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Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä tavoin koulupoliisi pystyy 

työllään tukemaan koulun turvallisuutta, toimintaa ongelmatilanteiden käsittelyssä ja 

ennaltaehkäisyssä. Kouluissa koetaan paljon turvattomuutta, joten on tärkeää tuottaa tietoa 

erilaisista keinoista ja toimijoista, joiden avulla turvallisuutta tuetaan. Teoreettisen 

viitekehyksen pohjana on turvallisuuden ja turvattomuuden käsitteet, jotka paikannetaan 

koulun kontekstiin.  

Koulupoliisilla tarkoitetaan poliisia, jonka työnkuva sijoittuu päätoimisesti kouluihin ja niiden 

kanssa tehtävään yhteistyöhön. Oulun alueella koulupoliisitoiminta on vakiintunutta ja Oulussa 

toimii kaksi päätoimista koulupoliisia. Koulupoliisin tarkoituksena on avustaa kouluja 

turvallisuuden ylläpitämisessä sekä edesauttaa lasten ja nuorten hyvinvointia. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin 

teemahaastatteluina, ja tutkimusaineisto koostuu kahden koulupoliisin, sekä koulun toimijoiden 

haastatteluista. Kerätty aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että koulupoliisi tukee koulujen turvallisuutta 

ennaltaehkäisevästi sekä reaktiivisesti. Ennaltaehkäisevissä tilanteissa koulupoliisi tulee 

paikalle esimerkiksi pitämään laillisuuskasvatusta tai tekemään turvallisuussuunnitelmia 

yhdessä koulujen kanssa. Reaktiivisessa avunannossa koulupoliisi tulee taas paikalle, kun 

tilanne on jo päällä. Tuloksista on nähtävissä, että koulun toimijoiden kokemukset yhteistyöstä 

olivat positiivisia. Koulupoliisin ja koulujen yhteistyötä myös pidetään tärkeänä osana koulun 

turvallisuuden tukemisessa, ja koulupoliisi nähdään kouluissa yhtenä turvallisuustyön 

edistäjänä. Koulupoliisi siis tukee kouluja, ja tilanteita hoidetaan moniammatillisessa 

yhteistyössä, jossa jokaisella osallistujalla on selkeä rooli. 
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1. Johdanto 

 
Sosiaalista mediaa ja uutisia seuratessa katse kiinnittyy usein artikkeleihin, joissa käsitellään 

väkivaltatilanteita kouluissa. Perusopetuslain 29§:n mukaan koulujen kuuluisi olla turvallinen 

kasvu- ja opiskeluympäristö lapsille, joten uutiset voivat herättää paljon kysymyksiä siitä, miten 

jopa raakaa väkivaltaa kuitenkin esiintyy koulumaailmassa. Kouluissa tapahtuvat 

väkivaltatilanteet ovat yksi suurimpia ja surullisimpia tapauksia, mitä koulun arjessa niin 

oppilaat, opettajat kuin koulun muu henkilökunta joutuu käsittelemään. Väkivaltatilanteita ei ole 

pystytty kitkemään pois koulumaailmasta, eikä näiden tilanteiden vähenemistä ole havaittavissa 

(Särkkä & Lawson, 2020). Myös väkivaltatilanteet alle 15-vuotiaiden keskuudessa on ollut 

hälyttävää tahtia nousussa (Hjelt, 2021). 

Koulun turvattomuutta on tutkittu monipuolisesti ja laajalla otteella (ks. Waitinen, 2011; Rees, 

Savahl, Lee & Casas, 2020; Syrjäläinen, Jukarainen, Värri & Kaupinmäki, 2015). 

Turvattomuuden kitkemiseksi on myös kehitelty erilaisia toimenpiteitä ja velvoitteita. Vaikka 

tutkimusta on tehty paljon, löytyy joukosta yksi vähemmän tutkittu toimenkuva turvattomuuden 

estämiseksi. Tämä toimenkuva on koulupoliisitoiminta, johon tulen tässä työssä perehtymään. 

Tällä tutkielmalla siis pyritään täyttämään tutkimuksellista aukkoa ja keräämään tärkeää tietoa 

koulupoliisin ja koulun yhteistyöstä turvallisuuden tukijana. 

Koulu yhteiskunnassa, yhteiskunta koulussa -kurssin vierailijaluennolla koulupoliisi Merja 

Rasinkangas esitteli työnkuvaansa, yhteistyötä koulujen kanssa sekä toi ilmi, että heidän työstään 

ei ole lainkaan tehty tutkimusta. Kiinnostuin koulupoliisin työstä ja mahdollisesta tutkimuksen 

tekemisestä kyseisestä aiheesta välittömästi. Väkivaltatilanteiden ja näin ollen koulujen 

turvallisuuteen liittyvien kysymysten ja ajatusten kautta lähdin pohtimaan pro gradu -tutkielman 

aihetta. Koska väkivalta- ja ongelmatilanteiden ei tulisi olla millään tavoin osa koulun arkea, 

herää monella varmasti kysymyksiä siitä, miksi näitä tapauksia kuitenkin sattuu, miten näitä 

voidaan ennaltaehkäistä sekä miten tilanteet käsitellään sen aikana ja jälkeen. Oma mielenkiintoni 

aiheeseen heräsi juuri näiden kysymysten pohjalta. Myös mahdollisuus tehdä tutkielma 

yhteistyössä koulupoliisin kanssa vaikutti erittäin mielenkiintoiselta. 

Tutkielman aihe pohjautuu koulupoliisin työhön ja oppilaiden turvallisuuden tukemiseen 

kouluissa. Perusopetuksen opetussuunnitelmaan (2016) pohjautuen kouluissa järjestetään 

yhteistyötä poliisin kanssa, jos tietty tilanne sitä vaatii. Esimerkiksi vakavat kiusaamis- ja 

väkivaltatilanteet vaativat poliisin läsnäoloa useasti. Myös yksilökohtaista oppilashuoltoa 
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voidaan toteuttaa yhteistyössä poliisin kanssa (Opetushallitus, 2016). Oulussa poliisin ja 

koulujen yhteistyöhön on kiinnitetty erityisesti huomiota. Oulussa toimii kaksi päätoimista 

koulupoliisia, jotka tekevät ennaltaehkäisevää toimintaa kouluissa (Oulun poliisi, 2020). 

Käytännössä koulupoliisin työhön kuuluu jatkuva yhteistyö koulujen kanssa. Yhteistyön 

pääasialliset tehtävät koostuvat niin ennaltaehkäisevästä laillisuuskasvatuksesta kuin kiusaamis-, 

väkivalta- ja rikostapauksien selvittelystä ja sovittelusta koulujen apuna (Oulun poliisi, 2020). 

Tutkielman tavoitteena on selvittää, millä tavoin koulupoliisin ja koulun yhteistyöllä pyritään 

tukemaan oppilaiden turvallisuutta kouluissa ja millä tavoin koulupoliisin työllä voidaan tukea 

koulun toimintaa väkivalta- ja ongelmatilanteiden käsittelyssä ja ennaltaehkäisyssä. 

Tutkimuksessa tarkastellaan yksilöiden välillä tapahtuvia turvallisuusuhkia, jotka nähdään 

yhtenä koulun turvallisuutta uhkaavina tekijöinä. Tutkimusaineisto tuotettiin haastattelemalla 

niin koulupoliisia kuin koulun toimijoita, joiden kanssa koulupoliisi on ollut tekemässä 

yhteistyötä. Tutkielman aihe on tärkeä, jotta koulun ja oppilaiden turvallisuutta uhkaavat 

tilanteet, kuten väkivaltatilanteet otetaan huomioon oikeaoppisesti ja ne käsiteltäisiin oikein. 

Ennen tutkielman aloittamista kävin koulupoliisin kanssa alkukeskustelun. Keskustelussa toin 

ilmi mielenkiinnon tehdä koulupoliisin työstä tutkimusta ja pohdimme yhdessä, mistä 

lähtökohdista sitä kannattaa lähteä toteuttamaan. Vaikka koulupoliisin työnkuva on laaja ja 

monipuolinen, kiinnostukseni kohdistuu tässä tutkimuksessa koulujen turvallisuuden tukemiseen. 

Keskustelu avarsi tietämystäni aiheesta, ja pystyin tarkentamaan tutkielman tulokulmaa 

koulupoliisin työhön. 

Tutkimus on toteutettu aiempien tutkimuksien ja teoriapohjan avulla. Koska tutkielmassa 

käsitellään turvallisuutta, sen tukemista sekä koulupoliisin työnkuvaa, on tärkeää tuoda ilmi 

tilanteita, joissa koulupoliisi on osallisena koulun arjessa. Turvallisuus toimii tässä työssä 

teoreettisena näkökulmana koulupoliisin toiminnan tarkasteluun. Aiempaa tutkimusta 

kartoittamalla tunnistettiin ilmiöitä, joissa koulupoliisin läsnäoloa tarvitaan. Työssä käydään 

myös läpi, miten poliisin ja koulun yhteistyö on nivoutunut yhteen. 

Tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen keskiössä ovat turvallisuuteen ja turvattomuuteen 

liittyvät käsitteet. Näiden kyseisten lähtökohtien läpikäyminen on tämän tutkielman kannalta 

tarpeellista, koska tämä teoreettinen viitekehys toimii koulupoliisin ja koulun yhteistyön 

analysoimisen pohjana (Vilkka, Saarela & Eskola, 2018). Koska tutkimus toteutettiin 

tapaustutkimuksena, tulee teoriapohjan olla yhteydessä kerättyyn aineistoon ja saatuihin tuloksiin 

(Laine, Bamberg & Jokinen, 2015). Aineiston kerääminen teemahaastatteluna vaati myös sen, 
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että teoria on purettu auki. Näin ollen haastatteluille on helpompaa koostaa yhteiset teemat 

(Hirsjärvi & Hurme, 2011). Teoreettisen viitekehyksen esittelyn jälkeen esitelen tutkimukseni 

tehtävää, toteutusta sekä aineiston analyysin etenemistä. Lopuksi tuon esiin tutkimuksen 

tuloksia sekä pohdin koko tutkimusprosessia ja sen luotettavuutta yleisesti. 
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2. Turvallisuus ja turvattomuus koulussa 

 
Tutkielmalla on pyritty selvittämään, millä tavoilla koulupoliisin ja koulun yhteistyöllä pyritään 

tukemaan oppilaiden turvallisuutta kouluissa ja millä tavoin koulupoliisin toiminta tukee koulua 

käsiteltäessä väkivalta- ja ongelmatilanteita, sekä ennaltaehkäisee niitä. Tapaustutkimukselle 

tyypillisesti tutkimuskohteen määrittely perustuu teoreettiseen viitekehykseen, joka tässä 

tutkielmassa pohjautuu turvallisuuden ja turvattomuuden käsitteisiin (Vilkka, Saarela & Eskola, 

2018). Tässä luvussa avaan turvallisuuden ja turvattomuuden käsitteitä ja paikannan ne ilmiöinä 

koulun kontekstiin.  

2.1 Turvallisuus ja turvattomuus käsitteinä 

 
Jokaisella henkilöllä on jonkinlainen ymmärrys siitä, mitä turvallisuuden käsitteellä arkikäytössä 

tarkoitetaan. Käsitteenä turvallisuus mielletään Marslowin (1970) tarvehierarkiassa yhdeksi 

ihmisen perustarpeista. Turvallisuus mielletään muodostuvan niin suojasta, tasapainosta ja 

itsenäisyydestä, kun myös hädästä ja ahdistuksesta irrottautumisesta. Turvallisuuden tarve taas 

pitää sisällään erityisesti tuntemukset turvasta, suojasta, kykenevyydestä sekä riippuvuudesta. 

Kun ihminen kokee olevansa turvassa, on hän silloin tilassa, jossa halutaan pysyä (Airaksinen, 

2012; Marslow, 1970). Niemelä (2000) esittää, että vastaavasti turvattomuudella tarkoitetaan 

olosuhteita, jossa ihminen kokee olevansa vaarassa tai uhattuna. Näin ollen ihminen ei ole 

saavuttanut yhtä perustarpeistaan (Marslow, 1970; Niemelä, 2000). 

Niemelän (2000) mukaan turvallisuus ja turvattomuus voidaan ymmärtää objektiivisena ja 

subjektiivisena. Objektiivisella turvallisuudella tarkoitetaan koulun turvallisuuden yhteydessä 

sitä, että esimerkiksi koululla on riittävät resurssit torjua uhkatilanteita. Objektiivista 

turvattomuutta voidaan taas havaita, kun jotain mieleistä asiaa, tässä tapauksessa koulua uhataan, 

eikä tilanteen parantamiseksi ole löydetty ratkaisua. Subjektiivisuudella taas viitataan yksilön 

kokemukseen turvallisuudesta tai turvattomuudesta. Yksilötasolla turvattomuus voi ilmetä 

esimerkiksi ahdistuksena, huolena tai fyysisenä oirehdintana (Niemelä, 2000). 

 

Turvallisuuden ja turvattomuuden määrittäminen on koettu haasteelliseksi, koska eri aloilla se 

voidaan ymmärtää eri näkökulmista (Vornanen, 2000). Turvallisuuden määritteleminen voidaan 

Niemelän (2000) mukaan liittää myös yleisesti henkilön fyysiseen turvallisuuteen. 
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Turvallisuus ja sen käsittäminen pohjautuu monilta osin nykypäivänä lakeihin ja tunteisiin, sekä 

se nähdään myös osana henkilökohtaista oikeutta (Turvallisuus perusopetuksessa- ohjausryhmä 

& Partanen, 2012; Virtanen, 2002). Esimerkiksi Suomen perustuslain 7§:n mukaan jokainen 

ihminen on oikeutettu turvallisuuteen. Näin ollen yhteiskunnan on pyrittävä toimimaan siten, että 

jokaisen henkilön turvallisuuden tunne on taattua (Suomen perustuslaki 7§, 11.6.1999/732). 

Turvattomuuden käsitteellä taas tarkoitetaan yksiön tuntemaa voimattomuuden ja avuttomuuden 

tunnetta. Turvattomuutta voi esiintyä, kun turvallisuus on jollain tavalla uhattuna. Tällöin 

ihminen on saattanut kohdata jonkun kriisin tai tuntee pelkoa (Lahikainen, 2000). 

Turvattomuuden käsite voidaan siis ymmärtää kokemuksina, jotka ovat aina todellisia 

turvattomuudesta kärsivälle yksilölle (Lahikainen, 2000; Laihinen & Tuominen, 2013). 

Tässä tutkimuksessa turvallisuutta ja turvattomuutta lähestytään perusopetuksen ja 

koulumaailman näkökulmasta. Turvallisuutta ja sen uhkia voidaan koulumaailmassa tarkastella 

fyysisestä, sosiaalisesta, psyykkisestä ja pedagogisesta näkökulmasta (Lindfors, 2012; Piispanen, 

2008; Waitinen, 2011). Turvallisuuden uhkiin voi siis törmätä koulun rakennuksissa ja välineissä 

(fyysinen näkökulma), koulussa ilmenevissä ihmissuhteissa (sosiaalinen näkökulma), oppilaiden 

käytöksessä (psyykkinen näkökulma) sekä itse opetustapahtumassa (pedagoginen näkökulma).  

Tarkastelun kohteena tässä tutkimuksessa on kuitenkin vain sosiaalinen ja psyykkinen 

näkökulma, koska tutkittavana kohteena on ongelma- ja väkivaltatilanteet eli yksilöiden välillä 

tapahtuvat turvallisuusuhat.  

2.2 Tutkimusta koulujen turvallisuudesta ja turvattomuudesta 

Aiemmissa tutkimuksissa koulun turvallisuudesta on keskitytty Vallinkosken ja Koirikiven 

(2020) mukaan joko teknisiin menettelytapoihin tai käytäntöihin väkivallan ennaltaehkäisyssä. 

Myös koulussa tapahtuvaa kiusaamista, siihen vaikuttavia syitä ja sen estämistä on nykypäivänä 

tutkittu laajasti (mm. Salmivalli, Laninga-Wijnen, Malamut, Garandeau, 2021; Haataja, Ahtola, 

Poskiparta & Salmivalli, 2015). Vähemmälle huomiolle on jäänyt eri toimijoiden yhteistyö 

koulujen turvallisuuden tukijana. Näistä syistä onkin erityisen tärkeää perehtyä edellä mainittuun 

näkökulmaan turvallisuuden lisäämisessä.  

Vaikka suomalaisissa kouluissa pyritään ylläpitämään ensiluokkaista turvallisuuskulttuuria ja 

kouluja on pidetty yleisesti turvallisina, on aiempien tutkimusten pohjalta silti todettava, että 

tämä ei aina toteudu niin hyvin kuin voitaisiin olettaa. Jo vuonna 2011 Waitinen selvitti 

tutkimuksellaan, että 72,8 prosenttia pitää yhteiskuntaa entistä turvattomampana. Samaisessa 

tutkimuksessa kävi myös ilmi, että vain 5,75 prosenttia vastaajista piti kouluaan turvallisena 
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(Waitinen, 2011). Yhteiskunnallinen kehitys on myös Heiskaseen (2012) viitaten muuttunut 

negatiivisempaan suuntaan ajan saatossa. Tästä muutoksesta kertoo esimerkiksi yksinäisyyden ja 

syrjäytymisen lisääntyminen (Heiskanen, 2012). Tämän vuoksi myös kouluissa koetaan entistä 

enemmän turvattomuutta. Jotta kouluista saataisiin kitkettyä turvattomuuden tunnetta pois, on 

työtä tehtävä Heiskasen näkemyksen mukaan myös yhteiskunnallisella tasolla. Kouluissa 

turvallisuutta parantavalla työllä voidaan saada väliaikaisia tuloksia, mutta pääpaino tulisi olla 

yhteiskunnallisella tasolla tehtävässä työssä (Heiskanen, 2012). 

Sama tutkimuksellinen teema on jatkunut myös vuosien edetessä. Reesen, Savahlin, Leen & 

Casasin (2020) kansainväliseen tutkimukseen viitaten suomalaisten lasten turvallisuus kouluissa 

on vain keskimääräisellä tasolla. Näsi, Virtanen & Tanskanen (2017) taas toteavat 

tutkimuksellaan, että oppilaat ovat kokeneet väkivaltaa lukuvuonna 2015–2016 43 prosentissa 

kouluista. Yläkouluissa ja yhtenäiskouluissa prosenttiosuus nousi 60 prosenttiin (Näsi ym., 

2017). 

Tutkimusta on toteutettu edellä mainittujen lisäksi myös turvallisuuden ja turvattomuuden 

tunteesta nuorten näkökulmasta. Syrjäläisen, Jukaraisen, Värrin & Kaupinmäen (2015) tutkimus 

toteutettiin yhdessä suomalaisessa peruskoulussa, jossa tutkimusaineisto kerättiin oppilaiden 

kirjoittamien esseiden perusteella. Tutkimuksessa kävi ilmi, että oppilaiden turvattomuuden 

tunne usein johtuu pelosta tulla kiusatuksi tai unohdetuksi. Turvallisuusongelmien ydin 

tutkimuksen mukaan johtuu koulun sisäisestä hyvinvoinnista sekä dynamiikasta. Tutkimuksen 

pohjalta pystyttiin ehdottamaan, että koulun turvallisuuden parantamiseksi olisi hyvä ottaa 

huomioon oppilaiden näkökulmat. Näin myös oppilaat pääsisivät vaikuttamaan siihen, miten 

turvallisuutta saataisiin lisättyä (Syrjäläinen ym., 2015). 

Teperi ym. (2018) ovat puolestaan olleet mukana tutkimushankkeessa, jonka tehtävänä oli 

selvittää koulun turvallisuutta henkilöstön, työn ja työpaikan turvallisuuden näkökulmasta. 

Edusafe-tutkimus pohjautui haastatteluihin ja kysymyksiin henkilökunnan näkökulmista 

turvallisuuteen sekä siihen, miten   sitä   voisi   edistää.   Tutkimushankkeessa   kouluihin   

rakennettiin   uusi turvallisuusmalli, jossa keskityttiin pääsääntöisesti ennakointiin, tilanteen 

käsittelyyn sen aikana ja jälkeen. Turvallisuutta pyrittiin parantamaan eri toimintatavoin. Näitä 

toimintatapoja oli Muutospaja (ennakointi), Vihreä risti, Stop väkivallalle (tilanteen hallinta) sekä 

Hetipurku (Jälkikäsittely). Tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että laajasti ja monipuolisesti 

tilanteisiin puuttumalla turvallisuuden tunne lisääntyy ja tilanteiden käsittelystä tulee 

johdonmukaisempaa (Teperi ym., 2018). 
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Kiusaamista on pyritty ennaltaehkäistä jo monia vuosia ja sen estämiselle onkin kehitetty vuonna 

2006 KiVa Koulu -hanke (Salmivalli & Poskiparta, 2012). Hankkeella pyritään vaikuttamaan 

Salmivalliin ja Poskipartaan (2012) viitaten kiusaamisen vähenemiseen. Hankkeen päätavoitteena 

on ennaltaehkäistä kiusaamistilanteiden syntyä. Päämääränä on myös kiusattujen tukeminen ja 

avun antaminen jo syntyneessä kiusaamistilanteessa (Salmivalli & Poskiparta, 2012). KiVa 

Koulu -hanke pyrkii myös vaikuttamaan yksilöiden käyttäytymiseen ja sitä kautta estämään 

kiusaamisen syntymistä (KiVa Koulu -hanke, 2017). 

Vaikka Suomessa tämän tutkielman aihe on vielä tutkimatonta, on koulun ja poliisin yhteistyön 

toimivuudesta tehty tutkimusta Yhdysvalloissa. Lopez, Swezey & Claxton (2019) ovat 

toteuttaneet tutkimuksen, jossa selvitettiin koulujen ja lainvalvojien yhteistyötä 

turvallisuussuunnitelmien luomisen, ylläpidon ja toteutuksen aikana. Lopez ja muut korostavat, että 

olisi kallisarvoista ymmärtää, kuinka tärkeässä roolissa hyvä ja toimiva yhteistyö on, kun 

puhutaan koulujen turvallisuudesta. Lopez ja kumppanit ymmärtävät, että toimivan yhteistyön 

takana on paljon työtä, johon on käytetty aikaa ja vaivaa. Myös halukkuutta kummankin 

osapuolen puolelta on havaittu, jotta yhteistyö olisi toimivaa (Lopez & kollegat, 2019). 

Tutkimukset kuitenkin osoittivat, että turvallisuuteen ja siihen liittyvään ylläpitoon ei kiinnitetä 

riittävästi huomiota, vaikka se olisi ratkaiseva tekijä turvallisuuden takaajana. He kuitenkin 

havaitsivat halukkuutta toteuttaa yhteistyötä ja lisätä turvallisuutta kouluissa, mutta työpanos oli 

vielä vähäistä (Lopez ym., 2019). 

Tutkimuksiin viitaten onkin ehdottoman tärkeää selvittää vielä tarkemmin, miksi koulujen 

turvallisuus on edelleen uhattuna toimista huolimatta. On myös hyvä selvittää, miten tilanteita 

voitaisiin ennaltaehkäistä vielä paremmin ja millä toimilla koulupoliisi kykenee luomaan 

koulusta turvallisemman. Seuraavassa luvussa käsitellään suurimpia tekijöitä, jotka vaikuttavat 

lasten turvallisuuden tunteeseen kouluissa. Näitä aiheita ovat väkivalta, kiusaaminen ja muu 

ongelmakäyttäytyminen. Aiheiden avaaminen on tämän tutkimuksen osalta relevanttia, jotta 

pystytään tunnistamaan suurimmat uhkat turvallisuudelle sekä määrittelemään, mitä tekoja 

turvattomuus käsitteenä pitää sisällään. 

2.3 Väkivalta ja kiusaaminen koulun turvattomuutta lisäävänä tekijänä 

Väkivalta tarkoittaa World Health Organizationin (WHO) (1996) määritelmän mukaan vallan 

käyttöä, jossa henkilö on uhattuna toisen henkilön toimesta. Uhkaava käytös johtaa useasti 

loukkaantumiseen, henkiseen vammaan tai pahimmassa tapauksessa kuolemaan (WHO, 1996). 

Vaikka väkivalta ei kuulu millään lailla koulumaailmaan, törmätään siihen silti tänä päivänä 
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kouluissa (UNESCO, 2017). UNESCO (2017) huomauttaa, että väkivalta ja kiusaaminen 

vaikuttavat negatiivisesti koulujen ilmapiiriin. Pelon, ahdistuksen ja turvattomuuden tunteiden 

kanssa eläminen koulussa vaikuttaa kielteisesti myös koulujen turvallisuuteen. Tämä on taas 

johtanut siihen, että oppilaiden oikeus turvalliseen oppimisympäristöön on uhattuna (UNESCO, 

2017). 

Koulussa tapahtuvan väkivallan muotoja on UNESCOn (2017) linjauksen mukaan psyykkinen, 

fyysinen tai seksuaalinen väkivalta. Linjauksen mukaan myös kiusaaminen on yksi väkivallan 

muodoista, jossa yhdistyy niin fyysiset kuin psyykkisetkin väkivallan teot. Tästä syystä 

kiusaamista pidetäänkin yleisimpänä väkivallan muotona kouluissa. Psyykkinen väkivalta 

näyttäytyy UNESCOn (2017) selvityksessä henkisenä ja sanallisena väkivaltana, esimerkiksi 

ulkopuolelle jättämisenä, hylkäämisenä, nöyryytyksenä tai uhkailuna. Fyysistä väkivaltaa 

toteutetaan niin, että se aiheuttaa vastapuolelle kipua ja vahingoittumista. Fyysinen väkivalta voi 

siis olla mitä tahansa käytöstä, jossa vastapuolelle on tarkoitus aiheuttaa kipua tai 

epämukavuutta. Fyysisen ja psyykkisen väkivallan määrittelyyn käytetään samoja termejä, kuin 

kiusaamisen määritelmään. Tästä syystä voidaan ymmärtää, miksi kiusaaminen luetellaan 

kouluissa yhdeksi väkivallan muodoksi. 

Kiusaaminen määritellään tässä tutkimuksessa sellaisena, miten se näyttäytyy koulukontekstissa. 

Byrne, Dooley, Fitzgerald & Dolphin (2016) tuovat esille näkökulman, jonka mukaan tutkijoilla 

ei ole yhtenäistä käsitystä siitä, kuinka kiusaaminen tulisi määritellä. Yhteinen näkökulma 

kuitenkin on, että käsitteenä kiusaaminen tulee erottaa muusta aggressiivisesta käytöksestä. Jotta 

voidaan puhua kiusaamisesta, tulee sen sisältää seuraavat kriteerit: tahallinen harmin 

aiheuttaminen, epätasaiset valtasuhteet ja toistuvuus (Farrington, 1993; Olweus, 1999). 

Kiusaaminen koetaan käyttäytymisenä, jossa ihminen on jatkuvan psyykkisen tai fyysisen 

väkivallan uhrina toisen ihmisen toimesta (Hamarus, 2006; Salmivalli, 1998, 2010). Salmivalli 

(2010) tuo esille, että jatkuvuuden ohella epätasaisuus on useasti kiusaamisen taustalla. 

Epätasaisuus tässä yhteydessä voi perustua esimerkiksi ikään, fyysisyyteen tai siihen, että 

kiusattu on jäänyt yksin ja kiusaajia on monta (Salmivalli, 2010). Kiusaamisen taustalla Sideen & 

Johnsoniin (2014) viitaten voidaan ajatella myös olevan normeista poikkeavuus. Jos ihminen 

toimii tai näyttää eriltä kuin muut, voi hän joutua kiusaamisen kohteeksi. Normeista poikkeavuus 

voidaan nähdä heikkoutena, jonka vuoksi kiusatun ja kiusaajan välille syntyy valta-asemien eroja 

(Side & Johnson, 2014). Valta-asemien erot taas nähdään yhtenä syynä siihen, miksi kiusaamista 

tapahtuu (Hamarus, 2012; Salmivalli, 1998, 2016).  
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Kiusaamista tapahtuu myös sosiaalisessa mediassa. Tällä kiusaamisen muodolla tarkoitetaan 

häirinnän tapahtumista käyttämällä puhelimia ja internettiä (Slonje & Smith, 2008; Bauman, 

Toomey, Walker, 2013). Slonje & Smith (2008) tuovat esille näkökulman, jonka mukaan netissä 

tapahtuva yksittäinen kiusaamistapaus voi olla satuttavampaa, kuin kasvokkain tapahtuva 

kiusaaminen. Koska sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen siirtyy kotiin asti ja 

esimerkiksi häpäisevien kuvien levittäminen on helpompaa, koetaan kiusaaminen siksi 

loukkaavampana (Slonje & Smith, 2008; Marini & Volk, 2017). Shariff ja Churchill (2010) 

lisäävät, että sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen voi näyttäytyä edellä mainittujen 

lisäksi esimerkiksi uhkailuna, ahdisteluna tai perättömien huhujen levittämisenä. Vakavimmissa 

tapauksissa kiusaaja voi murtautua eli hakkeroitua kiusatun tietokoneelle. Tällöin kiusaajan 

päämääränä on levittää yksityisiä tietoja, jotka aiheuttavat pahaa oloa kiusatulle (Shariff & 

Churchill, 2010). 

Sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen on Sullivaniin (2011) viitaten poikkeava tekotapa 

perinteiseen kiusaamiseen verrattuna. Verkossa tapahtuvan kiusaajan identiteetti jää usein 

piiloon, joten kiusaamista on vaivattomampaa jatkaa. Koska nimettömyys vähentää kiinni 

jäämistä, madaltaa se kiusaajan kynnystä jatkaa uhkailevaa ja vihamielistä käytöstä netissä 

(Sullivan, 2011).  

Kiusaamista ei lasketa Laitisen, Haanpään, Francken & Lahtisen (2020) mukaan rikokseksi, 

mutta kiusaaminen voi sisältää tunnusmerkkejä rankaistavasta rikoksesta. Kiusaamisen 

yhteydessä voi ilmetä esimerkiksi merkkejä kunnianloukkauksesta, laittomasta uhkauksesta tai 

pahoinpitelystä (RL 5§, 21.4.1995/578; RL 9§, 13.12.2013/879; RL 7§, 21.4.1995/578). Jos 

henkilöstä levitellään vääriä tietoja, uhkaillaan tai hänelle aiheutetaan kipua voi 

kiusaamistilanne täyttää rikoslaissa määritellyt rangaistavan teon merkit. Kiusaamistilanne voi 

sisältää rikoksen tunnusmerkkejä myös siinä tilanteessa, jos henkilön omaisuutta turmellaan tai 

häneltä näpistetään omaisuutta (RL 3§, 24.8.1990/769). Laitinen ym. (2020) rohkaisevatkin 

kouluja ottamaan yhteyttä tarvittaessa poliisiin, jos kiusaaminen tai muut ongelmatilanteet 

sisältävät tunnusmerkkejä rikoksesta. Yhteyttä ottamalla koulun henkilökunta pystyy 

selvittämään, onko esimerkiksi rikosilmoitusta syytä tehdä. Kuitenkin väkivaltatilanteissa 

koulujen on otettava aina yhteyttä poliisiin, jotta rikoksen tekijä joutuu vastuuseen teostaan 

(Laitinen ja kollegat, 2020). 

Kun kiusaamistilanteet ovat jatkuneet pitkään, on niillä pyrkimys muuttua ajan mittaan 

vakavimmiksi sekä rankaistaviksi teoiksi (Sisäministeriö, 2019). Pahimmillaan väkivallan teot, 
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niin fyysisen kuin psyykkisenkin, voivat aiheuttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen häiriöitä 

(Ellonen, Lucas, Tindberg, Janson, 2017). Heidän tutkimukseensa viitaten lapseen kohdistuneen 

väkivallan seurauksena hän voi syrjäytyä yhteiskunnasta tai saada vakaviakin vammoja. 

Syrjäytymisen ja vammojen ohella lapsi voi kokea kasvaessaan epäluottamusta, pelkoa ja vihaa 

muita henkilöitä tai yhteiskuntaa kohtaan (Ellonen ym., 2017). WHO (2002) linjaa väkivallan 

olevan monialainen ongelma, jonka juuret ulottuvat niin yksittäisten henkilöiden elämään kuin 

yhteiskunnankin toimintaan. Linjaukseen viitaten väkivallan ennaltaehkäisyyn tulisi puuttua 

monella eri tasolla, jotta ongelmaa saataisiin vähennettyä (WHO, 2002). 

Poliisin kanssa yhteistyössä tehtävässä ennaltaehkäisevässä toiminnassa pyritäänkin 

kiinnittämään huomiota kiusaamis- ja väkivaltatilanteisiin jo ennen tilanteiden muuttumista 

vakavimmiksi. Sisäministeriö (2019) huomauttaakin, että yhteistyön avulla pyritään siis 

ennaltaehkäisemään kiusaamis- ja väkivaltatilanteita tai vähintään lieventämään niitä. Kun 

tilanteisiin puututaan hyvissä ajoin, voi se torjua vakaviakin tilanteita. 

2.4 Muita koulun turvattomuutta lisääviä tekijöitä 

Vaikka kiusaaminen ja väkivaltatilanteet yhdistetään usein koulun turvallisuusuhkiin, on 

turvattomuutta lisääviä tekijöitä myös muunlaisia. Turkka & Saarholm (2021) tuo esille 

näkökulman, jonka mukaan huomiotta jättäminen koetaan kiusaamisena. Kun on kyse ryhmässä 

tapahtuvasta toiminnasta, on hyvä huomioida erilaiset vallan väärinkäytön keinot (Turkka & 

Saarholm, 2021). Huomiotta jättäminen koetaan Laitisen ja kollegoiden (2020) mukaan vallan 

väärinkäytöksi, tapahtui se tahallisesti tai tahattomasti. Vaikka huomiotta jättäminen ei täytä 

esimerkiksi väkivallan merkkejä, koetaan sen olevan sosiaalista kiusaamista (Laitinen ym., 2020). 

Oppilas, joka ajattelee jääneensä huomiotta tai tulleensa torjutuksi voi kokea olevansa 

ulkopuolinen tai ryhmään kuulumaton (Junttila, 2018). 

Koulussa tapahtuu myös seksuaalista väkivaltaa, joka nähdään yhtenä turvallisuusuhkana. Tällä 

väkivallan muodolla tarkoitetaan esimerkiksi seksuaalista häirintää tai koskettelua ilman lupaa 

(UNESCO, 2017). Lain mukaan seksuaalinen häirintä ymmärretään sanattomana, fyysisenä ja 

sanallisena ei-toivottuna seksuaalisena käytöksenä. Kun kyse on seksuaalisesta häirinnästä, luo se 

häpäisevän, turvattoman ja hyökkäävän olon henkilölle, jota loukataan (Laki naisten ja miesten 

välisestä tasa-arvosta 7§, 30.12.2014/1329). Kun kyse on lapseen ja nuoreen kohdistuvasta 

häirinnästä, altistetaan lapsi silloin hänen ikäänsä kuulumattomalle seksuaalisuudelle 

(Opetushallitus, 2018). Seksuaalinen häirintä koetaan olevan yksi tekijä sille, miksi oppilaiden 

oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön on uhattuna (Peruopetuslaki 29§, 30.12.2013/1267). 



14  

Opetushallitus (2018) linjaa seksuaalisen häirinnän sisältävät vääristynyttä vallankäyttöä. Kun 

valtaa käytetään väärin, voi se pahimmassa tapauksessa muuttua seksuaaliseksi väkivallaksi. 

Kuten myös kiusaamisen tunnusmerkkinä on toistuvuus, myös seksuaalinen häirintä voi tapahtua 

toistuvasti. Kiusaamisesta poiketen häirintä voidaan ymmärtää myös yksittäisenä tekona. 

Kouluterveyskyselyn (2021) mukaan viimeisen 12 kuukauden aikana 4. ja 5. luokalla 8,3 

prosenttia vastanneista oli kokenut seksuaalista häirintää. Samainen luku oli vuonna 2019 4,4 

prosenttia. 8. ja 9. luokalla seksuaalista häirintää oli kokenut 30,2 prosenttia vastanneista. 

Vuonna 2019 samainen luku on ollut 20,6. Tuloksista voidaan huomata, että seksuaalisen 

häirinnän esiintyminen on noussut merkittävästi. Koska seksuaalinen häirintä rikkoo lakia, on 

poliisi kutsuttava paikalle selvittämään tilanteet. 

Koulujen turvallisuusuhkana voidaan nähdä Kinnuseen (2021) viitaten myös oppilaiden toimesta 

tapahtuva näpistely. Näpistyksellä tarkoitetaan varkautta, jossa omaisuuden arvo on yleisesti 

ottaen vähäinen (RL 3§, 24.8.1990/769). Näpistely onkin yleisin omaisuusrikos 10–14 ja 15–17-

vuotiaiden lasten ja nuorten keskuudessa (Suomen virallinen tilasto, 2020). Muita lasten ja 

nuorten yleisimpiä rikoksia tai kiellettyjä tekoja ovat luvaton poissaoleminen koulusta, koulun 

omaisuuden varastelu tai päihteiden käyttö (Kinnunen, 2021). Myös huumeiden käyttö on 

lisääntynyt alaikäisten keskuudessa (Danielsson, 2020). 
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3. Suunnitelmallinen turvallisuustyö koulun toiminnassa 

Tämä luku sisältää erilaisia toimia, joita koulujen turvallisuuden tukemiseksi on kehitetty. Koska 

turvallisuus on käytännön työtä kouluissa, luon tässä luvussa katsauksen turvallisuuteen ja 

turvattomuuteen koulun toiminnan ja yhteistyön näkökulmasta. Luvussa tutustutaan niin 

väkivalta- ja kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisyyn, kuin moniammatilliseen yhteistyöhön 

turvallisuustyön takana. Esittelen myös toimijoita, jotka ovat koulujen turvallisuuden tukemisessa 

mukana. Tuon myös esiin, mitä kautta työtä tehdään ja kuinka laajaa työskentely on. Koska 

tutkielman päätavoite on tutkia koulupoliisin työtä koulujen turvallisuuden tukemisessa, käyn 

perinpohjaisesti läpi, mitä eri menetelmiä koulun ja poliisin yhteistyö käytännössä tarkoittaa. 

Luvun lopussa esittelen Oulun koulupoliisin toimintaan tämän tutkielman tapaustutkimuksen 

kohteena. 

 

3.1 Turvallisuus lähtökohtana ja oikeutena koulun toiminnassa 

Perusopetuslain 29§ mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 

Näin ollen koulu on velvollinen toteuttamaan opetusta kouluun laadittujen järjestyssääntöjen 

mukaan, ja opetukseen osallistujan tulee noudattaa näitä sääntöjä (Perusopetuslaki, 29§, 

30.12.2013/1267). Vaikka sääntöjä ja lakeja on asetettu oppilaiden ja koulun henkilöstön 

turvallisuuden suojelemiseksi, ei vakavilta ongelmatilanteilta ole vältytty. Suomessa laki 

velvoittaa koulujen seuraavan turvallisuusohjeita ja toimivan tarvittaessa niiden mukaan 

(Waitinen, 2011). 

Turvallisuus peruskouluissa pohjautuu perusopetuslain 29§:n. Laki määrittelee, että jokainen 

koulun oppilas on oikeutettu turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulut on esimerkiksi velvoitettu 

linjaamaan toimintasuunnitelman, jossa on ohjeistus sille, miten oppilaiden oleminen on turvattu 

väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Toimintasuunnitelmassa tulee myös tuoda ilmi, miten 

tätä noudatetaan ja seurataan. Tämän nojalla opettajat ja muu koulun henkilökunta on velvoitettu 

ilmoittamaan esimerkiksi koulumatkalla tai koulussa ilmenneestä kiusaamis-, väkivalta- tai 

ongelmatilanteesta. (Perusopetuslaki 29§, 30.12.2013/1267). Turvallisuuden takaamiseksi 

oppilasta tulee kieltää osallistumasta kuluvan päivän opetukseen, jos hän esimerkiksi uhkaa toisen 

henkilön turvallisuutta (Perusopetuslaki 36§, 12.6.2003/477). Jos edellä esitettyjä tilanteita 

kuitenkin tapahtuu edelleen, ja oppilaan tai koulun henkilökunnan turvallisuus on kärsinyt tai se 

on uhattuna jatkuvasti, tulee uhkaavasti käyttäytynyt henkilö erottaa määräajaksi. Tällä 

käytänteellä pyritään siihen, että oikeus turvalliseen oppimisympäristöön pysyy turvattuna 

(Perusopetuslaki 36 a§, 13.6.2003/477). 
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Myös Perusopetuksen opetussuunnitelma (2016) perustelee turvallisuuden olevan koko koulun 

yhteinen asia ja sitä pyritään edistämään yhdessä, tarvittaessa yhteistyössä muiden viranomaisten 

kanssa. Linjauksessa määritellään myös, että opetus tulisi jatkuvasti järjestää niin, että 

henkilökunta ja oppilaat ovat niin hyvin turvattuja, kuin mahdollista. Jotta turvallisuus on taattu 

jokaiselle, koulun oppilaat ja henkilökunta ovat velvoitettuja pitämään yhteisistä säännöistä 

kiinni. Tämän lisäksi myös yhteisistä tiloista on jatkuvasti pidettävä huolta siten, että siellä on 

turvallista liikkua ja toimia (Opetushallitus, 2016). Kun koulun toiminta on linjassa edellä 

mainittujen lakien ja säädöksien kanssa, kokee yksilö Lindforsin (2012) mukaan olonsa turvatuksi. 

Hän kuitenkin muistuttaa, että turvallisuuden ylläpitäminen vaatii jatkuvia toimia. 

Turvallisuustoimia on voitu laiminlyödä esimerkiksi siten, että tilanteiden käsittely on jätetty 

kesken. Näin ollen se on merkki oppilaille siitä, että turvallisuuteen ei ole kiinnitetty tarpeeksi 

huomiota. Tämä voi taas johtaa siihen, että kouluissa tapahtuu enemmän riski- ja 

ongelmatilanteita, joka lisää myös turvattomuuden tunnetta yksilöissä (Lindfors, 2012). 

Koulujen turvallisuus eroaa Vallinkosken & Koirikiven (2020) käsitysten mukaan muiden 

organisaatioiden turvallisuudesta. Lindforsiin (2020) viitaten koulumaailmassa turvallisuuden 

ylläpitäminen nähdään osana koulun sisäistä toimintakulttuuria. Jokainen koulussa vaikuttava 

henkilö on osa tätä toimintakulttuuria, joten he ovat sitoutuneita toimimaan niin, että jokaisen 

henkilön turvallisuus on taattu. Tätä toimintakulttuuria toteuttamalla ennaltaehkäistään myös 

vaaratilanteiden ja turvattomuuden syntymistä (Lindfors, 2020). 

Kouluissa turvallisuus koostuu ylläpidon, luomisen ja arvioimisen lisäksi myös oppilaiden 

turvallisuuskasvatuksesta (Lindfors & Somerkoski, 2018). Koska oppilaat ovat yksi osa koulun 

toimijoita, on heidän kyettävä toimimaan siten, että he pystyvät pitämään itsensä ja muut turvassa 

(Vallinkoski & Koirikivi, 2020). Tämä pitää sisällään Lindforsin ja Somerkosken (2018) mukaan 

toiminnan esimerkiksi hätätilanteessa. Oppilaat eivät kuitenkaan koskaan ole vastuussa 

turvallisuudesta, vaan vastuu on opettajilla, rehtorilla ja muulla koulun henkilökunnalla 

(Perusopetuslaki 29§, 30.12.2013/1267). Kouluissa on myös hyvin monta eri roolia ja 

vastuualuetta, kun puhutaan turvallisuudesta, sen luomisesta ja ylläpitämisestä verrattuna muihin 

suuriin organisaatioihin, jossa jokaisella toimijalla saattaa olla sama rooli ja vastuu 

hätätilanteessa (Lindfors & Somerkoski, 2018).  

3.2 Turvallisuussuunnitelma 

 
Kasvavien ongelmatilanteiden mukana on alettu yhä enemmän kiinnittämään huomiota koulujen 

ja oppilaiden turvallisuuteen, ja niitä varten on tehty turvallisuussuunnitelmia ja toimita 
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pohjautuu niihin (Opetushallitus, 2021). Opetushallitus (2016) velvoittaakin lakien ja muiden 

asetusten pohjalta kouluja tekemään turvallisuussuunnitelman. Suunnitelman avulla pyritään    

turvaamaan koulun henkilökunnan, oppilaiden ja muun henkilöstön päivät. Turvallisuuden 

kehittäminen on yksi suurimmista asioista, josta on jokapäiväisessä toiminnassa pidettävä 

huolta (Opetushallitus, 2016). Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 13§:n mukaan koulutuksen 

järjestäjä on vastuussa siitä, että jokaisella koululla on suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi. 

Suunnitelmissa tulee olla esimerkiksi selkeästi kirjattuna, miten suojaudutaan väkivallalta, 

kiusaamiselta sekä häirinnältä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13§, 25.5.2022/377). 

Suunnitelmalla ei kuitenkaan vielä Lindforsiin (2012) viitaten tehdä kouluista täysin turvattua. 

Suunnitelman lisäksi turvallisuutta tulee ylläpitää sekä kehittää jatkuvasti. Ylläpitämisen ja 

keittämisen tueksi voi esimerkiksi antaa oppilaille turvallisuuskasvatusta, jonka avulla lapset 

saavat tietoa siitä, miten he voivat omalla toiminnallaan edistää koulun turvallisuutta. Lindfors 

(2012) linjaa turvallisuuden koostuvat monesta osa-alueesta, jotka ilmenevät kuviossa 1. Jotta 

koulu täyttäisi turvallisen oppimisympäristön piirteet, tulee sen toiminnassa esiintyä kuviossa 1 

ilmeneviä aiheita turvallisuuden taustalla (Lindfors, 2012). 

 

Kuvio 1: Turvallinen oppimisympäristö yhteiskunnallisen ohjauksen ja oppilaitoksen 

turvallisuuskulttuurin keskiössä (Lindfors, 2012). 

 

Suunnitelmallisessa työssä tulee Opetushallituksen (2016) mukaan ilmetä, miten turvallisuutta 

rikkovassa tilanteessa tulee toimia. Suunnitelmassa on myös kuvattu yhteistyö viranomaisten 

kanssa. Opetushallituksen (2016) linjausten mukaan myös poliisin kanssa tehty yhteisyön on 



18  

turvallisuussuunnitelmassa mainittua. Koulupoliisin kanssa tehdään yhteistyötä, kun tilanteet 

sitä vaativat. Suunnitelmallisella työllä pyritään siis ratkaisemaan tilanteet oikeaoppisesti 

(Opetushallitus, 2016). 

 

3.5 Moniammatillinen yhteistyö 

 
Moniammatillisuudella tarkoitetaan moniammatillista ihmisryhmää, jotka tekevät yhdessä töitä. 

Näin ollen eri ammattiryhmiin kuuluvat henkilöt voivat jakaa tietoa ja osaamista keskenään 

(Karila & Nummenmaa, 2005; Isoherranen, 2008). Moniammatillisessa yhteistyössä pyritään 

Karilan ja Nummenmaan (2005) mukaan saavuttamaan yhteinen lopputulos hyödyntäen eri 

alojen ammattilaisia. Koulussa moniammatilliseen työryhmään voi kuulua koulun oman 

henkilökunnan lisäksi esimerkiksi koulupoliisi tai sosiaalityöntekijä (Karila & Nummenmaa, 

2005). Kontio (2013) lisää, että hyödyntäen jokaisen ammattilaisen osaamista, saadaan paras    

lopputulos     ajatellen     oppilaan     hyvinvointia     ja oppimista. Moniammatillista yhteistyötä 

voidaan toteuttaa monenlaisissa tilanteissa. Yhteistyön tarkoituksena on hyödyntää eri alojen 

ammattilaisia, joilla kaikilla on yksi yhteinen työ tai tehtävä, jota he yrittävät ratkaista (Kontio, 

2013). 

Jotta moniammatillisuus toimii ja saadaan paras mahdollinen lopputulos, on ryhmään kuuluvien 

Kontion (2010) mukaan kyettävä luottamaan toisiinsa, kuuntelemaan toisten ajatuksia sekä 

pohtimaan lopputuloksia yhdessä. Jotta yhteistyö toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla, on 

jokaisella oltava selkeä tieto siitä, mikä on hänen roolinsa yhteistyössä. Jokaisella toimijalla on 

näin selkeä kuva siitä, miten yhteistyö etenee ja kuka on vastuussa tietystä osa-alueesta 

(Isoherranen, 2005; Kontio, 2010). Kun jokaisella moniammatilliseen yhteistyöhön osallistujalla 

on selkeä käsitys roolistansa, on toiminta jouhevampaa (Isoherranen, 2005). 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 2§:ssä on mainittu moniammatillisten työryhmien tarve. 

Moniammatillisissa työryhmissä voidaan viedä oppilashuoltoa eteenpäin ja mukauttaa 

sitä yksilöllisesti jokaisen oppilaan kohdalla. Oppilashuoltolakiin on myös kuvattu sellaisia 

tilanteita, joissa poliisin läsnäolo on tarpeellista. Nämä tilanteet ovat sellaisia, joissa oppilaan 

kasvu ja kehitys on uhattuna vaaratekijöiden takia (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2§, 

30.12.2013/1287).  Lakiin viitaten työryhmällä on siis aina yhteinen päämäärä. Perusopetuksen 

opetussuunnitelman (2016) mukaan näiden työryhmien perimmäinen tehtävä on tukea ja edistää 

oppilaan kasvua ja kehitystä mahdollisimman monipuolisesti. Työryhmien tavoitteena on 

moniammatillisin keinoin ehkäistä, tunnistaa ja poistaa ongelmia tai vaikeuksia oppilaan 
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koulupolulta (Opetushallitus, 2016).  Koulupoliisin ja koulun välisessä moniammatillisessa 

yhteistyössä on siis kyse lapsen tai nuoren edun huomioiminen ja sen mukaan toimiminen. 

Moniammatillisella yhteistyöllä mahdollistetaan Isoherrasen (2008) mukaan juurikin eri 

ammattiryhmien edustajien yhteistyö lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteistyöllä siis 

pyritään mahdollistamaan oppilaan turvallinen ja hyvinvoiva koulupolku. 

3.4 Koulun ja poliisin yhteistyö 

 
Poliisin toiminta kouluissa pohjautuu lainsäädäntöön, jossa poliisin työnkuvan perimmäinen 

ajatus on linjattuna (Poliisilaki 1§, 22.7.2011/872). Lainsäädäntö velvoittaa poliiseja toimimaan 

turvallisuuden ja järjestyksen edistäjänä yhteiskunnassa, ennaltaehkäisemään rikoksien ja muiden 

ongelmien tekoa tai syntyä ja saattamaan syytetyt lain eteen. Turvallisuutta edistetään yhteistyössä 

muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa (Poliisilaki 1§, 22.7.2011/872). Poliisin ja koulujen 

yhteistyötä on linjattu poliisin ennalta estävässä toiminnassa (Sisäministeriö, 2019). Ennalta 

estävä toiminta sisältää poliisilain 1§:n linjaamia tehtäviä, mutta toiminnan perimmäinen ajatus 

on estää ongelmien ja uhkien syntyä, eikä niinkään puuttua ongelmiin vasta jälkikäteen. 

Toiminnan tavoitteena on toisin sanoen poliisin muiden toimialueiden tukeminen yhteistyön ja 

yhdessä toimimisen kautta. Ennalta estävän toiminnan avulla myös muut poliisin toimialueet 

saavat tietoa mahdollisista yhteistöistä, jotka ovat kykeneviä auttamaan poliisia myös muissa 

tehtävissä (Sisäministeriö, 2019). 

Sisäministeriö (2019) linjaa ennalta estävän toiminnan yhdeksi toiminnan kohteeksi 

lähipoliisitoiminnan, jonka alle lukeutuu myös yhteistyö koulujen, nuorten ja lasten kanssa. 

Yhteistyön kulmakivenä Heiskanen (2012) pitää onnistunutta yhteyttä                   poliisiin. Peruskouluille on 

nimetty poliisi, joka hoitaa tarvittaessa koululla ilmenneitä ongelmatilanteita, tai käy pitämässä 

laillisuuskasvatusta. Yhteistyön toiminnassa on kuitenkin muistettava resurssien vähyys 

(Heiskanen, 2012). Sisäministeriö (2019) huomauttaakin, että ennalta estävän työn suurimpina 

haasteina nähdään resurssien puuttuminen ja poliisien asenteet työtä kohtaan. Koska ennalta 

estävän työn tulokset eivät ole nähtävissä heti, pidetään työnkuvaa vähempiarvoisena 

(Sisäministeriö, 2019). Näitä linjauksia ja huomioita silmällä pitäen onkin tarpeellista tutkia, 

kuinka poliisin ja koulun yhteistyö tukee peruskouluja ongelmatilanteissa tai millä keinoilla 

turvallisuutta saadaan paranneltua. 

Sisäministeriön (2019) laatiman ennalta estävän toiminnan suunnitelman mukaan peruskoulujen 

ja poliisin yhteistyötä pyritään lisäämään jatkuvasti. Sosiaalinen media on
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antanut uusia mahdollisuuksia lisätä työtä koulujen kanssa, esimerkiksi mahdollistanut 

yhteistyötä monien koulujen kanssa samanaikaisesti. Poliisin läsnäoloa pyritään lisäämään 

peruskouluissa muissakin tilanteissa, kuin vakavissa ongelma- tai väkivaltatilanteissa 

(Sisäministeriö, 2019). 

Keskustelussa koulupoliisin kanssa nousi esille toimintamalli, jonka tavoitteena on tehdä 

moniammatillista yhteistyötä eri tahojen kesken. Sisäministeriön (2019) laatiman strategian 

mukaan ankkuritoiminnan pääperiaatteena on nuorten ja lasten ongelmakäyttäytymisen 

lopettaminen varhain tai ennalta estää se kokonaan. Tavoitteena on, että ongelmia pyritään 

ratkaista syvällisesti. Taustalla oleviin syihin pyritään pureutumaan, eikä keskittyä vain 

seurauksiin (Sisäministeriö, 2019). Moilanen, Airaksinen ja Kangasniemi (2019) kuvailevat 

ankkuritoiminnan tarjoavan nuorille ja heidän perheilleen yksilökohtaista tukea 

ongelmatilanteiden kohtaamiseen ja ohjaa heitä selvittämään tilanteet loppuun asti. Siinä missä 

ankkuritoiminta tapahtuu oppilaiden vapaa-ajalla, osallistuu koulupoliisi tarvittaessa oppilaat 

tilanteisiin myös koulussa (Oulun poliisi, 2020). Kun tilanteita selvitellään jo koulussa poliisin 

kanssa, maksimoi se mahdollisuudet ongelmakäyttäytymisen loppumiseen. 

3.5 Koulupoliisi 

 
Koulupoliisitoiminta voidaan sisäministeriöön (2011) viitaten sijoittaa lähipoliisitoiminnan alle. 

Lähipoliisitoiminnan pääajatuksena on yhteistyön parantaminen eri toimijoiden kanssa yhteisön 

turvallisuuden parantamiseksi. Kun koulujen turvallisuuden ylläpitämiseen kiinnitetään huomiota 

koulupoliisitoiminnan avulla, ennaltaehkäisee se esimerkiksi rikollisuutta. Koulumaailmassa 

tapahtuvien ongelma- ja rikostilanteiden estäminen on yhteydessä myös koko yhteisön 

hyvinvointiin ja turvallisuuteen (Sisäministeriö, 2011; Oppilaitosten turvallisuustilanteen 

seurantaryhmä, 2013). 

Oulun alueella koulupoliisitoiminta on vakiintunutta ja Oulussa toimiikin kaksi päätoimista 

koulupoliisia (Oulun poliisi, 2020). Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmän (2013) 

mukaan koulupoliisin kanssa verrattain samaa työtä tekevät nimikkopoliisit. Työnkuvat kuitenkin 

eroavat toisistaan. Siinä missä nimikkopoliisit tekevät koulujen kanssa yhteistyötä muun työn 

ohella, on koulupoliisien päämääräinen tehtävä toimia koulujen kanssa yhteistyössä (Oppilaitosten 

turvallisuustilanteen seurantaryhmä, 2013). 
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Oulun poliisiin (2020) viitaten koulupoliisin tehtävänkuvaan kuuluu ennaltaehkäisevä toiminta 

lasten ja nuorten keskuudessa. Koulupoliisi avustaa kouluja esimerkiksi 

koulukiusaamistilanteiden estämisessä. He myös puuttuvat tilanteisiin, joissa on tapahtunut 

rikos. Heidän työnkuvansa keskittyy kokonaisuudessaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

edesauttamiseen. He käyvät pitämässä laillisuuskasvatusta kouluissa ja koulut voivat ottaa 

koulupoliisiin yhteyttä pienkin ongelmatilanteen syntyessä. Yhteistyön kuva on laajaa ja se 

ulottuu opettajista ja rehtoreista aina kuraattoreihin ja sosiaaliviranomaisiin saakka (Oulun 

poliisi, 2020; Oppilaitosten turvallisuustilanteen seurantaryhmä, 2013). Oulun poliisilaitoksen 

koulupoliisit keskittävät toimintansa suurimmalta osin peruskouluihin ja heidän kanssaan 

tehtyyn yhteistyöhön. Toiminnallaan koulupoliisi pystyy puuttumaan tilanteisiin nopeasti. 

Koska päätoiminen tehtävä on toimia koulujen kanssa yhteistyössä, on yhteistyö mutkatonta 

eikä muita työtehtäviä ole nopean reagoinnin esteenä. Koulupoliisi käy myös usein 

vanhempainilloissa puhumassa ja edistämässä yhteistyötä myös vanhempien kanssa (Oulun 

poliisi, 2020). 

Tutkielmassa keskitytään koulupoliisin toimintaan Oulussa, koska Oulussa toimivat 

koulupoliisit tekevät päätoimista työtään koulujen kanssa. Tämä kyseinen Oulussa toimiva 

koulupoliisitoiminta onkin ainutlaatuinen yhteistyömuoto koko Suomea ajatellen. Esimerkiksi 

sisäministeriö (2011) on linjannut koulupoliisitoiminnan olevan sivutoimintaa, josta 

maksetaan erillistä korvausta. Myös ennalta estävä toiminta nähdään sivutoimintana muiden 

työnkuvien ohella. Resurssien puuttuessa työtä tehdään vaihtelevasti ympäri maata, huolimatta 

uusista linjauksista toiminnan lisäämiseksi (Sisäministeriö, 2019). Tästä huolimatta Oulussa 

on tunnistettu tarve pitää koulupoliisitoiminta jatkuvana ja päätoimisena koulupoliisiksi 

nimetyn poliisin tehtävänä. Jotta koulupoliisin toiminnasta ja työnkuvan merkityksestä saa 

laajempaa kuvaa, tulee sitä tutkia ja tutkimuksella osoittaa työnkuvan tärkeys. 
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4. Tutkimuksen tehtävät ja toteutus 

 
Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen toteutusta ja esittelen, mistä lähtökohdista aineistoa 

tuotettiin. Tarkastelen myös tämän tutkimuksen tutkimusstrategiaa eli tutustutaan 

tapaustutkimukseen. Tämän jälkeen avaan tutkimuskysymysten valintaan vaikuttavia tekijöitä. 

Tutkimuskysymykset on koostettu teoreettinen viitekehys silmällä pitäen. Lisäksi määrittelen 

tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmän eli teemahaastattelun. Käyn myös läpi, miten 

haastattelurunko on koostettu ja miten haastattelut etenivät. Lopuksi käyn läpi esimerkkien 

avulla, miten aineistolähtöinen sisällönanalyysi eteni. 

4.1 Tutkimuskysymykset 

 
Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, millä keinoilla ja tavoilla yhteistyö koulupoliisin ja 

koulujen välillä tukee oppilaiden turvallisuutta. Koulupoliisin työtä ja sen vaikutusta 

turvallisuuteen tarkastellaan koulupoliisien, rehtoreiden, apulaisjohtajien ja opettajien 

näkökulmasta. Tälle tutkimukselle on hyödyllistä, että koulupoliisin työtä tarkastellaan monesta 

eri näkökulmasta. Näin ollen saadaan laaja luonnehdinta työn kuvasta ja sen hyödyistä 

koulumaailmassa. 

Aiheen rajaus on linjassa kiinnostukseeni saada uutta ja tarpeellista tietoa koulupoliisin 

toiminnasta turvallisuuden tukijana. Toiminta ei ole vielä laajalle levinnyttä, joten tutkimuksen 

yhtenä tavoitteena on myös tuoda esiin tietoutta työnkuvasta, joka voi mahdollistaa toimintaa 

muuallakin. Vaikka aiheesta ei ole varsinaista tutkimusta vielä tehty, rohkenen silti lähteä 

toteuttamaan tutkimusta positiivisessa valossa. Positiivinen näkökulma näkyy 

tutkimuskysymyksissä, ja hypoteesina on, että koulupoliisitoiminta edistää turvallisuutta 

peruskoulussa. Huomioon on kuitenkin otettu se, että samalla kun tutkimusta lähestytään 

positiivisesta kulmasta, kiinnostuksen kohteen on nimenomaan se, millä keinoilla yhteistyö tukee 

turvallisuutta, vaikkakin koulupoliisin rooli ei koko turvallisuustyötä katakkaan. 

Aiheen rajaus tehtiin koulupoliisin kanssa käydyn keskustelun pohjalta sekä heidän työnkuvansa 

perusteella. Keskustelun aikana ilmeni myös, että koulupoliisit tekevät eniten yhteistyötä 

peruskoulujen kanssa. Näin ollen tutkimuksen aihe siis pohjautuu peruskouluikäisiin. Vaikka 

koulupoliisin työnkuva ulottuu laajemmalle, valikoitui tämä tutkimuksen kannalta päteväksi 

rajaukseksi. Rajauksen avulla pystytään keskittymään tiettyyn ikäryhmään, eikä tutkimuksen aihe 

ole tällöin liian laaja. Näiden pohdintojen perusteella tutkimuskysymyksiksi muodostuivat 

seuraavat: 
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Millaisissa tilanteissa koulut ja koulupoliisi tekee yhteistyötä? 

 
Millaisia kokemuksia opettajilla, koulun johtoryhmällä ja koulupoliisilla on 

yhteistyön toteuttamisesta? 

 

Millainen koulupoliisin rooli on osana koulujen turvallisuustyötä? 

 

4.2 Tutkimusasetelma 

 

Tämä tutkimus on toteutettu laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen ottein. Hirsjärvi, Remes ja 

Sajavaara (2009) kuvailevat kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana olevan todellisen elämän 

kuvaileminen ja ymmärrys siitä, että todellisuus on moninainen. Koska laadullisen tutkimuksen 

kohteena on ihminen, myös tutkija itse on vaikuttamassa tutkimustulosten muodostumiseen. 

Tämän tutkimuksen tulosten pohjana on siis tutkimukseen osallistuvien henkilöiden näkökulmat 

sekä tutkijan omat havainnot tutkittavasta aiheesta (Hirsjärvi ym., 2009; Puusa & Juuti, 2020). 

Tutkielmassa lähestytään kvalitatiivisen tutkimuksen tavoin tutkimuksen kohdetta – 

koulupoliisin ja koulun yhteistyötä turvallisuuden tukemisessa – kokonaisvaltaisesti ja 

luonnollisissa olosuhteissa (Hirsjärvi ym., 2009). Tutkimuksessa kohdejoukko valittiin 

tarkoituksenmukaisesti, jolloin tutkimukseen osallistuvilla on henkilökohtaisia kokemuksia 

tutkimuksen aiheesta. Näin ollen tapausta käsiteltiin ainutlaatuisena. Hirsjärven ym. mukaan 

myös aineistoa tulee tulkita sen mukaisesti. Sen sijaan, että yritettäisiin todentaa jo olemassa 

olevia väittämiä, tämä kvalitatiivinen tutkimus pyrkii pikemminkin löytämään tai paljastamaan 

uutta ja hyödyllistä tietoa koulupoliisin työstä turvallisuuden tukijana kouluissa (Hirsjärvi ym., 

2009).  

Tämän tutkimuksen tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus. Tapaustutkimusta kuvaillaan 

Piekkaria & Welchia (2020) mukaillen joustavaksi ja muokkautuvaksi tutkimusstrategiaksi. Tätä 

strategiaa pidetäänkin yhtenä yleisimmistä laadullisen tutkimuksen lähestymistavoista 

kasvatuksen kentällä ja muokkautuvuutensa vuoksi tapaustutkimuksen määrittämistä on pidetty 

haasteellisena (Eriksson & Koistinen, 2014; Yazan, 2015; Yin, 2014). 

Vaikka määrittämisessä on ollut haasteita, ymmärretään, että tapaustutkimukselle olennaista on 

yhden ilmiön kokonaisvaltainen tutkiminen ja ymmärtäminen (Laine, Bamberg & Jokinen, 2015; 

Lichtman, 2013; Metsämuuronen, 2006). Laine ja kollegat (2015) myös nostavat yhdeksi tämän 

tutkimusstrategian tavoitteeksi koostaa ymmärrystä uudesta ilmiöstä. Koska tämän tutkielman 

kohteena on vielä toistaiseksi tutkimaton ilmiö, valinta kohdistui tähän strategiaan. 
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Tapaustutkimus rakentuu Vilkan ja kollegoiden (2018) mukaan teoriataustan ja aiempien 

tutkimusten avulla. Kun tätä tapaustutkimusta ryhdyttiin tekemään, olen tutkijana ollut hyvin 

perillä aiemmista tutkimuksista, sekä käsitteistöstä, joita tutkittavaan aiheeseen on liitettävissä. 

Koska olen valinnut tutkimuksen aiheeksi koulupoliisin ja koulun yhteistyön turvallisuuden 

tukemisessa, olen tutustunut käsitteisiin, jotka paikantavat koulupoliisin avun tarpeen. Näitä 

käsitteitä ovat väkivalta, kiusaaminen, turvallisuus ja turvattomuus. Tämän käsitteistön avulla 

tutkimuskohde kyettiin paikantamaan sellaiseksi, että siitä voidaan kerätä uutta tietoa koulujen 

turvallisuuden parantamiseksi koulupoliisin työn avulla (Vilkka & kollegat, 2018). 

Laineen, Bambergin ja Jokisen (2015) määritelmään viitaten tapaustutkimus sisältää aina 

erikseen tutkimuksen kohteen ja itse tapauksen. Tapaustutkimusta tehdessä on eroteltava ensin 

tutkimuskohde ja avattava, millä tavoilla tutkimuksen tapaukset pyrkivät selittämään 

tutkimuskohdetta. Tämän tutkimuksen kohde valikoitui jo aiemmin mainitun koulupoliisin 

kanssa käydyn keskustelun perusteella. Koska tarkoituksena on saada lisää tietoa tästä yhteistyön 

muodosta sekä paikantaa koulupoliisin paikka turvallisuuden tukemisessa, muodostui 

tutkimuksen kohteeksi koulupoliisin ja koulun yhteistyö turvallisuuden tukijana, ja tapauksia 

ovat koulupoliisin käynnit kouluissa. Koulupoliisin käyntien ja niistä haastattelujen avulla 

kerättyjen tietojen kautta tutkimus pyrkii kuvailemaan tätä yhteistyötä (Vilkka ym., 2018). 

Kasvatustieteellisen tutkimuksen kentällä tapaustutkimus mahdollistaa tutkimuksen teon jo 

pienemmissäkin projekteissa (Atkins & Wallace, 2012; Lichtman, 2013). Koska tässä 

strategiassa keskeistä on tapauksen teoreettiseen pohjaan tutustuminen etukäteen, saattaa se 

helpottaa tutkimuskysymyksiin vastaamista (Atkins & Wallace, 2012). Tapaustutkimuksen avulla 

saadaan vastauksia kysymyksiin miksi, mitä ja miten eli tapausta pyritään kuvailla näiden 

kysymysten avulla (Laine & kollegat, 2015). Vilkka kollegoineen (2018) pitävät 

tapaustutkimuksen yhtenä tunnuspiirteenä sitä, että tutkimuksen kohde on todellinen ja tutkijoilla 

on vähäinen kontrolli tapahtumien kulkuun. Tutkielman tavoitteena on kuvailla koulupoliisin 

toimintaa sekä turvallisuutta koulussa. Kuvailu tapahtuu opettajien, rehtoreiden ja koulupoliisin 

kokemusten kautta. Tutkielmassa on nähtävissä edellä mainittuja tapaustutkimukselle tyypillisiä 

ominaisuuksia. Kokemusten selvittely tapahtuu miksi, mitä ja miten kysymysten avulla ja 

tutkittava kohde on tutkimuksen kentällä tuore. Koska kohde on tutkimaton muistuttavat Laine 

ym. (2015), että teoreettiset lähtökohdat, käsitteet ja lopullinen näkökulma muokkaantua 

prosessin edetessä (Laine & kollegat, 2015). Tämänkin prosessin aikana tutkimuskysymykset 

muokkautuivat ja jalostuivat. 
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4.3 Aineiston tuottaminen 

Aineiston keruu toteutettiin haastatteluina. Haastatteluihin osallistui Oulun koulupoliisit Merja 

Rasinkangas ja Jarkko Kähkönen. Heidän lisäksi haastatteluun osallistui oululaisista kouluista 2 

rehtoria, 2 apulaisjohtajaa ja 1 opettaja. Koska koulupoliiseja on vain kaksi, on heidän kanssaan 

sovittu, että he ovat tutkielmassa nimettynä. Muiden osallistujien osalta nimeämistä ei ole tehty. 

Haastattelun etuna voidaan Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan pitää sen joustavuutta ja 

muokkautuvuutta. Verrattuna muihin keruumenetelmiin, haastattelun aikana kysymyksiä voidaan 

toistaa tai tarkentaa. Tällöin tutkittavasta aiheesta saadaan varmasti mahdollisimman paljon tietoa 

kerättyä eikä vastaaminen rajoitu siihen, ettei haastateltava ymmärtänyt kysymystä (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). 

Haastattelu valikoitui aineistonkeruumenetelmäksi, koska haastatteluiden avulla saadaan tietoa 

tapahtumista ja ilmiöistä, joihin ei muuten välttämättä tutkimuskentällä törmäisi (Hyvärinen, 

2017). Toisin sanoen haastattelun avulla tutkimuksen aiheesta saadaan monipuolista tietoa, jossa 

näkyy haastateltavan käsitykset, kokemukset ja ajatukset kyseisestä ilmiöstä (Hirsjärvi & Hurme, 

2011; Puusa, 2020). Hyvärinen (2017) myös muistuttaa, että haastatteluiden avulla yksittäiset 

mutta tärkeät ja huomionarvoiset tapahtumat saadaan tuotua osaksi yhteiskunnallista 

puheenaihetta. 

Aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui tarkemmin sanottuna teemahaastattelu. Koska tämän 

tutkimuksen aineistonkeruun ydinajatuksena on haastattelun koostaminen valitsemieni teemojen 

ympärille, voidaan puhua teemahaastattelusta (Hirsjärvi & Hurme, 2011). Eskola, Lätti ja 

Vastamäki (2018) kuvailevat teemahaastattelun lyhykäisyydessään tarkoittavan tilannetta, jossa 

haastattelija kysyy haastateltavalta tiettyyn aihealueeseen liittyviä asioita. Teemat on valikoitu 

tässä tutkimuksessa sellaiseksi, että niiden avulla on helppo saada vastauksia 

tutkimuskysymyksiin (ks. liite 1). Teemojen avulla haastatteluun osallistuvat pääsevät siis 

kuvailemaan koulupoliisin toimintaa kouluissa. Koska tutkimuksen tavoitteena on kerätä 

kokemuksia ja ajatuksia eri toimijoilta (Hirsjärvi & Hurme, 2011), oli teemahaastattelu ilmeinen 

valinta keruumenetelmäksi. 

Teemahaastattelu voidaan Hirsjärven ja Hurmeen (2011) mukaan luokitella strukturoimattomaksi 

haastatteluksi, koska haastattelun teemat ovat kaikille osallistujille samat. Tarkemmin sanottuna 

tätä haastattelutapaa pidetään puolistrukturoituna haastatteluna (Hirsjärvi & Hurme, 2011; 

Leinonen, Otonkorpi-Lehtoranta & Heiskanen, 2017). Teemahaastattelulle on ominaista, että 

haastattelut sisältävät valmiit aihepiirit, joiden ympärille on koottu kysymyksiä. Haastattelun 



26  

teemat pohjautuvat laadittuun teoriapohjaan, jonka avulla saatiin hyvät lähtökohdat 

haastatteluiden pitoon ja ne etenivät loogisesti. Kysymykset laadittiin siten, että ne edistävät 

vastauksien löytämistä tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksiin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

2009; Hyvärinen, 2017). Kysymyksiä tärkeämpänä Hirsjärvi ja Hurme (2011) pitävät sitä, että 

haastatteluissa käsitellään samoja teemoja, vaikkakin haastateltavat ja syventävät kysymykset 

vaihtuisivatkin. Tämä on huomioitu myös tässä tutkimuksessa. Haastatteluiden eteneminen ja 

sisältöjen muokkaaminen haastattelujen kesken on Eskolaan ym. (2018) viitaten suotavaa, 

kunhan samat teemat kulkevat mukana jokaisessa haastatteluissa. Teemahaastattelun ansiosta 

haastatteluja kyettiin mukauttamaan jokaisen haastateltavan mukaan. Vaikka jokainen haastattelu 

toteutettiin haastateltavan mukaan, oli jokaiselle osallistujalle silti samat teemat ja 

apukysymykset, joiden ympärillä haastattelu eteni. 

 

Koska haastatteluihin osallistui koulupoliisi ja koulujen rehtoreita ja opettajia, joiden kanssa 

koulupoliisin on tehnyt yhteistyötä, muokattiin haastattelurunko jokaiselle osallistujalle 

sopivaksi, ja keskustelu eteni haastateltavalle luonnollisella tavalla. Kun sisällöt on muokattu 

haastateltavan mukaan, on heidän helpompi tarttua käsiteltävään teemaan ja tuoda omia 

kokemuksia aiheesta esille (Eskola & kollegat, 2018). Tämä toteutustapa näkyi myös tämän 

tutkielman aineiston keruussa. Haastatteluissa käsiteltiin seuraavia teemoja: koulupoliisin ja 

koulun yhteistyö, turvallisuus ja sen tukeminen, ajatuksia koulupoliisin ja koulun yhteistyöstä ja 

kehitysideoita. Koulupoliisin kanssa käydyssä haastattelussa käsiteltiin edeltävien teemojen 

lisäksi myös teemaa koulupoliisin työ. Koska teemahaastattelun pääperiaatteena on Tuomen ja 

Sarajärven (2018) mukaan löytää vastauksia tutkimusongelmiin ja -kysymyksiin, on teemat 

hahmoteltu tässä tutkimuksessa kyseisen ajatuksen pohjalta. Haastatteluissa käsiteltiin samoja 

teemoja, jotka pohjautuvat teoreettiseen viitekehykseen (Hirsjärvi & Hurme, 2011), mutta itse 

keskusteltavat aiheet ja yksittäisen keskustelun keskipiste valikoitui vasta haastattelun aikana.  

Tutkimuksessa aineistona käytettävät haastattelut kerättiin maalis- ja huhtikuun 2022 aikana. 

Kaikilla haastatteluun osallistujilla oli kokemusta koulupoliisin kanssa toimimisesta ja se 

toimikin kriteerinä haastatteluun osallistumisessa. Haastateltavia oli hieman haasteellista löytää 

tutkimuksen osallistumiseen vaadittujen kriteerien takia. Kriteerit olivat kuitenkin sellaisia, ettei 

niitä olisi pystytty alentamaan tutkimuksen aikana. Jotta tutkielman tutkimuskysymyksiin saatiin 

validia tietoa, oli kriteerit välttämättömiä. Haastattelut toteutettiin sellaisessa paikassa, jossa 

haastattelu pystyttiin käymään yksityisesti sekä niin, että haastattelun aikana ei tullut häiriöitä 

haastattelun arkaluontoisen sisällön takia aineistonkeruu, sen käsittely ja hävittäminen tulee 

toteuttaa Kuulan (2011) mukaan huolellisesti. 
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Haastattelut tapahtuivat niin Microsoft Teamsin kautta kuin kasvotustenkin. Haastattelun 

toteutusmuoto valikoitui haastateltavan mukaan. Osalle oli vaivattominta, että haastattelu oli 

etänä ja osalle sopi paremmin, että tulen tekemään haastattelun kasvotusten. Jokaisen 

haastattelun kesto vaihteli haastateltavan mukaan, ja haastatteluiden pituudet vaihtelivatkin 

aikavälillä 15–50 minuuttia. Haastattelut tallennettiin Microsoft Teamsin tallennustoiminnon 

avulla ja myös puhelimeni äänitystoiminnolla. Kasvokkain kerätyissä haastatteluissa 

tallennuslaitteena käytettiin ainoastaan puhelimeni äänitystoimintoa. 

4.5 Analyysimenetelmä 

Kun haastattelut oli suoritettu, aineistoa siirryttiin litteroimaan. Litterointi aloitettiin 

kuuntelemalla haastattelut sellaisenaan, ja tämän jälkeen puheen nopeutta hidastettiin, jotta 

aineisto pystyttiin kirjoittamaan puhtaaksi. Kaikki aineistot litteroitiin perinpohjaisesti, koska 

tutkimuksen kannalta olennaista tietoa kerättiin koko haastattelun ajan. Haastatteluaineiston 

analysoinnin ensimmäistä vaihetta voidaan Ruusuvuoren & Nikanderin (2017) mukaan kutsua 

litteroimiseksi.  Litteroimisella haastattelun sisällöt muutetaan kirjoitettuun muotoon, jolloin 

analyysiä on huomattavasti helpompi suorittaa. Koska tässä tutkimuksessa olennaista on 

keskittyä aineiston sisältöön, eikä esimerkiksi puheen ilmaisuun, jätettiin tauot, sanojen toistot ja 

naurahdukset litteroinnin ulkopuolelle. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 32 sivua ja litterointi 

koottiin yhdelle word -tiedostolle. 

Litteroinnin jälkeen aineistoa ryhdyttiin analysoimaan. Tässä tutkimuksessa 

analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Laadullisessa tutkimuksessa 

käytettävät analyysitavat voi Tuomeen ja Sarajärveen (2018) viitaten jakaa kahteen pääryhmään. 

Toisessa pääryhmässä erityistä on se, että analyysi rakentuu johonkin tiettyyn teoriapohjaan tai jo 

olemassa olevaan tietoon. Toiselle pääryhmälle ominaista on taas se, että analyysi ei pohjaudu 

tiettyihin teoriapohjiin vaan aineistosta kerätyt keskeisimmät tiedot vievät analyysia eteenpäin. 

Analyysiin voi kuitenkin halutessaan liittää teoreettisia lähtökohtia melko vapaastikin, joka tekee 

tästä analyysitavasta joustavan (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Schreier, 2014). Analyysitavan 

valinnassa suureen rooliin nousi uuden tiedon löytäminen tärkeästä ja vielä tutkimattomasta 

aiheesta, joten aineiston pohjalta tehtävä sisällönanalyysi osoittautui oivalliseksi valinnaksi. 

Tuomi ja Sarajärvi (2018) esittävät, että sisällönanalyysin tavoitteena on koostaa tiivistetty 

kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tai aiheesta. Sisällönanalyysi pyrkii siis löytämään tekstin 

päämääräisen merkityksen ilman, että löydetty tieto muokkautuu. Tämän analyysitavan 

tavoitteiden takia aineistona voi olla erilaisia kirjoitetussa muodossa olevia aineistoja (Tuomi & 
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Sarajärvi, 2018). Analyysiä tehdessä on kuitenkin Saloon (2015) viitaten kiinnitettävä huomiota 

siihen, ettei tekstiä tiivistetä liian suoraviivaisesti. Tällöin aineistosta saattaa hävitä perimmäinen 

ajatus, joka voi muokata tutkimustuloksia (Salo, 2015). Koska tämän tutkimuksen aineisto 

kerättiin teemahaastatteluina ja kerätty aineisto litteroitiin, on näistä lähtökohdista perusteltua 

käyttää sisällönanalyysiä aineiston analyysimenetelmä. 

Sisällönanalyysiä voidaan käyttää laadullisen tutkimuksen menetelmänä erittäin laajasti ja 

monipuolisin ottein (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Koska sisällönanalyysin on sellaisenaan joutunut 

arvostelun kohteeksi sen keskeneräisyyden vuoksi (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Salo, 2015), 

toteutetaan tämä tutkimus aineistolähtöisen sisällönanalyysin ottein. Aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissä Tuomen ja Sarajärven (2018) mallin mukaan päämääränä on ymmärtää 

kerättyä aineistoa, mutta teoreettiseen viitekehykseen yhdistettynä tällä analyysimenetelmällä on 

mahdollisuus saada vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tämä perustuu tulkintaan ja päättelyyn, 

jossa tutkittavana olevasta ilmiöstä saadaan teoreettisempi näkemys (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

Tämän analyysitavan ovat kehitelleet Tuomi & Sarajärvi (2018) silmällä pitäen Milesin & 

Hubermanin (1994) mallia. Aineiston analyysiä lähdettiin toteuttamaan mukaillen Tuomen ja 

Sarajärven (2018) mallia aineistolähtöisestä analyysistä. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa 

litteroitua aineistoa lähdettiin redusoimaan eli pelkistämään. Tutkimuksen kannalta epäolennaista 

tietoa pyrittiin karsimaan pois ja pelkistämään ilmaukset siten, ettei vastaus menetä alkuperäistä 

tarkoitusta (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Karsimista voidaan tehdä esimerkiksi merkitsemällä 

tutkimuskysymyksien kannalta olennaisia pääkohtia ylös, jonka mukaan tässäkin analyysissa 

edettiin. Analyysiprosessi toteutettiin samalla tavalla jokaisen tutkimuskysymyksen kohdalla. 

Taulukossa 1 selviää, kuinka redusointia on tässä kyseisessä tutkimuksessa lähdetty toteuttamaan 

ensimmäisen tutkimuskysymyksen ”Millaisissa tilanteissa koulut ja koulupoliisi tekee 

yhteistyötä” mukaan. Tutkimuksen kannalta olennaiset alkuperäisilmaukset listattiin allekkain, ja 

niistä taas rakennettiin pelkistetyt ilmaukset. Taulukko toimii esimerkkinä siitä, kuinka analyysia 

on toteutettu jokaisen ilmauksen kohdalla. Alkuperäisen taulukon suuren koon vuoksi taulukossa 

1 on vain esitetty muutama ilmaus. 
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Taulukko 1. Esimerkki alkuperäisilmausten pelkistämisestä ensimmäisessä 

tutkimuskysymyksessä. 

 

 

 

 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

Meillä on rankempia kiusaamistapauksia ja 

väkivaltatilanteita tai tämmöisiä mitkä 

vanhemmat on tuonut esille. Eli monesta eri 

näkökulmasta tai moniammatillisesta 

oppilashuoltoryhmästä nousee huoli tai 

ilmiö, johon tarvitaan koulupoliisin tukea. 

Konsultaatiopyyntönä eli soitetaan poliisille 

tai virka-apupyyntönä sähköpostilla. 

Rankkoja kiusaamistapauksia, joiden 

selvittelyssä tarvitaan poliisia… 

 
Väkivaltatilanteita, joissa tarvitaan 

poliisia… 

 
Vanhemmat tuoneet huolen esille… 

 
 

Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä 

huomannut jonkun huolen tai ilmiön, jossa 

poliisin apu tarpeen… 

 
 Poliisi tulee koululle virka-apupyyntöistä... 

No niin kun sanoin, niin laillisuuskasvatus 

kuuluu opetussuunnitelmaan ja tietenkin 

mulla on muutamia tilanteita tullut että on 

ollut kiusaamis- ja väkivaltajuttuja. 

Se on hyvä lisä siihen mitä tehdään koulussa. 

Näihin vakavimpiin ei tarvi opettajien olla 

selvittämässä vaan poliisi mukana. Meille se 

ei edes kuulukaan. Tulee ammattilainen, joka 

ottaa asian hoitaakseen. Konsultoidaan 

koulupoliisia. 

Poliisi pitämässä laillisuuskasvatusta 

kouluilla… 

 
Kiusaamistilanteiden selvittelyssä mukana… 

 
 

Väkivaltatilanteiden vuoksi pyydetty 

paikalle… 

 
Konsultoidaan puhelimen välityksellä, onko 

tarvetta koulupoliisille... 

 

Opettajien ei tarvitse olla selvittämässä 

vakavia tapauksia... 
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Redusoinnin jälkeen kaikki pelkistetyt ilmaukset listattiin allekkain, ja näistä alettiin 

muodostamaan alaluokkia. Tätä vaihetta kutsutaan klusterointivaiheeksi. Tuomi & Sarajärvi 

(2018) listaavat vaiheen tarkoitukseksi koostaa alustavia kuvauksia tutkimuksen kohteena 

olevasta ilmiöstä. Pelkistetyt ilmaukset koottiin taulukkoon siten, että ne liittyivät kaikki 

samaan aihepiiriin. Tämän jälkeen muodostettiin alaluokkia, jotka kuvaavat samassa sarakkeessa 

olevia pelkistettyjä ilmauksia (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Taulukossa 2 esitellään, kuinka 

klusterointia toteutettiin ensimmäisen tutkimuskysymyksen ” Millaisissa tilanteissa koulut ja 

koulupoliisi tekee yhteistyötä” mukaan. 

Taulukko 2. Esimerkki pelkistettyjen ilmausten klusteroinnista alaluokiksi ensimmäisessä 

tutkimuskysymyksessä. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Varkauksiin liittyvissä tilanteissa 

valvontakameranauhat lähetetään poliisille... 

Koulupoliisi tekee ilmoituksen eteenpäin, 

esimerkiksi rikostutkintaan... 

Esimerkiksi pyydetään tunnistamaan, onko 

oman koulun oppilas... 

 

 

Varkaus 

Koulupoliisi tulee pitämään 

laillisuuskasvatusta…. 

Käydään kouluissa tekemässä 

laillisuuskasvatusta… 

Laillisuuskasvatuksen pito... 

 

 

Laillisuuskasvatus 

Koulupoliisi tulee selvittämään eri 

tilanteita…. 

Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä 

huomannut jonkun huolen tai ilmiön, jossa 

poliisin apu tarpeen… 

Opettajien ei tarvitse olla selvittämässä 

vakavia tapauksia, vaan poliisi tulee suoraan 

mukaan... 

Koulupoliisi mukana vakavissa jutuissa... 

 

 

 

 
Tilanteet hoidetaan tapauskohtaisesti 
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Alaluokkien koostamisen jälkeen siirryttiin muodostamaan yläluokkia. Yläluokkien kokoaminen 

tapahtui suurilta osin saman kaavan mukaan, kuin alaluokkienkin koostaminen. Alaluokat 

koottiin allekkain, ja ryhdyttiin etsimään yhdistäviä teemoja tai ajatuksia, joiden mukaan koottiin 

yläluokat. Tuomi ja Sarajärvi (2018) pitävät tärkeänä sitä, että analyysin edetessä polku 

alkuperäisaineistoon ei häviä. Analyysiä tehdessä pyrittiin jatkuvasti huomioimaan alkuperäinen 

aineisto, jotta löydetty tieto ei muokkaudu liikaa. Yläluokkien muodostamisesta siirryttiin tämän 

tutkimuksen osalta viimeiseen vaiheeseen. Tätä vaihetta kutsutaan abstrahoinniksi eli 

käsitteellistämiseksi (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Yläluokista koottiin pääluokkia, jotka vastaavat 

tutkimuskysymyksiin. Taulukossa 3 on esitettynä yläluokkien ja pääluokkien muodostumista 

muodostusta ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaan. 

Taulukko 3. Yläluokkien ja pääluokkien muodostaminen ensimmäisessä 

tutkimuskysymyksessä. 

 

4.6 Tutkimuksen eettisyys 

 

Tutkimuksessa luotettavuutta on tarkasteltu eettisestä näkökulmasta. Hyvärinen (2017) 

muistuttaa, että tutkimusta tehdessä tutkimukseen osallistujille tulee tehdä selväksi, mihin 

aineistoa tullaan käyttämään ja miten sitä tullaan käsittelemään. Myös tutkimuseettinen 

neuvottelukunta (2019) tuo esille, että tutkimukseen osallistuneella on oikeus saada tietoa 

tutkimuksen toteutuksesta sekä aineiston käsittelystä niin tutkimuksen teon aikana kuin sen 

jälkeenkin. Tutkimukseen osallistuneille on tuotu ilmi tutkimuksen tavoitteita, sekä kerrottu 

aineistontuotannosta (ks. liite 2). Tähän tutkimukseen osallistuvia henkilöitä on informoitu 

henkilötietojen keräämisestä. On myös tuotu esille, mitä tietoja heistä tullaan keräämään ja miten 

näitä tietoja tullaan säilyttämään. Näiden tietojen pohjalta jokainen tutkimukseen osallistuja on 

allekirjoittanut suostumuslomakkeen tutkimukseen osallistuakseen. Haastatteluun osallistuvia 

Yläluokka Pääluokka 

Opetussuunnitelman asettamat vierailut 

Suunnitelmalliset vierailut 

 
Ennaltaehkäisy 

Koulun keinot selvittelyyn ei riitä 

Avunanto etänä 

Koulupoliisi apuna selvittämässä tilannetta 

 

 

Reaktiivinen avunanto 
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henkilöitä on informoitu oikeuksistaan liittyen tutkimukseen sekä tietosuojaan liittyvissä aiheissa 

ennen haastattelun tekemistä. Haastatteluun osallistuvaa tulee Rantaan & Kuula-Luumiin (2017) 

viitaten informoida vapaaehtoisuudestaan. Suostumuslomakkeessa haastateltavaa on tiedotettu, 

että tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja tutkimukseen osallistumisen voi 

peruttaa milloin tahansa. Kuitenkin niin, että kerättyä tutkimusaineistoa voi hyödyntää 

peruutuksesta huolimatta. Tietosuojaa mukaillen tutkimukseen kerätty aineisto on hävitetty 

asianmukaisesti heti, kun tutkimus oli valmis. 

Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tutkija on informoinut tutkittavia henkilötietojen 

keräämisestä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019). Ranta ja Kuula-Luumi (2017) 

muistuttaa, että haastattelujen suunnitteluvaiheessa on hyvä ottaa huomioon tutkittavien 

anonymisoiminen. Koko tutkimusprosessin ajan on pidetty huolta siitä, ettei haastateltavien 

henkilötiedot ole joutunut vääriin käsiin. Haastatteluun osallistuvien koulun toimijoiden 

henkilötiedot ovat salattu, eikä henkilöitä voi tunnistaa tutkimuksesta. Koska päätoimisia 

koulupoliiseja on vain 2 kappaletta koko Suomessa olisi heidän henkilöllisyyttään haastava pitää 

anonyyminä. Tästä syystä kummaltakin koulupoliisilta on saatu erillinen lupa heidän nimien 

julkaisuun tässä tutkimuksessa. Koska tutkimuksen kohteena ovat kyseiset koulupoliisit, on tässä 

yhteydessä nimien julkaisu tarpeellista ja eettisesti perusteltua. 
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5. Tulosluku 

 
Tutkielma sisälsi kolme tutkimuskysymystä, joista ensimmäinen muotoutui vasta aineiston 

analyysiä tehdessä. Tutkimuskysymykset ovat rakentuneet siten, että syventyvät tutkimuksen 

kohteeseen kysymys kysymykseltä enemmän. Jokaisessa tutkimuskysymyksessä on käytetty 

samaa aineistoa, joka on kerätty haastattelemalla koulupoliiseja sekä koulun toimijoita, joissa 

yhteistyötä on tehty. Aineistoa on analysoitu tutkimuskysymyksittäin aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin keinoin. Kuhunkin tutkimuskysymykseen liittyvä analyysi nosti esiin useita 

pääluokkia, jonka vuoksi tarkastelen jokaista tutkimuskysymystä erikseen. Näin ollen tuloksista 

saadaan kokonaisvaltainen kuva, eikä yksittäinen tutkimuskysymys nouse toista 

hyödyllisemmäksi. Esittelen tuloksia ensin aineiston avulla tutkimuskysymyksittäin. Tämän 

jälkeen tarkastelen erillisessä yhteenvetoluvussa tuloksia teoreettista viitekehystä vasten. 

Tuloksista selvisi, että koulupoliisin ja koulun yhteistyötä tehdään ennaltaehkäisevästi sekä 

reaktiivisesti. Yhteistyön on koettu edistävän koulujen turvallisuustyötä tietyissä turvallisuutta 

uhkaavissa tilanteissa. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi väkivalta- ja uhkatilanteet. 

5.1 Tilanteet, joissa koulujen ja koulupoliisin yhteistyö toteutuu 

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä oli tavoitteena selvittää tilanteita, joissa koulujen ja 

koulupoliisin yhteistyötä toteutetaan. Analyysin avulla on nostettu esiin kaksi pääluokkaa, joista 

toinen sisältää kaksi ja toinen kolme yläluokkaa. Kuviossa 2 on havainnollisesti esiteltynä nämä 

ensimmäisen tutkimuskysymyksen pää- ja yläluokat. Pääluokiksi muodostuivat ennaltaehkäisy ja 

reaktiivinen avunanto. Ennaltaehkäisyyn liittyen yläluokkia olivat opetussuunnitelmaan 

asettamat vierailut ja suunnitelmalliset vierailut. Reaktiivisen avunannon yläluokkia olivat 

puolestaan koulun keinot selvittelyyn ei riitä, apu etänä ja lain velvoittama poliisin läsnäolo. 
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Kuvio 2. Tilanteita, joissa koulujen ja koulupoliisin yhteistyö toteutuu. Pää- ja yläluokat.  

5.1.1 Ennaltaehkäisy 

 

Analyysivaiheessa ensimmäiseksi pääluokaksi muodostui ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisyllä 

tässä tutkimuksessa tarkoitetaan sitä, että koulupoliisien ja koulujen yhteistyö on 

suunnitelmallista, ennalta sovittua ja väkivalta- tai muita ongelmatilanteita ehkäisevää. Kuten 

aiemmin avatussa viitekehyksessä turvallisuudesta tuli esiin, tämä osa turvallisuutta on 

luottamusta siihen, ettei väkivalta-, vaara- ja uhkatilanteita tapahtuisi. Tämän kanssa linjaten 

myös koulupoliisin toiminnassa keskeisessä osassa on ennaltaehkäiseminen. Vastaukset tukivat 

teoriaa, ja moni vastaajista nostikin esille ennaltaehkäisyn tärkeyden osana tätä yhteistyötä. 

Kuviossa 3 on esitelty selkeämmin pääluokka ennaltaehkäisy ja siihen liitetyt ylä- ja alaluokat. 

REAKTIIVINEN 
AVUNANTO 

Koulun keinot selvittelyyn 
ei riitä 

Apu etänä 

Lain velvoittama poliisin 
läsnäolo 

ENNALTA EHKÄISY 

Opetussuunnitelman 
asettamat vierailut 

Suunnitelmalliset vierailut 
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Opetussuunnitelman 
asettamat vierailut 

Laillisuuskasvatus 

Suunnitelmalliset vierailut 

Hallinnollinen tuki 

Koulupoliisi tukena 
palavereissa 

 
 

         Kuvio 3. Yhteistyön toteutuminen ennaltaehkäisevästi. Pää-, ylä- ja alaluokat. 

 
Opetussuunnitelman asettamat vierailut 

Yksi ennaltaehkäisevän toiminnan yläluokka on opetussuunnitelman asettamat vierailut, joka taas 

sisältää alaluokassaan laillisuuskasvatuksen. Opetussuunnitelmalliset vierailut selittäytyvät tässä 

tutkimuksessa sellaisina vierailuina, joissa taustalla on opetussuunnitelma ja sen mukaan 

toimiminen. Haastatteluissa nousi esille, että kouluissa pidetään alakoulun ja yläkoulun 

loppupuolella laillisuuskasvatusta. Laillisuuskasvatusta järjestetään Perusopetuksen 

opetussuunnitelman (2016) mukaisesti. Laillisuuskasvatus sisältää esimerkiksi 

liikennekasvatusta, rikoslain läpikäymistä ja käsitellään myös velvollisuusikiä. Jokainen vastaaja 

nosti esille opetussuunnitelman asettamat vierailut, jotka lukeutuvat laillisuuskasvatukseksi. 

”Jos lähtee siitä toimenkuvasta, että me käydään joka tapauksessa pitämässä 

laillisuuskasvatusta ja meillä on rajattu ne ryhmät, että alakoulujen 

nelosluokalle ja yläkoululaisille.” 

 

”No koulupoliisihan käy meillä vitosille ja kasiluokkalaisille antamassa 

laillisuuskasvatusta. Ne on ihan niin kuin osittain etenevät systeemit” 

 

”Meillä on 8 luokkalaisten laillisuuskasvatus ja alakoululla nelosluokkalaisille 

myös. Ne ovat säännöllisiä” 

 

ENNALTAEHKÄISY 
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”Vastuuikärajoista, someturvallisuudesta ynnä muista kertomalla ja tapauksia 

esiintuomalla hoksautetaan sitä porukkaa ja kenties saadaan miettimään, että 

onko jotain asiaa järkevä tehdä. Varoitetaan ennakolta, mikä toiminta johtaa 

johonkin.” 

 

Haastattelut nostivat esille näkökulmia siitä, että laillisuuskasvatusta pidetään yhtenä 

ennaltaehkäisevänä keinona. Koska laillisuuskasvatuksen aiheet ovat ajatuksia herättäviä ja 

ajankohtaisia, tulee niitä käsitellä oppilaiden kanssa. Laillisuuskasvatuksen aiheet ja käsiteltävät 

asiat voivat parhaimmillaan nostaa oppilaissa esille ajatuksia liittyen käsiteltäviin aiheeseen, ja 

sitä kautta kitkeä pois väärinkäyttäytymistä kouluissa ja vapaa-ajalla. 

Suunnitelmallinen vierailu 

 
Suunnitelmalliset vierailut pitävät sisällään taas hallinnollisen tuen sekä koulupoliisin vierailut 

palavereissa. Hallinnollisella tuella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa suunnitelmallista työtä 

koulupoliisin kanssa. Koulupoliisi voi olla myös mukana palavereissa joko kertomassa opettajille 

jostain tietystä aiheesta tai esittelemässä toimintaansa. He tekevät vierailuja myös 

vanhempainilloissa sekä tarpeen mukaan osallistuvat oppilashuoltoryhmien palavereihin. 

 

”…meitä pyydetään näihin eri kouluihin ja sitten vanhempainillat on tietenkin 

missä käydään. Ja sitten koululla on tämmöisiä verkostopalavereita. Minua on 

pyydetty oppilashuoltoryhmään mukaan” 

 

”...palaverin koulun päähän missä halutaan ohjeita tai neuvoja eteenpäin 

tilanteen selvittämiseksi. Sitten on suunnitelmallinen kehittämistyö esimerkiksi, 

miten koulun väkivaltaan puututaan eli ennaltaehkäistään ja neljäs on sitten 

vanhempien aloitteesta selvitettävä joku kiusaamistapaus. Silloin istutaan 

koulussa palaverissa.” 

 

Yksi koulupoliisin ja koulujen yhteistyömuoto asettuu siis tilanteisiin, joissa koulupoliisin 

tarkoitus on tuoda oppilaille esiin asioita, jotka voivat johtaa tilanteisiin, joissa poliisin läsnäolo on 

pakollista niin lain, kun muiden oppilaiden tai koulun henkilökunnan turvallisuuden vuoksi. 

Haastatteluista nousseilla ajatuksilla tilanteista, joissa yhteistyötä toteutetaan, ennaltaehkäisy oli 

selkeä yhteistyön toteuttamistapa. Tällä tärkeällä työllä pyritään ehkäisemään vakavienkin 

tilanteiden syntymistä. 
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REAKTIIVINEN 
AVUNANTO 

5.1.2 Reaktiivinen avunanto 

 
Reaktiivinen avunanto on toinen ensimmäisen tutkimuskysymyksen pääluokista. Reaktiivinen 

avunanto ymmärretään tässä tutkimuksessa sellaisena toimintana, jossa koulupoliisin apua 

kaivataan sen jälkeen, kun tilanne on jo päällä tai se on tapahtunut tuoreeltaan. Koulussa 

koulupoliisia tarvitseva tilanne voi liittyä esimerkiksi väkivaltaan, ilkivaltaan tai rikollisuuteen. 

Koulupoliisin läsnäoloa kaivataan myös tilanteissa, joissa koulun toimintavalta ei riitä. Tämän 

pääluokan yläluvuiksi muodostuvatkin koulun keinot selvittelyyn ei riitä, apu etänä ja lain 

velvoittama poliisin läsnäolo. Kuviossa 4 esitellään tämän pääluokan ylä- ja alaluokkia. 

 

 

   
Kuvio 4. Yhteistyön toteutuminen reaktiivisesti. Pää- ylä- ja alaluokat. 

Lain velvoittama 
poliisin läsnäolo 

Seksuaalinen häirintä 

Vakavien 
kiusaamistilanteiden 

selvittely 

 
Väkivaltatilanteiden 

selvittely 

Varkaus 

Päihdeaineet 

Apu etänä 

Sähköpostilla avun 
pyytäminen 

Konsultaatiot ja 
ohjeistus puhelimen 

välityksellä 

Koulun keinot 
selvittelyyn ei 

riitä 

Tilanteiden selvittely 
koulun toimivallan 

ulkopuolella 

Vanhemmat toivovat, 
että koulupoliisi 

tulee koululle 

Netissä tapahtuva 
kiusaaminen 

Vanhempien väliset 
ongelmat 
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Koulun keinot selvittelyyn ei riitä 

Koulupoliisi voidaan kutsua koululle selvittämään erilaisia tilanteita, joissa koulu kokee 

tarvitsevansa koulupoliisin neuvoja ja apua. Haastateltavat toivat esille näkökulman, jonka 

mukaan koulupoliisin kutsuminen paikalle selvittämään tilannetta on vaivatonta. Eräs 

haastateltava nosti esille myös näkökulman, jossa vanhemmat ovat toivoneet koulupoliisin 

läsnäoloa tapauksien selvittelyssä. Kun kyse on taas sosiaalisessa mediassa esiintyvästä 

kiusaamisesta, on koulu voimaton, koska heidän toimivalta ei yllä sosiaaliseen mediaan asti. 

Haastatteluissa ilmeni tapahtumaketju, jossa eräässä koulussa oli havaittu pitkään jatkunutta 

kiusaamista sosiaalisessa mediassa. Kun tilanne vietiin eteenpäin koulupoliisille, loppui 

kiusaaminen ja häiriköinti melkein heti. Koulupoliisin apu tilanteiden selvittelyssä koettiin 

erittäin tarpeelliseksi, juuri sellaisissa tilanteissa, jossa koulun keinot eivät yksinkertaisesti riitä. 

 

”…oikeestaan sitä, että koulupoliisi kasvattaa ja selvittelee ne jutut mitkä ei ole 

koulun toimivallassa.” 

 

”Koulupoliisit tulee sitten toisessa aallossa mukaan, jos ensimmäinen ei pure 

tilanteeseen.” 

 

”...koulun pyynnöstä monenlaisia tilanteita esimerkiksi yleensä se liittyy 

johonkin kiusaamista tilanteeseen. Että siellä koulussa on pitkään kestänyt joku 

vaikkapa somekiusaaminen. Nämä on yleisimpiä.” 

 

 

Apu etänä 

 
Toinen ulottuvuus reaktiivisessa avunannossa liittyi tilanteisiin, joissa koulu ei tiennyt kuinka 

jonkun akuutin tilanteen kanssa tulisi toimia. Tulosten mukaan opettajat ja koulun muu 

henkilökunta konsultoivat tällaisissa tilanteissa matalalla kynnyksellä koulupoliisia soittamalla 

tai lähettämällä sähköpostia heille. Näin ollen koulun toimijat voivat kysyä konsultaatioapua 

myös ilman vierailua. Haastattelijat kokivat, että koulupoliisiin voi ottaa yhteyttä, vaikka he eivät 

ole varmoja siitä, vaatiiko tietty tilanne poliisia paikalle laisinkaan. Vaikka tilanne ei vaatisi 

virkavaltaa paikalle, voi koulupoliisi ohjeistaa, miten esimerkiksi näpistysten kanssa tulee edetä. 
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”Konsultaatiopyyntönä eli soitetaan poliisille tai virka-apupyyntönä 

sähköpostilla.” 

 

”Matala kynnys yhteydenottoon. Koulun konsultoi puhelimitse ja sähköpostilla. 

Ei välttämättä vaadi käyntejä vaan kysellään neuvoja ja ohjeita puhelimitse.” 

 

”Eli konsultoidaan että miten asia hoidetaan ennen ku lähetään tutkintapyyntöä 

tai rikosilmoitusta tekemään.” 

 

Lain velvoittama poliisin läsnäolo 

 
Kolmas näkökulma reaktiiviseen avunantoon liitettiin lain velvoittamaan poliisin läsnäoloon. 

Haastatteluissa nostettiin esille tilanteita, joissa koulupoliisin läsnäolo on välttämätöntä. 

Tällaisiksi tilanteiksi nousivat esimerkiksi pahoinpitely, päihdeaineisiin liittyvät tapaukset ja 

seksuaalinen häirintä. Näissä tilanteissa laki velvoittaa poliisia olemaan paikalla. Kun tapaukset 

sisältävät rikoksen piirteitä, on poliisia pyydettävä paikalle. 

 

”Kaikki seksuaalinen, alkaen häirinnästä pitää ilmoittaa. Laki velvoittaa tietyt 

jutut ja lastensuojeluvelvoite tulee myös. Poliisille tulee nämä yleisimmät 

pahoinpitely ja seksuaaliset häirinnät.” 

 

”Tuota sitten ne on niitä ikävä kyllä rötös hommia, että missä me ajatellaan, 

että me tarvitaan koulupoliisin mielipide.” 

 

”Meillä on rankempia kiusaamistapauksia ja väkivaltatilanteita tai tämmöisiä 

mitkä vanhemmat on tuonut esille. Eli monesta eri näkökulmasta nousee huoli tai 

ilmiö, johon tarvitaan koulupoliisin tukea.” 

 

Reaktiivinen avunanto nostaa esille vakavien ja uhkaavien tilanteiden selvittelyt, joissa lain 

mukaan poliisin on oltava paikalla. Koulu voi pyytää poliisia myös paikalle tilanteissa, joissa he 

kokevat olevan toimivaltansa ulkopuolella. Monia tilanteita pyritään kuitenkin ensin 

ratkaisemaan koulun keinojen puitteissa, mutta kun heidän keinonsa loppuvat kesken, on heillä 

vielä yksi tehokeino selvittelyssä käytettävissä. Haastateltavat pitivät myös puhelimen tai 

sähköpostin avulla tapahtuvan avun olevan arvokasta. He kokivat, että näin ollen tilanteissa on 

yksi apukäsi lisää. 
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TOIMIVA MONIAMMATILLINEN 
YHTEISTYÖ 

Jatkuvuus 

Yhteistyön edut 

Koulun toimijoiden kokemukset yhteistyöstä 

5.2 Kokemuksia yhteistyön toteutumisesta 

 
Tutkimuksen toisena tehtävänä oli kartoittaa kokemuksia koulupoliisin ja koulujen välisestä 

yhteistyöstä. Analyysivaiheessa tästä tutkimuskysymyksestä on koottu yksi pääluokka, toimiva 

moniammatillinen yhteistyö. Yläluokiksi muodostuivat seuraavat: jatkuvuus, yhteistyön edut ja 

koulun toimijoiden kokemukset yhteistyöstä. Kuviossa 5 on esitettynä nämä pää- ja yläluokat. 

 

                                Kuvio 5. Kokemuksia yhteistyön toteutumisesta. Pää- ja yläluokat. 
 

Toimiva moniammatillinen yhteistyö 

Toisen tutkimuskysymyksen pääluokaksi muodostui toimiva moniammatillinen yhteistyö. 

Moniammatillisen yhteistyön toimivuus määrittyy tässä tutkimuksessa rehtoreiden, 

koulupoliisien, apulaisjohtajien sekä opettajan haastatteluiden perusteella. Haastatteluun 

osallistujilla oli mahdollisuus tuoda niin negatiivisia kuin positiivisiakin ajatuksia esille 

yhteistyön toimivuudesta, mutta tämä tutkimus tuotti tuloksillaan vain myönteisiä kokemuksia. 

Näin ollen tämä luokka onkin nimetty positiivis-sävytteisesti. Jokainen haastateltava kuvaili 

koulupoliisin ja koulun yhteistyötä toimivaksi. Tämän pääluokan yläluokat tuovat omalta 

osaltaan esiin erilaisia myönteisiä näkökulmia sekä käsittelevät koulun toimijoiden ajatuksia. 

Kuviossa 6 on esiteltynä havainnollisesti tämän pääluokan ylä- ja alaluokat.
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TOIMIVA 
MONIAMMATILLINEN 

YHTEISTYÖ 

Jatkuvuus 
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Vuosien yhteistyö 

Samat henkilöt 
yhteistyössä 

Yhteistyön edut 

Nopea 
puuttuminen 

Yhteistyö 
monipuolistaa 
koulun keinoja 
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resursseja 
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   Kuvio 6. Ajatuksia toimivasta yhteistyöstä. Pää-, ylä- ja alaluokat. 

 
Jatkuvuus 

 
Haastateltavat nostivat esille, että yhteistyötä tehdään todella tiiviisti ja jatkuvasti. Haastateltavat 

kokivat myös, että koska koulupoliiseina toimii aina samat henkilöt, on yhteistyö siltäkin osin 

toimivaa. Eräs haastateltava toi esille, että samojen koulupoliisien ansiosta kumpikin osapuoli 

tietää, että kun koulusta otetaan yhteyttä, silloin kyseessä on tilanne, jossa koulupoliisia tarvitaan 

oikeasti. Koska muualla Suomessa koulupoliisitoiminta on pääosin sivutoimista, voi 

yhteistyöpoliisi vaihtua usein (Sisäministeriö, 2019). Tästä syystä Oulussa toimivaa 

koulupoliisitoimintaa pidetäänkin ainutlaatuisena. Näin myös tilanteiden selvittely on tuttujen 

koulupoliisien kanssa tehokkaampaa.  
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” Ei ihan viikoittain olla yhteydessä mutta sanotaanko, että joka kuukausi joskus 

useammankin kerran. Ja meillä on tuota sama koulupoliisi ollut niin kauan, kun 

me muistamme. Silleen tässä on pitkäaikainen niinku tuttavuus taustalla.” 

 

”Me ollaan varmaan se yli 10 vuotta oltu hyvinkin läheisessä yhteistyössä 

koulupoliisin kanssa. Tunnetaan henkilöt hyvin.” 

 

”Me ollaan niin pitkään tehty yhdessä, että aika samanlainen ajatusmaailma. 

Sillä jo vältetään turhan häiriöt. Koulupoliisi tietää, kun kutsutaan, niin siellä 

on asiaa taustalla.” 

 

Yhteistyön edut 

 

Tässä koulun ja poliisin yhteistyömuodossa eduiksi niin koulun toimijat kuin koulupoliisitkin 

mainitsivat nopean puuttumisen, koulun keinojen monipuolistamisen, paineettoman 

yhteydenoton sekä opettajien resurssien säästämisen. Haastatteluista nousi selkeä näkökanta 

siihen, että nopealla avunannolla tilanteet saadaan selvitettyä perin pohjin, ja yhteydenotto 

koulupoliisiin on hyvin vaivatonta. Koulupoliisin koettiin vastaavan yhteydenottoon vähintään 

saman päivän aikana, jolloin tapahtumat ovat tuoreessa muistissa ja selvittely saadaan aloitettua 

heti. Koska esimerkiksi ilkivallan tai rikoksen selvittelyyn saadaan heti poliisi mukaan, on 

tilanteet ratkaistu ja viety eteenpäin esimerkiksi tutkintaan hyvinkin nopeasti. Haastatteluissa 

nostettiin esiin myös, että koulupoliisitoiminnan avulla opettajan ei ole välttämätöntä olla 

mukana tilanteen selvittelyssä. Kun opettaja on vienyt asian eteenpäin, säästää hän resurssejaan 

muualle ja vakavatkin tilanteet tulee selvitettyä koulupoliisin kanssa. 

”...tähän puututtiin välittömästi, kun se (oppilas) tuli samana päivänä kouluun. 

Muulla poliisin toiminnalla ei pystytä oikeastaan näin nopeaa selvittämään kuin 

koulupoliisin toiminnalla.” 

 

”Ei tarvi soitella poliisin vaihteeseen ja etsiä henkilöä, joka ottaa tilanteen 

käsittelyyn. Eli välitön puuttuminen.” 

 

”Näihin vakavimpiin ei tarvi opettajien olla selvittämässä vaan poliisi mukana. 

Meille se ei edes kuulukaan. Tulee ammattilainen, joka ottaa asian hoitaakseen.” 
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Koulun toimijoiden kokemukset yhteistyöstä 

Kolmas yläluokka käsittelee koulun toimijoiden kokemuksia yhteistyöstä. Kokemukset ovat 

kaikki positiivisia ja kuvastavat toimivan moniammatillisen yhteistyön mallia. Haastatteluissa 

koulun toimijat kuvailivat yhteistyötä jouhevaksi sekä mieleiseksi. Jokainen toimija toi esille 

tilanteita, jotka ovat juuri koulupoliisin kanssa tehdyllä yhteistyöllä saatu selvitettyä. Eräs 

haastateltava toi esille, että koulupoliisitoiminnan avulla jokainen ikäluokka on tavoiteltavissa, 

niin puolin kuin toisinkin. 

 

”Aina olen koulupoliisisen kanssa mielellään tekemisissä. Meitä vartenhan he 

tekevät töitä.” 

 

”Täällä (Oulussa) nähdään myös poliisin puolelta se tarve, että tehdään 

koulujen kanssa yhteistyötä. Sitä kautta tavoitetaan kaikki ikäluokat 

kokonaisuudessaan. Pystytään tekemään sitä ennakoitavuutta maksimaalisesti.” 

 

”Koska koulupoliisi tapaa niitä nuori kaupungilla ja sehän meillä on tässä 

semmoinen huippuhomma, että nämä tuntevat ne nuoret hyvin.” 

 

Haastatteluista ilmeni, että yhteistyö on Oulussa toimivaa. Koska Oulussa koulupoliiseina 

toimivat samat henkilöt, kokevat koulut yhteistyön todella monipuoliseksi ja hyödylliseksi. Moni 

haastateltava toi esille, että se pitävät poliisia osana tiimiä. Tämän yhteistyömuodon ansiosta 

moni haastavakin asia on saatu selvitettyä, vaikka ennen ne ovat saattaneet jäädä selvittämättä. 

5.3 Koulupoliisin rooli koulujen turvallisuustyössä 

 
Kolmannella tutkimuskysymyksellä selvitettiin koulupoliisin roolia osana koulujen 

turvallisuustyötä. Analyysivaiheessa pääluokaksi muodostui turvallisuustyön edistäjä. 

Yläluokiksi muodostui seuraavat: ilmapiirin rauhoittaja, turvan lisääjä sekä yhteinen päämäärä 

turvallisuuteen. Kuviossa 7 on havainnollisesti avattu tämän tutkimuskysymyksen pää- ja 

yläluokat. 
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Kuvio 7. Koulupoliisin rooli koulujen turvallisuustyössä. Pää- ja yläluokat. 

Turvallisuustyön edistäjä 

Tutkimuksessa selvisi, että koulupoliisia pidetään turvallisuuden edistäjänä. Haastateltavat 

nostivat esille näkökulmia siitä, että koulupoliisilla on oma paikka turvallisuustyössä. He 

kokivat, että heidät kutsutaan paikalle, kun he tarvitsevat apua tilanteiden hoidossa. Näin ollen 

koulupoliisia pidetään turvallisuuden edistäjän, koska heillä on mahdollisuus auttaa kouluja, kun 

koulujen oma valta ei riitä selvittämään tilanteita. Analyysivaiheessa rakentuneista yläluokista 

onkin huomattavissa ajatuksia siitä, miten ja missä tilanteissa koulupoliisin rooli näkyy 

selkeinten. Kuviossa 8 on nähtävillä tämän pääluokan ylä- ja alaluokat. 

TURVALLISUUSTYÖN EDISTÄJÄ 

Ilmapiirin rauhoittaja 

Turvan lisääjä 

Yhteinen päämäärä turvallisuuteen 
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Kuvio 8. Koulupoliisin rooli koulujen turvallisuustyössä. Pää- ylä- ja alaluokat. 

 
Ilmapiirin rauhoittaja 

 

Koulun toimijat nostivat esiin näkökulma, jonka mukaan pelkkä koulupoliisin fyysinen läsnäolo 

vaikuttaa suoraan koulun ilmapiiriin ja sitä kautta turvallisuuteen. Eräät haastateltavat nostivat 

esille, että oppilaiden käytös muuttuu rauhallisemmaksi, kun koulupoliisi tulee vaikka vain 

vierailemaan kouluihin. Jos poliisi tulee keskustelemaan heidän kanssaan, he kuuntelevat, mitä 

asia koskee. Poliisin vierailu herättää myös ihmetystä oppilaissa, ja näin ollen myös yleinen 

häiritsevä käytös vähenee. Haastateltavat myös kokivat, että poliisin fyysinen läsnäolo tuo turvaa 

kouluun. Eräs haastateltava toi esille, että joidenkin oppilaiden on myös helpompi tuoda koulun 

ulkopuoliselle toimijalle esille tilanteita, jotka ovat saattaneet jäädä mietityttämään. Haastateltava 

koki, että näin ollen oppilaat pääsevät purkamaan mielen päällä olevia asioita poliisille, joka luo 

turvallisuuden tunnetta oppilaissa. 

 

”Kun poliisi hurauttaa koulun sisäpihalle ja käydään siellä, niin sillä on 

positiivinen vaikute kuulemma. Emme puhu pelotteesta vaan se että asioihin 

puututaan.” 

TURVALLISUUSTYÖN 
EDISTÄJÄ 
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”Oppilaat ajattelevat niin, että se tuo turvaa eikä toisinpäin.” 

 
”Kyllä se antaa meille semmoista selkärankaa ja tukea. Rauhoittaa niitä 

oppilaita koska se on kuitenkin virkavallan edustaja. Kyllä silloin lapset ja nuoret 

huomaa, että nyt ollaan seuraavalla tasolla, että niinku vakavasta asiasta on 

kysymys.” 

 

”Kun mennään pitämään laillisuuskasvatusta niin kun tunti päättyy niin 

muutama jää juttelemaan ja kyselemään aiheista mitä tullut vastaan. Kokevat 

että pystyvät avautumaan ja kertomaan. sillä tavalla näkyy myös, että saadaan 

kuulla, että kiusaaminen on loppunut koulupoliisin käyntien myötä.” 

 

Turvan lisääjä 

 
Toinen pääluokka sisältää ajatuksen siitä, että koulupoliisin toiminta ja apu koetaan tuovan lisää 

turvaa kouluihin. Haastateltavat kertoivat, että tärkein tuki turvallisuuteen koulupoliisilta tulee 

silloin, kun kyse on juuri vaikeimmista tapauksista. Eräs haastateltava toi esille, että koulupoliisi 

on yksi tärkeä osa turvallisuustyötä. Hyvällä ja saumattomalla moniammatillisella yhteistyöllä on 

saatu vietyä turvallisuutta eteenpäin. Turvallisuuden eteenpäin vieminen tapahtui esimerkiksi 

viemällä tilanteita sosiaalityöntekijälle tai rikostutkintaan. Koulun toimijat pitivät juuri 

koulupoliisin kanssa tehtyä yhteistyötä tehokkaana tapana edistää koulujen turvallisuutta. Kun 

poliisi otetaan mukaan selvittämään tilanteita, on se viesti koteihin, että tilanteet hoidetaan niin 

hyvin, kuin mahdollista. 

 

”Yhteistyö tukee turvallisuutta, kun pystytään puhumaan samasta asiasta 

avoimesti.” 

 

”Jos tulee ongelmia, niin onhan se loistava lisä siihen.” 

 
”Ilman koulupoliisia puuttuis pöydästä yksi jalka. Ei pysty ajattelemaan sitä 

silleen, että toimittasi erillään poliisista tai koulupoliisista.” 

 

”Yhteistyön näissä inhottavissa tapauksissa tavallaan on merkki koteihin, että 

koulu kokee tämän asian niin tärkeäksi että me otamme yhdeksi työpariksi 

poliisin. Se on viesti koteihin, että meillä on joihinkin asioihin ihan 

nollatoleranssi.” 
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Yhteinen päämäärä turvallisuuteen 

 
Yksi selkeästi esiin noussut teema ja ajatus liittyi siihen, että koulupoliisin ja koulun päämäärä 

turvallisuuteen on yhteinen. Koska yhteistyötä tehdään tiiviisti, on kumpikin toimija tietoinen, 

miten eri tilanteissa toimitaan. Haastateltavat pitivät tärkeänä sitä, että kummallakin osapuolella 

on tieto siitä, miten toinen toimii tilanteissa. Myös Lindfors & Somerkoski (2018) pitävät 

tärkeänä sitä, että koulun turvallisuudesta on vastuussa myös muut toimijat. Kun kyse on koulun 

turvallisuudesta, on koulupoliisi oiva lisä siihen. 

 

”On ihanaa, että on toinenkin ettei ole vain koulun puhetta vaan tulee eri 

viranomaiseltakin se huoli. Se huoli on yhteinen.” 

 

”Sen turvaamiseksi me ollaan valmiita tekemään isoja asioita (koulupoliisin 

kutsuminen) ja se on meille tärkein asia että on työrauha.” 

 

”Koulupoliisi on tietoinen, että missä asioissa meillä on suunnitelmat ja miten 

me toimitaan.” 

 

5.4 Yhteenveto ja johtopäätökset 

 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millä tavoin koulupoliisi pystyy työllään tukemaan 

koulun turvallisuutta, toimintaa ongelmatilanteiden käsittelyssä ja ennaltaehkäisyssä. Tässä 

luvussa esittelen yhteenvedon tutkimukseni tuloksista sekä tuon tuloksien lomassa esille 

johtopäätöksiä, joita tuloksista on huomattavissa. Käsittelen tutkimuskysymyksiäni seuraavassa 

järjestyksessä: ”Millaisissa tilanteissa koulut ja koulupoliisi tekee yhteistyötä?”, ”Millaisia 

kokemuksia opettajilla, koulun johtoryhmällä ja koulupoliisilla on yhteistyön toteuttamisesta?” ja 

”Millainen koulupoliisin rooli on osana koulujen turvallisuustyötä?” 

Tilanteita, joissa koulupoliisin ja koulun yhteistyötä toteutetaan 
 

Yhteistyön toteutuksesta nousi niin koulun työntekijöiltä kuin koulupoliiseiltakin samaisia 

ajatuksia siitä, miten yhteistyötä toteutetaan. Ennaltaehkäisevässä työssä haastatteluista nousi 

esille, että työtä tehdään niin opetussuunnitelman kuin suunnitelmallisten vierailujen mukaan. 

Opetussuunnitelmallinen työ esittäytyi tässä tutkimuksessa laillisuuskasvatuksena. 
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Laillisuuskasvatusta pidetään ala- ja yläasteella, ja niissä käsiteltävät asiat pitävät sisällään 

velvollisuusikien läpikäymisen, liikennekasvatusta ja rikoslain läpikäymistä (Oulun poliisi, 

2020). Koulupoliisin avulla opetukseen ja oppimisympäristöihin saadaan Perusopetuksen 

opetussuunnitelman (2016) mukaisesti monipuolisuutta. 

Tulokset korostavat työn suunnitelmallisuutta. Suunnitelmallinen työ pitää tämän tutkimuksen 

tulosten mukaan sisällään hallinnolliset vierailut sekä palavereissa vierailut. Kun kyse on 

hallinnollisesta työstä, tarkoittaa se silloin sitä, että yhteistyötä on tehty esimerkiksi 

turvallisuussuunnitelmien teon yhteydessä. Kuten sisäasiainministeriö (2010) on linjannut, 

suunnitelmallisella työllä voidaan varautua uhkaaviin tilanteisiin sekä myös puuttua ajoissa 

ennen tilanteen syntyä. Käsiteltävinä aiheina näissä koulupoliisin kanssa tehdyissä 

turvallisuussuunnitelmissa voi olla esimerkiksi väkivaltatilanteissa toimiminen tai 

uhkatilanteeseen puuttuminen hyvissä ajoin (Opetushallitus, 2016). Koulupoliisi voi käydä myös 

vanhempainilloissa tai opettajankokouksissa kertomassa omasta toiminnastaan tai tuomassa esille 

asioita, joita esimerkiksi vanhemmat ovat nostaneet esille. Näissä tilaisuuksissa tarkoituksena on 

edistää yhteistyötä myös vanhempien kanssa (Oulun poliisi, 2020). 

Suurin osa yhteistyöstä menee kuitenkin reaktiiviseen avunantoon. Reaktiivinen avunanto pitää 

tuloksiin viitaten sisällään tapauksia, joissa koulun keinot eivät riitä, laki velvoittaa poliisin 

olevan paikalla tai apua annetaan etänä. (ks. Perusopetuslaki 29§, 30.12.2013/1267; RL 5§, 

21.4.1995/578; RL, 9§, 13.12.2013/879; RL 7§, 21.4.1995/578). Myös Laitinen ja kollegat 

(2020) esittävät, että koulujen on pyydettävä poliisia paikalle, kun kiusaamistilanne sisältää 

jonkin rikoksen tunnusmerkin. Kun kiusaamista ja häirintää tapahtuu esimerkiksi sosiaalisessa 

mediassa, on koulu toimeton, koska heidän toimivaltansa ei riitä esimerkiksi selvittämään 

anonyymiksi jäänyttä kiusaajaa (Sullivan, 2011). Näissä tapauksissa on kannattavaa pyytää 

koulupoliisin apua, koska heillä on valtuudet käyttää järeämpiä keinoja tilanteiden 

selvittämiseksi. Heillä on esimerkiksi oikeus tutkia tarvittaessa oppilaiden puhelimet (Poliisilaki 

4§, 22.7.2011/872). 

Turvallisuuden näkökulmasta katsottuna, kuten Lahikainen (2000) on esittänyt, turvattomuuden 

tunteen syntyminen vaatii jonkin tapahtuman, joka rikkoo ihmisen turvallisuutta. Esimerkiksi 

pitkään jatkuneet kiusaamistilanteet muuttuvat usein vakavimmiksi teoiksi (Sisäministeriö, 2019). 

Kun kouluilla on omien toimien lisäksi käytössä koulun ulkopuolinen käsipari selvittämässä 

tilanteita niin ennaltaehkäisevästi kuin myös reaktiivisesti, syntyy turvattomuuden tunnetta 

vähemmän. Myös tilanteiden loppuun asti selvittely lisää turvallisuuden tunnetta kouluissa. Kun 
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tilanteet selvitetään loppuun asti eivät ne ehdi muuttua vakaviksi teoiksi. Tämä on tulosta siitä, 

että koulun toimijat tietävät, että esimerkiksi väkivaltatilanteet tullaan selvittämään 

perinpohjaisesti, ja tekijät joutuvat niin vastuuseen teostaan kuin myös puhutteluun poliisin 

toimesta. 

Koulut voivat tilanteen syntyessä kysyä puhelimitse koulupoliisilta apua, jos he eivät ole täysin 

varmoja siitä, kuinka tilanne tulisi hoitaa. Laitinen ym. (2020) rohkaisevat kouluja ottamaan 

yhteyttä poliisiin matalallakin kynnyksellä. Näin pystytään selvittämään, onko tilannetta 

tarpeellista viedä eteenpäin (Laitinen ym., 2020). Tämä ajatus näkyi myös tämän tutkimuksen 

tuloksissa. Vakavimmissa ja lain velvoittamissa tilanteissa koulupoliisin kutsuminen kouluun on 

jokaisen turvallisuuden ylläpitämiseksi suotavaa. Koulupoliisia pyydetään selvittämään 

esimerkiksi vakavia kiusaamistilanteita, seksuaaliseen häirintään lukeutuvia tilanteita tai 

päihteiden aiheuttamia ongelmia. Voidaan siis todeta, että koulupoliisin apu on juuri näissä edellä 

mainituissa aiheissa paikallaan. Hänellä on selkeä rooli tilanteiden selvittelyssä, jonka avulla 

vakavatkin tilanteet saadaan selvitettyä niin hyvin, kuin mahdollista. Koulupoliisin avulla koulut 

ovat myös kykeneväisempiä huomaamaan, sisältääkö jokin tapahtuma tunnusmerkkejä rikoksesta 

sekä selvittämään, onko rikosilmoitusta syytä tehdä (Laitinen ym., 2020). 

Tutkimuksen edetessä kävi ilmi, että opettajilla ei ole paljoa tietoa koulupoliisin toiminnasta vaan 

yhteistyö keskittyy enemmänkin rehtoreiden ja apulaisjohtajien kanssa tapahtuvaan 

yhteydenpitoon. Opettajat kyllä tekevät ilmoitukset, mutta yleisesti rehtori tai apulaisjohtaja vie 

asian tarvittaessa koulupoliisille. Näin ollen opettajat pystyvät keskittämään resurssinsa 

paremmin opetukseen, ja vakavat tilanteet hoidetaan koulun muun henkilökunnan toimesta. 

Ajatuksia toimivasta yhteistyöstä 

Puhuttaessa koulun ja koulupoliisin yhteistyöstä, nousi tuloksista esiin positiivisia ajatuksia sekä 

kehittämisideoita. Positiiviset ajatukset yhteistyöstä avautuvat tuloksissa jatkuvuudella, 

yhteistyön eduilla ja koulun toimijoiden ajatuksilla yhteistyöstä. Jokainen haastateltava piti tätä 

moniammatillisen yhteistyön mallia erittäin hyödyllisenä. Hyödyt ovat nähtävillä yhteisillä 

päämäärillä oppilaiden turvallisen koulupolun ylläpitämisessä (Opetushallitus, 2016). Osa kuvaili 

tätä yhteistyömuotoa taas jouhevaksi. Koska päätoimisia koulupoliiseja on Oulun alueella vain 

kaksi, ja kummallakin koulupoliisilla on omat toiminta-alueensa (Oulun poliisi, 2020), koettiin, 

että samojen koulupoliisien ja monien vuosien yhteistyön ansiosta koulupoliisin ja koulun 

moniammatillinen yhteistyömuoto on tärkeä osa koulun turvallisuutta. Yhteistyömuodolla 

pyritäänkin mahdollistamaan oppilaalle vaaraton koulupolku (Isoherranen, 2008). 
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Tuloksista oli huomattavissa, että koulun toimijat pitivät nopeaa puuttumista ja paineetonta 

yhteydenottoa tämän yhteistyömuodon suurimmista hyödyistä. He toivat esimerkiksi esille sen, 

ettei tilanteissa tarvitse välttämättä soittaa hätänumeroon, että saa poliisin paikalle. Kuten Kontio 

(2010) on maininnut, moniammatillisessa yhteistyössä luottamus toiseen on yhteistyön kulmakivi. 

Koska koulupoliisi on tuttu virkavallan edustaja niin oppilaille kuin koulun henkilökunnallekin, 

on vakavienkin tilanteiden selvittely hieman helpompaa tutussa moniammatillisessa ryhmässä. 

Näin ollen tuloksista pystytään tulkitsemaan, että tämän moniammatillinen yhteistyömuoto 

koetaan erittäin toimivaksi. 

Haastatteluissa koulun toimijat toivat myös esille ehdotuksia koulupoliisin toiminnan 

edistämiseksi. Toimintaan pitäisi saada lisää resursseja, jonka kautta pääpaino olisi 

ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Myös Sisäministeriö (2019) on linjannut resurssien lisäämisen 

tarpeen, jotta tilanteisiin pystyttäisiin puuttua paremmin ennaltaehkäisevästi ja estävästi. 

Tilanteisiin puuttumisen ennaltaehkäisyä on pyritty lisäämään aikaisemminkin, mutta resurssien 

puute on noussut ongelmaksi myös aiemmissa tutkimuksissa ja linjauksissa (ks. Heiskanen, 

2012; Sisäministeriö, 2019). 

Oulun poliisi (2020) on linjannut ennaltaehkäisevän työn päämääräksi väkivaltatilanteiden ja 

muiden uhkaavien tilanteiden vähentämisen kouluissa. Ennaltaehkäisevällä työllä pyritään myös 

estämään sellaisten tilanteiden syntymistä, joissa tarvitaan poliisin läsnäoloa (Oulun poliisi, 

2020). Laillisuuskasvatusta ja muita suunnitelmallisia vierailuja lukuun ottamatta, tällä hetkellä 

koulupoliisi tulee kouluille yleensä silloin, kun jotain on jo tapahtunut. Resursseja lisäämällä 

ennaltaehkäisyyn pystyttäisiin varmasti kiinnittämään enemmän huomiota. Näin ollen myös 

vakavat ongelmatilanteet saataisiin vähenemään ja tilanteisiin pystyttäisiin puuttumaan, ennen kun 

mitään vaarallisempaa on tapahtunut. Sisäministeriöön (2019) viitaten nämä tässä tutkimuksessa 

esiin nousseet ehdotukset ovat nähtävillä myös poliisin ennalta estävän toiminnan 

suunnitelmissa. 

Koulupoliisin rooli koulujen turvallisuustyössä 

Koulupoliisin rooli turvallisuustyössä avautui tässä tutkimuksessa seuraavien yläluokkien avulla: 

ilmapiirin rauhoittaja, turvan lisääjä ja yhteinen päämäärä turvallisuuteen. Kun koulupoliisi ajaa 

koulujen pihaan tai oppilaat näkevät heidät käytävällä, vaikuttaa se tuloksien mukaan suoraan 

oppilaiden käytökseen. Oppilaat kunnioittavat koulupoliisia ja he tietävät, että kun poliisi tulee 

paikalle, on silloin useasti kyse jostain vakavammasta asiasta (Oulun poliisi, 2020). Näistä 

näkökulmista katsottuna koulupoliisia pidettiinkin turvallisuustyön edistäjänä. 
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Haastateltavat kokivat, että tällä toimivalla moniammatillisella yhteistyöllä on saatu vietyä 

koulujen turvallisuutta eteenpäin. Kun jokaiselle tekijälle on oma selkeä rooli turvallisuustyössä, 

edistää se yhteistyön toimivuutta (Isoherranen, 2005). Haastatteluista nousseet ajatukset ovat 

linjassa myös Opetushallituksen (2016) asetuksien kanssa. Koulujen jokapäiväisessä toiminnassa 

on pyrittävä edistää turvallisuutta eri toimien kautta. Tähän pyritään vaikuttamaan esimerkiksi 

tällä koulupoliisin ja koulun yhteistyöllä (Opetushallitus, 2016). Koulupoliisin ottaminen mukaan 

selvittämään tilanteita koetaan olevan merkki koteihin siitä, että tilanteet hoidetaan niin hyvin 

kuin vain on mahdollista. Tämä on myös osoitus siitä, että suunnitelmallisen turvallisuustyön 

lisäksi koulut myös ylläpitävät ja kehittävät turvallisuuskulttuuria jatkuvasti (Lindfors, 2012). 

Kuten Opetushallitus (2016) on ehdottanut, tulee hyvässä suunnitelmallisessa työssä olla selvästi 

mainittu, mikä on kenenkin rooli, kun koulun turvallisuutta uhataan. Kun koulujen ja 

koulupoliisin ajatus turvallisuudesta on sama ja jokainen osapuoli tietää paikkansa turvallisuutta 

edistävässä työssä, tukee se turvallisuutta parhaiten. Myös pitkä yhteinen työskentely aiheuttaa 

sen, että toinen osapuoli tietää, miten toimia tilanteessa kuin tilanteessa. 

Tutkimusta tehdessä haastatteluissa nousi esille myös ajatuksia koulujen turvallisuustyöstä ja 

tavoista, joilla turvallisuutta pyritään lisäämään koulun sisäisin keinoin. Eräässä koulussa on 

käytössä puhelin, johon opettajat voivat soittaa kesken tunnin. Puhelimesta sillä hetkellä 

vastuussa oleva tulee selvittämään tilannetta, jottei tunti keskeydy muiden osalta selvittelyn takia. 

Syrjäläinen ym. (2015) on tutkimuksellaan ehdottanut, että oppilaiden näkökulmat huomioon 

ottamalla, koulun turvallisuutta pystytään parantamaan. Eräässä koulussa yhtenä turvallisuuden 

edistämisen keinona nähtiinkin kuukausittaiset kyselyt oppilailta, joiden avulla pystytään 

kiinnittämään huomiota aiheisiin, jotka painavan oppilaiden mieltä. Muita keinoja turvallisuuden 

lisäämiseksi käytettiin ongelmaratkaisuapulaista, jonka ideana on auttaa lasta ymmärtämään, 

miten tilanne tulisi ratkaista ilman kiusaamista tai väkivaltaa. Myös Teperi ym. (2019) ovat 

tutkimuksellaan esittänyt, että erilaisten toimintatapojen lisäämisellä pystytään vaikuttamaan 

koulun sisäiseen turvallisuuteen. Kun turvallisuuden tukemisessa käytetään monipuolisia keinoja, 

lisää se turvallisuuden tunnetta kouluissa (Teperi ym., 2019). Tämän tutkimuksen valossa 

voidaan todeta, että koulupoliisin kanssa tehty yhteistyö auttaa vain tietyissä tapauksissa. Hekään 

eivät voi olla kokoaikaa tietyssä koulussa läsnä, joten koulujen on löydettävä tapoja, joilla 

turvallisuutta pysytään parantamaan ilman ulkopuolisen apua. Koska koulujen turvallisuutta 

pyritään parantamaan jatkuvasti eri keinoin, on mielestäni hyvä, että ratkaisuja turvallisuuden 

parantamiseksi tehdään myös koulun sisäisesti. Monipuolisin keinoin pystytään vaikuttamaan 

huomattavasti turvallisuuteen. 
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Vaikka itse koulupoliisin ja koulun yhteistyöstä ei ilmennyt tällä tutkimuksella haasteita, nosti osa 

haastateltavista esille tilanteita, jotka ovat olleet muutoin hankalia. Nämä tilanteet liittyivät 

vanhempien erimielisyyksiin tai vaikeisiin kotioloihin. Kuten Poliisilain 1§: ssä on mainittu, 

yhteistyötä tehdään myös muiden ammattilaisten kanssa. Näin ollen koulupoliisitoiminnalla 

tilanteita voidaan viedä lastensuojeluun eteenpäin, jotta tilanteet saataisiin selvitettyä lapsen 

kotona. Myös lasten valehtelu ja kulttuurien väliset erot nähtiin lisäävän haasteita kouluissa. 

Kulttuurien väliset erot nähtiin vaikeuttavan esimerkiksi kiusaamistilanteiden selvittelyä. 

Joissakin tapauksissa kiusaaja ei esimerkiksi kulttuurisen taustansa takia kunnioittanut kiusattuna 

ollutta henkilöä, jonka vuoksi selvittely nähtiin miltei mahdottomana.  

Kuten tuloksista on huomattavissa, on koulupoliisilla tietty paikka koulun turvallisuustyössä. 

Yhteistyömuodolla pyritään edistämään turvallisuutta, mutta kaikkeen ei tämäkään 

yhteistyömuoto yllä. Yhteistyön ulkopuolelle jäävät esimerkiksi kotona ilmenneet ongelmat, 

jotka hoidetaan lastensuojelun avulla sekä pienemmät ongelmatilanteet, jotka koulu pystyy itse 

hoitamaan. Koulupoliisin toiminnalla on selkeä paikka koulun turvallisuutta edistävässä työssä. 

Kun jokaisella koulun turvallisuustyöhön osallistujalla on selkeä kuva siitä, mikä on hänen 

roolinsa ja paikkansa turvallisuustyössä, edistää se ennestään yhteistyön toimivuutta ja sitä kautta 

turvallisuutta (Isoherranen, 2005). Jotta koulut olisivat turvallinen paikka jokaiselle siellä 

olevalle henkilölle, on sisäisiäkin toimia tehtävä ja edistettävä jatkuvasti. Jatkuvalla työllä 

pystytään maksimoimaan koulujen toimintakyky sellaiselle tasolle, että tilanteet saadaan ratkaistua 

vaivattomammin (Lindfors, 2012). 
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6. Lopuksi 

 
Luvussa käsitellään tutkielman tuloksista nousseita ajatuksia, sekä pohditaan koulun 

turvallisuutta yleisesti, näin tutkimuksen päätteeksi. Esittelen myös jatkotutkimusideoita, joiden 

avulla tästä tutkimattomasta aiheesta saataisiin lisää tietoa. Toisessa alaluvussa esittelen 

pohdintoja tutkimusprosessista sekä esittelen tutkielman luotettavuutta. Tuon esille, mitä keinoja 

olen työtä tehdessä käyttänyt, jotta tutkimus olisi mahdollisimman luotettava, niin sisällöllisesti 

kuin tuloksellisestikin. Esittelen myös, mitä hyötyä tästä tutkielmasta on niin minulle itselleni, 

kuin myös yhteiskunnallisella tasolla. 

6.1 Pohdintaa koulun turvallisuuden tukemisesta 

 
Tämän pro Gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää millä tavoin koulupoliisi pystyy työllään 

tukemaan koulun turvallisuutta, toimintaa ongelmatilanteiden käsittelyssä ja ennaltaehkäisyssä. 

Aiemmissa tutkimuksissa Waitinen (2011) on selvittänyt, että ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyä 

on pyritty tuomaan laajemmin käyttöön Suomeen. Tulokset kuitenkin osoittivat, että 

viranomaisilta saatu tuki on ollut vajavaista. Ennaltaehkäisevää työtä on pyritty Waitisen (2011) 

tulosten jälkeen parantamaan valtakunnallisesti. Suomen sisällä lasten ja nuorten väkivaltaisen 

radikalisoitumisen ennaltaehkäisyä ja hyvinvoinnin kehittämistä edistävää työtä toteutetaan 

Moilasen ja kollegoiden (2019) mukaan esimerkiksi ankkuritoiminnassa. Ankkuritoiminnalla 

pyritään muun muassa vähentämään nuorten ja lasten ongelma- ja väkivaltakäyttäytymistä 

moniammatillisissa työryhmissä (Moilanen, ym., 2019). Toiminnalla on tutkimusten mukaan 

suora vaikutus esimerkiksi väkivaltarikollisuuden vähentymiseen, mutta töitä on tehtävä edelleen 

(Kaakinen, ym., 2022). Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan todeta, että myös koulupoliisin ja 

koulujen yhteistyö on tärkeä osa väkivallan kitkemissä. Käyttämällä monia eri yhteistyömuotoja 

lasten ja nuorten ongelmatilanteiden torjuntaan saadaan enemmän kosketuspintaa. Vaikka 

koulupoliisi toimii pääsääntöisesti vain kouluissa, olisi väkivallan ja ongelmatilanteiden 

vähentymisellä positiivisia vaikutuksia koulun ulkopuolellekin. 

Tuloksista selviää myös, että kaikki haastateltavat ovat kiitollisia tästä yhteistyömuodosta ja 

kokevat saavansa yhden työparin lisää, niin puolin kuin toisin. Koulun toimijat saavat 

koulupoliisista tarvitsemansa tuen etenkin vaikeiden tilanteiden selvittelyyn. Koska Oulussa 

koulupoliisit ovat päätoimisia, pystyvät he reagoimaan tilanteisiin hyvinkin nopeasti. 

Haastateltavat kokivat erityisen tärkeänä sen, että ennen hätänumeroon soittoa on yksi linkki 

virkavaltaan käytössä. Silloin paikalle tulee tuttu poliisi, joka on tietoinen siitä, miten 



54  

kyseisessä koulussa toimitaan tai mikä on tehokkain toimintamalli. Luonnollisesti on myös 

mahdollista, että negatiivisia kokemuksiakin yhteistyöstä olisi, mutta ne eivät tähän tutkimuksen 

raameissa nousseet esiin. 

Kuten Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2016) on mainittu, poliisin kanssa tehdään 

yhteistyötä silloin, jos jokin tilanne sitä vaatii. Tämän tutkimuksen tulokset ovat suoraan 

yhteydessä tähän opetussuunnitelmasta esiin nousseen linjauksen kanssa. Vaikka koulupoliisia 

pyydetään paikalle nimenomaan ennaltaehkäisevästi tai tilanteissa, joihin ei koulun toimivalta 

riitä, tai kun laki (ks. Perusopetuslaki 29§; RL 5§ 21.4.1995/578; RL 9§ 13.12.2013/879; RL 7§ 

21.4.1995/578) velvoittaa poliisin läsnäolon, on koulupoliisin rooli koulujen turvallisuustyössä silti 

valtava. Koulupoliisi tukee kouluja, ja tilanteita hoidetaan moniammatillisessa yhteistyössä 

silloin, kun oppilaan kasvu ja kehitys on uhattuna vaaratekijöiden takia (Oppilas- ja 

opiskelijahuoltolaki 2§, 30.12.2013/1287). Koska yhteistyössä hoidetut tilanteet ovat tulosten 

valossa olleet onnistuneita, pidetään koulupoliisia näin ollen yhtenä turvallisuuden edistäjänä 

kouluissa. 

Tällä tutkimuksella pyrin myös tuomaan koulupoliisin työstä lisää tietoutta ja tutkittua tietoa 

siitä, millä tavoin tämän yhteistyömuodon avulla vakavia tilanteita koulussa saataisiin 

vähennettyä ja miten kouluista saataisiin turvallisempia. Koska koulujen turvallisuus on ollut 

enemmän tai vähemmän uhattuna ja erilaisia vakaviakin tilanteita esiintyy kouluissa, voidaan 

todeta, eri käytänteitä lisäämällä vakavia tilanteita saadaan vähennettyä.  

Tutkimuksen tuloksista voidaan nähdä, että yhteistyön toteutumisen tilanteet ovat linjassa 

teoreettiseen viitekehykseen, ja koulupoliisin rooli esittäytyy tässä tutkimuksessa 

suunnitelmallisen turvallisuustyön kautta. Aiempiin tutkimuksiin peilatessa voidaan todeta, että 

ennaltaehkäisyyn ja turvallisuuden edistämiseen on jo aiemminkin kiinnitetty huomiota, mutta 

tämä kyseinen turvallisuutta edistävä yhteistyömuoto on jäänyt huomiotta. Juuri samantapaista 

tutkimusta oli haastavaa löytää tapauksen ainutlaatuisuuden takia, mutta olen pyrkinyt 

peilaamaan tuloksia tutkimuksiin, joissa on käsitelty koulujen turvallisuuden parantamista eri 

keinojen avulla. Pystyin myös kuvailemaan tuloksiani rakentavasti aiemmin avatun 

viitekehyksen avulla. Näin ollen koen, että olen pystynyt löytämään vastauksia 

tutkimuskysymyksiini. 

Koska kyseisestä aiheesta ei ole aiemmin tehty tutkimusta, on tämä tutkimus hyödyllinen ja myös 

ajatuksia herättävä. Jatkotutkimuksella koulupoliisin työtä pystyttäisiin tutkimaan vielä 

laajemmin ja monimuotoisemmin. Jatkotutkimuksilla pystyttäisiin syventymään siihen, mitä 
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yhteistyön sisällä oikeasti tapahtuu. Olisi myös mielenkiintoista saada tutkimustulosta siitä, miten 

oppilaat suhtautuvat koulupoliisin työhön. Myös vanhempien ja huoltajien näkemyksiä 

yhteistyöstä olisi tärkeää saada kerättyä. Näin ollen koulupoliisin työnkuvaa pystyttäisiin 

tutkimaan todella laajasti, ja sen tarpeellisuus tulisi varmasti vielä selkeämmin esille. 

Tämän pro Gradu -tutkielman tuloksista on havaittavissa, että tällainen yhteistyömuoto olisi 

erittäin tarpeellinen muuallakin päin Suomea. Resursseja lisäämällä tähän yhteistyömuotoon 

pystyttäisiin kiinnittämään huomiota vielä enemmän, ja se saisi ansaitsemansa paikan osana 

koulun turvallisuustyötä. Koulupoliisien nopean reagoinnin avulla moni vaikeakin tilanne 

saadaan selvitettyä, ja kouluun saadaan tärkeä yhteistyölinkki lisää. Yhteistyön edut tulee esille 

varsinkin silloin, kun koulu on toimeton tilanteiden kanssa. Koulupoliisin ja koulujen yhteistyö 

voisi toimia muuallakin yhtä laajasti, kuin sitä toteutetaan täällä Oulussa. 

6.2 Pohdintaa tutkimuksen luotettavuudesta ja tutkimusprosessista 

 
Tutkimuksen edetessä tutkimuksen luotettavuudesta tulee pitää huolta koko tutkimusprosessin 

ajan (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Kun luotettavuutta tarkastellaan, on se osoitus lukijalle siitä, että 

tutkija on pitänyt koko prosessin ajan huolta, että jokainen tutkimuksellinen päätös on perusteltua 

(Puusa & Juuti, 2020). Hirsjärven ym. (2007) mukaan esimerkiksi tuloksia avatessa tutkija voi 

käyttää suoria lainauksia. Näin ollen lukijalle on tarjottu konkreettista tietoa siitä, miten 

tutkimustuloksiin on päädytty. Kun lukijalla on mahdollisuus tutustua suoriin lainauksiin, on 

hänelle annettu mahdollisuus tulkita tuloksia monipuolisesti (Hirsjärvi ym., 2007). 

 Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida myös käytetyn kirjallisuuden kautta (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Olen käyttänyt tässä tutkimuksessa laajasti suomalaista kirjallisuutta. 

Mukaan mahtuu myös kansainvälistä kirjallisuutta, joilla olen saanut syvennettyä tutkimukseni 

luotettavuutta. Luotettavuutta lisää myös mahdollisimman tuoreen kirjallisuuden käyttäminen. 

Tutkimuksessa on hyödynnetty myös alkuperäisiä teoksia, joten osa kirjallisuudesta on hieman 

vanhempaa. Alkuperäisiä julkaisuja hyödyntämällä tutkija kunnioittaa muita tutkijoita ja esittelee 

hyviä tieteellisiä käytäntöjä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012). 

Tuomen & Sarajärven (2018) mukaan tarkka kuvaus tutkimuksesta ja sen etenemisestä 

mahdollistaa sen, että lukijan on helpompaa ymmärtää ja tulkita tutkimuksen tuloksia. Tarkka 

kuvaus tutkimuksen toteutuksesta lisää Hirsjärven ja kollegoiden (2009) mukaan laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta. Kuvauksen tulee sisältää jokaisen tutkimuksen vaiheen ja jokainen 

vaihe tulee avata selkeästi (Hirsjärvi ym., 2009). Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää edellä 
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mainittu toimintatapa. Olen kuvaillut tarkasti mistä teoreettisista lähtökohdista tutkimusta 

lähdettiin tekemään sekä miten aineisto on kerätty ja analysoitu. 

Yleisesti tässä tutkimuksessa on tehty pitkin prosessin sellaisia valintoja ja ratkaisuja, jotka 

pyrkivät noudattamaan luotettavuutta edistäviä keinoja. Olen kiinnittänyt huomiota myös siihen, 

että lukijan on vaivatonta seurata tuloksiin johtanutta prosessia. Tämä toimintatapa lisää Tuomeen 

ja Sarajärveen (2018) viitaten tutkimuksen luotettavuutta entisestään. Pyrin myös erittelemään ja 

esittelemään tulokseni mahdollisimman monipuolisesti, jotta tulosten luotettavuus ja prosessin 

lopputulos olisi selitettävissä. 

Pro Gradu -tutkielman kirjoitusprosessi on ollut opettavainen kokemus. Pääsin tutustumaan 

tieteellisen tekstin kirjoittamiseen vielä syvemmin kuin esimerkiksi kandidaatintutkielmaa 

tehdessä. Opin prosessin aikana myös oman tutkimuksen teosta paljon. Nyt kun prosessi on saatu 

päätökseen, voin todeta, että olen löytänyt selkeän tavan tuottaa tieteellistä tekstiä, ja olen 

kyennyt koostamaan tekstistä itseni näköisen. 

Tutkimuksen tekeminen on herättänyt minussa suuriakin tunteita liittyen koulujen turvallisuuteen 

ja sen tukemiseen. Olen tutustunut niin suunnitelmalliseen turvallisuustyöhön, kuin vakaviinkin 

ongelmatilanteisiin kouluissa. Haastatteluissa taas pääsin kuulemaan arvokkaasta 

yhteistyömuodosta, mutta myös huomaamaan, kuinka paljon vaarallisiakin tilanteita kouluissa 

nykypäivänä tapahtuu. Tutkimuksen aihe on merkityksellinen niin minun näkökulmastani kuin 

myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Olen oppinut paljon koulujen turvallisuusuhista sekä 

tavoista, miten niitä pystytään ratkaisemaan niin koulun sisäisesti, kuin myös koulupoliisin apua 

käyttämällä. Yhteiskunnallisesti on tarpeellista tuottaa uutta tietoa tutkimattomista 

toimintamalleista, joita turvallisuuden edistämiseksi on kehitelty. Tämän tutkimuksien avulla 

pystyin tuomaan ihmisten tietouteen tutkimattoman yhteistyömuodon, jolla pyritään parantamaan 

koulujen turvallisuutta, mutta myös ennaltaehkäisemään uhkatilanteiden syntyä. 
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Liite 1 

Teemahaastattelurunko 

Opettajille/ rehtoreille: 

1) Aloittelu  

- Käydään läpi mitä varten tutkimusta tehdään, lähtökohdat jne.  

 
2) Koulupoliisin ja koulun yhteistyö   

-Kuinka tuttua koulupoliisin työ sinulle on? 

-Millaisissa yhteyksissä yhteistyötä tehdään yleensä koulussanne?  

- Mitä yhteistyö tarkoittaa käytännössä koulussanne?  

- Miten oppilaat suhtautuvat koulupoliisin käynteihin?  

-Kokemuksia/ajatuksia/tuntemuksia/haasteita jne.  

-Olisiko sinulla jotain tilannetta/tapausta tms. mielessä, jossa yhteistyö on toiminut tosi 

hyvin, voit kertoa yleisesti, yksityiskohtiin menemättä 

-Entä sellaista, jossa huonosti 

-Jos jotain huonosti, onko jotain muutettu, että jatkossa paremmin jne. 

 
 

3) Turvallisuus ja sen tukeminen – ajatuksia koulupoliisi-koulu yhteisyöstä ja 

kehitysideoita  

Teema turvallisuus ja turvattomuus: 

-yksi koulupoliisin työn lähtökohta on turvallisuuden tukeminen koulussa, siksi käsittelemme 

tätä teemaa  

 
- Mitä ajattelet, että turvallisuus parhaimmillaan on? 

- Mikä rikkoo turvallisuutta ja miten näihin puututaan? 

- Miten turvallisuutta voitaisiin parantaa? 

- Miten juuri koulupoliisin kanssa tehty yhteistyö tukee turvallisuutta? 

- Onko sinusta koulupoliisin ja koulun näkökulma turvallisuuteen sama? 

 
 

4) Lopetus 

- Haluatko kysyä aiheesta tai kertoa lisää jostain tietystä asiasta liittyen tähän
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Koulupoliisille: 

 

1) Aloittelu 

- Käydään läpi mitä varten tutkimusta tehdään, lähtökohdat jne.  

 

 
2) Koulupoliisin ja koulun yhteistyö 

-Millaisissa tilanteissa menet koululle? 

- Miten koulut ottavat sinut ja apusi vastaan? 

-Miten oppilaat suhtautuvat käynteihin?  

-Kokemuksia/ajatuksia/tuntemuksia/haasteita jne.  

-Olisiko sinulla jotain tilannetta/tapausta tms. mielessä, jossa yhteistyö on toiminut tosi 

hyvin/onnistunut hetki, voit kertoa yleisesti, yksityiskohtiin menemättä 

-Entä sellaista, jossa huonosti/ ollut haastava asiointi 

-Jos jotain huonosti, onko jotain muutettu, että jatkossa paremmin jne. 

 
 

3) Turvallisuus ja sen tukeminen – ajatuksia koulupoliisi-koulu yhteistyöstä ja 

kehitysideoita  

Teema turvallisuus ja turvattomuus: 

-yksi työsi lähtökohta on turvallisuuden tukeminen koulussa, siksi käsittelemme tätä teemaa  

 
 

- Mitä ajattelet että turvallisuus parhaimmillaan on? 

- Mikä rikkoo turvallisuutta ja miten näihin puututaan? 

- Miten turvallisuutta voitaisiin parantaa? 

- Miten yhteistyö tukee turvallisuutta? 

- Onko sinusta koulupoliisin ja koulun näkökulma turvallisuuteen sama? 

 
 

4) Kuvaile koulupoliisi työtä  

-Mitä työnkuvaan kuuluu?  

-Miten näkyy koulujen arjessa?  

-Mitä ennaltaehkäisevässä tilanteessa tehdään? 

-Millä konkreettisilla keinoilla turvallisuutta tuetaan? 

5) Lopetus 

- Onko vielä jotain lisättävää tai kysyttävää? 
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Liite 2 

 
Saateteksti 

 
Hei, 

Olen Essi Kytölä ja opiskelen 5. vuotta Oulun yliopistossa luokanopettajaksi. Teen pro Gradu- 

tutkielmaa koulupoliisin ja koulujen välisestä yhteistyöstä. Tavoitteena on selvittää, millä 

tavoin koulupoliisin ja koulun yhteistyöllä pyritään tukemaan oppilaiden turvallisuutta 

kouluissa ja millä tavoin koulupoliisin työllä voidaan tukea koulun toimintaa väkivalta- 

ja ongelmatilanteiden käsittelyssä ja ennaltaehkäisyssä. Koulupoliisin toiminnasta ja 

yhteistyöstä koulujen kanssa ei ole vielä juurikaan tehty tutkimusta, joten osallistumisesi 

tutkimukseen olisi erittäin hyödyllistä. 

Tutkimukseeni haastattelen koulupoliisia sekä koulun toimijoita. Etsinkin tutkimukseen 

haastateltaviksi rehtoreita ja luokanopettajia, joilla on kokemusta koulupoliisin ja koulun 

välisestä yhteistyöstä. 

Aineisto kerätään teemahaastatteluilla, joko kasvotusten tai Teamsin avulla ja kestoltaan 

haastattelu on maksimissaan yhden tunnin. Haastattelut myös nauhoitetaan tutkimuskäyttöä 

varten. Jos koet tutkimuksen aiheen kiinnostavaksi, olethan yhteydessä minuun sähköpostilla, 

niin sovitaan haastatteluaika. Voit myös vinkata sopivalle henkilölle tätä tutkimusta. Suuri 

kiitos jo etukäteen! 

 

Mukavaa kevään odotusta! 

Essi Kytölä 

essi.kytola@student.oulu.fi 

mailto:essi.kytola@student.oulu.fi

