan roolissa. Ymmärsin opiskelijoiden koronatilanteeseen 
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liittyvän turvattomuuden ja pystyin samaistumaan siihen. Itsekin koen ajoittain 

turvattomuutta saman asian vuoksi. Ilmaisin opiskelijoille ymmärryksen ja tuen.” 

Tässä perustelumallissa opettaja pyrkii etenkin siihen, että opiskelija voi luottaa oppilaitoksen 

henkilökunnan toimintaan. Opettaja paljastaa samaistuvansa opiskelijoiden tunteisiin ja osoit-

taa heille ymmärrystä olemalla itsekin avoin. Toimintaohjeiden selkeys nousee opettajien vas-

tauksissa esiin myös erilaisissa poikkeustilanteissa, joissa heidän tulee osata toimia rauhallisesti 

ja järjestelmällisesti taatakseen opiskelijoiden turvallisuuden. Opettajat nostavat esiin suojau-

tumis- ja poistumisharjoitukset, turvallisuuskävelyt ja hätäensiapukoulutukset, jotka tukevat 

opettajan toimintaa niissä tilanteissa, joissa turvallisuus on uhattuna. Eräs opettaja kuvaa poik-

keustilannetta seuraavasti: 

”Opiskelijalle sattui tapaturma. Opiskelija oli tilanteessa levoton ja peloissaan. 

Toimin järjestelmällisesti toimintaohjeiden mukaan. Säilytin tilanteessa rauhalli-

suuden, vaikka tilanne aiheutti minulle stressiä.”  

Edellä esitetyssä perustelumallissa opettaja pyrkii toiminnallaan vahvistamaan opiskelijan luot-

tamusta oppilaitoksen henkilökunnan toimintaan. Opettajat painottavat vastauksissaan poik-

keustilanteiden läpikäymistä ja purkamista yhdessä opiskelijoiden kanssa. Asiasta puhuminen 

ja toimintaohjeiden saattaminen kaikkien tietoon vahvistavat yhteistä kokemusta turvallisuu-

desta. Opettajien mukaan opiskelijan tulisi voida luottaa siihen, että hänestä pidetään oppilai-

toksessa huolta. Opettajat tuovat selkeisiin toimintaohjeisiin ja arjen ennakoitavuuteen liitty-

vissä kuvauksissaan esiin omia tunteitaan, jotka ohjaavat heidän toimintaansa. Opettajat kerto-

vat aistivansa opiskelijoiden tunnetiloja, etenkin epävarmuutta ja turvattomuutta, ja opettajat 

kuvaavat myös itse samaistuvansa opiskelijoiden tunnetiloihin, mitkä herättävät huolta ja em-

patiaa opiskelijoita kohtaan. Uhka- ja vaaratilanteissa opettajat paljastavat tuntevansa pelkoa, 

jännitystä ja ahdistusta, mutta selkeät toimintaohjeet auttavat toimimaan tilanteissa turvalli-

suutta vahvistavasti. Uhka- ja vaaratilanteessa opettajat kuvaavat omien tunteidensa jäävän 

taka-alalle, kun he pyrkivät olemaan tilanteessa turvallinen, luottamusta sekä toivoa herättävä 

aikuinen. Opettajat tuovat vastauksissaan esiin tuntevansa iloa, onnea ja tyytyväisyyttä saavut-

taessaan toiminnallaan odotettuja toiminnan tuloksia. Näitä miellyttäviä tuntemuksiaan opetta-

jat eivät kuitenkaan aina ilmaise opiskelijoille. Selkeillä toimintaohjeilla ja arjen ennakoitavuu-

della opettajat pyrkivät etenkin siihen, että opiskelijat luottavat oppilaitoksen henkilökunnan 

toimintaan, opiskelijat luottavat itseensä ja toisiin, oppiminen mahdollistuu ja opiskelijat voivat 

suuntautua tulevaan. 
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6.2 Epäkohtiin ja kiusaamiseen puuttuminen 

Toinen toimintaperustelu, joka opettajien kuvauksista nousee esiin, on epäkohtiin ja kiusaa-

miseen puuttuminen. Opettajat ajattelevat, että puuttumalla esiin tulleisiin epäkohtiin, kiusaa-

miseen ja epäasialliseen käytökseen, he vahvistavat opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta. Vas-

tausten mukaan opettajat pyrkivät ajamaan opiskelijoiden etuja ja puuttumaan havaitsemiinsa 

epäkohtiin, jotta opiskelijoiden luottamus opettajaa kohtaan vahvistuisi. Opettajat pitävät tär-

keänä sitä, että opiskelijat voivat luottaa opettajan puuttuvat ongelmatilanteisiin ja opettaja on 

opiskelijoiden puolella. Myös opettajan ammattiin liittyvä vastuu ja velvollisuus opiskelijoiden 

hyvinvoinnin ja turvallisuuden toteutumisesta saa opettajan puuttumaan tilanteisiin. Eräs opet-

taja havainnollistaa kiusaamiseen puuttumistaan seuraavasti:  

”Ryhmälle oli tehty pelisäännöt ja niitä rikottiin, kiusaamalla, niin puutuin siihen 

heti kärkkäästi. Opiskelijat havaitsivat, että tuo opettaja oikeasti puuttuu tilantee-

seen ja että häneen voi turvata jatkossakin ja muissakin ongelmatilanteissa.”  

Tässä perustelumallissa opettaja pyrkii toiminnallaan vahvistamaan opiskelijan luottamusta sii-

hen, että hänestä pidetään oppilaitoksessa huolta ja opiskelija voi luottaa tulevaan. Tilanteet, 

joihin opettajat joutuvat eniten puuttumaan, liittyvät opiskelijoiden keskinäiseen nahisteluun ja 

kiusaamiseen. Opettajat joutuvat puuttumaan kouluarjessa myös opiskelijoiden epäasialliseen 

ja muita häiritsevään käytökseen. Kuvauksissaan opettajat tuovat esiin omaa herkkyyttään tun-

nistaa opiskelijan ahdinko, epämukava olo ja kiusaantuneisuus, mikä saa opettajan reagoimaan 

tilanteeseen. Tunteet, joita opettajat paljastavat näissä tilanteessa nousevan, vaihtelevat huo-

lesta, empatiasta ja surusta kiukkuun, ärtymykseen ja stressin tunteisiin.  

”Opiskelija aiheutti luokassa hälinää. Otin asian heti puheeksi. Kysyin, haluaako 

opiskelija olla luokassa oppimassa asioita ja antaa työrauhan muillekin vai läh-

teä pois ja tulla myöhemmin jatkamaan. Tilanne rauhoittui. Sain muilta opiskeli-

joilta hyväksyviä katseita. Minulla nousi stressin tunteita ja vähän kiukkuakin. 

Pyrin pitämään aikuisen ammatillisen otteen tilanteessa. En sanoittanut tuntei-

tani opiskelijoille, vaan otin asian puheeksi.”  

Edellä nostetussa perustelumallissa opettaja tavoittelee toiminnallaan sitä, että epäasiallinen 

käytös loppuu ja opiskeluun keskittyminen mahdollistuu ja opiskelija voi luottaa tulevaan. 

Opettaja mainitsee säätelevänsä tunteitaan opettajan ammatillisuuteen viitaten, eikä pura stres-

sin tunteitaan ja kiukkuaan opiskelijoihin. Hän kertoo tuovansa epäkohdan esiin asiallisesti 
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kaikkien osallisten kuullen. Kiusaamiseen puuttumista pidetään tärkeänä osana opettajan am-

mattieettisiä periaatteita ja puuttuminen nähdään opettajan velvollisuutena. Kaikki opettajat ei-

vät kuitenkaan toimi vastuullisesti ja opettajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Tut-

kimukseen osallistuneet opettajat tuovat esiin vastauksissaan ahdinkonsa kollegoiden suhteen, 

jotka toimivat välinpitämättömästi ja jättävät puuttumatta kiusaamiseen ja epäasialliseen käy-

tökseen. Opettajat kuvaavat tuntemuksiaan seuraavasti:  

”Otin kiusaamistilanteen puheeksi opiskelijoiden kanssa ja selvitin tilannetta. 

Huolen tunne ja empatia yksin jäänyttä opiskelijaa kohtaan ohjasivat puuttumaan 

asiaan. Myös vastuullisuus opettajana opiskelijoiden hyvinvoinnin ja tulevaisuu-

den toteutumisesta. On osa ammattietiikkaa.”  

”Tunnen surua, koska osa opettajista ei saa pidettyä kuria tai eivät vaan välitä, 

koska on helpompi olla välittämättä.”  

Osa opettajista pitää tärkeänä, että ryhmän sisällä tapahtuvia kiusaamistilanteita käsitellään 

koko ryhmän kesken, jotta kaikki voisivat oppia tilanteista. Tämä näkemys havainnollistaa kä-

sitystä siitä, että jokainen ryhmässä toimiva vaikuttaa koko ryhmän turvallisuuden tunteeseen 

oman koetun turvallisuuden tunteensa ja sen tuottaman toiminnan kautta. Eräs opettaja havain-

nollistaa tilannetta seuraavasti:  

”Puutuin kiusaamistilanteeseen siten, että koko ryhmä tuli tietoiseksi syistä ja 

seurauksista. Kerroin, miksi asiaan puututtiin ja mitä asian hyväksi tehtiin. Se 

rauhoitti opiskelijoita ainakin hetkeksi. He rupesivat miettimään asiaa. Tilanne 

oli minulle stressaava. Tunsin ärtymystä ja suuttumusta. Ilmaisin tunteeni lie-

västi. En huutanut naama punaisena, vaikka mieli teki.”  

Näissä edellä esitetyissä perustelumalleissa opettajat pyrkivät toiminnallaan siihen, että epäasi-

allinen käytös ja kiusaaminen loppuvat ja opiskelija tuntee itsensä hyväksytyksi. Opettajat pyr-

kivät toiminnallaan myös siihen, että opiskeluun keskittyminen mahdollistuu ja opiskelija voi 

luottaa tulevaan. Opettajat tuovat vastauksissaan esiin kouluarjessa esiintyviä epäkohtia, joihin 

he pyrkivät puuttumaan mahdollisuuksiensa mukaan. Epäkohdat, joita vastauksissa nostetaan 

esiin, liittyvät oppilaitoksen toimintamalliin ja ohjeistuksiin, oppilaitoksen byrokratiaan sekä 

opettajakollegoiden toimintaan. Joissain tilanteissa opettaja poikkeaa ohjeistuksista ja toimii 

oman harkintansa mukaan pyrkien vahvistamaan opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta. Eräs 
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opettaja kertoo järjestäneensä koronapandemian aikana rehtorin luvalla lähiopetusta pienryh-

mässä, koska koki huolta ja ahdistusta siitä, että lähiopetusta vaille jääneet erityistä tukea tar-

vitsevat opiskelijat syrjäytyisivät. Opettajat arvelevat kokemuksen tuovan rohkeutta puuttua 

epäkohtiin ja rohkeutta toimia oman harkinnan mukaan. 

”Opiskelija saapui kouluun päihteiden vaikutuksen alaisena. Järjestyssääntöjen 

mukaan hänet pitäisi heittää ulos ja erottaa koulusta kahdeksi viikoksi. Opiskelija 

jäisi opinnoissa jälkeen. Pahimmassa tapauksessa hän ei enää palaisi kouluun. 

Koin turhautumista ja negatiivisia tunteita byrokratiaa kohtaan. Kokemuksen 

myötä uskalsin toimia tapauskohtaisesti. Näytin avoimesti huolen opiskelijasta.”  

Tässä perustelumallissa opettaja pyrkii vahvistamaan opiskelijan luottamusta siihen, että opet-

taja ajaa hänen etujaan ja hänestä pidetään huolta. Opettaja tavoittelee toiminnallaan myös sitä, 

että opiskelija tuntee itsensä hyväksytyksi, vaikka on tehnyt virheitä ja opiskeluun keskittymi-

nen mahdollistuu. Opettaja kuvaa osoittavansa huoltaan ja haluaan auttaa opiskelijaa. Opettajat 

kertovat kohtaavansa myös tilanteita, joissa he joutuvat puolustamaan opiskelijoita opettajakol-

legoiden syytösten edessä tai puuttumaan kollegan turvattomuutta lisäävään toimintaan. Tutki-

mukseen osallistuneet opettajat havainnollistavat taitojaan säädellä tunteitaan ja kertovat vält-

tävänsä äänensä korottamista, vaikka tuntevatkin suuttumusta. Kaikki opettajat eivät kuiten-

kaan ole niin taitavia tunteiden säätelyssään, vaan osoittavat vihansa huutamalla opiskelijoille. 

”Opettajakollega sätti opiskelijaa jostain poissaolosta. Opiskelija tuntui ihan sil-

missä pienentyvän, kun hän joutui kohtaamaan opettajan turhautumisen ja suo-

ranaisen vihan. Olin kauhuissani siitä, miten osa opettajista kohtaa varsinkin 

näitä arkoja tai ahdistuneita opiskelijoita, joten tilanne oli minulle hankala. Pyrin 

toimimaan sovittelijana ja kerroin oman näkemykseni tilanteesta. Opiskelija var-

masti aisti minun epävarmuuden ja jännittyneisyyden.”  

”Työkaveri huusi naama punaisena ohjeita opiskelijoille, jotka ovat olleet vähän 

vallattomia. Kävin asian kyseisten opiskelijoiden kanssa läpi jälkikäteen, pyrin 

toimimaan rakentavasti. Tunsin kiukkua työkaverin käytöksen vuoksi. Jouduin 

selvittelemään toisen tekemisiä. Ilmaisin tunteeni opiskelijoille hienovaraisesti.”  

Näissä perustelumalleissa opettajat pyrkivät toiminnallaan vahvistamaan opiskelijan luotta-

musta siihen, että opettaja puuttuu epäkohtiin ja ajaa hänen etujaan. Kun opiskelija saa lohtua 
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ja tukea ahdistavaan kokemukseensa, vahvistaa se opettajien mukaan opiskelijoiden turvalli-

suuden tunnetta. Edellä esiin tuodut tilanteet ovat opettajalle todella haastavia ja kuvauksista 

käy ilmi, että tilanteiden selvittäminen kollegan kanssa ei useinkaan johda sopuun, vaan en-

nemminkin loukkaantumiseen ja kollegoiden vastakkainasetteluun. Kiusaamistilanteisiin puut-

tuminen voi olla opettajalle erittäin stressaava ja kuormittava kokemus. Opettajan oma turval-

lisuuden tunne saattaa tilanteessa heikentyä ja hänen kehonsa reagoida vaaraa ja uhkaa vastaan. 

Opettajat tuovat vastauksissaan esiin omaa epävarmuuttaan ja pelkoaan siitä, miten saada ti-

lanne rauhoittumaan ja hoidettua hyvin. Tilanteessa opettajan oma adrenaliinitaso ja kiihtymys 

usein nousevat, kuten seuraavat perustelumallit havainnollistavat:  

”Puutuin opiskelijoiden väliseen kahnaukseen. Valpastuin. Sykkeeni nousi. Li-

hakseni jännittyivät. Olin varuillani sanoissani. Tiesin, ettei pidä provosoitua. 

Yritin peittää tunteeni rauhallisuudella.”  

”Olin tosi järkyttynyt ja tilanteen käsittely herätti minussa paljon tunteita. Olin 

pettynyt näihin nuoriin, kun he eivät noudattaneet sovittuja pelisääntöjä. Minulla 

oli viikonloppuna koko ajan tämä asia mielessä ja näin jopa siihen liittyvää unta. 

En ilmaissut tunteitani muuten kuin sanoin olevani pettynyt heidän tapaansa käyt-

täytyä.”  

Tällaisissa tilanteissa suurin osa opettajista ei ilmaise omia tuntemuksiaan opiskelijoille, vaan 

he pyrkivät rauhallisella ja ammatillisella otteella hoitamaan tilanteen ja siten vahvistamaan 

opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta. Vaikka opettaja puuttuu turvattomuutta lisääviin tilan-

teisiin välittömästi ne havaittuaan, ei turvallisuuden tunne välttämättä palaudu hetkessä. Opet-

tajat tuovat esiin vastauksissaan, kuinka muutaman opiskelijan välinen naljailu tai opettajaan 

kohdistuva arvostelu vaikuttavat koko ryhmän turvallisuuden rakentumiseen. Opettajien mu-

kaan tällaiset tilanteet tuottavat muille opiskelijoille ahdistusta. Eräs opettaja kuvaa tilannetta 

näin:  

”Eräs opiskelija yritti tunnilla ärsyttää minua. Yritin pitää ryhmän rauhallisena 

ja olla provosoitumatta. Vastasin hänelle tiukasti ja ystävällisesti. Tilanne meni 

mielestäni ohi, mutta ryhmästä muutama opiskelija ahdistui ja meni jotenkin luk-

koon eikä kyennyt tekemään tehtäviä.”  
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Tällaisten tilanteiden jälkeen turvallisuuden kokemusta ryhmässä joudutaan palauttamaan ja 

rakentamaan pitkän aikaa. Tämä tulos havainnollistaa tutkimuksen systeemiteoreettista näkö-

kulmaa, jonka mukaan kokemus turvallisuudesta rakentuu ryhmän kaikkien jäsenten osallisuu-

desta. Kuvauksessa kahden yksilön välinen erimielisyys vaikutti ryhmän muiden yksilöiden 

kokemukseen turvallisuudesta. Opiskelijoiden välisiä kiusaamistilanteita joudutaan opettajien 

mukaan selvittämään pitempään ja usein moniammatillisestikin. Opettajien vastauksista on ha-

vaittavissa neuvottomuutta sen suhteen, miten toimia häiriötä aiheuttavien opiskelijoiden suh-

teen. Osa opiskelijoista saattaa jäädä pois oppitunneilta, joilla häiriökäyttäytymistä esiintyy 

enemmän, koska se aiheuttaa heissä turvattomuutta. Opettajien mukaan yksittäinen opiskelija 

voi vaikuttaa ryhmän turvallisuuden rakentumiseen todella merkittävästi ja häiriötä aiheuttavan 

opiskelijan poissaolon kyllä huomaa.  

”Ryhmä on rauhallinen silloin, kun hän ei ole paikalla. Hän on usein poissa.”  

Opettajien havaitsemat epäkohdat saattavat olla myös sellaisia, ettei opettaja yrityksistään huo-

limatta pysty niihin vaikuttamaan. Vastauksissa mainitaan oppilaitoksen jatkuvan opiskelija-

virtauksen toimintamalli ja suuret ryhmäkoot, jotka tuottavat turvattomuutta niin opiskelijoille 

kuin opettajillekin. Tällaisissa tilanteissa opettajat paljastavat tuntevansa voimattomuutta, tur-

hautumista, pettymystä, avuttomuutta ja yksinäisyyttä. Kuten edellä on tuotu esiin, opettajien 

perustelumalleista on nähtävissä odotettuja toiminnan tuloksia. Epäkohtiin ja kiusaamiseen 

puuttumisellaan opettajat pyrkivät erityisesti siihen, että opiskelijat luottavat, että heistä pide-

tään oppilaitoksessa huolta, opiskelijat tuntevat itsensä hyväksytyksi, opiskeluun keskittyminen 

mahdollistuu ja opiskelijat voivat luottaa tulevaan. 

6.3 Kohtaaminen ja luottamuksen saavuttaminen 

Kolmas toimintaperustelu, joka opettajien kuvauksista nousee esiin, on opiskelijan kohtaami-

nen ja luottamuksen saavuttaminen. Opettajat ajattelevat, että osoittamalla olevansa kiinnos-

tunut opiskelijan kuulumisista ja hyvinvoinnista, opiskelijan turvallisuuden tunne vahvistuu. 

Opettajat havainnollistavat kohtaamisen lähtevän siitä, että opiskelijoita tervehditään luokkati-

lanteen lisäksi myös käytävillä ja muuallakin. Näin opettaja voi osoittaa, että opiskelija on tullut 

huomatuksi ja hyväksytyksi. Kuulumisten kysely ja opiskelijoihin tutustuminen rakentavat mo-

lemminpuolista luottamusta ja ymmärrystä, kuten seuraava perustelumalli havainnollistaa:  
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”Kiertelin luokassa ja katsoin opiskelijoiden edistymistä tehtävien parissa. Kyse-

lin opiskelijoiden kuulumisia. Halusin tietää, miksi eräs opiskelija on paljon 

poissa tai ei tee annettuja tehtäviä. Ymmärsin opiskelijaa enemmän ja hänen opis-

keluunsa liittyvistä paineistaan. Tunteeni välittyivät ymmärryksen kautta.”  

Tässä perustelumallissa opettaja pyrkii vahvistamaan opiskelijan luottamusta siihen, että opet-

taja auttaa ja tukee häntä. Opettaja tavoittelee toiminnallaan myös sitä, että opiskelija voi olla 

avoin ja tuntea itsensä arvostetuksi, vaikka hän on laiminlyönyt koulutehtäviään. Kouluarjessa 

on opettajien mukaan paljon tilanteita, joissa opiskelijat kaipaavat opettajilta rohkaisua ja kan-

nustusta. Opettajat kuvailevat kohtaamisen tilannetta kiireettömäksi ja rauhalliseksi hetkeksi, 

jossa opettajalta vaaditaan läsnäoloa. Kohtaamiseen liitetään verbaalinen vuorovaikutus ja ky-

symysten asetteluun vaikuttavat opettajan omat tunteet ja näkemykset asiasta. Opettajien ku-

vauksissa kohtaamista ja luottamusta opiskelijaan rakennetaan myös fyysisillä eleillä, joiden 

uskotaan vahvistavan opiskelijan turvallisuuden tunnetta. Hätääntyneen ja ahdistuneen opiske-

lijan kohtaaminen vaatii opettajalta hyvin kokonaisvaltaista läsnäoloa Opettajat havainnollista-

vat opiskelijan kohtaamista seuraavasti:  

”Opiskelijalla oli heikko itsetunto ja epävarmuutta asioiden päättämisessä. Roh-

kaisin opiskelijaa kysymysten avulla. Annoin opiskelijalle aikaa. Olin tilanteessa 

itse rauhallinen, fyysisesti tyyni ja pyrin luomaan myönteisen katsekontaktin. 

Tässä tilanteessa omien tunteiden ilmaiseminen ei ollut tarpeen.”  

”Opiskelija tuli aamulla itkuisena oppilaitokseen. Kohtasin hänet viipymättä yk-

silöllisesti. Olin keskustelussa rauhallinen, läsnäoleva ja ratkaisukeskeinen. Olin 

fyysisesti opiskelijaa lähempänä ja pyrin katsekontaktilla ja rauhallisella olemuk-

sella välittämään turvallisuutta, jatkuvuutta. Hengitin rauhallisesti, istuin rauhal-

lisesti, olin fyysisesti rento ja ilme levollinen. Tunsin myötätuntoa ja huolta. En 

ilmaissut tunteitani, koska en kokenut siihen tarvetta.”  

Näissä edellä nostetuissa perustelumalleissa opettajat pyrkivät toiminnallaan siihen, että opis-

kelija luottaa opettajan auttavan ja tukevan häntä ja opiskelija tuntee itsensä arvostetuksi. Opet-

tajat pyrkivät myös ratkaisukeskeisellä otteellaan vahvistamaan opiskelijan luottamusta tule-

vaisuuden suhteen. Perustelumalleissa opettajat eivät nähneet tarvetta ilmaista omia tuntemuk-

siaan opiskelijoille. Opettajat tuovat kuvauksissaan vahvimmin esiin auttamisen haluaan, mikä 

ohjaa heitä kohtaamaan opiskelijoita. Opiskelijan auttaminen tuottaa opettajille iloa ja tyyty-
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väisyyttä. Opiskelijan kohtaaminen rakentaa opettajien mukaan luottamusta, jota tarvitaan sii-

hen, että opiskelija uskaltaa kääntyä opettajien puoleen ongelmiensa kanssa. Kohtaamisten 

myötä opettajat voivat ohjata opiskelijoita myös muihin tukipalveluihin. 

”Välitän tosi paljon opiskelijoista. Olen aidosti kiinnostunut heidän elämäänsä 

liittyvistä asioistaan. Ohjasin erästä opiskelijaa koulun psykososiaalisiin palve-

luihin. Itselle tuli hyvä mieli, kun pystyi auttamaan, eikä keskity pelkästään patis-

telemaan opiskelijoita tehtävien tekemisessä. Kerroin sen myös opiskelijalle. 

Omaan jaksamiseen vaikuttaa tosi paljon opiskelijoiden myönteinen palaute ja se 

tunne, että he luottavat minuun.”  

Tässä perustelumallissa opettajan tavoite on, että opiskelija voi olla avoin ja luottaa opettajan 

auttavan ja tukevan häntä. Opettaja kuvaa ilmaisevansa tunteitaan opiskelijalle, mikä voi olla 

osaltaan tukemassa opiskelijan avoimuutta tilanteessa. Opiskelijoiden kohtaaminen ja kuulu-

misten kysely tuo kouluarkeen kiireettömyyden tuntua ja opiskelijoille mahdollisuuden lähes-

tyä opettajia ongelmatilanteissaan. Opettajat paljastavat opiskelijan osoittaman luottamuksen 

saavan aikaan iloa, hyvää mieltä, tyytyväisyyttä, onnistumisen tunteita, lämpöä opiskelijaa koh-

taan ja jopa liikutusta. Opiskelijoiden osoittama luottamus opettajaa kohtaan vaikuttaa olevan 

hyvin merkityksellistä ja se voidaan nähdä isona voimavarana opettajan työssä.  

”Ohjasin opiskelijaa oppimisen pulmissa eteenpäin ja asiantuntija-avun pakeille. 

Sain kokea luottamuksellisen ilmapiirin ja kohtaamisen syntymisen yksittäisen 

opiskelijan kanssa. Liikutuin aidosti. Pidin kuitenkin suhteen ja omat rektioni am-

matillisen etäänä. Kyllä nämä kokemukset lämmittävät.”  

Edellä nostetussa perustelumallissa opettaja tavoittelee toiminnallaan sitä, että opiskelija on 

avoin, opiskelija on luottavainen tulevaisuuden suhteen ja opiskelija voi luottaa opettajan aut-

tavan ja tukevan häntä. Vaikka opettaja paljastaa kokevansa tilanteessa vahvoja tunteita, hän 

pyrkii peittämään ne opettajan ammatillisuuteen vedoten. Opettajat kuvaavat vastavuoroisen 

tutustumisen lisäävän luottamusta ja vahvistavan turvallisuuden kokemusta niin opiskelijan 

kuin opettajankin taholta. Opiskelijat saattavat olla uusien opettajien suhteen varuillaan, mikä 

lisää turvattomuutta ja sitä kautta häiritsevää käyttäytymistä. Tilanne vaatii opettajalta kärsiväl-

lisyyttä ja rohkeutta olla itse avoin, jotta opiskelijat voivat tutustua häneen ja arvioida, kuinka 

turvallinen aikuinen hän on. Eräs opettaja havainnollistaa omaa rooliaan turvallisuuden vahvis-

tumisessa seuraavasti:  
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”Sijaisena ollessani ryhmä käyttäytyi ensin väkivaltaisesti. Kun tutustuin opiske-

lijoihin yksilöinä ja hekin tutustuivat minuun, tilanne ryhmässä rauhoittui. Arvos-

tava ja avoin vuorovaikutus oli avainasemassa.”  

Tässä perustelumallissa opettaja pyrkii toiminnallaan vahvistamaan opiskelijan luottamusta sii-

hen, että opettaja auttaa ja tukee häntä ja opiskelija tuntee itsensä arvostetuksi. Toinen opettaja 

kertoo sijaisen epäonnistuneen ryhmän turvallisuuden rakentumisessa ja opiskelijoiden poissa-

olojen lisääntyneen. Opettaja toteaa olevansa tilanteen suhteen neuvoton, kuten seuraava pe-

rustelumalli havainnollistaa: 

”Kollega joutui jäämään pois töistä. Opiskelijat menettivät ns. turvallisen aikui-

sen. Poissaolot lisääntyivät. He ovat niin herkkiä, että huono tuuraaja saa hyvän-

kin ryhmän pilalle. Tunsin epäuskoa ja olin tilanteessa voimaton. Näillä on men-

tävä.”  

Opettajat painottavat vastauksissaan kokemuksen tuomaa varmuutta kohdata haastavia ja vai-

keita tilanteita kouluarjessa. Kokemus vahvistaa myös optimistista asennetta, luottamusta ja 

toivoa paremmasta huomisesta. Opettaja saattaa tuntea turhautumista ja joskus vihaakin opis-

kelijan menneisyyttä kohtaan, mutta harvoin asiat jäävät etenemättä parempaan. Erään opetta-

jan mukaan vuosien kokemuksen johdosta olo kiperimmissäkin tilanteissa on hyvä ja toiveikas. 

Kohtaamiset opiskelijoiden kanssa eivät kuitenkaan aina ole miellyttäviä tunteita herättäviä ja 

opiskelijoiden vaikea elämäntilanne ja ahdistus tuottavat opettajille myös raskaita tunteita. Epä-

vakaasti käyttäytyvän opiskelijan kohtaaminen voi tuottaa opettajalle epävarmuutta, turvatto-

muutta ja ahdistusta. Eräs opettaja kuvaa opiskelijan kohtaamista näin:  

”Opiskelijan puheet sisälsivät kauhua ja aggressioita. Koin tilanteen turvatto-

mana ja ahdistavana. Muu ryhmä suhtautui tilanteeseen varautuneesti. En oikein 

tiennyt mikä tapa olisi oikea tapa toimia ja reagoida. Suhtauduin tilanteeseen 

mahdollisimman neutraalisti ja pyrin ohjaamaan opiskelijan pois tämänkaltai-

sesta ajattelusta ja toiminnasta kiinnittämällä hänen huomionsa oppitunnin asi-

oihin. Pyrin toimimaan ammatillisesti ja pitämään omat tunteeni pois.”  

Tässä perustelumallissa opettaja tavoittelee toiminnallaan sitä, että opiskelija voi luottaa opet-

tajan auttavan ja tukevan häntä. Opettajat nostavat kohtaamisen ja luottamuksen saavuttamisen 

haasteeksi isot opiskelijaryhmät, joissa opiskelijoiden levottomuutta on vaikea hallita. Tällaiset 
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tilanteet aiheuttavat turvattomuutta niin opettajalle kuin opiskelijoille, kun kontakti opiskelijoi-

hin yksilönä katoaa. Eräs opettaja kuvailee tuntemuksiaan ison ryhmän suhteen näin:  

”Stressi- vatsa- ja hermostolliset oireet kasvoivat räjähdyksenomaisesti, kun psy-

kososiaalinen kuormitus kasvoi. Aloin karttamaan opiskelijoiden kohtaamista 

välttyäkseni pahemmilta reaktioilta. Onneksi osa opiskelijoista katosi paikalta.”  

Edellä kuvatusta perustelumallista voi tehdä tulkinnan, ettei opettajalla ole keinoja hallita tilan-

netta tai vahvistaa opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta, sillä hän kokee itse suurta turvatto-

muutta. Opettajat ovat huolissaan myös opiskelijoiden tunteesta kuulua joukkoon isoissa ja 

vaihtelevissa ryhmissä. Kuten edellä on tuotu esiin, opettajien perustelumalleista on nähtävissä 

odotettuja toiminnan tuloksia. Opiskelijoiden kohtaamisella ja luottamuksen saavuttamisella 

opettajat pyrkivät etenkin siihen, että opiskelijat luottavat opettajien auttavan ja tukevan heitä, 

opiskelijat tuntevat itsensä arvostetuiksi, opiskelijat ovat avoimia ja opiskelijat ovat luottavaisia 

tulevaisuuden suhteen. 

6.4 Yhteistyöhön ja keskusteluun kannustaminen 

Neljäs toimintaperustelu, joka opettajien kuvauksista nousee esiin, on yhteistyöhön ja keskus-

teluun kannustaminen. Opettajat ajattelevat, että yhteinen keskustelu ja mielipiteiden vaihta-

minen vahvistavat opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta. Keskustelevassa ryhmätilanteessa on 

opettajien mukaan rennompi ja vapautuneempi ilmapiiri. Opettaja toimii ryhmätilanteessa kes-

kustelun ohjaajana ja huolehtii, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan. Opettajat tuovat vastauk-

sissan esiin, kuinka opettaja voi kannustaa opiskelijoita keskustelemaan esittämällä heillä ky-

symyksiä, jotka liittyvät opiskelijoiden kiinnostuksen kohteisiin. 

”Keskustelut opiskelijoiden kanssa heidän ammattiala huomioiden loivat ilmapii-

rin tilaan, jossa opiskelijat saattoivat kertoilla harrastuksistaan, mopon talviren-

kaiden vaihtamisesta jne. Näin ollen myös tehtävien tekeminen onnistui. Aidosti 

iloitsin ja kerroin tunteistani.”  

”Keskustelin opiskelijoiden kanssa tasa-arvosta ja hyväksynnästä. Opettajana 

vedin keskustelua ja asiaa eteenpäin. Hymyni oli herkemmässä, pönöttöminen jäi 

vähäisemmäksi. Aika huonosti ilmaisin tunteitani opiskelijoille.”  

Näissä perustelumalleissa opettajat pyrkivät toiminnallaan vahvistamaan opiskelijoiden yhtei-

söön kuulumista, saamaan opiskelijat jakamaan kokemuksiaan sekä mahdollistamaan yhdessä 
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oppimisen. Toinen opettaja kuvaa iloitsevansa ja kertovansa sen myös opiskelijoille, kun taas 

toinen opettaja kuvaa hymyilevänsä ja olevansa rennompi, mutta ei sanoita tunteitaan opiskeli-

joille. Osa opettajista pitää omien kokemusten jakamista ryhmän yhteisissä keskusteluissa tär-

keänä. Kun opettaja kertoo opiskelijoille omista vastaavista kokemuksistaan ja tunteistaan, on 

keskustelu opiskelijoiden kanssa luontevampaa. Eräs opettaja kuvaa toimintaansa seuraavasti: 

”Huolehdin alusta saakka turvallisesta ilmapiiristä ja yhteisten pelisääntöjen 

noudattamisesta. Kerroin opiskelijoille omistakin epävarmuuden tunteista. Löin 

itseni likoon samoin kuin opiskelijatkin. Kerroin myös hyvistä tunteista/havain-

noista sen jälkeen sekä tiimin hienosta toiminnasta.”  

Tästä perustelumallista voi tehdä tulkinnan, että opettajan avoimuus vahvistaa ryhmän turval-

lisuuden kokemusta, mikä lisää opiskelijoiden avoimuutta. Opettaja rohkaisee opiskelijoita ja-

kamaan kokemuksiaan olemalla itse haavoittuvainen. Opettaja pyrkii toiminnallaan vahvista-

maan etenkin opiskelijoiden yhteisöön kuulumista ja luottamusta itseen ja toisiin. Opettajat pai-

nottavat vastauksissaan, että opettajan tehtävä on ryhmän ohjaaminen osallistavaan toimintaan 

ja opiskelijoiden kannustaminen yhteistyöhön. Edellytyksiä yhteistyöhön luodaan järjestämällä 

luokkatila viihtyisämmäksi, kannustamalla opiskelijoita perustelemaan ja väittelemään mieli-

piteidensä puolesta, kannustamalla opiskelijoita huolehtimaan toisistaan ja antamalla opiskeli-

joille positiivista palautetta. Ryhmätoiminnassa opettajat huomioivat erityisesti yksinäisempien 

ja hiljaisempien opiskelijoiden osallistumisen mahdollisuuksia vaikuttamalla ryhmä- ja rooli-

jakoihin. Eräs opettaja havainnollistaa osallistavaa toimintaansa seuraavasti:  

”Tunsin huolta opiskelijaa kohtaan, hänen ryhmään sitoutumisesta ja siitä, miten 

muut ottavat opiskelijan vastaan. Annoin selkeät ohjeet ryhmäjaosta ja eri roo-

leista. Ohjasin osallistavasti. Kun opiskelija pääsi osalliseksi ryhmän toiminnasta 

ja innostui, oli se palkitsevaa. Tunsin lähinnä iloa toisen puolesta ja yhteistyön 

onnistumisesta sekä oppimisen mahdollistumisesta. Ilmaisin tunteeni sanoilla ja 

kehuilla.”  

Edellä esitetyssä perustelumallissa opettajan tavoite on vahvistaa toiminnallaan opiskelijan yh-

teisöön kuulumista, mahdollistaa yhdessä oppimista ja vahvistaa opiskelijan luottamusta itseen 

ja toisiin. Edellä kuvatusta perustelumallista voi tehdä tulkinnan, että opettajan osallistava oh-

jaustyyli, avoimuus ja tunteiden ilmaiseminen rakensivat ryhmän turvallisuuden kokemusta. 

Opettajat näkevät vapaamuotoisemman pedagogisen ratkaisun opiskella jotain tiettyä aihetta 
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yhteistyötä vahvistavana, mutta tällöin selkeiden ohjeiden merkitys ja opettajan ohjaustaidot 

korostuvat 

”Opiskelijalähtöisessä toteutuksessa oli läsnä yhdessä tekemisen meininki ja 

opiskelijat pitkälti vastuussa toteutuksesta. Opettajana toimin taustatukena ja oh-

jeistajana. Tunsin tyytyväisyyttä siitä, että ryhmä suoriutuu vastuullisesti ja mie-

lihyvää siitä, että uskalsin antaa opiskelijoille vastuuta. Ilmaisin tunteeni anta-

malla opiskelijoille palautetta.”  

Edellä nostetussa perustelumallissa opettaja pyrkii vahvistamaan opiskelijan kuulumista yhtei-

söön, vahvistamaan opiskelijan luottamusta itseen ja toisiin sekä mahdollistamaan yhdessä op-

pimisen. Opettajien vastauksista on nähtävissä, että opettaja voi kokea opiskelijoiden onnistu-

neen yhteistyön ja avoimen keskustelevan ilmapiirin tärkeäksi myös omien tunteidensa vuoksi. 

Tällöin opettaja tavoittelee toiminnalleen odotettua tulosta saadakseen itselleen tietynlaisen 

tunnetilan. Ylpeyden tunne opiskelijoista nousi opettajien kuvauksista erityisesti esiin, kuten 

seuraava perustelumalli havainnollistaa: 

”Kuten huomaan oman ryhmäni kanssa, niin he ovat minulle lojaaleja ja kunni-

oittavia. Käytös muuttuu läsnä ollessani täysin, jos astun luokkaan toisen opetta-

jan pitämällä oppitunnilla. Tunnen suurta ylpeyttä ns. laumaani kohtaan. Joka 

ikinen viikko sen heille kerron. Se vahvistaa minua, muita ja yhteisöllisyyttä.” 

Edellä nostetusta perustelumallista voi tehdä tulkinnan, että opettaja on saavuttanut opiskelijoi-

den luottamuksen ja on siitä ylpeä. Luottamus puolestaan vahvistaa yhteistä kokemusta turval-

lisuudesta. Kyselyssä opettajia pyydettiin kertomaan niistä tunteista, joita hän kokee kuvaamis-

saan tilanteissa kouluarjessa. Opettajien vastauksista on nähtävissä, että yhteistyöhön ja kes-

kusteluun kannustamiseen ohjaa useimmiten empatia opiskelijoita kohtaan, halu auttaa ja tukea 

opiskelijoita sekä huoli opiskelijoista. Keskustelut opiskelijoiden kanssa eivät tunnu opettajasta 

aina helpoilta. Opettajat tuovat esiin epävarmuutta siitä, miten opiskelijoiden tunteita osaa ottaa 

vastaan, kun vaikeista asioista keskustellaan. Myös opiskelijan kriittinen palaute opettajaa koh-

taan kuvataan aiheuttavan opettajalle epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, epävarmuutta ja voi-

mattomuutta. Nämä tuntemukset rajoittavat avointa keskustelevaa ilmapiiriä. Opettajat havain-

nollistavat tuntemuksiaan näin:  
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”Haluan auttaa jännittyneitä opiskelijoita, koska näen sen vaikuttavan heidän 

oloonsa ja käytökseensä negatiivisesti. Alku on luonnollisesti aina vaivaannut-

tava, mutta senkin voi todeta ääneen ja helpottaa tunnetta. Osallistava ja pelkoja 

laskeva toiminta auttaa jännitystunteiden kanssa. Kerron omistakin vastaavista 

tunteista.”  

”Korona tuotti huolta sairastumisesta. Puhuimme asiasta opiskelijoiden kanssa. 

Olin epävarma osaanko ottaa opiskelijoiden tunteet vastaan. En tiedä ilmaisinko 

tunteeni opiskelijoille. Intuitio auttoi.”  

Näissä edellä nostetuissa perustelumalleissa opettajat pyrkivät toiminnallaan vahvistamaan 

opiskelijan luottamusta itseen ja toisiin. Opettajat näkevät oman haavoittuvuuden ja avoimuu-

den vahvistavan opiskelijan turvallisuuden tunnetta. Opettajat kertovat luovansa edellytyksiä ja 

kannustavansa opiskelijoita yhteistyöhön. Kun yhteistyö toimii ja kaikki opiskelijat osallistuvat 

aktiivisesti oppimistilanteeseen ja saavat onnistumisen kokemuksia, positiivinen tunne vahvis-

tuu ja yhteishenki kohenee. Opiskelijoiden onnistuminen tuottaa onnistumisen kokemuksia 

myös opettajalle. Opiskelijoiden avoin ja vapautunut keskustelu tuottaa opettajalle helpotuksen 

tunteita, iloa ja tyytyväisyyttä. Kun kaikki ryhmässä toimii opettajan mielestä hyvin, hänkin voi 

toimia rennommin ja luovemmin, sillä stressihormonitasot ovat matalat. Eräs opettaja kuvailee 

tuntemuksiaan seuraavasti:  

”Opiskelija tuli kouluun arkana pitkän poissaolon jälkeen. Yritin tukea takaisin 

tulemista. Pidin huolta, että olin valmiiksi luokassa, kun hän tulee. Olin jännitty-

nyt tunnin aikana. Tarkkailin, miten muut ottavat hänet vastaan. Kun hän rentou-

tui, minäkin rentouduin. Tunnin jälkeen ilmaisin, että olin ylpeä ja tyytyväinen, 

kun hän uskaltautui kouluun.”  

Kun opiskelijoiden yhteistyö sujuu, opettaja kokee olevansa osa toimivaa tiimiä ja tuntee itsekin 

positiivisia yhteenkuuluvuuden tunteita ja innostusta. Tämä havainnollistaa tutkimuksen sys-

teemiteoreettista näkökulmaa osallisuuden periaatteesta, jossa kaikkien näkemyksiä ja osalli-

suutta tarvitaan, jotta saadaan rakennettua yhteinen kokemus turvallisesta oppimisympäristöstä. 

Yhteistyöhön ja keskusteluun kannustamisen perustelumalleista on nähtävissä odotettuja toi-

minnan tuloksia. Opettajat pyrkivät toiminnallaan erityisesti siihen, että opiskelijat kokevat 

kuuluvansa yhteisöön, yhdessä oppiminen mahdollistuu, opiskelijat jakavat kokemuksiaan ja 

opiskelijoiden luottamus itseen ja toisiin vahvistuu. 
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6.5 Moniammatillinen yhteistyö ja tukipalvelut 

Viides toimintaperustelu, joka opettajien kuvauksista nousee esiin, on moniammatillinen yh-

teistyö ja tukipalvelut. Opettajat ajattelevat, että opiskelijan turvallisuuden tunne vahvistuu, 

kun opiskelijaa autetaan moniammatillisesti ja ohjataan oikeanlaisiin tukipalveluihin. Nämä pe-

rustelut nousevat kuvauksista esiin etenkin akuuttien tilanteiden jälkeisenä toimintana. Opetta-

jat painottavat oppilaitoksen toimivien tukipalveluiden tärkeyttä, jonne he voivat ohjata opis-

kelijoita saamaan tukea ja apua esimerkiksi oppimisen pulmissa. Eräs opettaja kuvaa tilannetta 

näin:  

”Opiskelija tuli kertomaan minulle opintojen keskeyttämisestä. Mietimme yh-

dessä, mitä voimme tehdä tässä tilanteessa. Nyt on tehty uusi suunnitelma opin-

tojen jatkamiseksi. Olin iloinen, että tilanteeseen löydettiin ratkaisu.”  

Edellä nostetussa perustelumallissa opettaja tavoittelee toiminnallaan sitä, että opiskelija saa 

tarvitsemaansa apua ja tukea, opiskelijan elämänhallinta vahvistuu ja opiskelija saa aikaan op-

pimistuloksia. Opettajat nostavat esiin myös opiskelijoiden elämäntilanteen vaikeudet, jolloin 

he tarvitsevat oppilaitoksen muita tukipalveluita. Tällöin on tärkeää, että opettaja voi ohjata 

tilanteen jatkokäsittelyn oppilaitoksen muille ammattilaisille, kuten seuraava perustelumalli ha-

vainnollistaa: 

”Opiskelija oli päihteiden alaisena koulussa. Jotkut lähtivät pois tunnilta, eivät 

uskaltaneet osallistua. Otin heti yhteyttä päihdevastaavaan. Tunsin kiihtymystä. 

En näyttänyt tunteitani opiskelijoille, yritin olla tilanteen herra.”  

Tässä perustelumallissa opettajan tavoite on, että opiskelija saa tarvitsemaansa apua ja tukea ja 

opiskelijan elämänhallinta vahvistuu. Kuten tästä perustelumallista käy ilmi, yhdellä opiskeli-

jalla oli iso vaikutus koko ryhmän turvallisuuden kokemuksen heikentymiseen. Oppilaitos saat-

taa silti joillekin opiskelijoille olla turvallisempi paikka kuin koti, jos esimerkiksi vanhemmilla 

on mielenterveysongelmia. Koronapandemian aikainen etäkoulu on opettajien mukaan lisännyt 

tukipalveluiden tarvetta. Eräs opettaja kertoo joutuneensa tekemään pandemian aikana useam-

pia lastensuojeluilmoituksia kuultuaan epäkohdista opiskelijan elämässä ja kotioloissa. Opetta-

jat perustelevat asioihin puuttumista ja tukipalveluihin ohjaamista muun muassa opettajan am-

matillisella velvollisuudella. Opettajat tuovat esiin useita esimerkkejä kiusaamistilanteiden jat-
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kokäsittelyistä, jotka tapahtuvat moniammatillisesti. Kiusaamistilanteiden kunnollinen selvit-

täminen ja opiskelijoiden tukeminen lisäävät opettajien mukaan opiskelijoiden turvallisuuden 

tunnetta. Opettajat kuvaavat moniammatillista kiusaamistilanteisiin puuttumista seuraavasti:  

”Kiusaamistilanteessa ryhdyttiin heti toimimaan. Tilanne saatiin laukeamaan ja 

kiusaaminen loppui, kun pidettiin keskusteluja kiusaajan ja kiusatun kanssa mo-

niammatillisessa kokoonpanossa. Omaopettaja, oman osaston erityisopettaja 

sekä yksikössä työskentelevä henkilö, jolla on osaamista näistä tilanteissa. Kiu-

sattu oli asiasta hyvillään, koska tilannetta alettiin heti purkamaan.”  

”Toinen opiskelija uhkasi toista väkivallalla. Tilanteeseen puututtiin heti ja uh-

kaajalle annettiin varoitus. Seuraavalla viikolla aloitettiin versokäsittely, missä 

asia sovittiin ja otettiin askeleet tulevaisuuden kannalta.”  

Edellä esitetyissä perustelumalleissa opettajat pyrkivät toiminnallaan etenkin siihen, että opis-

kelija saa tarvitsemaansa apua ja tukea ja opiskelija voi luottaa tulevaisuuteen. Opettajat vievät 

kiusaamistilanteista tietoa eteenpäin esimerkiksi ryhmäohjaajalle ja erityisopettajalle, jotka voi-

vat seurata tilannetta myös tulevaisuudessa. Parhaimmillaan opettajat näkevät kollegansa voi-

mavarana, jolta voi pyytää apua haastavissa tilanteissa. Opettajat myös tunnustavat, että toimi-

maton yhteistyö kollegan kanssa on huonoa esimerkkiä opiskelijoille yhteistyön tekemisestä. 

Ryhmän toimimattomuudesta tai ryhmässä tapahtuvasta kiusaamisesta saatetaan syyttää ryh-

mäohjaajaa. 

”Tunsin turhautumista ja pettymystä opettajakollegaa kohtaan. Näin, että pu-

heeksiotto ei auta, eikä hän halua neuvotella kanssani, koska lähtökohtaisesti hän 

pitää itseään minuun nähden ylempiarvoisena.” 

”Ryhmä on ryhmäohjaajansa näköinen. Näin ollen on ryhmiä, jotka eivät niin 

sanotusti välitä. Teki mieli marssia kyseiselle oppitunnille, missä toinen ryhmä 

on, ja antaa kunnolla. Päädyin vain avaamaan hyvin sanaisen arkkuni heidän 

ryhmäohjaajalleen.” 

Opettaja saattaa tarvita kollegansa tukea myös akuutissa tilanteessa, kun hän havaitsee opiske-

lijan kokevan turvattomuutta ja pyrkii toiminnallaan siihen vaikuttamaan. Jos opiskelijan ti-

lanne vaatii kahdenkeskistä keskustelua opettajan kanssa, saattaa opettaja pyytää oppilaitoksen 

muuta henkilökuntaa huolehtimaan muista opiskelijoista sillä aikaa. Opettajalle tilanne voi olla 
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myös niin uhkaava tai vaikea, että hän pyytää kokeneempaa kollegaansa avuksi hoitamaan ti-

lannetta. Opettajat havainnollistavat akuutissa tilanteessa kollegansa tukea seuraavasti:  

”Ryhmä oli tosi levoton, osa opiskelijoista riehui niin, että toiset alkavat itkemään 

tai saavat paniikkikohtauksen. Ohjasin paniikkikohtauksen saaneen opiskelijan 

ulos luokasta rauhoittumaan. Toinen opettaja tuli avuksi ja hänen kontolle jäi 

jatkaa riehuvan porukan kanssa. Empatia ohjasi viemään tilanteesta eniten kär-

sivät pois. Minua harmitti, ärsytti ja suututti. Hartiat menivät jumiin. Jälkeenpäin 

mietin, miten tällainen tilanne estetään jatkossa.”  

”Opiskelija uhkasi toista opiskelijaa väkivallalla. Olin todella pihalla. En ole tot-

tunut vastaaviin, joten kehoni reagoi ja olin ylitunteellinen Jättäydyin sivum-

malle, annoin tilaa kokeneemmille kollegoille, jotka osasivat paremmin käsitellä 

tilanteen.”  

Näissä perustelumalleissa opettajat pyrkivät toiminnallaan siihen, että opiskelija saa tarvitse-

maansa apua ja tukea. Edellä esiin nostetuissa haastavissa tilanteissa, joissa opettajat havaitse-

vat opiskelijoiden turvattomuuden tunteen lisääntyneen ja tilanteet voivat olla uhkaaviakin, 

opettajien kokemat tunteet saavat aikaan epämiellyttäviä kehollisia tuntemuksia ja ajatuksia. 

Opiskelijan haastava elämäntilanne voi opettajien mukaan aiheuttaa surua, voimattomuutta ja 

kiihtymistäkin, koska asioihin ei välttämättä pysty suoraan vaikuttamaan. Uhkaava tilanne ja 

opiskelijoiden käytös voivat järkyttää opettajaa. Voimakkaita tunnereaktioita aiheuttavien ti-

lanteiden jatkokäsittely olisi siten tärkeää myös opettajille. Opettajien vastauksissa ei ole mai-

nintoja siitä, saavatko opettajat itse tukea ja keskusteluapua akuuttien tilanteiden jälkeen, mitä 

he itse pitävät tärkeänä opiskelijoille. 

”Tunteeni purkautuivat vasta illalla kotona. Minua paleli aivan järkyttävästi, tä-

risin ja päätäni alkoi särkeä todella kovasti. En saanut oikein nukuttua sinä 

yönä.”  

”Akuutissa tilanteessa omat tunteet on joskus pakko siirtää syrjään odottamaan. 

Minua ahdisti ja työpäivän jälkeen itketti.”  

Kuten edellä on tuotu esiin, opettajien perustelumalleista on nähtävissä odotettuja toiminnan 

tuloksia. Moniammatillisella yhteistyöllä ja tukipalveluilla opettajat pyrkivät etenkin siihen, 

että opiskelijat saavat tarvitsemaansa apua ja tukea, opiskelijoiden elämänhallinta vahvistuu, 

opiskelijat saavat aikaan oppimistuloksia ja opiskelijat voivat luottaa tulevaisuuteen. Opettajien 
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vastauksissa on nähtävissä ristiriitaisia näkemyksiä siitä, onko opettajan omien tunteiden ilmai-

seminen ja sanoittaminen opiskelijoiden kanssa tärkeää. Osa opettajista pitää sitä erittäin tär-

keänä ja osalle opettajista se on yhdentekevää. Osa opettajista on sitä mieltä, että opiskelijat 

kyllä aistivat heidän tunteensa, vaikka niitä ei sanoittaisikaan. He pitävät myös tärkeänä sitä, 

että opiskelijat huomaavat tapahtuneen koskettaneen myös opettajaa ja tunteet ovat luonnolli-

sia. Osa opettajista pitää omien tunteiden ilmaisua opiskelijoille jopa kiellettynä. Kuvauksissa 

viitataan myös opettajan ammatilliseen otteeseen, joka rajoittaa opettajien tunteiden ilmaisua. 

Opettajasta käytetään myös nimitystä ”aikuinen asiantuntija”, jonka vaatimuksena on omien 

tunteiden hillintä. Tämä näkemys ohjaa opettajaa käyttämään tunteiden tukahduttamista tuntei-

den säätelystrategiana. Opettajat havainnollistavat omien tunteiden ilmaisemista seuraavasti:  

”En osaa piilotella tunteitani. Kehun ja kerron opiskelijoille, kun olen heidän 

saavutuksistaan ylpeä. Toisaalta osoitan myös pettymyksen ja suuttumuksen, jos 

jokin järjestyssääntörikkomus toistuu jollain tietyllä opiskelijalla usein.”  

”Se ei ole heidän asiansa, jos minä olen varautunut. Heille pitää mielestäni näyt-

tää vahva ulkokuori, vaikka sisällä tapahtuisi mitä tahansa. Se vahvistaa turval-

lisuutta.” 

”En ilmaissut omia tunteitani, vaan toimin kuten opettaja konsanaan.” 
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7 TULOSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen keskeisiä tuloksia peilaten niitä aikaisempiin tutkimuksiin 

ja kirjallisuuteen. Tässä luvussa kuvataan myös tuloksista syntyneitä johtopäätöksiä. Edellä ku-

vatut tutkimustulokset hahmottivat opettajien kokemusta ja toimintaa kouluarjessa osana yh-

teisten olosuhteiden ylläpitämistä ja muuttamista. Holzkamp (1996) kuvaa tätä subjektitieteel-

listä näkemystä yksilön perustelluksi osallisuudeksi elämisen näyttämöllä. Suorsa (2018) tul-

kitsee Holzkampin vuonna 1996 esittämiä ajatuksia siten, että osallisuutta tietyllä elämisen 

näyttämöllä voidaan tarkastella tutkimuksissa perustelumallin kautta. Tämän tutkimuksen pe-

rustelumalleissa kuvattiin tilanteita opettajien näkökulmasta kohdistamalla huomio opettajien 

tunteisiin, ajatuksiin ja toimintaan sekä tarkasteltiin opettajien subjektiivisia toimintaperusteita 

näissä tilanteissa. Tutkimustulokset lisäsivät ymmärrystä opettajien toiminnan syistä, eli millä 

tavoin opettajat rakensivat turvallista oppimisympäristöä ja mitä he pyrkivät toiminnallaan saa-

vuttamaan. Opettajat vaikuttivat omalla toiminnallaan niihin olosuhteisiin, joissa opiskelijat ar-

vioivat turvallisuutta ja omia toimintamahdollisuuksiaan. 

Opettajien perustelumalleissa oli nähtävissä liikerata, joka havainnollisti opettajien toimintaa. 

Jokin tilanne kouluarjessa herätti opettajassa erilaisia tunteita. Tunteet saivat aikaan miellyttä-

viä tai epämiellyttäviä kehollisia tuntemuksia ja ajatuksia. Tilanteessa heränneet tunteen ohja-

sivat opettajaa toimimaan ja tavoittelemaan toiminnallaan tiettyä tulosta. Myös aikaisemmat 

kokemukset ja uskomukset saivat opettajan ajattelemaan velvollisuuksiaan ja mahdollisuuksi-

aan vaikuttaa tilanteeseen. Nämä tunteet ja ajatukset saivat opettajan toimimaan tietyllä tavalla 

saavuttaakseen toiminnalleen asettamansa odotukset. Tässä tutkimuksessa nämä odotetut toi-

minnan tulokset pohjautuivat opettajien tulkintoihin siitä, millä tavoin kokemus turvallisuu-

desta näyttäytyy opiskelijoiden toiminnassa. Nämä käsitykset loivat odotuksia, mitä opettajat 

pyrkivät toiminnallaan saavuttamaan. Suorsa (2018) toteaa, että subjektiiviset toimintaperusteet 

erilaisissa tilanteissa rakentuvat yksilön omia toimintamahdollisuuksia koskevista käsityksistä 

ja hänen odottamistaan toiminnan tuloksista. Kuten tulokset havainnollistivat, toimintaperus-

teet nykyhetkessä kytkeytyivät opettajien tulevaisuusorientaatioihin ja toimintakykyisyyteen 

siten, että opettajien tapa toimia ja perustella toimintaansa ilmensivät tulevaisuuden kannalta 

tarkoituksenmukaista toimintaa. 

Tulokset toivat esiin, että opettajat tavoittelivat turvallisuutta vahvistavalla toiminnallaan sitä, 

että opiskelijat luottavat itseensä ja toisiin, opiskelijat kokevat yhteenkuuluvuutta, opiskelijat 
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ilmaisevat itseään avoimesti, opiskelijat ovat itseohjautuvia, opiskelijat saavat oppimiskoke-

muksia ja opiskelijat ovat tulevaisuuteen suuntautuneita. Niemelän (2000) mukaan kokemus 

turvallisuudesta on ihmisen perustarve, jonka tyydyttyminen lisää hyvinvointia elämässä, joten 

voidaan ajatella, että näistä opettajien muodostamista tavoitteista koostuu opiskelijoiden hyvin-

voinnin perusteet, joiden toteutumista turvallisuuden kokemus mahdollistaa. Tässä tutkimuk-

sessa opettajien muodostamat tavoitteet mukailevat Ryanin ja Decin (2000) määritelmää ihmi-

sen kolmesta psykologisesta perustarpeesta. Näiden psykologisten perustarpeiden – autono-

mian eli vapaaehtoisuuden, kyvykkyyden eli pätevyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden – 

läsnäolo tai poissaolo elämässä selittää suuren osan ihmisen hyvinvoinnista. Tämän tutkimuk-

sen perusteella Ryanin ja Decin määrittelemiin perustarpeisiin voisi lisätä vielä luottamuksen 

itseen ja toisiin sekä luottamuksen tulevaisuuteen eli tulevaisuuteen suuntautuneisuuden. 

Tässä tutkimuksessa opettajien toimintaperusteet opiskelijoiden turvallisuuden vahvistamiseen 

ja opettajien toiminnan tavoitteet mukailevat Hurmeen ja Kyllösen (2014) määritelmiä turval-

lisen oppimisympäristön rakentumisesta. Tässä tutkimuksessa opettajien toimintaperusteiksi 

muotoutuivat selkeät ohjeet ja arjen ennakoitavuus, epäkohtiin ja kiusaamiseen puuttuminen, 

kohtaaminen ja luottamuksen saavuttaminen, yhteistyöhön ja keskusteluun kannustaminen sekä 

moniammatillinen yhteistyö ja tukipalvelut. Hurmeen ja Kyllösen mukaan fyysinen turvallisuus 

sisältää muun muassa tiloihin liittyvät säännöt. Sosiaalinen turvallisuus vahvistuu vertaisryh-

mään kuulumisen sekä osallisuuden, vaikuttamisen ja oikeudenmukaisuuden kokemuksista. 

Psyykkinen turvallisuus rakentuu tilanteiden ennustettavuudesta, opettajan toiminnan johdon-

mukaisuudesta ja mahdollisuudesta saada apua sekä ilmapiiristä, joka sallii avoimuuden ja tun-

teiden ilmaisun. Pedagogista turvallisuutta puolestaan tukevat oikeantasoiset tehtävät, selkeät 

ohjeet ja opettaminen sekä kannustava palaute (Hurme & Kyllönen, 2014). Tässä tutkimuksessa 

oppimisympäristöjä ei ole tarkasteltu erillisinä osa-alueina, vaan mukailtu Piispasen (2008) 

määritelmää kokonaisuudesta, jossa kukin osa-alue voi vahvistaa tai heikentää yksilön turval-

lisuuden kokemusta. 

 

Selkeät ohjeet ja arjen ennakoitavuus 

Tulokset toivat esiin, että opettajat ajattelivat selkeiden toimintaohjeiden ja arjen ennakoitavuu-

den vahvistavan opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta. Opiskelijan tulee tietää, mitä tehdä ja 

mitä häneltä vaaditaan voidakseen kokea tilanteen turvalliseksi ja kyetäkseen olemaan omatoi-

minen ja itseohjautuva. Opettajien toiminnassa korostui jatkuva viestintä ja toimintaohjeiden 



53 

 

selkeys. Opettajien mukaan arkisilla rutiineilla, koulun järjestyssäännöillä ja ryhmän yhteisillä 

pelisäännöillä voidaan vahvistaa opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta. Nämä tulokset ovat yh-

teneväisiä niiden määritelmien kanssa, johon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2015) koos-

tamat tunne- ja turvataitokasvatuksen oppimateriaalit perustuvat. Turvallisuuden tunteen kehit-

tymisen lähtökohtina pidetään kokemusta jatkuvuudesta, tilanteiden ja asioiden ennakoitavuu-

desta sekä kokemusta mahdollisuudesta vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Myös kokemus siitä, 

että omat ponnistelut ovat merkityksellisiä ja vaivan arvoisia, vahvistavat yksilön autonomiaa 

ja lisäävät sitä kautta turvallisuuden tunnetta (THL, 2015). 

Tutkimustuloksissa toimintaohjeiden selkeys korostui etenkin erilaisissa häiriö- ja poikkeusti-

lanteissa, joissa opettajien tuli osata toimia rauhallisesti ja järjestelmällisesti taatakseen opiske-

lijoiden turvallisuuden. Tällöin opettajalta vaadittiin myös hyviä tunteiden säätelytaitoja, sillä 

uhka- ja vaaratilanteet saattoivat herättää opettajassa itsessäänkin pelkoa, jännitystä ja ahdis-

tusta. Tutkimustuloksissa huomionarvoista oli opettajien maininnat tunteiden ja järjen erillisyy-

destä. Virtanen (2013) tulkitsee tunneteorioiden tarkoittavan nykypäivänä sitä, ettei tunteita ja 

järkeä eroteta toisistaan, vaan niiden ajatellaan toimivan yhdessä kuten mieli ja keho. Yksilö ei 

kykene tekemään päätöksiä ja valintoja ilman kehosta tulevia emotionaalisia signaaleja, sillä 

nämä signaalit vaikuttavat yksilön ajattelun prosesseihin (Virtanen, 2013). Tätä näkemystä olisi 

syytä vahvistaa opettajan ammatissa ja sitä kautta lisätä opettajien itsetietoisuutta, joka puoles-

taan kehittää tunnetaitoja ja luo psykologista turvallisuutta kouluarjessa. 

Aineistosta nousi esiin, että opettajat tunsivat muun muassa iloa, onnea, ylpeyttä ja tyytyväi-

syyttä saavuttaessaan toiminnallaan odotettuja toiminnan tuloksia. Näitä miellyttäviä tunte-

muksiaan opettajat eivät kuitenkaan aina ilmaisseet opiskelijoille. Hurme ja Kyllönen (2014) 

kehottavat opettajia antamaan opiskelijoille kannustavaa palautetta, sillä se vahvistaa pedago-

gista turvallisuutta. Tunteiden sanoittaminen vahvistaa myös opiskelijoiden tunnetaitojen ke-

hittymistä (Schonert-Reichl, 2019). Tulokset nostivat esiin, että opettajilla oli omien tunteiden 

ilmaisemisesta ja sanoittamisesta ristiriitaisia näkemyksiä. Osa opettajista piti tunteiden ilmai-

suaan erittäin tärkeänä ja osalle opettajista se oli yhdentekevää. Osa opettajista oli sitä mieltä, 

että opiskelijat kyllä aistivat heidän tunteensa, vaikka niitä ei sanoittaisikaan. Osa opettajista 

piti tärkeänä sitä, että opiskelijat huomaavat tapahtuneen koskettaneen myös opettajaa ja tunteet 

ovat luonnollisia. Aineistossa oli useita mainintoja opettajan ammatillisesta otteesta, joka ra-

joittaa opettajien tunteiden ilmaisua. Tämä havainnollistaa Virtasen (2015) näkemystä opetta-

jien ammatillisuuteen liitettävästä neutraaliuden vaatimuksesta, mikä rajoittaa tunteiden osoit-

tamista opettajan työssä. Tämän taustalla on käsitys siitä, että opettaja pystyisi kontrolloimaan 
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toimintaansa järjellä ja tunteet voisi siirtää taka-alalle työhön kuulumattomina ilmiöinä. Virta-

nen korostaa, että emotionaalisesti kompetentilta opettajalta edellytetään tunteiden hyväksy-

mistä osaksi opettajan työtä rationaalisen ajattelun rinnalle (Virtanen, 2015).  

 

Epäkohtiin ja kiusaamiseen puuttuminen 

Tulokset havainnollistivat, kuinka puuttumalla esiin tulleisiin epäkohtiin, kiusaamiseen ja epä-

asialliseen käytökseen, opettajat vahvistivat opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta. Opettajat 

pyrkivät toiminnallaan vahvistamaan erityisesti opiskelijoiden luottamusta opettajaa ja oppilai-

tosta kohtaan. Myös opettajan ammattiin liittyvä vastuu ja velvollisuus opiskelijoiden hyvin-

voinnin ja turvallisuuden toteutumisesta saivat opettajat puuttumaan tilanteisiin. Kiusaaminen 

ja opiskelijoiden epäasiallinen käytös herättivät opettajissa hyvin monenlaisia tunteita, kuten 

kiukkua, ärtymystä ja järkytystä, joten opettajilta vaadittiin hyviä tunnesäätelytaitoja. Omien 

tunnesäätelytaitojensa pohjalta opettaja toimii esimerkkinä opiskelijoille ja ohjaa omalla toi-

minnallaan opiskelijoiden tunnetaitojen kehittymistä (Schonert-Reichl, 2019).  

Tulokset nostivat esiin, että kaikki opettajat eivät olleet yhtä taitavia tunteiden säätelyssään, 

vaan saattoivat ilmaista vihansa huutamalla opiskelijoille ja omalla toiminnallaan lisäsivät opis-

kelijoiden turvattomuutta. Opettajat käyttivät myös tunteiden tukahduttamista tunteiden sääte-

lystrategianaan. Jingwenin (2019) tutkimustulosten mukaan tunteiden tukahduttamisen strate-

giaa tai maltin menettämistä ei tulisi suosittaa, sillä ne saattavat vähentää myönteisten tunteiden 

ilmaisua ja lisätä kielteisten tunteiden esiintuomista. Tunteiden uudelleenarviointi ja ongel-

masta keskustelu opiskelijoiden kanssa osoittautui hyödyllisemmäksi strategiaksi. Virtasen 

(2013) tutkimus osoitti, että juuri konfliktitilanteiden yhteydessä opettajien omien tunteiden 

tunnistamisesta ja niiden hallinnasta muodostuu opettajien ammatillisuuden edellytys. Huo-

mion kiinnittäminen omiin tunteisiin, ajatuksiin ja kehollisiin tuntemuksiin lisää itsetietoi-

suutta, joka puolestaan kehittää tunnetaitoja ja luo psykologista turvallisuutta kouluarjessa. 

Aineistosta nousi esiin tutkimukseen osallistuneiden opettajien ahdinko kollegoiden suhteen, 

jotka toimivat välinpitämättömästi ja jättivät puuttumatta kiusaamiseen ja opiskelijoiden epä-

asialliseen käytökseen. Vaikuttaa siltä, että opettajien toimintakyky vaatisi parempaa oman ti-

lanteen selvennystä ja ymmärrystä siitä, miten olosuhteita muutetaan, että myös oma tilanne 

paranee muuttuneiden olosuhteiden myötä. Oman tilanteen selvennystä ja ymmärrystä voi li-
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sätä esimerkiksi tunteiden säätelytaidoilla. Holzkamp (1983) korostaa subjektitieteellistä näke-

mystä yksilön osallisuudesta omien elinolosuhteiden luomisessa ja tuottamisessa, mikä koros-

taa yksilön aktiivista roolia eli toimintakykyisyyttä. Opettaja on väistämättä osallinen oppilai-

toksen sosiaalisten käytänteiden tuottamisessa, ylläpitämisessä ja muokkaamisessa. Myös epä-

kohtiin ja kiusaamiseen puuttumattomuus on osallisuutta. Se, ettei opettaja puutu tilanteisiin, 

voi johtua tilanteiden arvioinnista ja arvioinnin herättämistä tunteista, jotka rajoittavat opettajan 

toimintakykyisyyttä.  Psykologiseen turvallisuuteen liittyy vahvasti tunnesäätelyn arviointiteo-

ria, sillä yksilö tekee tilanteissa tietoista tai tiedostamatonta arviointia ja toimii sen pohjalta 

(Lazarus, 1999). Arviointiteoria pohjautuu systeemiteoreettiseen näkemykseen ihmisen toimin-

nasta, jolloin yksilöä ja ympäristöä ei eroteta toisistaan. Systeemiteoreettisesti ajateltuna opet-

taja vaikuttaa omalla toiminnallaan myös niihin olosuhteisiin, joissa opiskelijat arvioivat omia 

toimintamahdollisuuksiaan. 

Tutkimuksen tulokset toivat opettajien toiminnassa esiin sekä yleistävää että rajoittavaa toimin-

takykyisyyttä. Kuten Suorsa (2021) on tuonut esiin, yleistävä osallisuus on yksilön pyrkimystä 

omien ja yhteisten toimintamahdollisuuksien tietoista määrittämistä ja laajentamista yhteis-

työssä toisten kanssa. Tulokset havainnollistivat, kuinka opettajan osallistava ohjaustyyli, avoi-

muus ja tunteiden ilmaiseminen sekä ratkaisukeskeinen ote rakensivat ryhmän turvallisuuden 

kokemusta. Psykologisen turvallisuuden puute puolestaan vahvistaa rajoittavaa osallisuutta, 

jolloin opettaja pitää huomiot omana tietonaan, salaa tunteitaan, sillä avoimuus ja tilanteeseen 

puuttuminen koetaan liian riskialttiiksi (Suorsa, 2021). Tulokset toivat esiin, että opettajan omat 

epämiellyttävät tunteet saattoivat rajoittaa toimintakykyisyyttä. Opettajat kuvasivat tilanteita, 

joissa heidän omat tunteensa esimerkiksi konfliktitilanteessa tai ison ryhmän hallinnassa estivät 

heitä toimimasta turvallisuutta vahvistavasti. Chang (2009) toteaa, että opettajien kokemukset 

ja uskomukset omasta kyvykkyydestään tai kyvyttömyydestään selviytyä häiritsevästä luokka-

huonekäyttäytymisestä vaikuttavat merkittävästi opettajien toistuvaan epämiellyttävään tai 

miellyttävään tunnekokemukseen. Toistuvat epämiellyttävät tunnekokemukset voivat johtaa 

emotionaaliseen uupumukseen (Chang, 2009). 

 

Kohtaaminen ja luottamuksen saavuttaminen 

Tulokset toivat esiin, että opettajat ajattelivat kiinnostuksen osoittamisen opiskelijan kuulumi-

sia ja hyvinvointia kohtaan vahvistavan opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta. Opettajat kuva-



56 

 

sivat auttamisen haluaan ja palvelualttiuttaan, mitkä ovat olennaisia tekijöitä luottamuksen saa-

vuttamisessa. Tulosten mukaan opiskelijoiden osoittama luottamus opettajaa kohtaan vaikutti 

olevan hyvin merkityksellistä, joten se voidaan nähdä isona voimavarana opettajan työssä. Ai-

neistosta nousi esiin, kuinka luottamuksen rakentuminen vaati opettajalta rohkeutta olla itse 

avoin, jotta opiskelijat voivat tutustua häneen ja arvioida, kuinka turvallinen aikuinen hän on. 

Tulos mukailee työyhteisön psykologisen turvallisuuden edistämistä, sillä työpaikan ilmapiirin 

rakentuminen turvalliseksi edellyttää esihenkilön tai ryhmän vetäjän oman haavoittuvuuden 

näyttämistä ja ryhmän vetäjän tulisi vahvistaa kunnioittavaa ja avointa kommunikaatiota sekä 

olla esimerkillinen kuuntelija (Kauppi ym., 2021). 

Tulokset havainnollistivat kouluarjen tilanteita, joissa opettaja vahvisti opiskelijan turvallisuu-

den tunnetta kahdenkeskisessä vuorovaikutustilanteessa. Tällöin opettajalta vaadittiin rauhal-

lista olemusta ja kokonaisvaltaista läsnäoloa. Tutkimukseen osallistuneiden opettajien kuvauk-

sissa kaikki kahdenkeskiset tilanteet olivat onnistuneita ja opettaja kykeni omalla toiminnallaan 

vahvistamaan opiskelijan kokemusta turvallisuudesta. Aineistosta nousi esiin muutamia esi-

merkkejä tilanteista, joissa opettajat käsittelivät ryhmän sisällä tapahtuvaa kiusaamistilannetta 

koko ryhmän kanssa ja pitivät sitä tärkeänä. Opettajat toivat esiin rohkeutta ja luottamusta 

omaan toimintaansa, kun he käsittelivät haasteellista tilannetta ryhmän kanssa. Näistä tilanteista 

opiskelijat oppivat tärkeitä taitoja, kuten ristiriitojen ratkaisemista, neuvottelutaitoja, sovittelua 

ja pettymysten sietämistä (Saloviita & Honkonen, 2011). Tutkimukseen osallistuneet opettajat 

toivat esiin, kuinka muutaman opiskelijan välinen naljailu tai opettajaan kohdistuva arvostelu 

vaikuttivat koko ryhmän turvallisuuden rakentumiseen. Tällaisten tilanteiden käsittely ryhmän 

kanssa on todella tärkeää, koska ryhmässä jokaisen opiskelijan rooli on merkittävä, sillä kaikki 

ovat osallisia yhteisten käytänteiden ja olosuhteiden ylläpitämisessä ja muuttamisessa. Tätä nä-

kemystä olisi syytä tuoda enemmän esiin kouluarjessa. 

Toisaalta tulokset toivat esiin, että opiskelijoiden kokemukseen turvallisuudesta oli haastavam-

paa vaikuttaa ryhmätilanteissa kuin yksittäisen opiskelijan kohtaamistilanteissa. Opettajien mu-

kaan yksittäinen opiskelija voi vaikuttaa ryhmän turvallisuuden rakentumiseen todella merkit-

tävästi ja opettajat toivat esiin neuvottomuutta, miten toimia häiriötä aiheuttavien opiskelijoi-

den suhteen. Suorsa ja kollegat (2020) kirjoittavat, että nuoren ongelmissa on aina kyse myös 

yksilön kuulumisesta yhteisöön, joten ongelmatilanteissa olisi tarpeen selvittää, kokeeko nuori 

kuuluvansa luokkayhteisöön ja tunnustavatko muut hänen jäsenyytensä. Kapinoiva opiskelija 

voi itse kokea luokkayhteisöön kuulumattomuutta ja tarvitsisi sen suhteen tukea ja vahvistusta. 
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Merkittävää olisi, että opiskelijalla itsellään olisi käsitys siitä, millaiset ovat hänen mahdolli-

suutensa osallistua tietoisesti luokkayhteisön turvallisuuden rakentumiseen (Suorsa ym., 2020). 

Käyttäytymisen tuottama tulos on eliö-ympäristö-järjestelmän avainkäsite, ja vuorovaikutuk-

sessa yksilöt sovittavat toimintaansa yhteen yhteisen tuloksen aikaansaamiseksi, joten yksilö 

pystyy tarkastelemaan toimintansa tuloksia vain toisten ihmisten kautta (Järvilehto, 1994). Yh-

teisen tavoitteen saavuttaminen on mahdollista vain, jos muiden ihmisten aikomukset otetaan 

huomioon omassa toiminnassa (Järvilehto, 2000). Opettajan ammatissa olisi syytä korostaa 

näitä ryhmään kuulumiseen liittyviä huomioita. Opettaja on myös itse yksi tärkeä jäsen ryh-

mässä ja hänen oma turvallisuuden kokemuksensa vaikuttaa merkittävästi myös opiskelijoihin.  

Tutkimustuloksissa subjektitieteelliseen lähestymistapaan liittyvä historiallisuus nousi esiin 

etenkin opettajien työkokemuksen tuomassa varmuudessa toimia erilaisissa tilanteissa. Järvi-

lehdon (1994) mukaan kokemukset laajentavat yksilön eliö-ympäristö-järjestelmää, jolloin uu-

det toimintajärjestelmät rakentuvat vanhojen toimintajärjestelmien päälle ja nämä kokemukset 

muodostavat uusia toiminnan tuloksia, joita yksilö pyrkii toiminnallaan saavuttamaan. Opetta-

jat kuvasivat kokemuksen tuovan varmuutta kohdata haastavia ja vaikeita tilanteita kouluar-

jessa, eli kokemus vahvisti opettajien tunnesäätelytaitoja. Kokemus myös vahvisti opettajien 

optimistista asennetta, luottamusta ja toivoa paremmasta huomisesta. Aineistosta nousi esiin 

opettajien ristiriitaisia näkemyksiä siitä, miten opettajan tulisi toimia tilanteissa, joissa opiske-

lija laiminlyö koulutehtäviään tai rikkoo sääntöjä. Osa opettajista kritisoi sitä, että opiskelijaa 

aina rangaistaan virheistä ja he toimivat siksi vastoin oppilaitoksen ohjeistuksia. Rangaistus ei 

näiden opettajien mielestä vahvistanut opiskelijan turvallisuuden tunnetta, vaan se saattoi jopa 

heikentää sitä. Tästä aiheesta opettajien olisi syytä käydä keskustelua, jakaa kokemuksiaan ja 

löytää uusia tapoja toimia. 

 

Yhteistyöhön ja keskusteluun kannustaminen  

Tulokset toivat esiin, että opettajat ajattelivat yhteisten keskustelujen ja mielipiteiden vaihtami-

sen vahvistavan opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta. Vapaamuotoisempi pedagoginen rat-

kaisu opiskella jotain tiettyä aihetta nähtiin yhteistyötä vahvistavana. Tutkimukseen osallistuvat 

opettajat pitivät tehtävänään ohjata ryhmää osallistavaan toimintaan ja kannustaa opiskelijoita 

yhteistyöhön. Tulokset havainnollistivat, kuinka ryhmätoiminnassa opettajat huomioivat erityi-

sesti yksinäisempien ja hiljaisempien opiskelijoiden osallistumisen mahdollisuuksia. Osa opet-

tajista piti omien kokemusten jakamista ja omaa avoimuutta tärkeänä ryhmän turvallisuutta 
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vahvistavana tekijänä, mikä rohkaisi myös opiskelijoita avoimuuteen. Yhteisillä keskusteluilla 

opettajat pyrkivät vahvistamaan etenkin opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä on 

ihmisen yksi psykologinen perustarve. Aineistosta nousi esiin, kuinka opettajan oma epävar-

muus keskustelun aiheista tai siitä, osaako hän ottaa opiskelijoiden tunteita vastaan, saattoivat 

rajoittaa avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä.  

Tutkimustulokset havainnollistivat tutkimuksen subjektitieteellistä ja systeemiteoreettista nä-

kemystä tunteiden syntymisestä ja säätelystä sekä osallisuuden periaatteesta, jossa kaikkien nä-

kemyksiä ja osallisuutta tarvitaan, jotta saadaan rakennettua yhteinen kokemus turvallisesta op-

pimisympäristöstä.  Aineistosta nousi esiin, kuinka opiskelijoiden onnistuminen tuotti onnistu-

misen kokemuksia myös opettajille. Ylpeyden tunne opiskelijoista nousi opettajien kuvauksista 

erityisesti esiin. Kun opiskelijoiden yhteistyö sujui, opettajat kokivat olevansa osa toimivaa tii-

miä ja tunsivat itsekin positiivisia yhteenkuuluvuuden tunteita ja innostusta. Tulokset vahvista-

vat Changin (2009) esiin nostamaa opettajan työn ihmisläheistä näkökulmaa, joka mahdollistaa 

sosiaalisen liittymisen ja kokemuksen läheisyydestä toisten ihmisten kanssa, mikä puolestaan 

tarjoaa mahdollisuuden miellyttäville tunnekokemuksille. Toisaalta opiskelijan epämiellyttävät 

tunteet saattavat tuottaa epämiellyttäviä tunteita myös opettajalle, eli tunteet tarttuvat puolin ja 

toisin. Järvilehto (2000) käyttää tästä käsitettä eliö-ympäristö-järjestelmä, jossa yksilö ja ym-

päristö muodostavat yhtenäisyyden ja subjektiivinen kokemus on osittain jaettu. 

Chang (2009) havainnollistaa hyvin tunnesäätelytaitojen rakentumista opettajan näkökulmasta. 

Jos opettaja on vihainen, hänen pitäisi kysyä itseltään, mikä käyttäytyminen saa tämän tunteen 

aikaan? Johtuuko se yksinomaan opiskelijan häiritsevästä käytöksestä vai johtuuko se opettajan 

omasta arvioinnista, joka horjuttaa hänen arvostustaan ja kunnioitustaan. Tunteiden tunnista-

misen ja tapahtumista tekemiensä arviointien jälkeen opettajan olisi pohdittava omien arvioin-

tiensa totuudenmukaisuutta. Onko totta, ettei opiskelija kunnioita häntä? Tuomitseeko hänen 

oma arviointinsa opiskelijan epäkunnioittavaksi, vaikka hän ei tiedä opiskelijan käyttäytymisen 

perusteita. Näiden pohdintojen myötä opettajan tulisi käyttää uudelleenarviointistrategioita, 

joilla mukautetaan tavoitteita ja ymmärrystä opiskelijoiden käyttäytymisestä. Opettajan olisi 

tärkeää pohtia, mitä opiskelija pyrkii käyttäytymisellään saavuttamaan. Tunnesäätelystrategiat 

ovat riippuvaisia opettajan kyvystä ymmärtää itseään ja säädellä itseään erilaisissa tilanteissa 

(Chang, 2009). Myös Virtanen (2013) korostaa, että opettajien ammatilliseen kehittymiseen 

liittyy olennaisesti opettajien itsetuntemus, jossa korostuu kyky reflektoida ja tutkiskella itse-

ään. Tunteet voivat muodostua joko kehittymisen esteeksi tai muutosvoimaksi (Virtanen, 

2013). Opettajan ammattitaidon kehittämisessä olisi merkittävää paneutua emotionaaliseen 
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osaamiseen eli opettajan omien tunnetaitojen vahvistamiseen. Olisi tärkeää, että opettaja kokisi 

itse työssään psykologista turvallisuutta, jotta hän voi vahvistaa opiskelijoiden kokemusta tur-

vallisuudesta. Tunnetaitojen voidaan ajatella vahvistavan yksilön yleistävää osallisuutta ja siten 

laajentavan hänen toimintamahdollisuuksiaan. 

Tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että opettajan on tärkeää tunnistaa omien tunteiden merki-

tys, sillä tunteet ohjaavat yksilön ajattelua ja toimintaa. Voidaan ajatella, että kaikki tunteet ovat 

sallittuja ja hyväksyttäviä, mutta keholliset tuntemukset eivät välttämättä ole miellyttäviä (Vir-

tanen, 2015). Tunteiden säätelytaidot auttavat yksilöä vahvistamaan omaa ja ympärillä olevien 

turvallisuuden kokemusta. Tunteiden säätely ei ole pelkkää tunteiden hallintaa ja hillitsemistä, 

vaan siihen liittyy myös hyödyllisten tunteiden voimistamisen mahdollisuus sekä tunne-elämän 

avoimuuden lisääminen (Kokkonen, 2017). Myös RageStop -hanke pohjautuu ajatukseen, että 

kaikkia viriäviä tunteita, niin miellyttäviä kuin epämiellyttäviäkin, voidaan pitää oikeutettuina. 

Kuitenkin vastuu tunteista ja niiden ilmaisusta on yksilöllä itsellään ja tässä tapauksessa opet-

tajalla itsellään. Tämä tutkimus on havainnollistanut, että opettajalta vaaditaan taitoa havaita 

myös opiskelijoiden tunteita, eli olemaan empaattinen ja omalla toiminnallaan vaikuttaa opis-

kelijoiden tunnetiloihin. 

 

Moniammatillinen yhteistyö ja tukipalvelut 

Tulokset toivat esiin, että opettajat ajattelivat opiskelijan turvallisuuden tunteen vahvistuvan, 

kun opiskelijaa autettiin moniammatillisesti ja ohjattiin oikeanlaisiin tukipalveluihin. Tämä aja-

tus korostaa oppilaitoksen roolia ja tehtävää nuorten merkittävänä kasvuympäristönä. Kuten 

tunne- ja turvataitokasvatuksen materiaaleissa korostetaan, nuorilla tulisi olla tasavertaiset 

mahdollisuudet saada kokea hyvinvointia ja oppimista edistävää emotionaalista turvallisuuden 

tunnetta omissa kasvuympäristöissään ja osana koulujen yhteisöllistä oppilashuoltoa (Oulun 

kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, 2021). Tulokset havainnollistivat opettajien ohjaavan 

opiskelijoita oppilaitoksen tukipalveluihin muun muassa oppimisen pulmissa, kiusaamistapaus-

ten selvittelyissä tai opiskelijan elämäntilanteen vaikeuksissa. Aineistosta nousi esiin, kuinka 

oppilaitos saattoi joillekin opiskelijoille olla turvallisempi paikka kuin koti, jos esimerkiksi van-

hemmilla oli mielenterveysongelmia. Opettajat perustelivat tukipalveluihin ohjaamistaan tai 

lastensuojeluilmoituksen tekemistään muun muassa opettajan ammatillisella velvollisuudella. 
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Tutkimustulokset toivat esiin, että parhaimmillaan opettajat näkivät kollegansa voimavarana, 

jolta voi pyytää apua haastavissa tilanteissa. Opettajat myös tunnustivat, että toimimaton yh-

teistyö kollegan kanssa oli huonoa esimerkkiä opiskelijoille yhteistyön tekemisestä. Ryhmän 

toimimattomuudesta tai ryhmässä tapahtuvasta kiusaamisesta opettajat saattoivat syyttää ryh-

mäohjaajaa, mikä ei rakentanut kollegoiden välistä yhteistyötä, eikä korjannut tilannetta. Tu-

lokset havainnollistivat, kuinka opettajat kohtasivat kouluarjessaan tilanteita, jotka herättivät 

opettajassa voimakkaita tunteita, kuten surua, voimattomuutta, pelkoa ja järkytystä. Nämä opet-

tajien kokemat voimakkaat tunteet saivat aikaan epämiellyttäviä kehollisia tuntemuksia ja aja-

tuksia. Aineistossa ei ollut mainintoja siitä, saivatko opettajat tukea ja keskusteluapua näissä 

tilanteissa. Tilanteiden nostattamien tunteiden kuvattiin häiritsevät opettajien vapaa-aikaa ja 

palautumista. Nämä kuvaukset havainnollistavat subjektitieteellisen lähestymistavan translo-

kaalisuutta, eli yhteyttä yksilön eri elämisen näyttämöiden välillä, jotka muodostavat yksilön 

elämästä kokonaisuuden (Suora, 2014). Ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, että opettajan 

työ heikentää vapaa-ajan hyvinvointia. Voimakkaita tunteita aiheuttavien tilanteiden jatkokä-

sittely olisi siten tärkeää opettajan työssä.  

Tutkimustuloksissa translokaalisuus eri elämisen näyttämöiden välillä tuli esiin myös opetta-

jien pohdinnoissa opiskelijan elämäntilanteen vaikutuksista opiskeluun. Opettajat näkivät op-

pilaitoksen paikkana, jossa tuetaan opiskelijoita myös niissä ongelmissa, joita heillä on oppi-

laitoksen ulkopuolella. Opettajat pyrkivät toiminnallaan siihen, että opiskelijat voivat luottaa 

opettajaan ja oppilaitoksen muuhun henkilökuntaan ja opiskelijat saavat tarvitsemaansa apua ja 

tukea, vaikkei ongelmat suoranaisesti liittyisikään koulunkäyntiin. Tällä tavoin he vahvistivat 

opiskelijoiden luottamusta tulevaisuuteen. Opettajat ohjasivat opiskelijoita muun muassa oppi-

laitoksen psykososiaalisiin palveluihin, päihdepalveluihin ja ottivat tarvittaessa yhteyttä lasten-

suojeluun.  

Tässä tutkimuksessa opettajat ovat tuoneet esiin, että avoin keskustelu vahvistaa opiskelijoiden 

yhteisöön kuulumista, yhdessä oppimista, kokemusten jakamista ja luottamusta itseen ja toisiin. 

Sama pätee varmastikin myös opettajiin, joten yhteisiä keskusteluja kollegoiden kanssa tulisi 

mahdollistaa. Kuten Holzkamp (1983) toteaa, yksilöllisiä epäkohtia ei voida ratkaista, ellei 

muuteta yleistä kontekstia. Kollegoiden näkemysten ja ajatusten kuuntelu herättää usein myös 

itsereflektiota, mikä vahvistaa tietoisuutta omista ajatuksista, tunteista ja toiminnasta. Olen nos-

tanut aineistosta teemoja, joista opettajien olisi hyvä käydä avointa keskustelua ja kehittää toi-

mintatapojaan. Olen luonut jokaiseen teemaan johdattelevia keskustelukysymyksiä, jotka on 
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esitelty kuviossa 3. Kuviota voi hyödyntää opettajien kokouksissa, työhyvinvointipäivissä tai 

muissa opettajan työhön ja kouluun liittyvissä kehittämisfoorumeissa.  

 

KUVIO 3: Aiheita opettajien keskusteluihin 
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8 POHDINTA 

Tämä tutkimus on tuottanut tietoa toisen asteen opettajien kokemuksista elämisen näyttämöllä, 

kun he ovat kuvailleet osallisuuttaan ja toimintamahdollisuuksiaan rakentaa turvallista oppi-

misympäristöä ja vahvistavaa opiskelijoiden turvallisuuden tunnetta kouluarjessa. Olen tutki-

jana ollut kiinnostunut opettajien ponnisteluista ja toimintaperusteista, kun he ovat kuvailleet 

omia tunteitaan, ajatuksiaan ja käyttäytymistään erilaisissa kouluarjen tilanteissa. Itse näen val-

tavan tärkeänä keskustelun opiskelijoiden kanssa, jossa luokan yhteiselle toiminnalle asetetaan 

yhteisiä tavoitteita ja keskustelemalla voidaan tuoda näkyväksi se, millä tavoin kukin omalla 

toiminnallaan on vaikuttamassa yhteiseen kokemukseen. Tämä tutkimus on mahdollistanut laa-

jan kuvan saamisen oppimisympäristöjen turvallisuuden rakentumisesta sellaisena kuin ne 

näyttäytyvät toisen asteen opettajille. 

8.1 Tulosten tarkastelu 

Tutkimuksen teoriaosuuden ja tulosten perusteella voidaan todeta, että oppimisympäristön tur-

vallisuus on laaja ja moniulotteinen käsite. Tulokset toivat esiin, että opettajilla on yhdenmu-

kaisia käsityksiä siitä, millä tavoin he rakentavat turvallista oppimisympäristöä ja mitä he pyr-

kivät toiminnallaan saavuttamaan. Tulokseksi muodostui opettajien toimintaperusteista ja toi-

minnan tavoitteista koostuva malli, jota voi hyödyntää turvallisten oppimisympäristöjen ja ope-

tustyön kehittämisessä. Opettajien muodostamista tavoitteista koostui opiskelijoiden hyvin-

voinnin perusteet, joiden toteutumista turvallisuuden kokemus mahdollistaa. Tuloksista voi 

tehdä tulkinnan, ettei esimerkiksi opiskelijan itseohjautuvuus tai avoin itseilmaisu ole mahdol-

lista, ellei opiskelija koe turvallisuutta. Tulokset nostivat esiin myös ristiriitoja ja haasteita, joita 

opettajat työssään kohtaavat. Opettajilla oli ristiriitaisia käsityksiä esimerkiksi siitä, millä ta-

voin opettajan omat tunteet vaikuttavat opiskelijoiden turvallisuuden kokemukseen ja millä ta-

voin opettaja voi ilmaista tunteitaan opiskelijoille. Tunnetaidot ovat pohjimmiltaan itsetietoi-

suustaitoja, joita vahvistamalla voidaan edistää yhteistä kokemusta psykologisesta turvallisuu-

desta kouluarjessa. Turvallisuuden kokemus vaikuttaa puolestaan edistävästi nuorten oppimi-

seen, elämänhallintaan ja ihmissuhteisiin, mikä on ollut RageStop -hankkeen lähtökohtana. 

Opettajien omien tunteiden tunnistaminen ja tunnesäätely ovat perusta sille, että voi olla turval-

lisesti läsnä toiselle. 



63 

 

Tulokset herättivät huolen opettajien mahdollisuudesta saada itselleen tukea ja apua emotio-

naalisesti haastavien tilanteiden käsittelyssä. Myös opettajan vastuu ryhmän ilmapiiristä ja jo-

kaisen opiskelijan yhteenkuuluvuuden tunteesta nähtiin haastavana. Opettajat toivat esiin neu-

vottomuutta, miten toimia häiriötä aiheuttavien opiskelijoiden suhteen. Inkluusion myötä opis-

kelijaryhmissä on monenlaisia opiskelijoita ja osalla saattaa olla oppimisvaikeuksia tai käy-

töshäiriöitä. Nuorten mielenterveysongelmat ovat myös lisääntyneet viime vuosina. Nämä ovat 

tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa ryhmän toimintaan. Turvallisen oppimisympäristön näkökul-

masta olisi merkittävää, että koulun kehittämisessä ja opettajankoulutuksessa painotettaisiin 

enemmän opettajan roolia ryhmän vetäjänä, jonka tulisi näyttää oma haavoittuvuutensa ja vah-

vistaa kunnioittavaa ja avointa kommunikaatiota. Tulokset olivat merkittäviä sen osalta, että 

opettajien kokemusten ymmärtäminen toiminnan perusteiden kautta on luonut uusia näkökul-

mia turvallisen oppimisympäristön ja opetustyön kehittämiselle. 

Kuten Virtanen (2013) nostaa esiin väitöskirjassaan, opettajan työhön liittyy olennaisena osana 

yhteiskunnallinen ulottuvuus, sillä opettajat voivat toimintansa kautta edistää suvaitsevaisuutta 

ja vaikuttaa opiskelijoiden syrjäytymiseen ja sen ehkäisyyn. Yksi keino on ohjata opiskelijoita 

tunnesäätelytaitojen kehittymisessä ja vahvistaa turvallisuuden kokemusta koulukontekstissa. 

Tämän tutkimuksen tulokset voivat olla ohjaamassa ja kehittämässä toisen asteen oppilaitosten 

toimintakulttuuria ja tukea opettajaksi valmistuvien opettajuuteen kasvamista. Tutkimustulok-

sia voidaan hyödyntää myös RageStop -toimintamallin kehittämisessä, jolla voidaan vahvistaa 

nuorten psykologista turvallisuutta ja ohjata nuorten tunnetaitoja toisen asteen oppilaitoksissa. 

8.2 Tutkimuksen arviointi 

Olen tutkimuksessani pyrkinyt tuomaan laajasti esiin tunteisiin ja turvallisuuteen liittyviä taus-

tateorioita. Tunteisiin liittyviä tutkimuksia on tehty huomattavasti enemmän kuin turvallisuutta 

käsitteleviä tutkimuksia. Tutkimuksessa näkyy oma henkilökohtainen mielenkiintoni tunteiden 

syntymistä ja tunnesäätelyä kohtaan ja koen turvallisuuden tunteen olevan perusta kaikelle hy-

välle ihmisen elämässä. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut ajatus, että tunteet ohjaavat yksilön 

toimintaa. Tutkimuksen tekeminen on saanut aikaan omaa reflektioitani ja sitä kautta lisännyt 

itsetietoisuustaitojani, mistä olen kiitollinen. Tutkimuksen lähestymistapana on ollut systeemi-

nen ja subjektitieteellinen näkemys ihmisen toiminnasta ja kokemuksen tutkimisesta. Kasva-

tuspsykologisissa tutkimuksissa subjektin näkökulmaa voidaan kuvata osallisuutena elämisen 
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näyttämöillä, joita ovat muun muassa koti, työpaikka tai koulu (Holzkamp, 1996). Subjektitie-

teelliseen lähestymistapaan olen päässyt perehtymään Myy-ryhmässä, jossa oma ajatteluni on 

avartunut muiden tutkijoiden tutkimuksiin perehtymisen ja yhteisten keskustelujen myötä. Sys-

teemiteoriaan ja Järvilehdon eliö-ympäristö-järjestelmään perehdyin ensimmäisen kerran psy-

kologian opinnoissani. Tämä näkökulma yksilön toiminnasta ja kokemuksen tulkinnasta herätti 

heti mielenkiintoni ja lisäsi ymmärrystäni ihmisenä olemisesta.  

En ole tutkimuksessani hyödyntänyt kaikkia subjektitieteelliselle tutkimukselle tyypillisiä kä-

sitteitä tai analyysimenetelmiä, vaan olen tehnyt omia ratkaisuja, jotka ovat auttaneet muodos-

tamaan kokonaiskuvan tutkittavasta ilmiöstä. Olen käyttänyt perusteluanalyysin rinnalla aineis-

tolähtöistä sisällönanalyysia. Tutkimukseni metodologiset valinnat ovat olleet kokeilevia ja sen 

myötä myös merkittäviä. Tutkimus havainnollistaa, kuinka opettajien subjektiivisten kokemus-

ten ymmärtäminen toiminnan perusteiden kautta on luonut uusia näkökulmia kokemuksen tut-

kimiseen. Perustelumalleista oli mahdollista tunnistaa opettajien tulkintoja turvallisuuden ko-

kemuksen vaikutuksista opiskelijoiden toimintaan, eli millaisia toiminnan tuloksia opettajat ha-

vaitsivat saavuttaneensa. Tämä havainnollistaa systeemiteoreettista näkemystä yksilön tulevai-

suuteen suuntautuneisuudesta (Järvilehto, 1994). Yksilö on aina, joko tietoisesti tai tiedosta-

mattaan, suuntautunut saavuttamaan toiminnallaan tiettyä tulosta. Tutkimus ei noudata subjek-

titieteellisen käytännöntutkimuksen periaatteita kanssatutkijuudesta, sillä sen toteuttaminen 

olisi ollut haasteellista, koska tutkimus kohdentui kaikkiin toisen asteen oppilaitoksiin Oulun 

alueella. 

Tutkimus ei varsinaisesti tarkastele yhteisten olosuhteiden ylläpitämistä ja muuttamista yhteis-

kunnallisesta näkökulmasta, kuten subjektitieteellinen tutkimus yleensä tarkastelee, vaan tutki-

muksessa opettajien omat tunteet ja ajatukset loivat olosuhteet, joissa opettajat arvioivat toi-

mintamahdollisuuksiin. Tämä metodologinen valinta havainnollistaa subjektitieteellistä näke-

mystä siitä, ettei ihminen ole pelkästään ympäristön ärsykkeisiin reagoiva eli olosuhteet eivät 

yksistään aiheuta ihmisen toimintaa, vaan yksilön toiminta on aina subjektiivisesti perusteltua. 

Toisaalta opettajien käsitykset esimerkiksi ammatillisuuteen liitettävästä neutraaliuden vaati-

muksesta on tuotettu osittain kulttuurisesti, joten tutkimus ei sulje täysin pois yhteiskunnallista 

näkökulmaa. Ja kuten Suorsa (2014) toteaa, tämänhetkiset elämisen näyttämöt ovat aina suh-

teessa yksilön elämänhistoriaan ja tietynlaisiin odotuksiin tulevaisuudesta. Opettajan perspek-

tiiviin vaikuttavat väistämättä yhteiskunnalliset rakenteet, historia, yksilön uskomukset sekä 

tilanteen ymmärrys ja tulkinta. Tutkimuksessani olen korostanut opettajien oman tilanteen ym-

märtämistä ja tulkintaa, mitkä liittyvät olennaisesti yksilön toimintakykyisyyteen. 
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Perusteluanalyysi oli itselleni uusi tapa analysoida aineistoa. Se osoittautua kuitenkin tähän tut-

kimukseen sopivaksi tavaksi tuoda esiin opettajien kokemuksia. Tutkimuksen kohteena oli 

maailma sellaisena, kuin yksilöt ovat sen kokeneet. Opettajat ovat tehneet tulkintoja ja lisänneet 

ymmärrystään kuvaillessaan omia kokemuksiaan. Kuten tulokset toivat esiin, mitään yhtä tapaa 

tuntea, ajatella ja toimia ei ole, vaan jokainen tulkitsee maailmaa omasta perspektiivistään. Pe-

rustelumallit ovat kuin lyhyitä välähdyksiä opettajien mielenmaisemiin. Loppujen lopuksi ih-

misen toimintaa ei voida koskaan täysin ymmärtää, mutta sitä voidaan tulkita ja minä tutkijana 

olen tehnyt opettajien sanoittamista kokemuksista uudelleentulkintaa ja peilannut sanojen tar-

koituksia ja tavoitteita väistämättä omaan kokemukseeni, ymmärrykseeni ja aiempiin käsityk-

siini asiasta.  

Tutkimustuloksissa olen tehnyt omaa tulkintaani ja luonut merkitysrakenteita, joten oma per-

spektiivini on vaikuttanut väistämättä tutkimustuloksiin. Esimerkiksi tulkinnat odotetuista toi-

minnan tuloksista ovat omia tulkintojani opettajien kuvausten pohjalta. Ajatuksena puhdas ai-

neistolähtöisyys on mahdottomuus, sillä analyysia ohjaavat aina tutkimuskysymykset, tutkijan 

esioletukset, ajatukset ja teoreettiset ideat (Salo, 2015). Omaan esiymmärrykseeni on vaikutta-

nut vahvasti kiinnostukseni tunnesäätelyn psykofysiologiseen perustaan, johon olen teorioiden 

ja itsetutkiskelun kautta perehtynyt. Tällä tavoin olen rakentanut merkitysmaailmaa tutkitta-

vasta ilmiöstä. Tämä luo Laineen (2018) mukaan perustan mahdollisuudelle ymmärtää ylei-

semmin toisia ja tulkita heidän kokemuksiaan ja ilmaisujaan. 

Tutkimusaineisto oli pro gradu -tutkimukseen melko laaja. Aineiston käsittely onnistui kuiten-

kin hyvin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla tehdyn luokittelun myötä. Sisällönanalyy-

sia olin kokeillut jo aiemmin opinnoissani, joten se oli itselleni luonteva tapa hahmottaa laajan 

aineiston ydinasiat. Aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla kykenin analysoimaan aineistoa joh-

donmukaisesti ja objektiivisesti. Olen pyrkinyt huomioimaan Salon (2015) huolen siitä, että 

sisällönanalyysimenetelmän käytön yksinkertaistaminen voi yksinkertaistaa myös tutkijan ajat-

teluprosessia, sillä uudelleen järjestetty aineisto ei vielä semmoisenaan ole tulosta. Salo perään-

kuuluttaa reflektiivisempää otetta ja kehottaa kytkemään aineistoa teoriaan, sillä tietoa on tar-

koitus tuottaa uudella tavalla ja pitää merkitykset liikkeessä (Salo, 2015). Olen kytkenyt aineis-

toni teoriaan tulosten yhteenveto ja johtopäätökset osiossa. 
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8.3 Luotettavuuden ja eettisyyden ratkaisut 

Tuomi ja Sarajärvi (2018) nostavat esiin, että laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioin-

nissa painottuu tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus. Tutkimukseni selkeä raportointi, jossa 

selvitän hyvin perusteellisesti tutkimuksen eri vaiheet, perustelut menetelmien valinnoille sekä 

selkeä analyysin kuvaaminen lisäävät tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuutta 

lisää myös hyvä otoskoko (52 opettajaa). Olen noudattanut tutkimuksessani hyviä tieteellisiä 

käytäntöjä, kuten rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä. Hyvät tie-

teelliset käytännöt ovat perusta tutkimuksen luotettavuudelle ja ohjaavat tutkimuksen eettisiä 

ratkaisuja (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan 

tarkka selostus aineiston analyysistä ja tulosten tulkinnasta (Hirsjärvi ym., 2014). Olen tutki-

muksessani havainnollistanut tekemääni aineistolähtöistä sisällönanalyysia taulukoilla, ja teh-

nyt näin lukijalle näkyväksi, miten eri käsitteitä ja johtopäätöksiä on muodostettu. Tulososioon 

liitetyt perustelumallit luovat lukijalle kuvaa tutkimusaineistosta. Myös tutkimustuloksista te-

kemäni johtopäätökset olen perustellut ja tuonut ne esiin lukijalle.  

Tässä tutkimuksessa mittarina käytettiin sähköistä kyselyä, joka koostui opettajille suunnatuista 

avoimista kysymyksistä. Kyselylomakkeen huolellinen laatiminen oli merkittävä tekijä tutki-

muksen laadun kannalta, että sen avulla saadun tiedon pohjalta voitiin todella vastata tutkimus-

kysymyksiin. Kyselyssä ei ollut kovin montaa taustakysymystä, eikä vastaajista tiedä, missä 

yksikössä he työskentelevät. Tutkimustulokset olisivat saattaneet olla erilaiset, jos tutkimus 

olisi kohdennettu vain lukion opettajiin, sillä lukiossa opiskelumotivaatio voi nuorilla olla kor-

keampi. Toisaalta turvallisuuden kokemukseen ei tutkimustulosten mukaan vaikuta opiskelu-

motivaatio. Voidaan todeta, ettei oppimisympäristön turvallisuuden rakentumisen näkökul-

masta ole merkitystä sillä, missä yksikössä vastaaja työskenteli. Kyselylomakkeen ensimmäistä 

avointa kysymystä ei lopulta analysoitu tässä tutkimuksessa lainkaan, joten sen olisi voinut jät-

tää kyselystä pois. Kysymys liittyi opettajien käsityksiin turvallisen oppimisympäristön raken-

tumisesta, joten vastaukset eivät olleet niin henkilökohtaisia, kuin opettajien tilannekuvaukset 

kouluarjesta. 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta. Tämän tutkimuksen tois-

tettavuus samanlaisilla tutkimustuloksilla voisi hyvin olla mahdollista, sillä tulokset mukailivat 

aikaisempia tutkimuksia ja teorioita aiheesta. On kuitenkin huomioitava, että tutkimukseen 

osallistuneista enemmistö oli kokeneita opettajia. On todennäköistä, että tutkimusaihe on kiin-

nostanut enemmän kokeneempia opettajia ja kokemus on voinut lisätä rohkeutta reflektoida 
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omaa toimintaa. Tämä on voinut vaikuttaa osaltaan tutkimustuloksiin. Koska vastaajajoukko 

oli työkokemusvuosien suhteen niin epätasapainoinen, analysoinnissa ei vertailtu tuloksia taus-

takysymysten suhteen. 

Laadullista tutkimusta tulisi arvioida myös siten, millä tavalla subjekti toimii kontekstissaan ja 

millä ehdoilla ja edellytyksillä tästä voidaan edetä yleistettäviin väitteisiin (Schraube & 

Højholt, 2019). Yleisesti otoskoko on ollut merkittävä yleistyksen peruste, mutta Schraube ja 

Højholt nostavat esiin myös paikallisuuteen kytkeytyvät traditiot, jotka korostavat, että yleistä-

minen on tärkeää ja olennaista tutkimukselle. Subjektiviteettia ei tulisi rajata kokonaan, sillä 

kokemukset ovat ontologisesti subjektiivisia, mutta kokemuksia voidaan tutkia objektiivisesti 

ja yksilöllisistä kokemuksista voidaan saavuttaa yleistäminen. Yleistäminen perustuu käsityk-

seen siitä, että ihmiset ovat sosiaalisia olentoja ja kokemukset rakentuvat muiden kanssa jae-

tussa maailmassa ja yhdistyvät kielessä, jota käytämme kuvaamaan kokemuksiamme (Schraube 

& Højholt, 2019). Yleistämisen mahdollistaa myös tutkittavien kontekstin eli elämisen näyttä-

mön riittävä samankaltaisuus (Tökkäri, 2018). Tässä tutkimuksessa samankaltaisuus perustuu 

opettajien ammattiin, yhteneväiseen kouluasteeseen ja tutkittavan kokemuksen aiheeseen. Näi-

den pohdintojen perusteella tähän tutkimukseen osallistuvien opettajien kokemuksista voidaan 

tehdä myös yleistyksiä. Vaikka tutkimus ei pyri löytämään universaaleja yleistyksiä, voi sillä 

Laineen (2018) mukaan pyrkiä ymmärtämään tutkittavan joukon sen hetkistä merkitysmaail-

maa ja luomaan siitä niin kutsuttua paikallistutkimusta.  

Kyselyyn vastaaminen oli opettajille vapaaehtoista ja heidän anonymiteettinsä on tutkimuk-

sessa huomioitu. Kaikki tutkimukseen osallistujat antoivat tutkijalle luvan käyttää vastauksiaan 

tutkimuksen aineistona. Tämä varmistettiin kyselyn ensimmäisessä kysymyksessä. Vastaajien 

anonymiteetti säilyi koko tutkimuksen ajan, mikä oli arkaluontoisten aiheiden esiin nostamisen 

edellytys. Tutkimusaineisto eli kyselyvastaukset tullaan hävittämään asianmukaisesti tutkimuk-

sen valmistuessa. 

8.4 Jatkotutkimusaiheet  

Jatkotutkimusaiheeksi nostaisin opettajien uskomukset ammatillisuuteen liitettävästä neutraa-

liuden vaatimuksesta, mikä rajoittaa tunteiden osoittamista opettajan työssä. Opettajiin kohdis-

tuu suuria odotuksia opiskelijoiden tunnekasvatuksen suhteen. Tunne- ja turvataitokasvatuksen 

rooli vahvistuu oppilaitoksissa, joten opettajien omien tunteiden tiedostaminen ja niiden sääte-

lytaidot korostuvat.  
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Toiseksi jatkotutkimusaiheeksi nostaisin opettajankoulutuksen mahdollisuudet vahvistaa opet-

tajien ryhmänohjaustaitoja. Tämä tutkimus havainnollisti, että ryhmänohjaustaidot ovat opetta-

jan työssä hyvin merkitykselliset, koska opettajan tehtävänä on rakentaa kaikille turvallista op-

pimisympäristöä. Tutkimuksen voisi suunnata luokan- ja aineenopettajakoulutuksen lisäksi 

myös ammatilliseen opettajankoulutukseen. 

Mielenkiintoista olisi myös tutkia opettajien kokemuksia häiritsevästä käyttäytymisestä luok-

kahuoneessa tai kiusaamisesta. Tämän tutkimuksen metodologisia ratkaisuja hyödyntäen tutki-

muksella voisi hakea vastausta kysymykseen, millaisia toimintaperusteita ja toiminnan tavoit-

teita opettajilla on, kun he kohtaavat luokkahuoneessa opiskelijan häiritsevää käyttäytymistä 

tai kun he havaitsevat kiusaamista kouluarjessa. Perusteluanalyysia hyödyntäen voisi olla mah-

dollista selvittää opettajien tunteita, ajatuksia ja toimintaa näissä tilanteissa sekä selvittää mil-

laisia toiminnan tavoitteita opettajilla on tilanteisiin puuttumisen tai puuttumatta jättämisen 

myötä. 

Kiitän kaikkia tutkimustani tukeneita ja sen etenemistä ohjanneita henkilöitä. Kiitän myös tut-

kimukseen osallistuneita toisen asteen opettajia, jotka varasivat aikaa arjestaan kyselyyn vas-

taamiseen ja rohkeasti ja avoimesti kertoivat kokemuksistaan. 



69 

 

Lähteet 

 

Ahtola, A. (2013). Keskitytäänkö oppilashuollossa vääriin asioihin? Sosiaalilääketieteellinen 

aikakauslehti, 50: 96–98. https://journal.fi/sla/article/view/8566/6351  

Braun, V., Clarke, V., Boulton, E., Davey, L. & McEvoy, C. (2020). The online survey as a 

qualitative research tool. International Journal of Social Research Methodology 24(6), 

641–654. https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1805550 

Buric, I., Sliskovic, A. & Macuka, I. (2018). A mixed-method approach to the assessment of 

teachers`emotions: Development and validation of the teacher emotion questionnaire. Ed-

ucational Psychology 38(3), 325–349. https://doi.org/10.1080/01443410.2017.1382682  

Chang, M-L. (2009). An appraisal perspective of teacher burnout: 

Examining the emotional work of teachers. Educational Psychology Review 21(3), 193–

218. DOI: 10.1007/s10648-009-9106-y  

Gross, J.J. (1999). Emotion regulation: Past, present, future. Cognition and Emotion 13(15), 

551–573. https://doi.org/10.1080/026999399379186  

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2014). Tutki ja kirjoita (19. painos). Porvoo: Bookwell 

Oy. 

Holzkamp, K (1983). Der Mensch als Subjekt wissenschaftlicher Methodik. Vortrag, gehalten 

auf der 1. Internationalen Ferienuniversität Kritische Psychologie vom 7.–12. März 1983 

in Graz. Haettu osoitteesta https://www.kritische-psychologie.de/files/kh1983a.pdf  

Holzkamp, K. (1996). Psychologie: Selbstverständigung über Handlungsbegründungen alltäg-

licher Lebensführung. Forum Kritische Psychologie 36: 7–74. Saatavilla osoitteessa 

https://www.kritische-psychologie.de/files/FKP_36_Klaus_Holzkamp_Le-

bensf%C3%BChrung.pdf 

Huhtinen, A-M. & Tuominen, J. (2020) Fenomenologia. Ihmisten kokemukset tutkimuksen 

kohteena. Teoksessa A. Puusa & P. Juuti (toim.), Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja 

menetelmät (s. 296–307). Tallinna: Printon Trukikoda. 

Hurme, K. & Kyllönen, T. (2014). Turvassa! Vahvista lapsen turvallisuuden tunnetta ja va-

raudu vaaratilanteisiin. Juva: Bookwell. Oy. 

Immordino-Yang, M., Darling-Hammond, L., & Krone, C. (2019). Nurturing nature: How brain 

development is inherently social and emotional, and what this means for education. Edu-

cational Psychologist 54(3), 185–204. https://doi.org/10.1080/00461520.2019.1633924 

Jalovaara, E. (2005). Tunnetaidot tiedon rinnalle kasvatuksessa. Helsinki: Pilot-kustannus Oy. 



70 

 

Jennings, P., Brown, J., Frank, J., Doyle, S., Oh, Y., Davis, R., … Greenberg, M. (2017). Im-

pacts of the CARE for teachers program on teachers' social and emotional competence and 

classroom interactions. Journal of Educational Psychology 109(7), 1010–1028. 

http://dx.doi.org/10.1037/edu0000187 

Jingwen, J. (2019). Teachers´ emotions and beliefs: intertwined with teachers´ support for stu-

dents´ psychological needs (Väitöskirja). Turku: Turun yliopisto. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7752-9  

Järvilehto, T. (2000). Feelings as knowing – Part I: Emotion as reorganization of the organism-

environment system. Consciousness & emotion 1(2), 245–257. 

https://doi.org/10.1075/ce.1.2.04jar 

Järvilehto, T. (1994). Ihminen ja ihmisen ympäristö: systeemisen psykologian perusteet. Oulu: 

Kirjapaino osakeyhtiö Kaleva. 

Kauppi, M., Toivanen, M. & Tuomivaara, S. (2021). Psykologinen turvallisuus uudistumisen 

kasvualustana. Julkaisussa M. Toivainen, M. Känsälä, T. Kalliomäki-Levanto, M. Kauppi, 

S. Tuomivaara, K. Yli-Kaitala & T. Suorsa (toim.), Onnekkaat sattumat ja psykologinen 

turvallisuus uudistumisen lähteinä työpaikoilla (s. 79–94). Helsinki: Työterveyslaitos. 

https://urn.fi/URN:ISBN:9789522619518 

Kokkonen, M. (2017). Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito (3. uu-

distettu painos). Jyväskylä: PS-kustannus. 

Krokfors, L. (2017). Opetussuunnitelman pedagogiset mahdollisuudet –opettajat uuden edessä. 

Teoksessa T. Autio, L, Hakala & T. Kujala (toim.), Opetussuunnitelmatutkimus: keskuste-

lunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen (s. 247–265). Tampere: Suo-

men Yliopistopaino Oy – Juvenes Print. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0635-9  

Köngäs, M. (2018). ”Eihän lapsil ees oo hermoja”: etnografinen tutkimus lasten tunneälystä 

päiväkotiarjessa (Väitöskirja). Acta Universitatis Lapponiensis 368. Rovaniemi: Lapin yli-

opisto. 

Laine, T. (2018). Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Teoksessa 

R. Valli (toim.), Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutki-

muksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (s. 29–50). 5. uudistettu ja täy-

dennetty painos. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Lazarus, R. S. (1999). Progress on a cognitive–motivational–relational theory of emotion. Ame-

rican Psychologist 46(8), 819–834. DOI: 10.1037//0003-066x.46.8.819   

Myllyviita, K. (2016). Tunne tunteesi. Helsinki: Duodecim. 



71 

 

Niemelä, P. (2000). Turvallisuuden käsite ja tarkastelukehikko. Teoksessa P. Niemelä & A. 

Lahikainen (toim.), Inhimillinen turvallisuus (s. 21–37). Tallinna: Tallprint. 

Opetushallitus. (2021a). Valtakunnallinen Koulurauha julistetaan 31. kerran – uuden lukuvuo-

den teema on turvallinen koulu. Opetushallituksen uutinen 23.8.2021. Haettu osoitteesta 

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/valtakunnallinen-koulurauha-julistetaan-31-kerran-uu-

den-lukuvuoden-teema-turvallinen  

Opetushallitus. (2021b). Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden laatimi-

nen. Haettu 2.11.2021 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/kehittaminen/tutkintokoulutuk-

seen-valmentavan-koulutuksen-perusteiden-laatiminen  

Opetushallitus. (2016). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. (4. painos). Mää-

räykset ja ohjeet 2014:96. Haettu osoitteesta https://www.oph.fi/sites/default/files/docu-

ments/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf 

Oulun ammattikorkeakoulu. (2021). RageStop – turvallisuus ja tunteet oppimisen perustana. 

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Haettu 20.5.2021 osoitteesta 

https://www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/tki-ja-hanketoiminta/ragestop  

Oulun kaupungin kulttuuri- ja sivistyspalvelut. (2021). Tunne- ja turvataitokasvatuksen ope-

tusmateriaalit. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen rahoittamia julkai-

suja. Haettu osoitteesta https://www.turvataitokasvatus.fi/  

Peltola, M. Suorsa, T., Karhu, J. & Soini, H. (2020). Huoli kytkeytyy osallisuuden rajapintoihin: 

Ammattilaisen arki oppilashuollon näyttämöillä. Aikuiskasvatus 40(2), 127–138. 

https://oadoi.org/10.33336/aik.95453 

Piispanen, M. (2008). Hyvä oppimisympäristö. Oppilaiden, vanhempien ja opettajien hyvyys-

käsitysten kohtaaminen peruskoulussa. (Väitöskirja). Jyväskylän yliopisto. Vaajakoski: 

Gummerus Kirjapaino Oy. 

Raetsaari, K., Suorsa, T. & Muukkonen, H. (2020). Ohjaustyön haasteena lukion keskeyttämi-

nen: Ammattilaisten tulkintoja olosuhteista ja työnsä perusteista. Kasvatus 51(1), 38–50. 

https://www.researchgate.net/publication/341788625 

Ryan, R. & Deci, E. (2000). Self-determination theory and the facilitation of insintric motiva-

tion, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78. DOI: 

10.1037110003-066X.55.1.68  

Salo, U-M. (2015). Simsalabim, sisällönanalyysi ja koodaamisen haasteet. Teoksessa S. Aalto-

nen & R. Högbacka (toim.), Umpikujasta oivallukseen: refleksiivisyys empiirisessä tutki-

muksessa (s. 166–190). Tampere: University Press. 

Saloviita, R. & Honkonen, T. (2011). Rakenna hyvä luokkahenki. Porvoo: Bookwell Oy. 



72 

 

Schonert-Reichl, K. (2019). Advancements in the landscape of social and emotional learning 

and emerging topics on the horizon. Educational Psychologist 54(3), 222–232. 

https://doi.org/10.1080/00461520.2019.1633925 

Schonert-Reichl, K., Kitil, M., & Hanson-Peterson, J. (2017). To reach students, teach the 

teachers: A national scan of teacher preparation and social emotional learning. A report 

prepared for the Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). 

Vancouver, B.C: University on British Columbia. Haettu osoitteesta 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED582029.pdf  

Schraube, E. & Højholt, C. (2019). Subjectivity and knowledge: The formation of situated gen-

eralization in psychological research. Teoksessa C. Højholt & E. Schraube (toim.), Subjec-

tivity and knowledge: Generalization in the psychological study of everyday life (s. 1–19). 

Cham: Springer.  

Suorsa, T. (2021). Osallisuus ja vertaisryhmät kehittämisen kulmakivinä. Julkaisussa M. Toi-

vainen, M. Känsälä, T. Kalliomäki-Levanto, M. Kauppi, S. Tuomivaara, K. Yli-Kaitala & 

T. Suorsa (toim.), Onnekkaat sattumat ja psykologinen turvallisuus uudistumisen lähteinä 

työpaikoilla (s. 95–101). Helsinki: Työterveyslaitos. 

https://urn.fi/URN:ISBN:9789522619518 

Suorsa T. (2018). Kasvatuspsykologia monitieteisessä kokemuksen tutkimuksessa: kehityksen 

sosiaalinen tilanne ja perusteltu osallisuus elämisen näyttämöillä. Teoksessa J. Toikkanen 

& I. Virtanen (toim.), Kokemuksen tutkimus VI: kokemuksen käsite ja käyttö (s. 85–108). 

Vaajakoski: Kirjaksi.net. 

Suorsa T. (2014). Todellisinta on mahdollinen: systeeminen ja subjektitieteellinen näkökulma 

kasvatuspsykologiseen kokemuksen tutkimukseen (Väitöskirja). Acta Universitatis Oulun-

sis E 147. Oulu: Oulun yliopisto. 

Suorsa, T., Kosola, M. & Raetsaari, K. (2020). Kaikille sopiva koulu? Kohti monialaista käy-

täntöjen kehittämistä. Teoksessa M. Takala, A. Äikäs & S. Lakkala (toim.), Mahdoton in-

kluusio? Tunnista haasteet ja mahdollisuudet (s. 219–236). Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 

Sutton, R. (2004). Emotional regulation goals and strategies of teachers. Social Psychology of 

Education 7(4), 379–398. DOI:10.1007/s11218-004-4229-y 

Talvio, M. (2014). How do teachers benefit from training on social interaction skills? Devel-

oping and utilizing an instrument for the evaluation of teachers´ social and emotional 

learning (Väitöskirja). Tutkimuksia 361. Helsinki: Helsingin yliopisto. 



73 

 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. (2015). Tunne- ja turvataitokasvatuksen perusteita ja periaat-

teita. Julkaisussa K. Lajunen, M. Andell & M. Ylenius-Lehtonen (toim.), Tunne- ja turva-

taitoja lapsille. Tunne- ja turvataitokasvatuksen oppimateriaali (s. 8–21). Opas 39. Juven-

tus Print-Suomen Yliopistopaino Oy. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu painos. 

Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

Tökkäri, V. (2018). Fenomenologisen, hermeneuttis–fenomenologisen ja narratiivisen koke-

muksen tutkimuksen käytäntöjä. Teoksessa J. Toikkanen & I. Virtanen (toim.), Kokemuk-

sen tutkimus VI: kokemuksen käsite ja käyttö (s. 64–84). Vaajakoski: Kirjaksi.net. 

Virtanen, M. (2015). Kuusi askelta tunnetaitajaksi. Emotionaalisen osaamisen kehittämismalli 

opettajille. Juva: Bookwell Oy. 

Virtanen, M. (2013). Opettajien emotionaalinen kompetenssi – Tutkimus luokanopettajien ja 

luokanopettajaksi opiskelevien tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä (Väitöskirja). Acta 

Universitatis Tamperensis 1823. Tampere: Tampereen yliopisto.  

Yli-Kaitala, K. & Toivanen, M. (2021). Pelotta töissä – psykologinen turvallisuus työyhtei-

sössä. Julkaisussa M. Toivainen, M. Känsälä, T. Kalliomäki-Levanto, M. Kauppi, S. Tuo-

mivaara, K. Yli-Kaitala & T. Suorsa (toim.), Onnekkaat sattumat ja psykologinen turvalli-

suus uudistumisen lähteinä työpaikoilla (s. 115–125). Helsinki: Työterveyslaitos. 

https://urn.fi/URN:ISBN:9789522619518 



74 

 

Liite 1 

Tutkimuslupa Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalveluista 
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Liite 2 

Tutkimuslupa OSAOlta 
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Liite 3 

Kyselyn saatekirjelmä 

Hyvä opettaja. 

Olen kasvatustieteen maisteriopiskelija Oulun yliopistossa. Olen toteuttamassa kyselytutki-

musta Pro gradu -tutkielmaani, jonka tarkoituksena on selvittää, millä tavalla opettajat kuvaavat 

omia tunteitaan osana turvallisen oppimisympäristön luomista. Oppimisympäristön turvallisuu-

den parantaminen on tärkeä osa koulussa viihtymistä ja koulukiusaamisen ennaltaehkäisyä. 

Turvallisuuden kokemus vaikuttaa edistävästi nuorten oppimiseen, elämänhallintaan ja ihmis-

suhteisiin. Aihe on hyvin ajankohtainen, sillä nuorten uupuminen ja pahoinvointi ovat lisään-

tyneet yhteiskunnassamme. Opettajalta vaaditaan jatkuvasti laaja-alaisempaa ammattitaitoa 

nuorten tunnetaitojen kehittymisen ja mielen hyvinvoinnin edistämisen suhteen. Tunnetaitoihin 

liittyvissä tutkimuksissa on harvoin tutkimuskohteena nuoret tai heidän opettajansa, mikä puol-

taa tämän tutkielman tarpeellisuutta. Aineiston keräämistä varten olen saanut tutkimusluvan 

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluista. 

Tämän tutkielman tavoitteena on nostaa esiin opettajien kokemuksia turvallisuuteen ja tunne-

taitoihin liittyvistä Opetussuunnitelman tavoitteista. Kyselyssä pyydetyillä esimerkkitarinoilla 

haetaan kuvauksia siitä, miten opettaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa oppilaiden turvalli-

suuden kokemukseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opettajille suunnattujen kou-

lutusten ja toimintamallien suunnittelussa, jotka liittyvät Oulun ammattikorkeakoulun RageS-

top -hankkeeseen. RageStop -hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli nuorten tunnetai-

tojen ohjaamiseen ja psykologisen turvallisuuden vahvistamiseen koulun arjessa Toivon, että 

tuot avoimesti esiin omia kokemuksiasi, eikä tutkimukseen osallistuminen edellytä sinulta mi-

tään eritystä osaamista tai aiheeseen liittyvää tietotaitoa. Voit osallistua tutkimukseen ihan 

omana itsenäsi. 

Kysely sisältää avoimia kysymyksiä, joihin toivon mahdollisimman omakohtaista kokemusta 

kuvaavaa sanallista vastausta. Vastausten pituutta ei ole rajattu. Kyselyyn vastaaminen vie ai-

kaa 15–30 minuuttia. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu nimettömänä, ja vastauksia tulee käsitte-

lemään ainoastaan tutkimuksen toteuttaja Ulla Teppo. Voit halutessasi vastata kyselyyn useam-

man kerran, jos tahdot tuoda esiin useampia tapahtumia kouluarjestasi. Kyselyyn tulisi vastata 

30.11.2021 mennessä. 

Toteutan mahdollisesti myös teemahaastatteluja. Jos olet halukas osallistumaan haastatteluun, 

lähetä yhteystietosi tutkijan sähköpostiin.  

Tutkijan yhteystiedot: ulla.teppo@student.oulu.fi.  

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/99D9702279866DF1  

Kiitos osallistumisesta. 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/99D9702279866DF1
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Liite 4 

Kyselyn sisältö 

 

1) Annan tutkijalle luvan käyttää vastauksiani tutkimuksen aineistona. 

2) Sukupuoli 

3) Työkokemusvuodet opettajan työssä 

4) Oppimisympäristön turvallisuuden parantaminen on tärkeä osa koulussa viihtymistä ja 

koulukiusaamisen ennaltaehkäisyä. Kokemus turvallisuudesta vaikuttaa edistävästi 

nuorten oppimiseen, elämänhallintaan ja ihmissuhteisiin. Millaisista asioista turvalli-

nen oppimisympäristö mielestäsi rakentuu?  

5) Kuvaile jokin esimerkkitilanne kouluarjesta, jossa olet kokenut oppilaiden turvallisuu-

den tunteen vahvistuneen. Valitse tilanne, jossa olet itse ollut osallinen. Vastauksen 

pituutta ei ole määritelty. 

6) Millä tavoin sinä opettajana vaikutit oppilaiden turvallisuuden tunteen vahvistumiseen 

edellä kuvatussa tilanteessa?   

7) Millä tavoin turvallisuuden tunne mielestäsi vaikutti oppilaisiin? Mitä havaintoja teit 

oppilaiden käyttäytymisestä? 

8) Millaisia tunteita sinulla itsellä oli edellä kuvatussa tapahtumassa? Millaisia kehollisia 

tuntemuksia tunteet sinussa virittivät?   

9) Ilmaisitko tunteesi oppilaille? 

10) Millä tavoin omat tunteesi ohjasivat sinua toimimaan edellä kuvatussa tilanteessa? 

 

11) Kuvaile jokin esimerkkitilanne kouluarjesta, jossa olet kokenut oppilaiden turvatto-

muuden tunteen lisääntyneen. Valitse tilanne, jossa olet itse ollut osallinen. Vastauk-

sen pituutta ei ole määritelty. 

12) Millä tavoin sinä opettajana vaikutit edellä kuvattuun tilanteeseen?  

13) Miten turvattomuuden tunne mielestäsi vaikutti oppilaisiin? Mitä havaintoja teit oppi-

laiden käyttäytymisestä? 

14) Millaisia tunteita sinulla itselläsi oli edellä kuvatussa tapahtumassa? Millaisia keholli-

sia tuntemuksia tunteet sinussa virittivät? 

15) Ilmaisitko tunteesi oppilaille? 

16) Millä tavoin omat tunteesi ohjasivat sinua toimimaan edellä kuvatussa tilanteessa?  
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Liite 5  

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Selkeät ohjeet ja arjen ennakoitavuus  

Opiskelijat luottavat, että henkilökunta osaa toimia erilaisissa tilanteissa 
Opiskelijoilla on tunne, että oppilaitokseen on helppo ja hyvä tulla 

Opiskelija luottaa oppilaitoksen   
henkilökunnan toimintaan 

Omatoimisuus ja omaan tekemiseen luottaminen lisääntyvät 
Opiskelijat saavat onnistumisen kokemuksia 
Opiskelijat ottavat vastuuta itsestään ja toisistaan 

Luottamus itseen ja toisiin vahvistuu 

Opiskelijoiden keskittyminen suuntautuu tehtäviin 
Opiskelijat työskentelevät rohkeasti uusissa ympäristöissä 

Oppiminen mahdollistuu 
 

Opiskelijat tietävät ennakoida, mitä on luvassa ja miten valmistautua 
Opiskelijat tietävät, mitä heiltä vaaditaan 

Opiskelija voi suuntautua tulevaan 

Epäkohtiin ja kiusaamiseen puuttuminen  

Opiskelijat luottavat, että opettaja ajaa heidän etujaan 
Opiskelijat luottavat, että opettaja puuttuu ongelmatilanteisiin 
Opiskelijat luottavat, että opettaja puuttuu epäkohtiin 

Opiskelija luottaa, että hänestä pi-
detään huolta 
 

Epäasiallinen käytös ja kiusaaminen loppuvat 
Opiskelijat noudattavat ryhmän yhteisiä pelisääntöjä 
Yhteenkuuluvuuden tunne ryhmässä vahvistuu 

Opiskelija tuntee itsensä hyväksy-
tyksi 
 

Työrauha säilyy ja opiskelijat pystyvät keskittymään tehtäviinsä 
Oppimista tapahtuu ja opinnot etenevät 

Opiskeluun keskittyminen 
mahdollistuu 

Opiskelijat tietävät, miten tilanteessa edetään eteenpäin Opiskelija luottaa tulevaan 

Kohtaaminen ja luottamuksen saavuttaminen  

Opiskelijoilla on tunne, että opettajaan voi turvata ongelmatilanteissa 
Opiskelijat saavat ohjausta ja tukea 

Opiskelija luottaa, että opettaja aut-
taa ja tukee 

Opiskelijoilla on tunne, että opettaja on kiinnostunut heidän asioistaan 
Opiskelijoilla on tunne, että he ovat arvokkaita omana itsenään 
Opettaja ymmärtää elämäntilanteen vaikutuksen opintoihin 

Opiskelija tuntee itsensä arvoste-
tuksi 

Opiskelijat uskaltavat kysyä ja tuoda esiin omia näkemyksiään 
Opiskelijat kertovat omia kuulumisiaan 

Opiskelija on avoin 
 

Opiskelijat luottavat, että asiat järjestyvät 
Opiskelijan asiat etenevät 

Opiskelija on luottavainen tulevai-
suuden suhteen 

Yhteistyöhön ja keskusteluun kannustaminen  

Opiskelijat tukevat, kannustavat ja rohkaisevat toisiaan 
Opiskelijoiden käytös on toiset hyväksyvää 
Opiskelijat pääsevät osalliseksi ryhmän toiminnasta ja innostuvat 

Opiskelija kokee kuuluvansa yhtei-
söön 

Kaikki osallistuvat vuorovaikutukseen ja opiskeluyhteistyöhön 
Ryhmässä vallitsee rauhallinen ja mukava ilmapiiri 

Yhdessä oppiminen mahdollistuu 

Opiskelijat tuovat esiin näkemyksiään 
Opiskelijat keskustelevat vapautuneesti ja avoimesti 

Opiskelija jakaa kokemuksiaan 

Ryhmä suoriutuu vastuullisesti annetuista tehtävistä 
Opiskelijat ovat opettajalle lojaaleja ja kunnioittavia 

Luottamus itseen ja toisiin vahvistuu 

Moniammatillinen yhteistyö ja tukipalvelut  

Opiskelijat luottavat, että henkilökunta osaa toimia erilaisissa tilanteissa 
Opiskelijat saavat apua ja tukea oppimisen pulmiinsa 
Opiskelijoiden elämässä on vierellä kulkijoita 
Opiskelijat eivät jää yksin 

Opiskelija saa tarvitsemaansa apua 
ja tukea 

Opiskelijat saavat apua ja tukea elämänsä haasteisiin 
Opiskelijoiden tunnetilat ovat tasapainossa 

Opiskelijan elämänhallinta vahvis-
tuu 

Opiskelijoiden poissaolot vähenevät 
Opiskelijat rohkaistuvat ja saavat aikaan oppimistuloksia 

Opiskelija saa aikaan oppimistulok-
sia 

Opiskelijat tietävät askeleet tulevaisuuteen Opiskelija voi luottaa tulevaisuu-
teen 

Taulukko 1: Aineiston klusterointia eli ryhmittelyä 


