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Pro gradu -tutkielmani tarkastelee koulun henkilökunnan näkemyksiä koulun turvallisuudesta. 

Tutkimuskysymykseni ovat, mitkä turvallisuuden osa-alueet korostuvat koulun henkilökunnan 

vastauksissa ja mitä koulun turvallisuutta edistäviä ja heikentäviä tekijöitä koulun henkilökunta 

tuo esille. Koulun henkilökunnan käsityksiä koulun turvallisuudesta on tärkeä selvittää, sillä 

koulun henkilökunnan näkemykset koulun turvallisuudesta vaikuttavat siihen, miten turvalli-

suutta edistetään kouluissa. Tässä tutkimuksessa koulun henkilökunnalla tarkoitetaan niitä hen-

kilöitä, joiden työnkuvaan kuuluu oppilaiden kanssa toimiminen. Tutkimukseen osallistui luo-

kanopettajia, aineenopettajia, erityisopettajia, erityisluokanopettajia, koulunkäynninohjaajia, 

kouluavustajia ja puheterapeutteja. 

Teoreettisessa viitekehyksessä esittelen turvallisuuden käsitteen yleisesti, ryhmän turvallisuu-

teen vaikuttavia tekijöitä ja turvallisuutta oppimisympäristössä, joka käsittää niin fyysisen, 

psyykkisen, sosiaalisen kuin pedagogisenkin ulottuvuuden. Tässä tutkimuksessa turvallisuus 

nähdään suhteellisena ja subjektiivisena tunteena, johon ympäristö vaikuttaa. Turvallisuuden 

tunteen suhteellisuuden vuoksi koulun henkilökunnan näkemykset koulun turvallisuudesta ei-

vät ole ehdottomia totuuksia koulujen turvallisuudesta vaan kuvastavat heidän kokemuksiaan 

koulujen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. 

Tutkimukseni on laadullinen. Aineisto on kerätty kyselytutkimuksena, johon osallistui 38 kou-

lussa työskentelevää henkilöä. Analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysia. Tutkimuk-

sen tuloksena todetaan, että koulun henkilökunta tarkastelee koulun turvallisuutta erityisesti 

turvallisuuden psyykkisen osa-alueen näkökulmasta ja vähiten turvallisuuden pedagogisesta 

näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksen tuloksena todetaan, että koulun henkilökunnan mukaan 

koulun turvallisuutta edistävät toimintakulttuuri, jossa turvallisuussuunnitelmat on päivitetty ja 

kaikkien tiedossa, hyvä ilmapiiri, turvalliset ja luotettavat aikuiset sekä fyysisesti turvallinen 

ympäristö. Koulun turvallisuutta heikentävät puolestaan koulun henkilökunnan näkemysten 

mukaan oppilaiden toiminta; tottelemattomuus ja kiusaaminen, välinpitämättömät aikuiset, 

sekä integraation ja inkluusion mukanaan tuomat haasteet yhdistettynä heikkoihin resursseihin.  

Tutkimukseni päätelmiä ovat, että koulun henkilökunnalla on yhteneväinen näkemys, mistä 

koulun turvallisuus koostuu, mutta eriävä näkemys, mitä turvallisuutta edistäviä keinoja kou-

luissa tulisi käyttää. Lisäksi koulun henkilökunta näkee koulun turvallisuuden koostuvan eri-

tyisesti fyysisistä asioista, mutta turvallisuutta edistävissä keinoissa fyysinen osa-alue oli vähi-

ten edustettuna. 

 

Avainsanat: turvallisuus, psyykkinen turvallisuus, fyysinen turvallisuus, sosiaalinen turvalli-

suus, pedagoginen turvallisuus 
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1. Johdanto 

Lapset ja nuoret viettävät elämästään ison osan koulussa. Ei siis ole yhdentekevää, millaista 

koulussa on olla ja opiskella. Ensisijaisen tärkeää kouluissa on kiinnittää huomiota oppilaan 

turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen. Koulun tulee olla paikka, jossa lapsi ja nuori voi 

tuntea olonsa turvalliseksi (Jones, 2012, 58). Osaamista oppilaan turvallisuuden tunteen edistä-

miseksi tarvitaan, sillä turvallisuuden tunne mahdollistaa oppilaan oppimisen ja osallistumisen 

koulun toimintaan (Hurme & Kyllönen, 2014, 15). Kun lapsi kokee turvattomuutta, hänen on 

mahdotonta oppia uutta (Rusanen, 2011, 118). Turvattomuuden tunteen kokeminen suuntaa 

voimavarat vain erilaisiin riskeihin ja uhkiin (Junela-Koponen & Koponen, 2005, 105). Oppi-

laan mahdollisuudet oppia ja kasvaa tasapainoiseksi aikuiseksi lisääntyvät sitä mukaa, mitä tur-

vallisempi tunne hänellä on (Salovaara & Honkonen, 2011, 12). Turvallisuuden tunteen luomi-

nen oppilaalle tuo mukanaan monia positiivisia ja kauaskantoisiakin vaikutuksia elämän eri 

osa-alueisiin. Koulussa koettu turvallisuuden tunne jättää jäljen lapsen ja nuoren tunnemuistiin 

ja voi kantaa nuorta myöhemmissä turvattomuuden hetkissä (Salovaara & Honkonen, 2011, 

21). 

Turvallisuuden tunteen kokemisella on niin suuri merkitys lapsen ja nuoren elämässä, että sen 

mahdollistuminen on haluttu huomioida myös laissa. Siinä määritellään, että kaikilla oppilailla 

on oikeus turvalliseen koulunkäyntiin ja opiskeluympäristöön (Perusopetuslaki 628/1998, 7. 

luku 29§). Koska turvallisuuden tunne mahdollistaa oppilaan kasvamisen tasapainoiseksi sekä 

oppimisen ja osallistumisen koulun arkeen, on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen oppilas voi 

tuntea olonsa turvalliseksi koulussa. Tutkimustietoa koulujen turvallisuuteen vaikuttavista te-

kijöistä, koulun henkilökunnan käsityksistä koulujen turvallisuudesta ja oppilaiden kokemuksia 

koulun turvallisuudesta tarvitaan. Tässä tutkimuksessa selvitetään koulun henkilökunnan näke-

myksiä koulujen turvallisuudesta, koska koulun henkilökunnalla on suuri merkitys koulun tur-

vallisuuden luomisessa. Lapsen ja nuoren turvallisuudesta huolehtimisen voidaan nähdä olevan 

kasvattajan tärkein tehtävä. Koulun ja sen henkilökunnan tarjoama turvallisen kasvuympäristön 

merkitys korostuu erityisesti niissä tilanteissa, kun lapsen ja nuoren oma kotiympäristö on tur-

vaton. (Junela-Koponen & Koponen, 2005, 105,106.) Ei siis ole yhdentekevää, mitä koulujen 

henkilökunta käsittää koulun turvallisuudella ja mistä turvallisuuden osa-alueiden näkökul-

masta he tarkastelevat turvallisuutta. 
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Aikaisemmat tutkimukset oppilaitosten turvallisuudesta ovat keskittyneet tarkastelemaan tur-

vallisuutta fyysisestä näkökulmasta, esimerkiksi paloturvallisuutta, mutta oppilaitosten henki-

lökunnan turvallisuuteen liittyvää osaamista on toistaiseksi tutkittu vähän, jos lainkaan (Lind-

fors, 2012, 14). Virta ym. (2012, 121) tutkivat vuonna 2009, mistä asioista oppilaiden turvalli-

suuden tunne koulussa syntyy. Tutkimukseen osallistui 670 turkulaista viidesluokkalaista. Tut-

kimustulokset viittaavat siihen, että koulussa koettu turvallisuuden tunne rakentuu monista te-

kijöistä. Virta ym., jakavat nämä tekijät ”sekä kouluyhteisön sisäiseen toimintakulttuuriin, sen 

ulkopuoliseen maailmaan, että yksilötason ominaisuuksiin.”  (Virta ym., 2012, 120, 124.) Tut-

kimustulosten antaessa suuntaa, että koulussa koettu turvallisuus rakentuu useista tekijöistä, on 

tärkeää selvittää, mitä koulun henkilökunta käsittää turvallisuudella ja mitä he tarkoittavat pu-

huessaan koulun ja oppilaiden turvallisuudesta. Tutkimustulosten avulla koulun henkilökunnan 

osaamista ja opettajankoulutusta voidaan kehittää turvallisuuden osalta. 

Pro gradu -tutkielmassani haluan selvittää, minkälaisia käsityksiä koulun henkilökunnalla on 

koulun turvallisuudesta. Haluan selvittää, korostuuko koulun henkilökunnan vastauksissa jokin 

turvallisuuden osa-alueista: psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen tai pedagoginen. Lisäksi tutki-

mukseni tavoitteena on selvittää, mitkä asiat koulun henkilökunnan käsitysten mukaan edistä-

vät turvallisuutta koulussa ja mitkä asiat puolestaan heikentävät sitä. Tutkimuskysymykseni 

ovat: 

1. Mitkä turvallisuuden osa-alueet korostuvat koulun henkilökunnan vastauksissa? 

2. Mitä koulun turvallisuutta edistäviä ja heikentäviä tekijöitä koulun henkilökunta tuo esille? 

Koulun henkilökuntaan kuuluu lukuisia eri työnkuvan omaavia henkilöitä muun muassa reh-

tori, opettaja, koulunkäynninohjaaja, siistijä, keittäjä ja vahtimestari. Tässä tutkimuksessa kou-

lun henkilökunnalla tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka työskentelevät koulussa lasten kanssa. 

Tutkimukseen osallistui luokanopettajia, aineenopettajia, erityisopettajia, erityisluokanopetta-

jia, koulunkäynninohjaajia, kouluavustajia ja puheterapeutteja. Tutkimuksen aineisto on kerätty 

kyselylomakkeen avulla. Tutkimukseen osallistujilla oli mahdollisuus vastata vapaasti ja omin 

sanoin kysymyksiin. Avoimet vastaukset mahdollistavat sen, että tutkittavien oma näkemys 

koulujen turvallisuudesta tulee esille. 
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2. Teoreettinen viitekehys 

Tarkastelen turvallisuutta aluksi yleisesti käsitteenä ja tunteena. Esittelen, mitä turvallisuudella 

ja turvallisuuden tunteella tarkoitetaan eri lähteiden mukaan. Tämän jälkeen siirryn tarkastele-

maan yksilön turvallisuutta tunteena. Erityisenä tarkastelun kohteena on turvallisuuteen vaikut-

tavat tekijät koulukontekstissa, sillä pro gradu -tutkielmani tavoitteena on selvittää koulun hen-

kilökunnan käsityksiä koulun turvallisuudesta. Turvallisuudesta puhuttaessa ei voida ohittaa 

turvattomuuden käsitettä, joten esittelen muutamia näkökulmia turvattomuuteen. Yksilön tur-

vallisuuden tunteesta etenen tarkastelemaan turvallisuutta ryhmässä, sillä toimintaan koulussa 

liittyy useimmiten ryhmä ja ryhmätilanteet. Tämän jälkeen esittelen oppimisympäristöjen tur-

vallisuutta neljästä eri näkökulmasta: fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja pedagogisesta. 

2.1 Turvallisuus käsitteenä 

Turvallisuuden käsitettä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta: elämälle välttämättö-

mänä perustana, jokaiselle kuuluvana ihmisoikeutena, sosiaalisena arvona sekä suhteellisena ja 

subjektiivisena kokemuksena. Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että turvallisuus on ihmisen 

peruspyrkimys (Niemelä 2000, 22; Ahtola, 2016, 18; Uusikylä, 2006b, 46). Se on siis inhimil-

lisen elämän edellytys ja perusta (Karppinen & Pihlava, 2016, 120). Turvallisuuden tunteella 

on perustavanlaatuinen merkitys ihmisen elämälle. Tämän vuoksi turvallisuudella on inhimil-

linen arvo (Niemelä, 2000, 22). Turvallisuuden inhimillistä arvoa kuvaa myös se, että turvalli-

suus on määritetty Maslowin tarvehierarkiassa yhdeksi ihmisen viidestä perustarpeesta (Mas-

low, Frager & Fadiman, 2007, 60). Turvallisuuden ollessa inhimilliselle elämälle välttämätöntä, 

sen horjumisella on seurauksia. Jos turvallisuus on uhattuna, ihmisellä ei ole voimavaroja to-

teuttaa itseään aidosti (Mertanen, 2013, 21). 

Koska turvallisuus on elämälle välttämätön perusta, sen voidaan ajatella olevan kaikille kuu-

luva oikeus. Turvallisuuden tunteen kokeminen nähdään humanistisessa turvallisuuskäsityk-

sessä modernina ihmisoikeutena. (Niemelä, 2000, 22.) Myös Waitinen (2012, 43) tarkastelee 

turvallisuutta ihmisoikeutena: hänen mukaansa turvallisuus on kaikille kuuluva arvo. Inhimil-

lisen arvon lisäksi turvallisuus voidaan nähdä sosiaalisena ihmissuhteisiin liittyvänä ihmissuh-

deturvallisuutena. Turvallisuudella on siis myös sosiaalinen arvo. Ihmissuhteisiin liittyvä tur-

vallisuuden tunne voi järkkyä esimerkiksi perheväkivallan tai koulukiusaamisen seurauksena. 

(Niemelä, 2000, 22–29.) 
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Turvallisuuden käsite ei ole joko tai; turvallinen tai turvaton, sillä turvallisuus on suhteellista, 

ei absoluuttista (Laitinen, 2003, 34). Turvallisuuden tunteen suhteellisuus tulee esille siinä, että 

samassa tilassa olevien yksilöiden turvallisuuden tunteet voivat poiketa toisistaan. Myös Aalto 

(2002, 6) tunnistaa turvallisuuden suhteellisuuden: se on emootio, joka voi olla olemassa riip-

pumatta ympäristön tilasta. Pentti (2003, 60) näkee asian toisin: hänen mukaansa subjektiivinen 

turvallisuus on yksilön tai yhteisön kokemaa turvallisuutta, joka on perusteltavissa todellisella 

tilanteella. Niemelä (2000, 21) tarkastelee turvallisuuden tunnetta Aallon ja Pentin välissä; hän 

näkee turvallisuuden olevan subjektiivinen tila, jota voidaan tarkastella myös ulkoapäin. Lind-

fors (2012, 12) on Niemelän (2000) kanssa samoilla linjoilla. Lindforsin (2012, 12) mukaan 

turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat niin ympäristö kuin yksilön kokemukset ympäristöstään. 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on, että turvallisuus on inhimilliselle elämälle välttämätön 

perusta ja jokaiselle kuuluva ihmisoikeus. Lisäksi tässä tutkimuksessa turvallisuus nähdään Lai-

tisen (2003) ja Niemelän (2000) tavoin suhteellisena, henkilökohtaisena kokemuksena ympä-

ristöstä. Lindforsin (2012) tavoin tutkimuksessa tunnistetaan ympäristön vaikutus turvallisuu-

den tunteeseen. Tutkimuksessa tarkastellaan koulun henkilökunnan käsityksiä turvallisuudesta 

eli minkälaiset asiat heidän näkemystensä ja kokemustensa perusteella vaikuttavat koulujen 

turvallisuuteen. Turvallisuuden subjektiivisuuden ja suhteellisuuden vuoksi koulun henkilö-

kunnan näkemykset koulun turvallisuudesta eivät ole ehdottomia totuuksia koulujen turvalli-

suudesta. Koska tutkin opettajien ja koulun muun henkilökunnan käsityksiä koulun turvallisuu-

desta, tarkastelen turvallisuuden käsitettä kouluympäristössä ja määrittelen turvallisuuden kä-

sitteen koulukontekstista käsin. Turvallisuuden sosiaalinen arvo tulee erityisesti esille ryhmän 

turvallisuutta tarkasteltaessa. 

2.2 Yksilön tunne turvallisuudesta ja turvattomuudesta 

Hurme & Kyllönen (2014, 24) määrittelevät yksilön kokeman turvallisuuden tunteen olevan 

myönteinen käsitys nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Sen lähtökohtana ovat koskemattomuus, 

oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, ystävällisyys ja kunnioitus (Pentti, 2003, 27). Turvalli-

suus voidaan ajatella olevan tila, jossa ihmisen minuutta uhkaavia tekijöitä on mahdollisimman 

vähän. Tällaiset tekijät voisivat ilmaantuessaan synnyttää pelkoa, häpeää, syyllisyyttä tai arvot-

tomuuden tunnetta. (Aalto, 2002, 6.) Yksilön kokema turvallisuuden tunne ensimmäisinä elin-

kuukausina on nähty olevan yksilön identiteetin perusta. Lapsena saatu hyvä hoito tukee lapsen 
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luottamusta elämään ja sen avulla lapsi saa käsityksen elämästä elämisen arvoisena. Tätä kut-

sutaan perusturvallisuudeksi, joka rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten 

kanssa. (Lahikainen, 2000, 63–64.) 

Koulukontekstissa turvallisuus rakentuu hyväksytyksi tulemisesta ja kokemuksesta, että mitään 

pahaa ei tapahdu. Turvallisuuden tunne on voimavara ja se näyttäytyy koulussa hyvänä olona. 

Turvallisuuden tunne edellyttää siis, että koulunkäynti voi toteutua ilman akuuttia pelkoa siitä, 

että jotain ikävää tapahtuu (Virta ym., 2012, 124). Toisaalta turvallisuuden tunteen syntymiseen 

ei riitä, että uhkat ovat poissa, vaan syvemmässä merkityksessä turvallisuus on tietoisuutta hy-

väksytyksi tulemisesta (Aalto, 2002, 6). Hyväksytyksi tuleminen tarkoittaa siis hyväksytyksi 

tulemista omana itsenään. Turvallisessa koulussa oppilas voi kokea olevansa hyväksytty ja ar-

vostettu riippumatta siitä, miten hän koulussa menestyy (Uusikylä, 2006a, 19). Kun oppilas 

kokee tulevansa hyväksytyksi, hän kokee olonsa turvalliseksi. Oppilaan näkökulmasta turvalli-

suus näyttäytyy tunteena ja kokemuksena siitä, että koulussa on hyvä olla (Salovaara & Hon-

konen, 2011, 8). Turvallisuuden tunteen kokeminen mahdollistaa kohtaamaan kouluarjen mu-

kanaan tuomat asiat. Turvallisuuden tunne on voimavara, joka esiintyessään vapauttaa energiaa 

kuormituksesta inhimillisen elämän tarpeisiin (Pentti, 2003, 5). Oppilaan kokema turvallisuu-

den tunne lisää oppilaan luottamusta itseensä ja valmiuksia kohdata eteen tulevia ongelmia (Ne-

valainen, 2016, 295). Toisaalta turvallisuuden tunteen ylläpitäminen edellyttää erilaisten uhkien 

ja riskien hallintaa (Niemelä, 2000, 22). 

Oppilaan turvallisuuden tunteen syntyminen ei tapahdu hetkessä, vaan se vie aikaa (Salovaara 

& Honkonen, 2011, 11). Turvallisuuden tunteen syntymisen jälkeenkin turvallisuuden tunne on 

koko ajan muuttuvainen, sillä turvallisuuden tunne ei ole staattinen tila (Laitinen, 2003, 34). 

Koska turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa vahvasti kokemus hyväksytyksi tulemisesta, on op-

pilaan ympärillä olevilla ihmisillä suuri merkitys. Oppilaan itsensä lisäksi turvallisuuden tun-

teen syntymisprosessiin tarvitaan toisia oppilaita, opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa. 

Koska turvallisuus ei ole pysyvä tila ja siihen vaikuttavat ympärillä olevat ihmiset, tarvitaan 

pitkäjänteistä ja tavoitteellista yhteistyötä. (Salovaara & Honkonen, 2011, 11–12.) 

Turvallisuus voidaan nähdä olevan myös turvattomuuden poissaoloa (Lindfors, 2012, 12). Siksi 

turvallisuuden tunnetta tarkasteltaessa ei voida ohittaa turvattomuuden käsitettä. Niemelä 

(2000, 21,23) määrittelee turvattomuuden käsitteen tarkoittavan turvallisuuden vajetta. Kuten 

turvallisuuskin, myös turvattomuus ja sen kokeminen on subjektiivinen tila. Lahikaisen (2000, 
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87) mukaan turvattomuuden kokemuksen subjektiivisuuden vuoksi turvattomuuden kokemuk-

sia voidaan jakaa vain keskustelun sallimissa rajoissa. Turvattomuuden kokemuksen subjektii-

visuudesta huolimatta turvattomuutta voidaan tarkastella myös objektiivisesti (Niemelä, 2000, 

23). Turvattomuuden kokemus kuvaa Lahikaisen (2000, 62) mukaan yksilön maailmasuhdetta. 

Turvattomuuden tunteen kokeminen ja tunteen määrä vaihtelevat (Davies & Martin, 2014, 

244). Yksilöstä ja tilanteesta riippuen turvattomuus näyttäytyy erilaisina pelkoina, huolestunei-

suutena ja psykosomaattisena oirehdintana. Riski, uhka, vaara ja pelko ovat turvattomuuden 

lähikäsitteitä. Uhkan käsitteellä tarkoitetaan yleensä jotain epämääräistä tulevaisuudessa olevaa 

ei-toivottua asiaa. Vaara on puolestaan konkreettinen ja se voi olla objektiivisesti havaittavissa. 

Pelolla tarkoitetaan usein normaalia reaktiota uhkaan, joka on joko todellinen tai kuviteltu. 

(Niemelä, 2000, 21,23,24.) Pelon tunteella on tärkeä tehtävä: suojella (Kokkonen, 2010,11). 

Turvattomuus voidaan siis ajatella olevan jonkin sellaisen kohtaamista, minkä edessä tunnetaan 

avuttomuutta ja neuvottomuutta (Lahikainen, 2000, 69). Turvattomuuden tunne kuluttaa yksi-

lön elämiseen tarvittavia voimavaroja (Pentti, 2003, 5). 

2.3 Turvallisuus ryhmässä 

Seuraavaksi tarkastelen turvallisuuden tunteen muotoutumista ryhmässä. Ryhmän yhteisesti ja-

kamaa tunnetta ryhmässä vallitsevasta turvallisuudesta kutsutaan ryhmän turvallisuuden tun-

teeksi. Se on yksi keskeisimmistä tekijöistä oppilaiden opiskelun ja kouluviihtyvyyden kan-

nalta. (Hurme & Kyllönen, 2014, 32–33.) Ryhmärooleilla, koulussa koetulla yhteenkuuluvuu-

den tunteella, sekä koulu- ja luokkayhteisön dynamiikalla on keskeinen rooli kaikkien yhtei-

söön kuuluvien hyvinvointiin (Virta ym., 2012, 122). Ryhmän turvallisuuteen vaikuttavien te-

kijöiden ymmärtäminen on erityisen tärkeää, sillä lapset viettävät ryhmässä suurimman osan 

koulupäivästään. Turvallisuuden tunne ryhmässä rakentuu neljästä osa-alueesta: yksilön koke-

masta turvallisuuden tunteesta, aikuisen kyvystä johtaa ryhmän toimintaa, sekä henkisestä ja 

fyysisestä turvallisuudesta. Yksilön kokeman turvallisuuden tunteen subjektiivisuuden vuoksi 

samassa ryhmässä olevien jäsenten turvallisuuden tunteen kokeminen voi poiketa toisistaan, 

sillä turvallisuuden tunteen kokemiseen vaikuttavat yksilön oma persoona ja hänen aikaisem-

mat kokemuksensa (Hurme & Kyllönen, 2014, 32–33). Aalto (2002, 6) puolestaan näkee ryh-

män turvallisuuden tunteen syntymisen tapahtuvan viiden komponentin avulla. Ensimmäinen 

on luottamus, joka tarkoittaa sekä luottamista toisiin että luotettavana olemista. Turvallisuuden 

tunne syntyy, kun luottamus on molemminpuolista. Toinen komponentti on hyväksyntä. Haa-
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voittuvaksi alistuminen on Aallon (2002) mukaan kolmas turvallisuuden komponentti. Kun yk-

silö kokee ryhmän turvalliseksi, hän uskaltaa olla avoin. Avoimuus synnyttää luottamusta, mikä 

edelleen lisää turvallisuuden tunnetta. Neljäs turvallisuuden osatekijä on tuen antaminen, jolla 

yksilö viestii toiselle luottamusta. Sitoutuminen on turvallisuuden viides komponentti. Sitoutu-

misella osoitetaan, että yksilö on halukas saavuttamaan ryhmän kanssa päämäärän yhteistyöllä. 

(Aalto, 2002, 6–7.) Ryhmään kuulumisen tunne ja ryhmän tavoitteisiin ja arvoihin sitoutumi-

sesta käytetään käsitettä yhteisyyden tunne (Uusikylä, 2006b, 17). 

Janhusen (2013, 80) väitöskirjatutkimuksessa selvisi, että oppilaat kokivat vahvasti turvallisuu-

den tunnetta kuuluessaan kaveriporukkaan. Yksinäisyys nähtiin puolestaan pelkoa herättävänä 

ja negatiivisena asiana. (Janhunen, 2013, 80.) Virran ym. (2012, 123) tutkimustulokset ovat 

samansuuntaisia: yksi suurimmista viidesluokkalaisten peloista oli yksinäisyys ja kavereiden 

hylkäämäksi tuleminen. Yksin jäämisen pelko ilmeneekin usein juuri sosiaalisissa tilanteissa 

(Søndergaard, 2012, 360). Turvallista kouluympäristöä rakennetaankin luomalla luokkaryh-

missä yhteenkuuluvuuden tunnetta (Salovaara & Honkonen, 2011, 41). Yhteisöllisyys parantaa 

kouluviihtyvyyttä ja lisää turvallisuutta koulussa (Salovaara & Honkonen, 2011, 41; Hurme & 

Kyllönen, 2014, 43). Hurmeen ja Kyllösen (2014, 43) mukaan oppimisympäristössä yhteisölli-

syys on halua toimia yhdessä toisia tukien, jotta turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö mah-

dollistuu ja toiminta tulisi tapahtua pakottamatta. Salovaara ja Honkonen (2011, 41, 68) tarkoit-

tavat yhteisöllisyydellä yksilön ja ryhmän tunnetta siitä, että koulussa on hyvä olla ja kaikilla 

on mahdollisuus osallistua yhteiseen toimintaan. Oppilaiden osallisuus luo edelleen turvalli-

suuden tunnetta. (Salovaara & Honkonen, 2011, 41, 68.) Turvallisuuden kannalta on tärkeää, 

että sekä oppilaat että koulun henkilökunta voivat tuntea kuuluvansa ryhmään (Uusikylä, 

2006b, 52). Hurmeen ja Kyllösen (2014, 33) mukaan ryhmän turvallisuuden tunnetta voidaan 

arvioida havaintojen ja kyselyjen avulla. Ryhmän turvallisuuteen on tärkeää kiinnittää huo-

miota, sillä turvallisessa ryhmässä yksilön parhaimmat puolet nousevat esiin ja itsetunto vah-

vistuu (Aalto, 2002, 8). 

2.4 Oppimisympäristön turvallisuus 

Oppilaitosten turvallisuus on turvattu laissa. Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen kou-

lunkäyntiin ja opiskeluympäristöön (Perusopetuslaki 628/1998, 7. luku 29§). Turvallinen kou-

luympäristö taataan järjestyssäännöillä. Jokaisessa koulussa opetuksen järjestäjällä on velvolli-

suus hyväksyä järjestyssäännöt, joiden avulla edistetään turvallisuutta ja viihtyvyyttä koulussa. 
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Lisäksi koulun opettajilla ja rehtoreilla on velvollisuus ilmoittaa oppilaan huoltajalle koulussa 

tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä tai kiusaamisesta. Ilmoitus tulee tehdä sekä syylli-

sen huoltajille että häirinnän, kiusaamisen tai väkivallan kohteena olevan oppilaan huoltajille 

(Perusopetuslaki 628/1998, 7. luku 29§.) Turvallinen opiskeluympäristö muodostuu neljästä 

ulottuvuudesta: psyykkisestä, sosiaalisesta, fyysisestä ja pedagogisesta ulottuvuudesta (Hurme 

& Kyllönen, 2014, 28). Perusopetuksen järjestäjällä on velvollisuus huolehtia, että jokaisella 

oppilaalla on turvallinen opiskeluympäristö (Granskog ym., 2018, 8).  Kouluterveydenhuollon 

tulee huolehtia kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta, sekä niiden edistämi-

sestä. Lisäksi kouluterveydenhuollon tulee seurata kouluyhteisön hyvinvointia kolmen vuoden 

välein. (Terveydenhuoltolaki /1326/2010, 16§.) 

Fyysinen ympäristö, psyykkiset tekijät ja sosiaaliset suhteet muodostavat kokonaisuuden, jossa 

oppiminen ja opiskelu tapahtuu. Tätä kokonaisuutta kutsutaan oppimisympäristöksi. (Uusikylä, 

2006a, 11.) Hyvän oppimisympäristön tunnusmerkkejä ovat oppilaan kokema turvallisuuden 

tunne ja yleinen turvallisuus. Turvallisessa oppimisympäristössä oppilaat voivat tuntea olonsa 

hyväksi sekä fyysisesti että psyykkisesti, ja heillä on mahdollisuus toimia vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa. Hyvässä oppimisympäristössä ilmapiiri on kannustava ja tulevaisuuteen kat-

sova. (Lindfors, 2012, 12–16.) Piispanen (2008) on tutkinut väitöskirjassaan Hyvä oppimisym-

päristö. Oppilaiden, vanhempien ja opettajien hyvyyskäsitysten kohtaaminen peruskoulussa 

erään suomalaisen koulun opettajien, oppilaiden ja heidän vanhempiensa käsityksiä hyvästä 

oppimisympäristöstä. Sekä oppilaiden, opettajien että oppilaiden vanhempien vastauksissa hy-

vän oppimisympäristön keskeisimmäksi tekijäksi nousi turvallisuus. Oppilaat määrittelivät hy-

vän oppimisympäristön tunnusmerkeiksi sen, että siellä on hyvä ja turvallinen olla, siellä viih-

tyy ja oppii. Vanhemmat korostivat vastauksissaan psyykkisen ja fyysisen turvallisuuden mer-

kitystä hyvässä oppimisympäristössä. Opettajat tarkastelivat oppimisympäristön turvallisuutta 

pedagogisesta turvallisuudesta käsin. He määrittelivät hyväksi oppimisympäristöksi oppimis-

ympäristön, jossa on hyvä ja turvallinen olo ja mahdollisuus työskennellä turvallisesti niin opet-

tajana, kasvattajana kuin oppilaana.  (Piispanen, 2008, 122, 169–175.) Hyvässä oppimisympä-

ristössä turvallisuuden kaikki osa-alueet, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja pedagoginen ovat 

edustettuina. 

Kasvu- ja oppimisympäristön turvallisuus voidaan jakaa fyysiseen ja henkiseen turvallisuuteen. 

Henkisen turvallisuuden jakautuu edelleen sosiaaliseen, psyykkiseen ja pedagogiseen turvalli-
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suuteen, (Hurme & Kyllönen, 2014, 28–29; Piispanen 2014, 176.) Fyysisen ja pyykkisen tur-

vallisuuden osa-alueet muodostavat kokonaisuuden (kuvio 1), jonka pohjalta syntyy yksilön 

kokema emotionaalisen turvallisuuden tunne (Hurme & Kyllönen, 2014, 29). Seuraavaksi käyn 

läpi fyysisen, sosiaalisen, psyykkisen ja pedagogisen turvallisuuden ilmentymiä oppimisympä-

ristöissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1 mukaillen Hurme & Kyllönen, 2014, 28. 

2.4.1 Oppimisympäristön fyysinen turvallisuus 

Fyysinen turvallisuus kattaa sekä tilaan liittyvät turvallisuustekijät että fyysisen koskematto-

muuden. (Hurme & Kyllönen, 2014, 28, Piispanen, 2008, 176.) Tilaan liittyviä turvallisuuste-

kijöitä ovat erilaiset tilaratkaisut: tilan käyttö, kalusteet ja välineet, sekä niiden sijainti ja käyttö 

ja esillä olevat säännöt ja ohjeet. Valvonta, esimerkiksi välitunneilla sisältyy fyysiseen turval-

lisuuteen. (Hurme & Kyllönen,2014, 28.) Tilaratkaisujen lisäksi oppimisympäristön fyysinen 

turvallisuus kattaa myös rakennetun ja luonnonympäristön (Nuikkinen, 2005, 14). Fyysinen 

koskemattomuus on tärkeä osa fyysistä turvallisuutta. Louhela-Risteelä (2016, 26) pitää kos-

kettamista tärkeänä osana lasten kasvatusta, sillä lapsella on oikeus toisen ihmisen läheisyyteen, 

jonka Louhela-Risteelä näkee olevan yksi ihmisen perustarpeista. Fyysisellä läheisyydellä osoi-

tetaan usein välittämistä ja huolenpitoa, mikä lisää turvallisuudentunnetta (Granskog ym., 2018, 
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8).  Koskettamista itsessään ei tulisi siis nähdä negatiivisena asiana, vaikkakin kosketus opet-

taja-oppilassuhteessa on ristiriitaisia tunteita herättävä asia. Laissa ei ole määritelty kosketta-

miseen liittyviä raameja silloin, kun koskettaminen on kasvatuksen ja opetuksen väline, minkä 

Louhela-Risteelä näkee ongelmallisena. (Louhela-Risteelä, 2016, 26.) Fyysisessä läheisyy-

dessä on tärkeää huomioida kulttuuriset- ja yksilökohtaiset rajat. Opetustilanteisiin, esimerkiksi 

liikunnassa ja käsitöissä kuuluu toisten koskettaminen. Näissä tilanteissa on ensiarvoisen tär-

keää huolehtia, että kosketuksen kohde ei koe kosketusta kiusallisena tai epämiellyttävänä, eikä 

kosketus seksualisoidu. Koska fyysiseen läheisyyteen liittyy henkilökohtaiset rajat, tulee opet-

tajan olla sensitiivinen tilanteissa, joissa fyysinen kosketus voisi olla mahdollista. (Granskog 

ym., 2018, 8.) 

2.4.2 Sosiaalinen turvallisuus oppimisympäristössä 

Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristöjen määrittelyt poikkeavat hieman toisistaan. Hur-

meen & Kyllösen (2014, 29) määritelmän mukaan sosiaaliseen oppimisympäristöön lukeutuvat 

osallisuuden ja ryhmään kuulumisen käsitteet, sekä sosiaaliset taidot. Hurme & Kyllönen sisäl-

lyttävät vuorovaikutuksen psyykkiseen oppimisympäristöön, kun taas Waitinen (2012, 59) nä-

kee vuorovaikutuksen sisältyvän sosiaaliseen oppimisympäristöön. Määrittelen psyykkisen ja 

sosiaalisen oppimisympäristön Hurmeen & Kyllösen (2014) ajatuksia mukaillen. Sosiaalinen 

turvallisuus pitää sisällään mahdollisuuden kehittyä omaksi yksilölliseksi persoonaksi yhtei-

sössä, ryhmään kuulumisen, osallisuuden kokemuksen ja sosiaaliset taidot, joihin sisältyvät esi-

merkiksi anteeksi pyytäminen, asioiden jakaminen, oman mielipiteen esille tuominen ja tuntei-

den tunnistaminen. Lisäksi sosiaaliseen turvallisuuteen kuuluu onnistumisiin ja epäonnistumi-

siin suhtautuminen, sekä toisista välittäminen ja toisten auttaminen (Hurme & Kyllönen, 2014, 

28–29, 31.) Oppiessaan sosiaalisia taitoja oppilaan itsevarmuus lisääntyy, mikä edesauttaa so-

siaalisten suhteiden luomista. Kun oppilas solmii sosiaalisia suhteita, hyväksytyksi tuleminen 

ryhmän sisällä lisääntyy, jolloin ryhmän turvallisuuden tunne kasvaa. (Janhunen, 2013, 30.) 

Osallisuus ja yhteisöllisyys synnyttävät myös yksilön turvallisuuden tunteen (Salovaara & Hon-

konen, 2011, 12). 

Nuikkinen (2005, 14) sisällyttää oppimisympäristön sosiaalisiin tekijöihin koulun toimintakult-

tuurin. Oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin pohjalla on oppilaitoksen toimintakulttuuri. Toi-

mintakulttuuri on toimintayksikön, esimerkiksi oppilaitoksen, rakenteiden ja olosuhteiden 
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muodostavan kehyksen sisällä tapahtuvaa toimintaa. Tämä toiminta on edelleen yksikössä toi-

mivien jäsenten työtä, jonka kautta yksikön tavoitteet ja odotukset toteutuvat. (Hurme & Kyl-

lönen, 2014, 26.) Lisäksi toimintakulttuuriin kuuluvat säännöt, käyttäytymismallit, arvot ja pe-

riaatteet (Saulio, 2005, 20). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa toimintakulttuuriin 

määritellään kuuluvaksi työtä ohjaavat normit ja tavoitteet, johtaminen sekä työn organisointi, 

suunnittelu ja toteuttaminen, yhteisön osaaminen ja kehittäminen, pedagogiikka ja ammatilli-

suus sekä vuorovaikutus, ilmapiiri ja oppimisympäristöt (POPS, 2014, 26). Turvallisuuskult-

tuuri puolestaan rakentuu oppilaitoksessa toimivien keskinäisestä vuorovaikutuksesta, yksilöi-

den turvallisuuskäsityksistä, arvoista, asenteista ja rooleista sekä oppilaitoksen säännöistä, nor-

meista, ilmapiiristä ja toimintamalleista. (Lindfors, 2012, 16–22.) Turvallisuuskulttuuri ei siis 

ole vain sääntöjä ja toimintaa, vaan se on syvempää; osin tiedostettua ja opittua, osin tiedosta-

matonta. Turvallisuuskulttuuri tulee esille arvoissa, asenteissa ja toiminnassa. Se vaikuttaa 

kaikkien turvallisuuteen. (Waitinen, 2011, 51, 53–54.) Voidaan ajatella, että turvallinen oppi-

misympäristö rakentuu oppilaitoksen turvallisuuskulttuurin pohjalta (Lindfors, 2012, 16). Sa-

lovaaran ja Honkosen (2011, 8) mukaan turvallisuuden huomioiminen tapahtuu ennen kaikkea 

ajattelu- ja toimintatapojen kautta. 

Kokoavasti voidaan todeta, että sosiaaliseen oppimisympäristöön kuuluvat erilaiset ihmissuh-

teisiin vaikuttavat tekijät ja oppimista tukevat verkostot, kuten opettajat ja koulun henkilökunta, 

oppilaan lähipiiri, oppilas- ja opiskelijahuolto sekä terveydenhuolto ja sosiaalitoimi (Waitinen, 

2012, 59). Piispasen (2014, 176) mukaan sosiaalisessa ja psykologisessa oppimisympäristössä 

turvallisuus näyttäytyy henkisenä hyvänä olona, välittämisen kokemisena ja hyväksytyksi tule-

misen kokemisena. 

2.4.3 Psyykkinen turvallisuus oppimisympäristössä 

Psyykkinen oppimisympäristö muotoutuu puolestaan oppilaan kognitiivisista ja emotionaali-

sista tekijöistä (Waitinen, 2012, 59). Hurmeen & Kyllösen (2014, 28–29) mukaan vuorovaiku-

tukseen ja ilmapiiriin liittyvät asiat ovat keskeinen osa psyykkistä turvallisuutta. Opettajalla on 

suuri vaikutus psyykkisen oppimisympäristön luomisessa (Waitinen, 2012, 59). Hurmeen ja 

Kyllösen (2014) mukaan aikuisella on mahdollisuus vaikuttaa ryhmässä koettuun turvallisuu-

den tunteeseen ennakoimalla turvallisuutta heikentäviä tekijöitä ja ehkäisemällä niiden esiin 

tulemista. Heidän mukaansa on tärkeää muistaa, että aikuinen on vastuussa luokassa tapahtu-

vasta toiminnasta. (Hurme & Kyllönen, 2014, 40). Kokkonen (2010) on Hurmeen ja Kyllösen 
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kanssa samoilla linjoilla. Hänen mukaansa opettaja on aikuinen, johon oppilaat voivat turvata. 

(Kokkonen, 2010, 107.) Psyykkisen turvallisuuden kannalta on tärkeää, että aikuisten toiminta 

on johdonmukaista, tunteiden ilmaisu on sallittua ja tilanteet ovat ennakoitavissa. (Hurme & 

Kyllönen, 2014, 28–29.) Barrett (2010, 11) toteaakin, että aikuisen toiminta vuorovaikutusti-

lanteissa antaa esimerkkiä oppilaille, miten turvallinen oppimisympäristö saavutetaan. 

Pohjois-Karjalan LAPE-hankkeessa tutkittiin, mitkä tekijät tekevät lasten päivästä hyvän ja tur-

vallisen lastensa itse kertomana. Lasten kertomuksia kerääntyi yhteensä 438 kappaletta. Kir-

joittajat olivat ala- ja yläkouluikäisiä. Lasten vastauksista koottiin Hyvän päivän- huoneentaulu, 

josta käy ilmi, että eniten lasten vastauksissa esiintyi mainintoja läheisistä ihmisistä. (Frimodig, 

2018, 17–18.) Ei siis ole yhdentekevää, keitä henkilöitä lasten elämässä on mukana. Frimodig 

(2018, 18) pohtiikin Hyvän päivän- huoneentaulun pohjalta, onko lasten mainitsemat asiat, mm. 

turvalliset aikuiset, läsnä lasten päivässä. Myös Piispasen (2008) väitöskirjatutkimuksen tulok-

set ovat samansuuntaisia. Oppilaiden mukaan on tärkeää, että heidän ympärillään on henkilöitä, 

jotka he tuntevat. Mitä pienempien oppilaiden vastauksia tutkittiin, sitä enemmän heidän vas-

tauksissaan korostui tutun aikuisen läsnäolon merkitys. (Piispanen, 2008, 122, 169–175.) Myös 

Virta ym. (2012) toteavat tutkimuksessaan, että oppilaan turvallisuuden tunne edellyttää, että 

hänellä on ympärillään luotettavia ihmisiä, jotka tukevat ja kuuntelevat häntä (Virta ym., 2012, 

26). Kirmanen (2000) havaitsi tutkiessaan 5–6-vuotiaiden lasten pelkoja ja pelon hallintaa, että 

lapsi tarvitsee aikuisen turvaa, sillä lapsilla on rajallinen ja usein riittämätön taito käsitellä asi-

oita kielen avulla. Aikuisen tehtävänä on sanoittaa lapselle vaikeita asioita. Kirmasen mukaan 

lapsia pyritään usein liian aikaisin kannustamaan liialliseen itsenäisyyteen, sillä lapsen tarvit-

sevuutta aikuisia kohtaan ei usein ole helppo tunnistaa ja tunnustaa. Janhusen (2013, 84–85) 

väitöskirjatutkimuksen tuloksissa selviää, että oppilaat kokevat aikuisten, niin opettajien kuin 

vanhempienkin, tehtäväksi luoda ja ylläpitää turvallisuuden tunnetta. 

Hämärin ja Neuvosen (2017, 16) mukaan lasten ja nuorten henkistä turvallisuutta voidaan edis-

tää kouluissa antamalla tilaa keskusteluille, huomioimalla tunteiden merkitys ja rakentamalla 

luottamusta ihmisten välille. Luotettavan aikuisen läsnäolo on oppilaan turvallisuuden tunteen 

kannalta tärkeää. Siksi oppilaiden tulisi voida kääntyä opettajien puoleen nykyistä helpommin 

(Virta ym., 2012, 132). Tutkimukset osoittavat, että aikuisilta saatu tuki edistää turvallisuuden 

tunteen lisäksi lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia (Markkanen, Välimaa & Kan-

nas, 2019). Turvallisuuden tunteen luominen lisää sekä oppilaan että kasvattajan hyvinvointia 

(Hurme & Kyllönen, 2014, 23). Turvallisen aikuisen lisäksi psyykkiseen oppimisympäristöön 

vaikuttavat vuorovaikutus, ilmapiiri ja kiusaamiseen suhtautuminen. Seuraavaksi käsittelen 
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vuorovaikutuksen ja turvallisuuden välistä yhteyttä. Tämän jälkeen käsittelen koulun ja luokan 

ilmapiirin vaikutusta turvallisuuden tunteeseen. Lopuksi tarkastelen kiusaamisen ja turvallisuu-

den tunteen välistä yhteyttä. 

Vuorovaikutus on yksi keskeisimmistä kasvatuksen perustuksista (Hurme & Kyllönen, 2014, 

75). Henkisesti ja fyysisesti turvallinen vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä mahdollistaa 

lapsen kasvamisen omaksi persoonakseen (Junela-Koponen & Koponen, 2005, 105). Voidaan 

ajatella, että suomalaisen peruskoulun perustehtävät: oppimisen mahdollistaminen ja hyvin-

voinnin rakentaminen, mahdollistuvat erityisesti opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuk-

sessa. Opettajan ja oppilaan välisellä vuorovaikutuksella on erityisen suuri merkitys oppilaan 

sosio-psykologiseen hyvinvointiin. (Soini, ym., 2012, 11–12). Siksi oppilaan turvallisuutta ja 

hyvinvointia tarkasteltaessa opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus on yksi keskeisimpiä 

tarkastelun kohteita (Lindfors, 2012, 16). Vuorovaikutuksen kautta kasvattaja luo lapselle kas-

vamisen ja oppimisen kannalta hyvän ilmapiirin. Aikuisella on keskeinen rooli vuorovaikutuk-

sen rakentumisessa. (Hurme & Kyllönen, 2014, 75–76.) Hänellä tulee olla halu oppia tulkitse-

maan kasvatettavan viestejä oikein (Rusanen, 2011, 79). Erityisesti pienempien lasten kohdalla 

kasvattajan on tärkeää osata tehdä tulkintoja lapsen sanattomasta viestinnästä, sillä mitä pie-

nempi lapsi, sitä heikommat edellytykset hänellä on ilmaista itseään sanallisesti (Hurme & Kyl-

lönen, 2014, 79). 

Hyvä vuorovaikutus rakentuu keskinäisestä luottamuksesta, vastapuolen hyväksymisestä ja 

ymmärtämisestä sekä avoimesta ja rehellisestä viestinnästä (Kauppila, 2000, 70–72). Näiden 

lisäksi vuorovaikutuksen rakentumisessa tärkeää on oikeudenmukainen ja tasapuolinen koh-

telu. Vuorovaikutuksen lähtökohtana on kasvattajan ja lapsen kohtaamiset. Erityisesti lapsen ja 

aikuisen ensimmäisessä kohtaamisessa aikuisella tulisi olla mahdollisuus keskittyä lapseen 

niin, että aikaa on riittävästi ja tilanteen turvallisuus on taattu. (Hurme & Kyllönen, 2014, 75–

78, 80.) Kohtaamisiin ja vuorovaikutukseen olisikin hyvä kiinnittää huomiota, sillä onnistu-

neella opettajan ja oppilaan välisellä vuorovaikutuksella on monia positiivisia vaikutuksia op-

pilaan koulunkäyntiin. Kun kasvattajan ja kasvatettavan välille on syntynyt toimiva vuorovai-

kutussuhde, on kasvattajan helpompi puuttua huolta herättäviin asioihin (Salovaara & Honko-

nen, 2011, 23). Lisäksi opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen ollessa turvallisella ta-

solla oppilas saattaa ylittää oman oletetun taitotasonsa. Vastavuoroisesti turvaton vuorovaiku-

tussuhde saattaa johtaa oppilaan alisuoriutumiseen. (Louhela-Risteelä, 2016, 27.) 



 

17 

 

Ilmapiiri on osa psyykkistä oppimisympäristöä (Hurme & Kyllönen, 2014, 29). Koulun ja luo-

kan sosioemotionaalinen ilmapiiri on keskeisessä roolissa oppilaan turvallisuuden tunteen ra-

kentumisessa (Virta ym., 2012, 124; Janhunen, 2013, 83). Sosioemotionaalinen ilmapiiri koos-

tuu kouluyhteisön kiinteydestä, oppilaiden keskinäisistä suhteista, koulun henkilökunnan ja op-

pilaiden välisistä suhteista sekä erityisesti näiden suhteiden synnyttämästä luottamuksesta. 

(Virta ym., 2012,128). Uusikylän (2006a, 17) mukaan luokan ja koulun turvallinen tunneil-

masto sisältää kolme tekijää: tunne yhteisyydestä, ihmisten hyvät keskinäiset välit ja oppilaiden 

ja opettajien kokema turvallisuuden tunne. Yhteisyyden tunne syntyy, kun ihmisellä on tunne 

ryhmään kuulumisesta. Hyväksytyksi tulemisen kokemus ja tunne ryhmään kuulumisesta ovat 

ihmisten perustarpeita. (Uusikylä, 2006a, 17.) Koulun henkilökunnan luottamus oppilaisiin, 

sekä opettajien tarjoamat osallistumismahdollisuudet oppilaille lisäävät positiivista ilmapiiriä, 

jolloin oppilaat voivat hyvin (Hurme & Kyllönen, 2014, 47). Janhusen (2013) laadullinen tut-

kimus selvitti, mistä asioista oppilaiden hyvinvointi koulussa rakentuu. Tutkimuksen aineisto 

koostui 461 8.- ja 9.-luokkalaisten oppilaiden kirjoituksista. Kirjoitukset toteutettiin vuosina 

2007–2009 neljässä etelä-savolaisessa peruskoulussa. Tutkimuksessa selvisi, että oppilaiden 

mukaan turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa luokan ilmapiiri. Oppilaiden mielestä opettajilla on 

merkittävä rooli luokan ilmapiirin luomisessa. Oppilaat myös toivoivat opettajilta aktiivisem-

paa puuttumista esimerkiksi oppilaiden välisiin suhteisiin. (Janhunen, 2013, 83). 

Myönteinen ilmapiiri lisää sekä oppilaiden että koulun henkilökunnan viihtyvyyttä ja turvalli-

suutta (Kansanen, 1991, 86). Sigfrids (2009, 93) näkee ilmapiirillä olevan keskeinen merkitys 

myös työrauhan saavuttamisessa. Kaikkia kunnioittava ja arvostava ilmapiiri on hänen mu-

kaansa edellytys työrauhalle. Salovaara & Honkonen (2011, 11) pitävät työrauhaa merkkinä 

turvallisuudesta. Myös Junela-Koposen ja Koposen (2005, 106) mielestä työrauhasta huolehti-

minen viestii oppilaille välittämistä ja sitä, että heitä pidetään arvokkaina. Työrauhaan vaikut-

tavat sekä oppilaat että koulun henkilökunta omalla käytöksellään. Kouluissa on tärkeää kar-

toittaa yhteiset säännöt yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaiden tehtävänä on noudattaa sääntöjä, 

ja opettajilla sekä koulun muulla henkilökunnalla on velvollisuus huolehtia, että oppilaat nou-

dattavat sääntöjä. Mikäli sääntörikkomuksia tapahtuu, on koulun henkilökunnalla oltava yhtei-

set toimintatavat reagoida sääntörikkomuksiin. (Sigfrids, 2009, 93–98.) Myönteinen ilmapiiri 

on yhteydessä kiusaamattomuuteen (Salmivalli, 2016, 92). Suhtautuminen kiusaamiseen on 

yksi keskeinen psyykkiseen oppimisympäristöön vaikuttava tekijä (Waitinen, 2011, 77).  



 

18 

 

Kiusaaminen heikentää turvallisuuden tunnetta (Hurme & Kyllönen, 2014, 33; Salovaara & 

Honkonen, 2011, 27). Virran ym. (2012, 124) tekemässä tutkimuksessa selvisi, että eniten kou-

lussa oppilaita pelotti ihmissuhteisiin liittyvät asiat, erityisesti kiusaamisen kohteeksi joutumi-

nen. Myös muualla maailmalla on saatu samanlaisia tutkimustuloksia: afroamerikkalaisia ja 

latino-oppilaita tutkittaessa selvisi, että oppilaat tuntevat koulussa olonsa turvallisemmaksi, kun 

kiusaamista ja yksinäisyyden kokemista on vähemmän (Juvonen, Nishina & Graham, 2006, 

393). Kiusaaminen vaikuttaa negatiivisesti koko ryhmään. Sekä kiusattu että kiusaamista si-

vusta seuraavat lapset kokevat usein turvattomuutta ja ahdistuneisuutta (Salmivalli, 2013, 87). 

Kiusaamisesta ei ole kysymys silloin, kun kaksi tasaväkistä yksilöä riitelee, vaan kiusaamiseen 

liittyy aina vallankäyttö. Kiusaajan ja kiusatun välillä voimasuhteet ovat aina epätasapainossa 

niin, että kiusattu on puolustuskyvytön hyökkääjään nähden. (Salovaara & Honkonen, 2013, 

27; Kumpulainen, 2016, 101; Lämsä, 2009, 60.) Kiusaamista tapahtuu niin henkisesti kuin fyy-

sisestikin. Internetin yleistyminen on tuonut mukanaan uudenlaisen kiusaamisen muodon, net-

tikiusaamisen. (Kumpulainen, 2016, 101.) Nettikiusaamisesta käytetään myös nimityksiä verk-

kokiusaaminen tai sähköinen kiusaaminen (Hamarus, 2012, 39). Koulukiusaamista tutkittaessa 

on havaittu, että suurimmassa osassa kiusaamistilanteista opettaja ei ole läsnä. Tällaisia tilan-

teita ovat esimerkiksi välitunnit ja siirtymät. (Lämsä, 2009, 62.) 

Kiusaamiseen tulee puuttua välittömästi. Kiusaamisen jatkuttua pitkään valtavinoumat ja sosi-

aaliset roolit vakiintuvat, jolloin kiusaamiseen juurisyihin puuttuminen on haasteellisempaa ja 

tarkoittaa usein vain oireiden hoitamista. (Huuki, Lehto & Louhimo, 2016, 7; Hamarus, 2012, 

24.) Kiusaamista tulisikin tarkastella Hortonin (2016, 210) mukaan sosiaalisesta ja institutio-

naalisesta näkökulmasta. Kiusaamisen ehkäiseminen lähtee turvallisen ryhmän rakentamisesta 

(Salovaara & Honkonen, 2013, 28). Temkon (2019) mukaan kiusaamista tutkittaessa on keski-

tytty liikaa kiusaajan ja kiusatun yksilöllisiin ominaisuuksiin, kun kiusaamista pitäisi hänen 

mukaansa tarkastella sosiaalisten rakenteiden kautta. Keskeistä on tunnistaa ryhmässä mahdol-

lisesti olevat valtavinoumat esimerkiksi keskustelemalla lapsen kanssa siitä, keiden kanssa hän 

viettää koulussa aikaa ja millaiseksi hän kokee kaveri- ja vertaissuhteensa. Lapsen kanssa on 

hyvä keskustella, tunteeko hän olonsa turvalliseksi vai turvattomaksi vertaissuhteissa. (Huuki, 

Lehto & Louhimo, 2016, 29–30.) 

Koulukiusaaminen ja sen ehkäiseminen tulee ottaa huomioon kaikessa koulun toiminnassa. 

Konkreettisia keinoja ehkäistä kiusaamistilanteita on esimerkiksi se, että ryhmätilanteissa opet-

taja jakaa aina oppilaat ryhmiin. (Salovaara & Honkonen, 2013, 28.) Salmivallin (2013, 82) 

mukaan kiusaamisen vastaisella työllä on merkitystä. Oppilaiden turvallisuuden tunnetta lisää 
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jo tieto siitä, että koulun henkilökunta on sitoutunut estämään ja ehkäisemään kiusaamista. 

Koulukiusaamista tutkittaessa on selvinnyt, että luokkien välisiä eroja kiusaamisen esiintyvyy-

dessä on selittänyt se, miten oppilaat kokevat opettajan suhtautuvan kiusaamiseen. (Salmivalli, 

2013, 79, 82, 92.) Kokoavasti voidaan todeta, että psyykkisesti turvallisen oppimisympäristön 

peruspilarit ovat vuorovaikutus, erityisesti opettajan ja oppilaan välillä, sekä kannustava ilma-

piiri. (Lindfors, 2012, 16–22.) Lisäksi psyykkisen oppimisympäristön turvallisuuteen vaikuttaa 

merkittävästi koulun aikuisten suhtautuminen kiusaamiseen (Waitinen, 2011, 77). 

2.4.4 Pedagogisesti turvallinen oppimisympäristö 

Pedagogisella turvallisuudella tarkoitetaan oppimistilanteeseen vaikuttavia tekijöitä ja opetuk-

seen liittyviä ratkaisuja. Pedagogista turvallisuutta ovat rakentava palaute, eriytetyt tehtävät, 

ohjaus ja oppimisen ilo. Palautteella on tärkeä rooli lapsen itsetunnon ja minäkuvan rakentumi-

sessa, sillä palautteen avulla lapsi saa arvokasta tietoa itsestään ja omasta toiminnastaan suh-

teessa muihin. Palautteen tärkeyden vuoksi sen antamiseen tulee kiinnittää huomiota. Palaut-

teen antamisen tulee olla oikeudenmukaista ja johdonmukaista. Kun kasvattajan antama palaute 

on johdonmukaista, lapsen turvallisuuden tunne lisääntyy. (Hurme & Kyllönen, 2014, 28–29, 

105, 108.) Piispanen (2008, 176) näkee turvallisuuden pedagogisen ilmentymän sisältävän op-

pimisen tukemisen, koulun henkilökunnan jaksamisen ja opettajien ammattitaidon. Lisäksi pe-

dagogiseen oppimisympäristöön lukeutuvat opetuksen suunnittelu, järjestäminen ja eriyttämi-

nen (Waitinen, 2012, 59). Janhunen (2013, 47) sisällyttää pedagogiseen turvallisuuteen edellä 

mainittujen asioiden lisäksi vielä opetussuunnitelman ja sen taustalla olevan ihmiskäsityksen. 

Hausalon (2018) mukaan kotielämän ja kouluarjen yhdistäminen lisää lapsen turvallisuuden 

tunnetta. Yksi keino koti- ja kouluarjen yhdistämiseen on kotitehtävät. (Hausalo, 2018, 21.) 

Kodin ja koulun yhteistyötä edistämällä ja vanhempien osallisuutta lisäämällä voidaan vahvis-

taa sekä oppilaan että koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta (Hietanen-Peltola ym., 

2018, 13). Oppilaan saama tuki kotona vaikuttaa myönteisesti oppilaan kokemaan turvallisuu-

den tunteeseen koulussa (Virta ym., 2012, 126). Kotitehtävät lukeutuvat turvallisuuden peda-

gogiseen osa-alueeseen, mutta kodin ja koulun yhteistyö puolestaan sosiaaliseen turvallisuu-

teen. Turvallisuuden osa-alueet kietoutuvat siis vahvasti toisiinsa ja arkielämässä niiden erotta-

minen on haastavaa, jopa mahdotonta. 

Turvallisuutta voidaan kokea, kun yksilön ja yhteisön arvostamat aineelliset, henkiset ja fyysi-

set arvot ja asiat eivät ole uhattuina tai jos ovat niin, keinot uhkan torjumiseksi ovat tiedossa 
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(Pentti, 2003, 13). Toisin sanoen turvallisuutta voidaan kokea, kun turvallisuuden neljä osa-

aluetta: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja pedagoginen toteutuvat (kuvio 1). Todellisessa 

elämässä turvallisuuden osa-alueiden rajat ovat häilyvät ja osa-alueet limittyvät toisiinsa. Jo-

kaisella turvallisuuden osa-alueella on tärkeä rooli turvallisuuden tunteen rakentumisessa. Kou-

lussa koettu turvallisuuden tunne mahdollistaa koulun perustehtävän eli kasvun ja oppimisen 

(Hurme & Kyllönen, 2014, 31). Tämän vuoksi koulun turvallisuutta ja siihen vaikuttavia teki-

jöitä sekä koulun henkilökunnan ja oppilaiden näkemyksiä koulun turvallisuudesta on tärkeä 

tutkia. 
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3. Tutkimuksen toteutus 

Koska koulun aikuisilla on useiden tutkimusten mukaan suuri rooli koulussa koettuun turvalli-

suuden tunteeseen, on tärkeää selvittää, minkälaisia käsityksiä koulun henkilökunnalla on kou-

lun turvallisuudesta. Lisäksi turvallisuus koulussa koostuu monista asioista, joten on tärkeää 

selvittää, käsittävätkö aikuiset turvallisuuden samalla tavalla ja korostuuko käsityksissä jokin 

turvallisuuden osa-alueista: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen tai pedagoginen. Tutkimukseni 

on laadullinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa teorialla on keskeinen rooli (Tuomi & 

Sarajärvi, 2008, 23). Tutkimuksen metodien selittämiseen sekä tutkimuksen etiikan ja luotetta-

vuuden tarkastelussa tarvitaan myös teoriaa. Samalla tutkimuksen laadun arviointiin vaikuttaa 

tutkimuksessa käytetty teoria. Tutkimuksessa käytetyt lähteet tulee olla aiheeseen sopivia ja 

lähdeviittausten asianmukaisesti tehtyjä.  (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 23, 25, 27.) Laadullisessa 

tutkimuksessa tutkimusaineistoa analysoidaan kokonaisuutena (Alasuutari, 1999, 38). Tutki-

muksen aineiston hankinta tapahtui kyselylomakkeen avulla. Aineiston analyysimenetelmänä 

käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Sisällönanalyysissa aineistosta poimitaan ne asiat, 

joita halutaan tutkia (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 92). 

3.1 Aineiston keruu 

Tutkimuksen aineiston keruu tapahtui kyselylomakkeen avulla. Kyselylomake oli suunnattu 

kaikille koulussa oppilaiden kanssa työskenteleville. Kiviniemen (2015, 77) mukaan laadulli-

sessa tutkimuksessa tutkija rajaa tutkittavaa kenttää oman tarkasteluperspektiivin mukaisesti. 

Koska tavoitteenani oli selvittää, minkälaisia käsityksiä koulun henkilökunnalla on koulun tur-

vallisuudesta, oli selvää, että kysely on suunnattu juuri heille. Kyselylomakkeen laadin Webro-

pol-ohjelmalla. Kyselyssä kysymykset olivat avoimia kysymyksiä, jotta vastanneilla oli mah-

dollisuus kertoa omin sanoin. Kysely oli siis puolistrukturoitu eli kysymykset olivat kaikille 

tutkimukseen osallistujille samat, mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei ollut (Eskola & Suo-

ranta, 1996, 65). Avoimet kysymykset pienentävät myös riskiä, että kysymyksen muotoilulla ja 

asettelulla johdateltaisiin vastaajaa haluttuun suuntaan. Jaoin Webropol-kyselylomakkeen lin-

kin erilaisiin WhatsApp-ryhmiin. Ryhmistä linkkiä jaettiin edelleen eteenpäin. Lisäksi jaoin 

kyselylomakkeen linkin kahteen Facebook-ryhmään, jotka ovat suunnattu koulussa työskente-

leville opettajille ja koulunkäynninohjaajille. Kyselylomakkeen jakaminen nettilinkin avulla 

mahdollisti, että kyselyyn pystyi osallistumaan koulussa työskenteleviä henkilöitä eri kouluista 

ja eri puolelta Suomea.  
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Tutkimukseen osallistui 38 koulussa työskentelevää henkilöä, joista suurin osa (57,9 %) oli 

luokanopettajia. Kyselyyn vastanneista 7,9 % oli aineenopettajia ja 2,6 % oli sekä luokan- että 

aineenopettajia. Koulunkäynninohjaajia oli 13,2 % ja loput 18,4 % kyselyyn vastanneista vas-

tasivat olevansa joko erityisopettajia, erityisluokanopettajia, kouluavustajia tai puheterapeut-

teja. Tutkimukseni aineisto on riittävän kattava. Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastol-

lisiin yleistyksiin, vaan tavoitteena on saada kuva jostakin ilmiöstä monesta eri näkökulmasta 

(Eskola & Suoranta, 1996, 34; Hirsjärvi & Huttunen, 2001, 201; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 86, 

98). 

3.2 Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti sisältöjen analyysia. Sisällönanalyysia käy-

tetään kirjoitettujen, puhuttujen ja nähtyjen sisältöjen analysoimiseen. (Tuomi & Sarajärvi, 

2009, 91.) Sisällönanalyysi sopii oman tutkimukseni aineiston analysoimiseen, sillä tutkimuk-

seni aineisto on kerätty kyselylomakkeen avulla ja tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, 

minkälaisia käsityksiä koulun henkilökunnalla on koulun turvallisuudesta ja mitkä asiat koulun 

henkilökunnan mukaan edistävät ja heikentävät koulun turvallisuutta. Tutkimukseni aineiston 

analyysi noudattelee pitkälti yleistä laadullisen tutkimuksen analyysin runkoa. Tuomen ja Sa-

rajärven (2018, 104) mukaan ensiksi tulee päättää, mikä aineistossa kiinnostaa ja rajata aineis-

ton analyysia tarkkaan. Kyselytutkimukseni vastaukset olivat jo itsessään tarkkaan rajattuja, 

eikä yksikään vastaaja ollut vastannut kysymyksen vierestä, joten aineiston rajaamista ei tar-

vinnut tehdä. Koska tutkimukseni tavoitteena on selvittää, minkälaisia käsityksiä tutkittavilla 

on koulun turvallisuudesta, huomioin tutkimukseni analysoinnissa kaikki vastaukset, jotta kaik-

kien tutkimukseen osallistuneiden näkemykset ja käsitykset tulevat kuulluksi. Rajaamisen jäl-

keen tutkimuksen aineistoa luokitellaan, teemoitellaan ja tyypitellään (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 104). Oman tutkimukseni aineiston analyysissa käytin kaikkia kolmea edellä mainittua 

tapaa, jotta saan tutkimukseni aineistosta mahdollisimman kattavasti irti vastauksia tutkimus-

kysymyksiini ja jotta tutkimukseeni osallistujien kaikenlaiset käsitykset koulun turvallisuudesta 

pääsevät esille. 

Sisällönanalyysi on saanut osakseen myös kritiikkiä. Erityisesti kritiikki kohdistuu sisällönana-

lyysissa usein käytettyihin teorialähtöisiin valmiisiin kategorioihin, joiden käyttämisen seu-

rauksena tutkimuksen uudet oivallukset voivat jäädä saavuttamatta (Salo, 2015, 174). Siksi ai-

neiston analyysin aikana, tuloksia laatiessa sekä pohdinnassani huomioin myös asioita, jotka 
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aineistossa eivät tulleet ilmi. Tämä tapahtui kuitenkin tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen 

kautta.  Ongelmallista on, että aineistosta jätetään yleensä pois asiat, jotka eivät mahdu mihin-

kään ennalta määrättyyn kategoriaan. (Salo, 2015, 179.) Tutkimukseni analyysia tehdessä kiin-

nitin huomiota, että kaikki aineistossa esille tuodut asiat asettuivat jonkin turvallisuuden osa-

alueen alle, sillä tutkimukseni kategoriat kattavat niin ympäristön fyysisen, psyykkisen, sosiaa-

lisen kuin pedagogisenkin ulottuvuuden. Analyysissa käytettävät kategoriat ovat siis hyvin laa-

joja ja löyhiä, minkä seurauksena aineistossa esiintyvät asiat voidaan luokitella vähintään jo-

honkin näistä kategorioista, joskus useampaankin. 

3.3 Analyysin kuvaus 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysin tavoitteena on selkeyttää aineistoa ja tuottaa 

sitä kautta uutta tutkimustietoa (Eskola & Suoranta, 1996, 104). Analyysi ei ole ainoastaan tek-

nisiä valintoja, vaan sen tulisi olla oivaltamista ja yllättävää (Salo, 2015, 187). Aineiston ana-

lyysin aloitin lukemalla kaikkien 38 vastaajan vastaukset, jotta sain kokonaiskuvan aineisosta. 

Sen jälkeen siirryin kysymys kerrallaan käymään kysymysten vastauksia läpi. Aineistoa analy-

soidessa Eskola ja Suoranta (1996, 116) pitävät tärkeänä tutustua aineistoon huolellisesti. Ran-

talan (2015, 110) mukaan aineiston lukeminen useaan kertaan on osa laadullisen aineiston ana-

lyysia. Kirjasin vastauksia ylös hieman pelkistäen niitä, kuitenkin niin, että vastausten ydinsa-

noma ei muutu. Vastausten pelkistämiseen ei useinkaan ollut edes tarvetta, sillä kyselyyn osal-

listuneiden vastaukset olivat usein enintään muutaman lauseen mittaisia. Vastausten kirjaami-

sen ja pelkistämisen jälkeen merkitsin jokaisen vastauksissa esille nostetun asian ylös, montako 

kertaa mikäkin asia on vastauksissa mainittu. Mainintojen lukumäärän kirjaaminen ylös auttaa 

hahmottamaan, mitkä asiat kyselyn vastauksissa korostuvat. Tätä analyysimenetelmää kutsu-

taan luokitteluksi ja sitä pidetään yksinkertaisimpana aineiston analyysin muotona (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018, 105). 

Seuraavaksi siirryin lajittelemaan vastauksia eri turvallisuuden osa-alueiden mukaan fyysiseen, 

psyykkiseen, sosiaaliseen ja pedagogiseen turvallisuuteen. Lajittelu auttaa hahmottamaan, 

mitkä turvallisuuden osa-alueet ovat eniten edustettuina vastauksissa. Laadullisessakin tutki-

muksessa on mahdollista aineiston määrällinen käsittely (Eskola & Suoranta, 1996, 127). Joh-

topäätöksien tekemiseen voidaan rajatuissa määrin käyttää määrällisiä keinoja (Hirsjärvi & 

Huttunen, 2001, 180). Jaottelun lisäksi merkitsin ylös, montako kertaa jokin tietty asia maini-
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taan vastauksissa. Esimerkiksi säännöt mainittiin ensimmäisen varsinaisen tutkimuskysymyk-

sen vastauksissa 14 kertaa, hyvä ilmapiiri puolestaan seitsemän kertaa. Osan vastauksissa esille 

tuoduista asioista jaottelin useampaan kuin yhteen kategoriaan. Jaotteleminen turvallisuuden 

osa-alueiden mukaan voidaan ajatella olevan teoriaohjaavaa analyysia. Teorialähtöisessä ana-

lyysissa teoriaa käytetään analysoinnin apuna (Tuomi & Sarajärvi,2018,109). 

Tutkimukseni pääasiallinen analysointi tapahtui kuitenkin aineistolähtöisesti. Aineistolähtöi-

sessä analyysissa tavoitteena on luoda aineistosta teoreettinen kokonaisuus. Aineistolähtöisessä 

analyysissa keskeistä on, että analyysiyksiköt eivät ole ennalta päätettyjä. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 109.) Eskolan ja Suorannan (1996, 117) mukaan puhtaaseen aineistolähtöiseen analy-

sointiin tulee suhtautua kriittisesti, sillä etsiessä aineistosta tutkimuksen kannalta merkittäviä 

asioita, on tutkijalla usein jokin näkökulma taustalla. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 25) ovat Esko-

lan ja Suorannan kanssa samoilla linjoilla. Heidän mukaansa tutkimustulokset eivät voi koskaan 

olla täysin ja puhtaasti objektiivisia, sillä tutkija päättää itse tutkimusasetelmansa. Hirsjärvi ja 

Huttunen (2001, 202) näkevät aineistolähtöisen analyysin olevan yksi laadullisen tutkimuksen 

tunnusmerkeistä. 

Seuraavaksi aloin lukemaan kyselyjen vastauksia uudestaan ja etsimään vastauksista nousevia 

teemoja. Varsinaisesti aineistosta itsestään ei nouse mitään, vaan tutkija nostaa aineistosta asi-

oita itse esille aikaisempien teorioiden, tutkimusten ja oman tutkimuksensa tavoitteiden vaikut-

taessa taustalla (Eskola & Suoranta, 1996, 120; Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010; Ki-

viniemi, 2015, 78). Aineistoa läpi käydessä hahmottelin muistiinpanoja käsitekartaksi, joka 

analysoinnin edetessä muuttui pikkuhiljaa lopulliseen muotoonsa. Prosessini aineiston analy-

soinnista valmiiksi tutkimustuloksiksi on noudattanut abduktiivista päättelyä. Abduktiivisessa 

päättelyssä tutkijan ajatteluprosessissa aineistolähtöisyys ja teorian tuomat valmiit mallit vaih-

televat (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 110). Valmiilla tutkimustuloksilla tarkoitan niitä tuloksia, 

jotka oman tutkimukseni ja tutkimuskysymyksieni puitteissa sain. Laadullisessa tutkimuksessa 

aineistoa voidaan tulkita loputtomiin (Eskola & Suoranta, 1996, 172). Lopullisia tuloksia teh-

dessä kävin läpi aineistoa ja etsin myös tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen avulla asioita, 

joita tutkimukseni aineistossa ei ollut. Nämä asiat huomioin tuloksissa ja pohdinnassani. 
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3.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan tutkimuksen laadulla on rooli tutkimuksen eettisyydessä. 

Tutkimuksen laatuun vaikuttavat tutkimusasetelma ja huolellisesti tehty raportointi. Tutkimuk-

sen eettisyys ja luotettavuus kulkevat käsi kädessä. Tutkijan on tärkeää noudattaa hyvää tieteel-

listä käytäntöä noudattamalla tiedeyhteisön toimintatapoja ja antamalla muiden tutkijoiden 

työlle asianmukainen arvo ja merkitys. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 149–150.) Omalta osaltani 

olen halunnut noudattaa tutkimustani tehdessä tiedeyhteisön toimintatapoja ja antaa muiden 

tutkijoiden työlle niiden ansaitsema arvo tuomalla tutkielmassani esiin aikaisempia tutkimuksia 

teoreettisessa viitekehyksessä ja viittaamalla kaikkiin käyttämiini lähteisiin asianmukaisesti. 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu aikaisempien tutkimustulosten huolellinen raportointi 

ja asianmukainen viittaaminen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 151). 

Tutkimuksen huolellinen raportointi on tärkeää tutkimuksen uskottavuuden ja luotettavuuden 

arvioimisen kannalta. Tutkimusprosessin avaaminen on yksi laadullisen tutkimuksen keskeisin 

menetelmällinen vaatimus. Tutkijan avatessa tutkimusprosessia ja selittäessä tutkimuksen teon 

aikana tehdyt ratkaisut tutkija osoittaa samalla osaamisensa laadullisen tutkimuksen tekemi-

sessä. (Hirsjärvi & Huttunen, 2001, 2003.) Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on tutkimuksen 

keskeinen työväline. Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa arviointi tulee koskea koko tutki-

musprosessia. On tärkeää, että tutkija avaa omia lähtökohtiaan tutkimuksen tekemiselle. Tutki-

muksen luotettavuutta arvioitaessa tulee arvioida tutkimusolosuhteita, tutkimuksessa käytettyjä 

menetelmiä sekä käsitteiden määrittelyä, jolloin tutkijan tulee nämä seikat tutkimuksessaan ra-

portoida. (Eskola & Suoranta, 1996, 165, 167, 173, 179.) Olen omalta osaltani pyrkinyt mah-

dollistamaan tutkimukseni luotettavuuden arvioimista raportoimalla tutkimusprosessiani esit-

telemällä tutkimukseni lähtökohdat, teoreettisen viitekehyksen, tutkimuksen luotettavuuteen 

vaikuttavat seikat, aineiston analyysin sekä tutkimustulokset ja johtopäätökset. 

Tutkimukseni aineisto on kerätty kyselylomakkeen avulla. Lähettäessäni kyselylomakkeen lin-

kin liitin viestiini saatesanat (liite 1), joissa kerroin, mikä on pro gradu -tutkielmani aihe ja 

mihin kyselyyn vastaamalla osallistuu. Tämän lisäksi saatesanoissa tuli ilmi, mihin vastauksia 

käytetään ja kenelle kysely on suunnattu. Tärkeimpinä tutkimuksen eettisyyden kannalta on, 

että kerroin saatesanoissa kyselyn olevan anonyymi eli vastaajan henkilöllisyys ei tule edes 

tutkijan tietoon. Lisäksi kerroin, että vastauksia käytetään ainoastaan pro gradu -tutkielmassani 

ja tutkimuksen jälkeen aineisto tuhotaan. Hirsjärven ja Huttusen (2001) mukaan tutkimuksen 
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kohdistuessa ihmisiin on tärkeää selvittää henkilöiden suostumus tutkimukseen osallistumi-

seen. Aineiston hankinnassa tulee kiinnittää huomiota anonymiteetin takaamiseen ja tutkimuk-

sen aineiston taltiointiin. (Hirsjärvi & Huttunen, 2001, 120.) Tuomi ja Sarajärvi (2018) ovat 

Hirsjärven ja Huttusen kanssa samoilla linjoilla. Tuomen ja Sarajärven mukaan tutkimukseen 

osallistujille on tärkeä kertoa, mihin he osallistuvat. Osallistumisen tulee olla myös vapaaeh-

toista ja tutkimukseen osallistuvien luovuttama tieto tulee käsitellä luottamuksellisesti, eikä ai-

neistoa tule käyttää muuhun kuin luvattuun tarkoitukseen. Lisäksi osallistujien on jäätävä ano-

nyymeiksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 155–156.) Tutkimukseen osallistujien anonymiteetin tär-

keydestä puhuvat myös Eskola ja Suoranta (1996, 57–58). On tärkeää, että tutkija on rehellinen 

ja noudattaa luvattuja sopimuksia. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 156). Tutkimukseni aineistonke-

ruuseen tarkoitettu kysely oli suunnattu aikuisille, joten tutkimuksen eettisyyden kannalta riitti, 

että tutkimukseen osallistujat itse antavat suostumuksensa tutkimukseen osallistumiseen vas-

taamalla kyselylomakkeeseen ja lähettämällä vastauksensa tutkijalle. 

Tutkimukseni luotettavuutta heikentää se, ettei kyselyyn osallistujien ammattia voida selvittää 

täysin varmasti. Kyselylomakkeen ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin vastaajan ammattia 

ja jokainen kyselyyn osallistuja kertoi olevansa jokin koulussa työskentelevä henkilö, esimer-

kiksi luokanopettaja tai erityisluokanopettaja. Kyselyn saatesanoissa (liite 1) kerroin, että ky-

sely on suunnattu koulussa työskenteleville. Kyselyn anonymiteetin vuoksi tutkijana minun on 

luotettava, että tutkimukseen osallistujat ovat todellisuudessakin koulussa työskenteleviä hen-

kilöitä. Kyselytutkimuksen haasteena saattaa olla, etteivät kaikki kyselyyn osallistujat välttä-

mättä osaa ilmaista ajatuksiaan kirjallisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 86). Tutkimukseni ai-

neisto on koottu koulussa toimivien henkilöiden vastauksista, joten voidaan olettaa, että ainakin 

suurin osa vastaajista osaa ilmaista itseään kirjallisesti vähintään kohtuullisesti. 
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4. Tulokset 

Koulun henkilökunnan vastauksissa turvallisuuden osa-alueista korostui psyykkinen turvalli-

suus. Tutkimukseen osallistuneiden vastauksissa turvallisuuden pyykkiseen osa-alueeseen kuu-

luvia tekijöitä mainittiin 275 kertaa. Vähiten mainintoja sai turvallisuuden pedagoginen osa-

alue. Tähän turvallisuuden osa-alueeseen kuuluvia mainintoja oli 81. Koulun henkilökunta tar-

kasteli koulun turvallisuutta erityisesti turvallisuuden psyykkisen osa-alueen näkökulmasta. 

Pylvästaulukoissa on kuvattuna, montako turvallisuuden osa-alueisiin sisältyvää mainintaa tut-

kimusaineistossa oli kunkin kysymyksen vastauksissa. 

Lisäksi tutkimuksen tuloksena on, että koulun henkilökunnan mielestä koulun turvallisuutta 

edistäviä tekijöitä ovat turvalliset aikuiset, hyvä toimintakulttuuri ja turvallinen ympäristö. 

Koulun turvallisuutta heikentävät puolestaan koulun henkilökunnan mukaan oppilaiden toi-

minta, esimerkiksi kiusaaminen ja oppilaiden taustalla vaikuttavat tekijät, esimerkiksi oppilaan 

henkilökohtaiset ongelmat ja kodin heikko tuki. Lisäksi koulun henkilökunnan mukaan koulu-

jen turvallisuutta heikentävät aikuisten välinpitämättömyys ja vähäiset resurssit. Vastauksissa 

korostui erityisesti oppilaiden toiminta ja heidän henkilökohtaiset ongelmansa yhdistettynä 

koulun vähäisiin resursseihin. 

4.1 Tulokset turvallisuuden osa-alueiden näkökulmasta 

Alaotsikot ovat tutkimuksen aineistonkeruussa käytetyn kyselyn kysymykset. 

4.1.1 Mistä koulun turvallisuus mielestäsi koostuu? 
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Taulukko 1. Koulun turvallisuuden koostuminen turvallisuuden osa-alueiden näkökulmasta. 

Kuten taulukko 1 osoittaa, koulun henkilökunnan tarkastellessa koulun turvallisuuden muodos-

tumista, turvallisuuden psyykkinen osa-alue korostui. Psyykkisen turvallisuuden sisältämistä 

tekijöistä mainittiin erityisesti säännöt, turvalliset ja luotettavat aikuiset sekä hyvä ilmapiiri. 

Vastaajien mielestä koulussa turvallisuus koostuu erityisesti sääntöjen ja yhteisten toimintata-

pojen noudattamisesta. Vastaajien mielestä turvallisuuden kannalta ei siis riitä, että sääntöjä 

laaditaan, vaan niitä tulee myös noudattaa. Koulun henkilökunnan mukaan koulun turvallisuus 

koostuu psyykkisten tekijöiden lisäksi turvallisuuden fyysisestä ulottuvuudesta, erityisesti tila-

ratkaisuista. Vastauksissa, joissa koulun turvallisuus nähtiin koostuvan fyysisistä tekijöistä, pu-

huttiin tilaan liittyvistä ratkaisuista, kuten riittävästä tilasta kutakin oppilasta kohden. Fyysistä 

koskemattomuutta ei käsitteenä mainittu kertaakaan. Neljä kyselyyn osallistunutta mainitsi 

koulun turvallisuuden koostuvan väkivallattomuudesta, joka sisältää osaltaan fyysisen koske-

mattomuuden, mutta esimerkiksi opetustilanteisiin liittyvää koskettamista ei pohdittu vastauk-

sissa turvallisuuden kannalta. 

Koulun turvallisuus nähtiin koostuvan myös turvallisuuden sosiaalisesta ulottuvuudesta, johon 

lukeutuvat yhteistyö kodin ja koulun välillä sekä kiusaamiseen puuttuminen. Pedagogisen tur-

vallisuuden näkökulmasta koulun turvallisuus koostuu koulun henkilökunnan käsitysten mu-

kaan opettajien ja koulun henkilökunnan työssäjaksamiseen liittyvistä asioista, kuten töihin me-

nemisestä ilman pelkoa väkivallasta ja epätietoisuutta tulevasta. Lisäksi koulun turvallisuuteen 
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vaikuttaa oppilaiden saama tuki. Koulun turvallisuutta tarkasteltaessa turvallisuuden pedagogi-

nen ulottuvuus sai vastauksissa kaikkein vähiten huomiota. 

4.1.2 Mitä pidät erityisen tärkeänä koulun turvallisuuden kannalta? 

Mitä pidät erityisen tärkeänä koulun turvallisuuden kannalta- kysymyksen vastaukset noudat-

telivat turvallisuuden osa-alueiden näkökulmasta tarkasteltuna samaa linjaa taulukon 1 kanssa. 

Turvallisuuden kannalta erityisen tärkeänä koulun henkilökunta piti psyykkiseen turvallisuu-

teen liittyviä tekijöitä. Vastauksissa määrällisesti eniten mainintoja saivat säännöt ja kiusaami-

seen puuttuminen. Sääntöjen laatimista yhdessä oppilaiden kanssa pidettiin tärkeänä. Useissa 

vastauksissa turvallisuuden kannalta tärkeänä pidettiin myös aikuisten sitoutumista sääntöjen 

noudattamisen valvomiseen. Aikuisten toimintaa turvallisuuden kannalta pidettiin muutenkin 

tärkeänä. Kyselyyn osallistuneiden mielestä aikuisten toiminnalla on keskeinen merkitys tur-

vallisuuden edistämisessä koulussa. Aikuisten toimintaa tarkasteltiin sekä suhteessa lapsiin että 

suhteessa koulun muuhun henkilökuntaan. Vastauksissa mainittiin aikuisten toimiva keskinäi-

nen vuorovaikutus sekä aikuisten halu toimia lasten hyvinvoinnin eteen. 

Fyysisen turvallisuuden näkökulmasta koulun henkilökunta piti tärkeänä koulun turvallisuuden 

kannalta turvallisuussuunnitelmien tekemistä, niiden päivittämistä sekä turvallisuussuunnitel-

mien käytännönharjoittelua. Turvallisuuden kannalta pidettiin tärkeänä, että turvallisuuteen liit-

tyvät asiat, kuten edellä mainitut turvallisuussuunnitelmat ovat jatkuvasti esillä. Sosiaalisen ja 

pedagogisen turvallisuuden osa-alueet jäivät koulun henkilökunnan vastauksissa vähemmälle 

huomiolle koulujen turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita tarkasteltaessa. Sosiaalisen turval-

lisuuden näkökulmasta koulun turvallisuuden kannalta vastaajat pitivät kuitenkin tärkeänä, että 

kodin ja koulun välillä on yhteistyötä ja, että yhteistyö on toimivaa. Pedagogisen turvallisuuden 

osa-alueen näkökulmasta koulun turvallisuuden kannalta pidettiin tärkeänä, että oppilaiden 

kanssa turvallisuuteen liittyviä asioita pidetään esillä. 
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4.1.3 Mitä oppilaiden turvallisuutta edistäviä keinoja pidät tärkeänä? 

 

Taulukko 2. Oppilaiden turvallisuutta edistävät keinot turvallisuuden osa-alueiden näkökul-

masta. 

Oppilaiden turvallisuutta edistävistä keinoista koulun henkilökunta piti erityisen tärkeänä 

psyykkiseen turvallisuuteen liittyviä asioita. Yhtenä tärkeimmistä turvallisuutta edistävistä kei-

noista vastaajat pitivät sääntöjä. Lähes yhtä usein vastauksissa mainittiin myös kiusaamisen 

ennaltaehkäisy, jonka vastaajat näkivät erityisen tärkeänä keinona oppilaiden turvallisuutta 

edistäessä. Kiusaamisen ennaltaehkäisyn lisäksi koulun henkilökunta piti tärkeänä, että kiusaa-

miseen puututaan. Turvallisuutta edistävänä asiana nähtiin myös tutut ja turvalliset aikuiset, 

joiden puoleen oppilaat voivat kääntyä ja joita oppilaat voivat pitää luotettavina. Turvallisten 

ja luotettavien aikuisten lisäksi oppilaiden turvallisuutta edistäväksi tärkeäksi keinoksi mainit-

tiin useissa vastauksissa koulun ilmapiiri. Toisten kunnioittaminen ja välittämisen ja kohtaami-

sen kulttuuri nähtiin tärkeänä osana turvallisuuden edistämisessä. 

Oppilaiden turvallisuutta edistäviä keinoja tarkasteltaessa koulun henkilökunta korosti vastauk-

sissaan myös sosiaaliseen turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, kuten yhteisöllisyyden rakentamista 

ja oppilaiden osallisuutta. Yhteisöllisyyden rakentaminen on myös vahvasti sidoksissa koulun 

ilmapiiriin. Oppilaiden turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä tarkasteltaessa koulun henkilökun-

nan vastauksissa korostuivat vähiten pedagoginen ja fyysinen osa-alue. Turvallisuuden peda-

gogisen osa-alueen näkökulmasta tärkeimpänä keinona oppilaan turvallisuuden edistämisessä 
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koulussa nähtiin turvallisuutta käsittelevien oppituntien pitäminen. Vastaajien mukaan turval-

lisuuden edistämisen kannalta on tärkeää, että liikenne- ja paloturvallisuuteen, sekä tunne- ja 

vuorovaikutustaitoihin liittyviä oppitunteja pidetään koulussa. Koulun henkilökunnan vastauk-

sissa oppilaiden turvallisuutta edistävistä keinoista fyysisen turvallisuuden näkökulmasta tär-

keänä pidettiin ehjiä, toimivia, esteettömiä ja turvallisia tiloja. 

4.1.4 Mitkä asiat kokemuksiesi perusteella haastavat turvallisuutta? Mistä näet haasteiden joh-

tuvan 

 

Taulukko 3. Turvallisuutta haastavat tekijät turvallisuuden osa-alueiden näkökulmasta. 

Taulukosta 3 havaitaan, että turvallisuuden psyykkinen osa-alue oli vahvasti edustettuna koulun 

henkilökunnan vastauksissa koulun ja oppilaiden turvallisuutta tarkasteltaessa. Myös turvalli-

suutta haastavat tekijät olivat vastaajien mukaan erityisesti psyykkiseen turvallisuuteen sisälty-

viä, kuten oppilaan henkilökohtaiset ongelmat. Henkilökohtaisiin ongelmiin lukeutuivat koulun 

henkilökunnan näkemysten mukaan esimerkiksi neuropsykologiset haasteet ja mielenterveys-

ongelmat. Psyykkiseen turvallisuuteen sisältyvien tekijöiden lisäksi koulun turvallisuutta haas-

tavat vahvasti sosiaaliseen turvallisuuteen liittyvät asiat, erityisesti oppilaiden kotitaustoista 

heijastuvat ongelmat. Pedagogiseen turvallisuuteen liittyviä turvallisuutta heikentäviä tekijöitä 

mainittiin toiseksi vähiten. Näissä maininnoissa korostui erityisesti inkluusion ja integraation 

vaikutus negatiivisesti koulun turvallisuuteen. Lisäksi koulun turvallisuutta haastaa koulussa 
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tapahtuva fyysinen väkivalta, joka ainakin osittain johtuu koulun henkilökunnan näkemysten 

mukaan liian vähäisistä resursseista ja siitä, että kouluissa on paikkoja, joita ei voi valvoa. Vä-

kivalta ja huonosti valvottavat tilat sisältyvät fyysiseen turvallisuuteen, joka korostui turvalli-

suuden osa-alueista vähiten, kun tarkasteltiin koulun turvallisuutta haastavia tekijöitä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikkien kysymysten vastauksia tarkasteltaessa koulun hen-

kilökunnan käsityksissä koulun turvallisuudesta korostui turvallisuuden psyykkinen osa-alue. 

Koulun turvallisuuteen liittyviä tekijöitä tarkasteltiin eniten psyykkisen näkökulman kautta. 

Yhtä lailla voidaan todeta, että koulun henkilökunnan käsityksissä turvallisuuden pedagoginen 

ulottuvuus tuli vähiten huomioiduksi. Psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden käsit-

teet tulivat kaikki vähintään kerran mainituiksi vastauksissa. Sen sijaan pedagogista turvalli-

suutta ei käsitteenä mainittu kertaakaan. 

4.2 Turvallisuutta edistävät tekijät 

Koulun henkilökunnan käsitysten mukaan turvallisuutta edistäviä tekijöitä voidaan tarkastella 

kolmen osa-alueen näkökulmasta: toimintakulttuuri, aikuiset ja ympäristö.  Myös toisen tutki-

muskysymyksen tuloksissa näkyy turvallisuuden psyykkisen osa-alueen korostuminen ja peda-

gogisen turvallisuuden vähäinen esiintyvyys. Toimintakulttuuri ja aikuiset sisältyvät turvalli-

suuden psyykkiseen osa-alueeseen. Ympäristö kuuluu puolestaan fyysiseen turvallisuuteen. 

Kursivoidut tekstit ovat suoria lainauksia kyselyyn osallistuneiden vastauksista. 
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Kuvio 2. Turvallisuutta edistävät tekijät. 

4.2.1 Toimintakulttuuri 

Koulun henkilökunnan käsitysten mukaan koulun turvallisuutta edistää erityisesti koulun toi-

mintakulttuuri, jossa turvallisuussuunnitelmat on päivitetty ja kaikkien koulun henkilökunnan 

tiedossa. Eräs vastaaja piti koulun turvallisuuden kannalta erityisen tärkeänä, että koululla on 

selkeät suunnitelmat erilaisten uhkien varalta ja näistä suunnitelmista kerrotaan eteenpäin. 

Vastaajat kokivat, että koulun turvallisuutta edistää se, että jokainen koulun aikuinen tietää kou-

lun säännöt ja on sitoutunut valvomaan niiden noudattamista. Vastaajat pitivät myös tärkeänä, 

että koulun henkilökunnalla on samanlainen tapa toimia tilanteissa, joissa oppilas on rikkonut 

sääntöjä. Erään vastaajan mukaan koulun turvallisuus koostuu yhteisistä säännöistä, joiden 

noudattamiseen ollaan sitouduttu. Koulun henkilökunnan mukaan koulun sääntöjen noudatta-

misen kannalta on tärkeää, että säännöt sovitaan yhdessä oppilaiden kanssa ja sääntöjen tärkey-

destä keskustellaan yhdessä heidän kanssaan. Sääntöjen lisäksi koulun toimintakulttuuri sisäl-

tää vuorovaikutuksen ja ilmapiirin. 

Vuorovaikutus nähtiin olevan kiinteässä yhteydessä ilmapiiriin ja turvallisuuteen. Turvallisuu-

den kannalta toimivaa vuorovaikutusta pidettiin tärkeänä niin koulun henkilökunnan välillä 

kuin henkilökunnan ja oppilaiden välilläkin. Vastaajien mukaan koulun turvallisuutta edistää 

myös toimiva vuorovaikutus koulun ja kotien välillä. Vastaajat kokivat myös, että tunne- ja 

vuorovaikutustaitojen kehittäminen on yksi tärkeistä oppilaiden turvallisuutta edistävistä kei-

noista. Koulun henkilökunnan käsitysten mukaan turvallisuutta edistävä vuorovaikutus on luot-

tamuksellista ja avointa. 

Useat vastaajat kokivat, että koulun hyvä ja avoin ilmapiiri edistää oppilaiden turvallisuuden 

tunnetta. Tutkimukseen osallistujien mielestä hyvä ilmapiiri on turvallinen ja sellainen, jossa 

kaikki voivat tuntea kuuluvansa joukkoon ja jokainen voi kokea olevansa arvostettu sellaisena 

kuin on. Hyvä ilmapiiri on sellainen, jossa on mahdollisuus yrittää ja epäonnistua turvallisesti. 

Lisäksi hyvää ilmapiiriä kuvailtiin sanoilla: myönteinen ja välittävä. Ilmapiirinkin kohdalla ko-

rostettiin aikuisten toiminnan merkitystä ilmapiirin luomisessa: koulun henkilöstö tekee töitä 

sen eteen, että koulussa on hyvä ilmapiiri. Eräs vastaaja totesi koulun ilmapiirin muodostuvan 

aikuisten läsnäolosta ja hyvästä ilmapiiristä, joka taas syntyy aikuisten toiminnan tuloksena. 

Toinen vastaaja puolestaan piti erityisen tärkeänä koulun turvallisuuden kannalta koulun yleistä 
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asennetta ja ilmapiiriä aikuisten välillä: jos kaikki aikuiset pitävät yhtä ja auttavat niin lapset-

kin aistivat sen ja heillä on turvallinen olo. 

4.2.2 Aikuiset 

Koulun aikuisilla on tutkimukseen osallistuneiden mukaan keskeinen rooli turvallisuuden edis-

tämisessä, kuten edellä kuvatut esimerkit jo osoittivat. Vastaajat kokivat, että aikuisia tulee olla 

koulussa tarpeeksi. Koulun henkilökunnan mukaan aikuisilla tulee olla aikaa oppilaille. Koulun 

turvallisuutta edistäviä aikuisia kuvattiin sanoilla ystävällinen ja luotettava. Aikuisen toimintaa 

tarkasteltiin erityisesti psyykkiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Aikuisten toiminnan 

merkitys turvallisuudelle korostui erityisesti sääntöjen noudattamisen valvomisessa ja kiusaa-

miseen puuttumisessa. Vastaajat kokivat, että koulun turvallisuutta edistettäessä kiusaamisen 

ennaltaehkäisevä toiminta ja kiusaamiseen puuttuminen ovat keskeisessä roolissa. 

Koulun aikuisten rooli turvallisuuden edistämisessä ei liittynyt ainoastaan toimintaan, vaan 

myös koulun henkilökunnan asenteisiin. Turvallisuutta edistäväksi tekijäksi nähtiin kaikkien 

aikuisten sitoutuminen turvallisuudesta ja oppilaiden hyvinvoinnista huolehtimiseen. Eräs vas-

taaja piti turvallisuuden kannalta erityisen tärkeänä, että kaikki koulussa työskentelevät mieltä-

vät turvallisuudesta huolehtimisen olevan heidän asiansa ja vastuulla, esim. tiedon eteenpäin 

antaminen, kun havaitsee turvallisuuspuutteita. Toinen vastaaja muisteli puolestaan omalta 

kouluajaltaan tilannetta, jossa siivooja oli puuttunut kiusaamistilanteeseen koulussa. 

4.2.3 Ympäristö 

Ympäristöön liittyvät asiat voivat vastaajien mukaan omalta osaltaan edistää turvallisuutta.  

Ympäristö sisältyy turvallisuuden fyysiseen osa-alueeseen ja se kattaa sekä koulun sisä- että 

ulkotilat. Koulun henkilökunnan näkemysten mukaan sisätiloissa turvallisuutta edistää riittävä 

määrä tilaa kutakin oppilasta kohden. Lisäksi hyvä sisäilma vaikuttaa positiivisesti koulujen 

turvallisuuteen. Sisä- ja ulkotiloissa turvallisuutta lisää se, että tilat ja välineet ovat turvallisia 

ja sopivat opetuskäyttöön. Koulun henkilökunnan mukaan koulujen turvallisuuden kannalta on 

tärkeää, että koulujen tilat ovat esteettömät. 

Oppilaiden valvonnan helpottaminen erilaisin keinoin lisää koulun henkilökunnan mukaan kou-

lujen turvallisuutta. Tilojen tulee olla helposti valvottavissa. Turvallisuutta edistää se, ettei kou-

lussa ole katvealueita, joissa ei valvottaisi tai joissa ei viestit etenisi. Välituntipihan aitaaminen 
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helpottaa vastaajien mukaan valvomista ja edelleen koulujen turvallisuutta. Koulun henkilö-

kunnan mukaan tilojen riittävyyden ja helpon valvottavuuden lisäksi tilojen tulee suojata oppi-

laita ja koulun henkilökuntaa ulkopuoliselta uhalta. Vastauksissa tuotiin esille lukittavat tilat ja 

lukitut ulko-ovet, joiden ansiosta ulkopuolisen uhan riski pienenee. 

4.3 Turvallisuutta heikentävät tekijät 

Kuvio 3 osoittaa, että koulun turvallisuutta heikentävät koulun henkilökunnan näkemysten mu-

kaan koulun aikuisten ja oppilaiden toiminta, vähäiset resurssit, inkluusion mukana tuomat 

haasteet sekä oppilaiden taustat. Koulun henkilökunta tarkastelee koulujen turvallisuutta haas-

tavia tekijöitä pitkälti psyykkisen turvallisuuden näkökulmasta. Koulun henkilökunnan mukaan 

oppilaiden kotiolot ja henkilökohtaiset haasteet näkyvät koulussa usein välinpitämättömänä 

käytöksenä sääntöjä kohtaan, mikä heikentää koulujen turvallisuutta. Koulun henkilökunta näki 

inkluusion ja integraation tuovan mukanaan haasteita, jotka heikentävät koulujen turvallisuutta. 

Erityisesti integraatio ja inkluusio nähtiin koulujen turvallisuutta heikentävänä tekijänä, kun 

koulujen resurssit olivat vähäiset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Turvallisuutta heikentävät tekijät. 

Toiminta 

Koulun turvallisuus 

Aikuisten välin-

pitämätön käytös 

Oppilaat 

Tottelematto-

muus 

Kiusaaminen 

Oppilaiden 

tausta 

Kotiolot 

Henkilökoh-

taiset haasteet 

Inkluusio/ in-

tegraatio 

Koulujen vähäi-

set resurssit 
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4.3.1 Koulun aikuisten ja oppilaiden toiminta 

Koulun aikuisten ja oppilaiden toiminta sisältää aikuisten välinpitämättömän käytöksen oppi-

laiden valvontaa kohtaan sekä oppilaiden tottelemattomuuden ja oppilaiden keskinäisen kiu-

saamisen. Yhdeksi koulun turvallisuutta haastavaksi tekijäksi mainittiin oppilaiden tottelemat-

tomuus, joka heijastuu sääntöjä rikkovana käytöksenä ja kiusaamisena. Aikuisten toimintaa tar-

kasteltiin puolestaan välinpitämättömän käytöksen kautta. Turvallisuutta heikentäväksi teki-

jäksi mainittiin koulun aikuiset, jotka toiminnallaan ja toimimattomuudellaan esimerkiksi kiu-

saamiseen puuttumisessa osoittavat välinpitämätöntä asennetta koulun turvallisuutta kohtaan. 

Eräs vastaaja näki turvallisuutta haastavaksi tekijäksi joidenkin opettajien piittaamattomuuden 

puuttua asioihin, joihin tulisi puuttua. Kysymykseen, mitkä asiat kokemuksiesi perusteella 

haastavat oppilaiden turvallisuutta, eräs tutkimukseen osallistujista vastasi myöhässä valvon-

toihin saapuvat aikuiset, jotka toiminnallaan jättävät turvallisuuteen aukon, sekä aikuiset, jotka 

eivät puutu oppilaiden välisiin kiistoihin. Eräs kyselyyn osallistujista totesi, että jos opettaja ei 

ole luotettava aikuinen vaan pahimmillaan jopa lisää oppilaan turvattomuutta. Toisaalta eräs 

vastaaja koki, että kiusaamiseen on välillä vaikea puuttua, koska kiusaamista tapahtuu vapaa-

ajalla ja kännyköiden kautta. 

Tutkimukseen osallistujien mielestä koulun turvallisuutta heikentää usein oppilaiden toiminta 

erityisesti kiusaaminen. Kiusaamisen yhteydessä mainittiin sekä henkinen että fyysinen väki-

valta. Turvallisuutta heikentävänä tekijänä pidettiin myös väkivallan uhkaa. Erään vastaajan 

mukaan koulussa oppilaat kokevat jatkuvasti väkivallan uhkaa toisten oppilaiden taholta. Vä-

kivallan uhan lisääntyminen nähtiin osittain johtuvan heikoista resursseista, oppilaiden tunne-

elämän ongelmista sekä koulupoliisien poissaolosta. Oppilaiden toimintaan liittyvistä asioista 

mainittiin tottelemattomuus, kokeilun haluisuus, tulkuttaminen, huutaminen ja vastoin sääntöjä 

toimiminen. 

4.3.2 Integraatio ja inkluusio 

Koulun henkilökunta näki koulun turvallisuutta heikentävän integraation ja inkluusion muka-

naan tuomat haasteet, jotka erityisesti yhdistettynä heikkoihin resursseihin aiheuttavat ongel-

mia. Useat vastaajat kokivat, että inkluusion mukana tuomat erityisoppilaat ja oppilaat, joilla 

on paljon käytöshaasteita, vievät paljon opettajan resursseja, jolloin opettajalla ei ole aikaa 
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muille oppilaille. Käytöshaasteiset oppilaat nähtiin turvallisuusuhkana, kun koululla ei ole yli-

määräisiä aikuisia tukemassa heitä. Eräs vastaaja kuvasi koulun turvallisuutta haastaviksi teki-

jöiksi liian pienet resurssit henkilöstön suhteen ja riittämätön tuki tuentarpeiselle oppilaalle. 

Vastauksissa mainittiin myös oppilaat, jotka eivät ole koulukuntoisia, mutta jotka ovat kuiten-

kin tavallisissa ryhmissä ja aiheuttavat jatkuvasti turvallisuusriskejä. Erään tutkimukseen osal-

listujan mukaan oppilaiden turvallisuutta haastavat lapset ja nuoret, jotka häiriökäyttäytymisel-

lään aiheuttavat vaaratilanteita itselleen ja muille. Vastauksissa tuotiin kuitenkin esille, etteivät 

oppilaan neuropsykologiset ongelmat ja niiden mukana tuomat haasteet koulun turvallisuudelle 

ole oppilaan itsensä syy, etenkin kun koulujen resurssit koettiin vajavaisiksi. Toisaalta oppilaan 

saamalla tuella nähtiin olevan positiivinen merkitys koulujen turvallisuudelle: riittävän aikai-

nen avunsaanti pienempiinkin haasteisiin ennaltaehkäisee paljon. 

4.3.3 Vähäiset resurssit 

Koulun vähäiset resurssit nähtiin turvallisuuden kannalta negatiivisena. Osa vastaajista koki, 

etteivät ”kaupungit” ymmärrä koulujen resurssien vajavaisuutta. Suuret ryhmäkoot ja vähäinen 

määrä aikuisia haastoivat koulun henkilökunnan kokemuksien perusteella oppilaiden turvalli-

suutta. Osa tutkimukseen osallistujista vastasivat koulun turvallisuutta heikentäväksi tekijäksi 

vain isot koulut tai suuret ryhmät. Toisista vastauksista voidaan kuitenkin havaita, minkälaisia 

negatiivisia vaikutuksia isot ryhmäkoot aiheuttavat koulun henkilökunnan näkemysten mukaan 

koulun turvallisuudelle. Vastaajat kokivat muun muassa, että suurten ryhmäkokojen vuoksi op-

pilaantuntemuksen muodostuminen kestää kauan. Hyvä oppilaantuntemus ja luottamus opetta-

jan ja oppilaiden välillä lisää vastaajien mukaan turvallisuutta, jolloin vastavuoroisesti huono 

oppilaantuntemus heikentää sitä tai ei ainakaan lisää turvallisuutta koulussa. 

Tutkimukseen osallistujien mukaan keskusteluille pitää olla aikaa, korvia ja kanavia. Turval-

lisuutta haastavaksi tekijänä mainittiin useissa vastauksissa kiire, joka kuormittaa sekä oppilaita 

että koulun henkilökuntaa. Kiireellä oli koulun henkilökunnan näkemysten mukaan useita ne-

gatiivisia vaikutuksia, jotka edelleen heikentävät koulun turvallisuutta. Kiireen vuoksi oppilaita 

ei ehditä kohtaamaan tarpeeksi koulupäivän aikana. Turvallisuutta heikentäväksi tekijäksi mai-

nittiin se, jos asioista ja ongelmista ei puhuta eikä kuunnella. Kiire aiheuttaa väsymystä ja vä-

syminen lisää haasteita, muun muassa aiheuttamalla levottomuutta oppilaissa. 
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4.3.4 Oppilaiden tausta 

Koulun henkilökunnan käsitysten mukaan oppilaiden taustalla on vaikutusta koulun turvalli-

suuteen. Oppilaiden taustalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä oppilaan omia henkilökohtaisia 

haasteita että oppilaan perhetaustaa. Osa kyselyyn vastanneista puhui yleisesti oppilaan henki-

lökohtaisista haasteista. Osa kuvaili haasteiksi esimerkiksi neuropsykologiset vaikeudet, sekä 

heikot tunne- ja vuorovaikutustaidot. Tässä yhteydessä koulun henkilökunta tarkasteli koulujen 

turvallisuutta haastavia tekijöitä turvallisuuden psyykkisen ja sosiaalisen osa-alueiden näkökul-

masta. Eräs tutkimukseen osallistunut kuvaili koulun turvallisuutta heikentävien tekijöiden joh-

tuvan jokaisen lapsen henkilökohtaisista haasteista. 

Erityisesti heikoilla tunne- ja vuorovaikutustaidoilla nähtiin olevan yhteys haastavaan käytök-

seen. Useat tutkimukseen osallistujat kuvasivat yhdeksi turvallisuutta haastavaksi tekijäksi vä-

linpitämättömyyden, joka näkyy esimerkiksi sääntöjen rikkomisena. Tämä yhdistettynä kodin 

heikkoon tukeen nähtiin olennaisesti haastavan turvallisuutta. Koulun henkilökunta kuvasi van-

hempien päihde- ja mielenterveysongelmien heijastuvan lapsiin ja nuoriin ja aiheuttavan sitä 

kautta turvallisuushaasteita koulussa. Yksi tutkimukseen osallistunut kuvasi turvallisuushaas-

teiden syitä: haasteet johtuvat mielestäni siitä, että vanhemmuus on hukassa, lapsille ei osata 

asettaa kotona rajoja. 
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5. Päätelmät 

Useissa turvallisuutta määrittelevissä lähteissä todettiin, että turvallisuutta voidaan tarkastella 

monesta eri näkökulmasta. Tämä näkyi myös aineistossa. Koulun henkilökunnalla on yhte-

neväinen käsitys siitä, mistä koulun turvallisuus koostuu. Sen sijaan näkemykset siitä, miten ja 

millä keinoilla turvallisuutta tulisi ylläpitää ja edistää kouluissa eroavat yksilöiden välillä. Kou-

lun henkilökunta tarkasteli koulujen turvallisuutta pitkälti turvallisuuden psyykkisen osa-alueen 

näkökulmasta. Tämä näkyi myös koulujen turvallisuutta edistävien ja heikentävien tekijöiden 

kanssa, sillä suurin osa turvallisuutta edistävistä ja heikentävistä tekijöistä sisältyy psyykkiseen 

turvallisuuteen. Mielenkiintoinen havainto tuloksissa on, että koulun henkilökunta tarkastelee 

koulun turvallisuuden koostumista pitkälti fyysisen turvallisuuden kautta. Pohtiessaan turvalli-

suutta edistäviä keinoja, turvallisuuden fyysinen osa-alue oli kuitenkin vähiten edustettuna. 

Koulun turvallisuuden kannalta merkittävänä tekijänä koulun henkilökunta piti sääntöjä. Hen-

kilökunnan mukaan koulun turvallisuus koostuu pitkälti säännöistä ja turvallisuutta edistetään 

säännöillä. Koulun henkilökunnan mukaan tärkeää onkin, että sääntöjä noudatetaan ja sääntöjen 

noudattamista valvotaan. Osa tutkimukseen osallistuneista toi ilmi, ettei koulun henkilökun-

nalla välttämättä ole yhteistä linjaa, miten sääntöjen noudattamista valvotaan. Tämä nähtiin tur-

vallisuuden kannalta ongelmallisena. Kuten turvallisuussuunnitelman laatimisessa myös sään-

töjä laatiessa olennaista on, että kaikki koulussa toimivat aikuiset ovat tietoisia koulun sään-

nöistä ja sitoutuneita noudattamaan niitä. Tarvitaan siis avointa keskustelua koko henkilökun-

nan kesken. 

Koulun henkilökunnan käsitysten mukaan koulujen turvallisuutta edistävät turvalliset ja luotet-

tavat aikuiset. Koulun henkilökunnan mukaan turvallisuutta heikentävät puolestaan aikuisten 

välinpitämätön käytös, oppilaiden henkilökohtaiset ongelmat sekä oppilaiden välinpitämätön 

käytös sääntöjä kohtaan ja kiusaaminen. Koulun henkilökunta ei tarkastele oppilaiden mahdol-

lisuutta koulujen turvallisuuden edistämiseen lainkaan. Turvallisuuden tunne rakentuu hyväk-

sytyksi tulemisen kokemuksesta (Aalto, 2002. 6). Oppilaan turvallisuuden tunteen syntymiseen 

tarvitaan koulun henkilökunnan lisäksi myös toisia oppilaita (Salovaara & Honkonen, 2011, 

11). Tämän vuoksi on tärkeää, että koulujen henkilökunta tunnistaa toisten oppilaiden merki-

tyksen yksilön turvallisuuden tunteen syntymisessä ja edistämisessä. 
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Tutkimustulokseni eroavat jonkin verran aikaisemmista tutkimuksista. Vaikka aikaisempi tut-

kimus oppilaitoksien turvallisuuden osalta on painottunut pitkälti turvallisuuden fyysisiin ulot-

tuvuuksiin esimerkiksi paloturvallisuuteen (Lindfors, 2012, 14), korostuu koulun henkilökun-

nan vastauksissa turvallisuuden psyykkinen näkökulma. Huolimatta siitä, että aikaisempi tutki-

mus on keskittynyt tarkastelemaan oppilaitosten turvallisuutta fyysisestä näkökulmasta, on 

koulun henkilökunnalla laajempi näkemys oppilaitosten turvallisuudesta. Piispasen (2008) tut-

kimuksessa opettajat tarkastelivat oppilaitosten turvallisuutta pedagogisesta turvallisuudesta 

käsin. Tutkimukseni tulokset eroavat Piispasen tutkimuksesta, sillä tutkimuksessani pedagogi-

nen turvallisuus sai koulun henkilökunnan vastauksissa vähiten mainintoja. Mielenkiintoinen 

havainto on, että käsitteenä pedagogista turvallisuutta ei mainittu kertaakaan. Sen sijaan käsit-

teet fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus mainittiin tutkimukseen osallistuneiden 

vastauksissa vähintään kerran. 

Janhusen (2013) ja Virran (2012) tutkimuksissa selviää, että oppilaat kokivat turvallisuutta kuu-

luessaan kaveriporukkaan ja turvattomuutta aiheutti puolestaan yksinäisyys ja ulkopuolelle jää-

minen. Kavereita ja niiden merkitystä turvallisuudelle ei kuitenkaan koulun henkilökunnan vas-

tauksissa ilmennyt. Toisaalta koulun henkilökunnan mukaan koulun turvallisuutta heikentää 

kiusaaminen ja kiusaamiseen puuttuminen nähtiin tärkeänä, koko henkilökuntaa koskevana 

asiana. Koulun henkilökunta ja oppilaat tarkastelevat samaa teemaa; ihmissuhteiden vaikutusta 

turvallisuuden tunteeseen, mutta osittain eri näkökulmasta. Siinä, missä opettajat tarkastelevat 

kiusaamista, oppilaat puhuvat kavereiden merkityksestä. 
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6. Pohdinta 

Tulokset ja johtopäätökset herättivät muutamia kysymyksiä ja jatkotutkimusideoita. Koulun 

henkilökunnalla oli yhteisymmärrys, mistä koulun turvallisuus koostuu, mutta eri näkemykset 

siitä, minkälaisilla keinoilla turvallisuutta ylläpidetään ja edistetään. Koulun henkilökunta piti 

tärkeänä, että koulussa on turvallisuussuunnitelma, joka on kaikkien tiedossa. Koulun henkilö-

kunta toi myös esille, että koulun turvallisuutta haastaa henkilökunnan eriävä suhtautuminen 

koulun sääntöihin ja niiden valvomiseen. Tämä voi olla seurausta siitä, ettei koulun henkilö-

kunnalla ole yhteneväistä käsitystä, mitkä keinot ovat tärkeitä turvallisuutta ylläpidettäessä ja 

edistettäessä. Tutkimukseeni osallistui eri ammattien edustajia. Mieleeni heräsi kysymys, tar-

kastelevatko eri ammattien edustajat eri tavoin turvallisuuden edistämiseen käytettäviä keinoja, 

vaikka konsensus turvallisuuden koostumisesta olikin selkeä kaikkien tutkimukseen osallistu-

jien kesken. 

Koulun henkilökunnan näkemysten mukaan koulujen turvallisuutta heikentävät integraation ja 

inkluusion mukanaan tuomat asiat. Tarvitaan lisää tutkimustietoa, jotta voidaan selvittää vielä 

syvemmin, miksi koulun henkilökunta kokee näin. Useissa vastauksissa kerrottiin integraation 

ja inkluusion heikentävät oppilaiden turvallisuutta erityisesti silloin, kun resurssit ovat vähäiset. 

Aineistossa näkyi koulun henkilökunnan kaipaavan luokkaan lisää aikuisia. Tämä edistäisi hei-

dän mukaansa turvallisuutta. Mielenkiintoista olisi selvittää, miten oppilaat kokevat aikuisten 

määrän vaikuttavan heidän turvallisuuden tunteeseen. Lisääntyykö oppilaiden turvallisuuden 

tunne sitä mukaa, kun aikuisten määrä koulussa lisääntyy? 

Koulun henkilökunnalla on yhteneväinen käsitys siitä, että koulun turvallisuus koostuu pitkälti 

turvallisuuden fyysisen osa-alueen tekijöistä. Tästä huolimatta henkilökunta ei näe turvallisuu-

den fyysistä osa-aluetta merkittävänä tekijänä turvallisuutta edistettäessä. Ajatteleeko koulun 

henkilökunta, etteivät he voi itse vaikuttaa koulun fyysiseen ympäristöön, minkä vuoksi turval-

lisuutta edistäviä keinoja pohtiessa, heidän ajattelussaan korostuvat ne asiat, joihin heillä on 

paremmat edellytykset itse vaikuttaa. Vai onko kenties kyse siitä, että koulun henkilökunta pi-

tää psyykkiseen turvallisuuteen kuuluvia asioita tärkeimpinä? Koulun henkilökunnalla on usein 

mahdollisuus vaikuttaa asioihin, jotka kuuluvat turvallisuuden psyykkiseen osa-alueeseen, esi-

merkiksi koulun ilmapiirin luomiseen. Fyysiseen turvallisuuteen sisältyviin tekijöihin, esimer-

kiksi koulurakennukseen, koulun henkilökunnalla on haastavampaa vaikuttaa.  
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Tutkimuksessani koulun henkilökunta rajoittuu niihin henkilöihin, joiden työnkuvaan kuuluu 

toimiminen lasten kanssa. Kouluissa työskentelee kuitenkin päivittäin muitakin aikuisia esi-

merkiksi keittiöhenkilökuntaa ja siistijöitä. Myös heidän näkemyksensä koulun ja oppilaiden 

turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ovat merkittäviä. Eräs tutkimukseeni osallistuja kertoi 

tapauksesta, jossa koulun siistijä havaitsi kiusaamistilanteen oppilaiden välillä ja puuttui tilan-

teeseen. Tämän vuoksi olisi erityisen tärkeää kuulla kaikkien koulussa työskentelevien näke-

myksiä ja kokemuksia koulujen turvallisuudesta. 

Koulun henkilökunnan mukaan koulun turvallisuutta heikentää kiusaaminen. Aikaisempien tut-

kimusten mukaan oppilaat kokevat kaverit merkittävänä turvallisuutta edistävänä tekijänä. He-

rää kysymys, tulisiko kouluissa painottaa yhä enemmän kaveritaitojen oppimista ja tehdä tilan-

teita, joissa kaverisuhteita on mahdollista luoda ja näin edistää ja ylläpitää oppilaiden turvalli-

suuden tunnetta. Tämä osaltaan voisi olla ehkäisemässä myös koulukiusaamista. Kaiken kaik-

kiaan sekä koulun henkilökunnan että oppilaiden näkemyksiä koulun turvallisuudesta tulee op-

pilaitoksissa ottaa esille turvallisuudesta keskusteltaessa. Lisäksi tutkimustietoa oppilaiden 

omasta näkökulmasta koulujen turvallisuuteen tarvitaan lisää. Tässä tutkimuksessa selvitettiin 

vain koulun henkilökunnan näkemyksiä koulujen turvallisuudesta, ei koulujen turvallisuutta it-

sessään. Jatkotutkimusehdotuksena on tutkia, mitkä tekijät oppilaiden mielestä edistävät ja yl-

läpitävät heidän turvallisuuden tunnetta koulussa. 
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Liite 1  

Saatesanat kyselylomakkeeseen. 

Hei, olen luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistosta. Tutkin pro gradu- tutkielmassani koulun 

henkilökunnan käsityksiä koulun turvallisuudesta. Koulussa työskentelevillä on mahdollisuus 

vaikuttaa koulun turvallisuuteen, joten on tärkeää saada lisää tietoa henkilökunnan käsityksistä 

turvallisuudesta. Oppilaan kokema turvallisuuden tunne mahdollistaa oppimisen ja koulun toi-

mintaan osallistumisen. Vastausten avulla voidaan muun muassa kehittää opettajankoulutusta. 

Toteutan tutkielmani aineistonkeruun kyselylomakkeen avulla. Kysely on suunnattu koulussa 

työskenteleville. 

Vastauksesi on tärkeä ja antaa arvokasta tietoa. Vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Kyselyyn 

vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Vastaajan henkilöllisyys ei tule tutkijan tietoon. Vastauksia 

käytetään ainoastaan pro gradu- tutkielmassani ja tutkimuksen jälkeen aineisto tuhotaan. 

Kiitos jo etukäteen kaikista vastauksista ja hyvää kesää!  

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/D0712C58FD7864BC 

Mikäli sinulla herää kysyttävää kyselystä, voit lähettää minulle sähköpostia osoitteeseen an-

niina.hyry(at)student.oulu.fi 

Tutkimusta ohjaa kasvatustieteiden professori Maija Lanas. 


