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Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena oli tuoda esille opettajien oppitunneil-
la kohtaamia väkivalta- ja uhkatilanteita ammatillisessa koulutuksessa. Haastat-
telun ja kyselytutkimuksen perusteella tunneilla esiintyi monenlaista uhkaavaa, 
häiritsevää ja väkivaltaista käyttäytymistä, joka kohdistui toisiin opiskelijoihin tai 
opettajaan. Häiriökäyttäytyminen ilmeni henkisenä ja fyysisenä väkivaltana, ku-
ten ivana, uhkailuina tai väkivaltaisina yhteenottoina. 
 
Aggressioteoriat tarjoavat selitysmalleja uhkaavalle käyttäytymiselle. Psykologi-
sen määritelmän mukaan aggressiolla tarkoitetaan toisiin yksilöihin tai ympäris-
töön kohdistuvaa tahallista, vahingoittavaa tai häiritsevää käyttäytymistä. Fyysi-
nen aggressio voi ilmetä väkivaltaisena käyttäytymisenä, jolla on vakavat seu-
raukset. Aggressioteorioiden mukaan aggressiota voidaan selittää joko sosiaa-
lis-taloudellisista eli materiaalisista olosuhteista ja niiden ihmisille aiheuttamista 
turhautumista tai vallalla olevasta suhtautumisesta eli normeista käsin. Viime 
aikoina on alettu myös enenevässä määrin tutkia uhkaavaa käyttäytymistä kou-
lussa ja oppitunneilla nuorten koulukokemuksista lähtien. On myös todettu, että 
yhteiskunnan nopeiden muutosten ja epäjärjestyksen aikana väkivaltaisuus li-
sääntyy. 
 
Mikäli opettajan tai opiskelijan fyysistä tai psyykkistä terveyttä pyritään jonkun 
toisen toimesta tahallisesti vahingoittamaan, on kyseessä pahoinpitely. Pahoin-
pitelyn tunnusmerkistö on määritelty Suomen rikoslaissa. 
 
Opettaja voi omalla toiminnallaan pyrkiä vähentämään oppitunnilla tapahtuvaa 
opiskelijoiden aiheuttamaa häiriökäyttäytymistä. Avoin ja vuorovaikutukseen 
perustuva opetustyyli luo opetettavalle ryhmälle turvallisuudentunteen ja edistää 
nuorten mielenkiintoa opetetusta kohtaan. 
 
Äärimmäisissä väkivalta ja uhkatilanteissa opettajan kannattaa käyttäytyä rau-
hallisesti ja yrittää selvittää tilanne provosoitumatta. Toivottomissa tilanteissa ei 
kannata leikkiä sankaria, vaan on parempi hälyttää paikalle ulkopuolista apua. 
 
 
 
 
 

Asiasanat: aggressio, väkivalta, väkivalta- ja uhkatilanteet, 
häiriökäyttäytyminen, työrauha 
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1 JOHDANTO 
 

Opettajiin kohdistuvat uhkatilanteen ovat yleistyneet räjähdysmäisesti kouluissa 

parin viime vuoden aikana. Uhkatilanteita on tutkittu ja tarkasteltu lähinnä kou-

lumaailmasta käsin. Ongelma koskee kuitenkin myös toisen asteen oppilaitok-

sia, sillä myös oppilaitosten työntekijöihin kohdistuva henkinen ja fyysinen väki-

valta on lisääntynyt. Kehittämishanketta tehdessäni julkisuutta sai Oulun Mylly-

tullin ammattiopistossa 10.10.2013 tapahtunut väkivaltainen välikohtaus, jossa 

koulun oppilas puukotti neljää henkilöä. 

 

Kehittämishankkeeni tarkoitus on tutkia ammatillisissa koulutustilanteissa ilme-

neviä uhka- ja väkivaltatilanteita opettajan näkökulmasta käsin. Hankkeessani 

keskityn tutkimaan opettajan oppitunnilla kohtaamia uhkatilanteita. Välitunnilla 

tapahtuvat väkivalta- ja uhkatilanteet on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Kyse-

lytutkimuksen avulla pyrkimyksenä myös saada arvokasta tietoa siitä, kuinka 

opettaja selviää haastavista tilanteista luokkahuone- ja opetustilanteissa. 

 

Kehittämishankkeessa väkivalta- ja uhkatilanteita selitetään aggressioteorioiden 

avulla. Oppitunnin työrauhahäiriöitä ja kouluväkivaltaa pohditaan myös nuorten 

koulukokemuksista käsin. Lakiosio sisältää eriasteisten pahoinpitelyjen määri-

telmät Suomen rikoslain mukaan. Kehittämishankkeen lopussa kerätään koke-

muksia opettajien kohtaamista väkivalta- ja uhkatilanteista oppitunneilla kyselyn 

avulla. Kyselyn lisäksi haastattelen maahanmuuttajataustaisten opetuksesta 

vastannutta opettajaa, ja saamme haastattelun perusteella hyödyllistä koke-

mustietoa heterogeenisen opetusryhmän eheyttämisestä. Pohdin myös sitä, 

kuinka uhka- ja väkivaltatilanteissa tulee toimia opettajan toimivallan puitteissa. 
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2 TILASTOITUJEN UHKATILANTEITTEN MÄÄRÄ RAJUSSA KASVUSSA 

 

OAJ:n mukaan opetustoimen henkilöstöön kohdistuneet uhkatilanteet ovat li-

sääntyneet roimasti viime vuosina. Vuonna 2012 kirjattuja uhkatilanteita oli yli 

5300, kun vuotta aiemmin luku oli vajaat 4600. Sitä edellisenä vuotena kirjattiin 

vajaat 2800 tapausta. Olettavaa on, että uhkatilanteet ovat lisääntyneet myös 

toisen asteen opetuksessa. 

 

 

 

OAJ:n puheenjohtaja Luukkainen on kommentoinut tilannetta seuraavasti:” Lu-

vut herättävät kysymään, millaista on koulutyön arki ja mikä on kehityksen 

suunta, kun suurimmissa kunnissa kirjataan joka tapauksessa vuosittain tuhan-

sia uhkatilanteita. Myös yhä suurempi joukko opettajista kertoo joutuneensa 

väkivallan kohteeksi. Työsuojelun ja kohtuullisten työolojen pitää toteutua myös 

opettajien kohdalla. Heidän täytyy voida myös puuttua koulun häiriötilanteisiin 

ilman pelkoa. On myös voitava edellyttää, ettei opettajien ja kasvattajien tarvitse 

kuunnella työssään solvauksia ja haistattelua.” 

 

Levottomuus oppitunnilla heijastunee myös oppilaiden ja opiskelijoiden koke-

maan turvallisuudentunteeseen. Uhkatilanteiden lisääntyminen nykytahdilla ei 

voi jatkua, vaan on keksittävä uusia keinoja ongelman ratkaisemiseksi. Hallitus 

onkin uudistamassa perus- ja toisen asteen opetusta ja oppilashuoltoa koske-

vaa lainsäädäntöä työrauhan parantamiseksi. 

(http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/11/oppilashuolto.html) 
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3 UHKATILANTEET JA AGGRESSIIVISUUS 

 

Uhkatilanteet opetustilanteissa vaihtelevat suuresti. Äärimmäisinä uhkatilantei-

na ovat fyysiset väkivaltatilanteet ja kouluampumiset. Yleensä väkivalta on hen-

kistä väkivaltaa, kuten haukkumista, nimittelyä, pelottelua ja suullista uhkailua. 

Osataksemme tulkita väkivaltaista käytöstä on hyvä pohtia uhkaavan käyttäy-

misen syitä sekä tutustua aggressiivisuutta selittäviin teorioihin. Psykologisen 

määritelmän mukaan aggressiolla tarkoitetaan toisiin yksilöihin tai ympäristöön 

kohdistuvaa tahallista, vahingoittavaa tai häiritsevää käyttäytymistä. Fyysinen 

aggressio voi ilmetä väkivaltaisena käyttäytymisenä, jolla on vakavat seurauk-

set. Viime aikoina on alettu myös enenevässä määrin pohtia uhkaavaa käyttäy-

tymistä koulussa ja oppitunneilla nuorten koulukokemuksista lähtien. 

 

 

3.1 Aggression eri muotoja 

 

Aggressio voi olla luonteeltaan suoraa tai epäsuoraa, fyysistä tai verbaalista. 

Suora ja epäsuora aggressio voivat olla joko uhkailevaa tai hyökkäävää. Ag-

gressiivisessa käyttäytymisessä on todettu olevan eroja sukupuolten kesken. 

Poikien on todettu eräissä tutkimuksissa (Lagerspetz, et al 1988) käyttävän tyt-

töjä enemmän suoraa aggressiota. (Viemerö 2006, 18) 

      

 Fyysinen aggressio Verbaalinen aggressio 

Suora aggressio 

Hyökkäävä 

Uhkaava 

 

taistelu 

valmistautuminen taiste-

luun 

 

kiroilu, kritisoiminen 

taistelulla uhkailemien 

Epäsuora aggressio 

Hyökkäävä 

Uhkaava 

 

omaisuuden tuhoaminen 

läheisten uhkaaminen 

 

juoruilu 

kiristäminen 

(Aggression eri muodot Bussin mukaan) 
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Buss (1990) on luokitellut piirteitä, jotka lisäävät aggressiivista käyttäytymistä. 

Esimerkiksi fyysinen koko ja voima auttavat tappeluissa ja johtavat siten menes-

tyksekkääseen lopputulokseen. Dominoivuus ja statuksen tavoittelu voivat joh-

taa aggression käyttöön välineenä halutun aseman saavuttamiseen. Nuorem-

mat ja / tai alemmalla kehitystasolla olevat käyttävät vanhempia ja / tai ylemmän 

kehitystasolla olevia henkilöitä enemmän fyysistä ja suoraa aggressiota. (Vie-

merö 2006, 18)  

 

 

3.2 Aggression selitysmalleja 

 

Kaikki väkivalta on aggressiota, mutta kaikki aggressio ei ole väkivaltaa. Lager-

spetzin (1977, 298) mukaan aggressiota selitetään joko sosiaalis-taloudellisista 

eli materiaalisista olosuhteista ja niiden ihmisille aiheuttamista turhautumista 

käsin tai vallalla olevasta suhtautumisesta eli normeista käsin. Esimerkiksi tie-

dotusvälineet voivat antaa nuorille vääränlaisen kuvan väkivallasta ja voivat vä-

kivaltaisia esikuvia tarjoamalla jopa lisätä nuorten myönteistä suhtautumista 

väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Usein on myös todettu, että yhteiskunnan no-

peiden muutosten ja epäjärjestyksen aikana väkivaltaisuus lisääntyy. Mielestäni 

tämä ilmiö näkyy erityisen selkeästi nykypäivän koulumaailmassa. Pätkätyöt, 

pelko työttömyydestä ja taloudellisesta toimeentulosta sekä työelämän tuotta-

vuusvaatimukset heijastuvat vanhempien kautta nuorten elämään. Nykypäivän 

postmodernissa yhteiskunnassa ihmisten elämää leimaa arvojen häviäminen ja 

juurettomuus. Elämme suurien muutospaineiden keskellä ja ihmiset kokevat 

usein olonsa stressaantuneiksi. Valitettavasti myllerrykset globaalissa maail-

massamme näkyvät myös uhkatilanteiden lisääntymisenä opistoissa ja koulus-

sa. 

 

 

3.3 Kouluväkivalta ja koulussa työskentelyn mielekkyys nuorten kokemana 

 

Kouluväkivaltaa ja koulutyörauhaa on syytä pohtia nuorten koulukokemuslähtöi-

sesti. Nuoren näkökulmasta koulu ei ole pelkästään oppitunneilla istumista ja 

opiskelua. Koulu on nuorelle myös paikka, jossa ystävystytään ja haetaan hy-

väksyntää toisilta nuorilta. Koulu on nuorelle sosiaalinen areena, jossa nuori 
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hakee paikkaansa toisten nuorten keskuudessa. Nuorille on tärkeää saada ar-

vonantoa ja hyväksyntää ikätovereiltaan. Koulu muodostaa eräänlaisen nuorten 

hierarkian, jossa jokainen nuori haluaa mahdollisimman korkean statuksen ja 

huomion. Joskus toisten hyväksyntää saatetaan hakea koulun kasvatustavoit-

teiden vastaisin keinoin. Erityisesti poikien keskuudessa omaa asemaa voidaan 

rakentaa väkivallan keinoin. Tappelun ja fyysisen väkivallan avulla haetaan 

muiden nuorten kunnioitusta, respektiä. (Kiilakoski 2012, 19-20) 

 

Kouluväkivalta voidaan nähdä katkoksena koulun yhteisöjen välillä. Virallisen 

väkivallattoman koko kouluyhteisön rinnalle saattaa muodostua oppilaiden omia 

yhteisöjä, joissa saatetaan hyödyntää väkivallan keinoja. Väkivalta nähdään 

eräänlaisena ryhmätoimintana, jossa ryhmän jäsenillä on omat sääntönsä ja 

käyttäytymiskoodinsa. (Kiilakoski 2012, 42) 

 

Oppilaat suhtautuvat kouluun monin ei tavoin. Osa oppilaista suhtautuu viralli-

seen kouluun myönteisesti ja pyrkii saamaan opetuksesta kaiken hyödyn irti. 

Toiset oppilaat sen sijaan haluavat pitää etäisyyttä viralliseen kouluun ja siihen 

sopeutuneisiin oppilaisiin. Koulussa menestyminen ja koulun sääntöihin mukau-

tuminen voivatkin olla nuorisokulttuurin näkökulmasta ei-toivottavia ominaisuuk-

sia. Kahtiajako suhtautumisessa viralliseen kouluun heijastuu myös nuorten 

käsityksiin hyvästä oppituntien työrauhasta. Osalle tuntien hiljaisuus, liikkumat-

tomuus ja kouluinstituution vaatimukset asiallisesta kielenkäytöstä voivat tuntua 

epämieluisilta, osa taas toivoo hiljaisuutta ja työrauhaa. (Kiilakoski 2012, 39-40) 

 

Oppitunneilla oppilaiden puheenvuorot ovat valtaosin reagointia opettajan pu-

heenvuoroihin. Opettajalla onkin suuri rooli mielekkään tunnin kulun rakentajana. 

Oppilaat odottavat tunneilla vuorovaikutusta, keskustelua sekä yhdessä teke-

mistä. Onnistuneella oppitunnilla on hyvä yhteishenki, jossa on mahdollista ky-

sellä, keskustella ja rakentaa yhteisiä merkityksiä opetettavaan asiaan liittyen. 

(Kiilakoski 2012, 39-40) 

 

Kiilakosken koulua koskevat havainnot antavat uusia näkökulmia myös amma-

tillisissa opistoissa tapahtuvaan opiskeluun. Oppitunnin työrauhahäiriöt ja ag-

gressiivinen käyttäytyminen voidaan mielestäni osittain selittää nuorten turhau-

tumien eli frustraatioiden avulla. Mikäli opetus on opettajan yksinpuhelua ja op-
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pilaat tai opiskelijat kokevat opettajan etäiseksi omasta nuorisokulttuuristaan, 

saattaa seurauksena olla turhautumista ja jopa uhkaavaa käytöstä. Dialoginen 

lähestymistapa sekä opettajan nuorten maailmaa lähellä oleva persoona ope-

tustilanteissa luovat pohjan hyvälle oppitunnille. Erityisen tärkeää on myös opet-

tajan läsnäolo tunneilla sekä nuorten kokema tunne siitä, että opettaja aidosti 

välittää heistä. 
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4 UHKAAVA KÄYTTÄYTYMINEN JA PAHOINPITELY RIKOSLAISSA 

 

Opettaja voi työssään joutua kokemaan uhkailua tai aggressiivista käyttäytymis-

tä. Opettaja ja opiskelijat ovat kuitenkin samalla tavalla suojattuja henkilökohtai-

silta loukkauksilta ja fyysiseltä väkivallalta kuin muutkin kansalaiset. Rangaista-

van käyttäytymisen rajat on määritelty rikoslaissa. 

 

 

4.1 Laiton uhkaus 

 

Oppilaat ja opiskelijat saattavat kokea oikeudekseen uhkailla opettajaa ja toisi-

aan ilman minkäänlaisia seuraamuksia. Opettajan ei kuitenkaan tule sietää 

minkälaisia uhkauksia tahansa. Laiton uhkaus on määritelty rikoslain 25 luvussa 

seuraavasti: 

 

”Joka nostaa aseen toista vastaan tai muulla tavoin uhkaa toista rikoksella sel-

laisissa olosuhteissa, että uhatulla on perusteltu syy omasta tai toisen puolesta 

pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaa-

rassa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-

tusta, laittomasta uhkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuo-

deksi.” (Rikoslaki 25.luvun 7§) 

 

Rikoksen täyttymisen osalta on tärkeää uhatun oma subjektiivinen kokemus 

uhkauksesta (perusteltu syy) sekä uhkauksen aste. Esimerkkinä laittomasta 

uhkauksesta voi olla tapaus, jossa kiusaaja uhkaa hakata toisen tai tappaa. Lai-

ton uhkaus on asianomistajarikos, joten karkeimmissa uhkaustapauksissa opet-

tajan on syytä ottaa yhteyttä poliisiin. 

 

 

4.2 Pahoinpitely 

 

Kun aggressiot muuttuvat sanoista teoiksi ja uhri joutuu väkivallan kohteeksi, on 

kyseessä pahoinpitely. Laki jakaa pahoinpitelyt kolmeen ryhmään: lievään pa-

hoinpitelyyn, pahoinpitelyyn ja törkeään pahoinpitelyyn. 
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Pahoinpitely Suomen rikoslaissa on määritelty seuraavasti: 

”Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa tekemättä 

vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai saattaa toisen tiedotto-

maan tai muuhun vastaavaan tilaan, on tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai 

vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.” 

Yritys on rangaistava teko (RL 21:5 §) 

 

Törkeän pahoinpitelyn määritelmä: 

 

Törkeällä pahoinpitelyllä (RL 21:6 §) tarkoitetaan ”tekoa, joka 1) aiheuttaa vai-

kean ruumiinvamman, vakavan sairauden tai hengenvaarallisen tilan tai 2) rikos 

tehdään erityisen raa'alla tai julmalla tavalla tai 3) siinä käytetään ampuma- tai 

teräasetta tai muuta niihin rinnastettavaa välinettä. Rikoksen pitää olla lisäksi 

kokonaisuutena arvostellen törkeä.” 

Yritys on rangaistava teko. 

 

Lievän pahoinpitelyn määritelmä: 

”Jos pahoinpitely, huomioon ottaen väkivallan, ruumiillisen koskemattomuuden 

loukkauksen tai terveyden vahingoittamisen vähäisyys taikka muut rikokseen 

liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuo-

mittava lievästä pahoinpitelystä sakkoon.” (RL21: 7§) 

 

Opettajan ja muitten koulu- ja opistoyhteisön jäsenten fyysistä koskemattomuut-

ta tulee kunnioittaa, eikä minkäänlaista väkivaltaa tule sallia. Pahoinpitelytapa-

uksista tulee tehdä rikosilmoitus poliisille. Ainoastaan lievissä fyysiseen koske-

mattomuuteen puuttumisissa voidaan rikosilmoituksen tekemisestä luopua, mi-

käli tekoon syyllistynyt oletettavasti ojentuu opetuslaitoksen kurinpidollisin kei-

noin. 

 

 

4.3 Henkinen pahoinpitely on myös rangaistavaa 

 

Pahoinpitelyä koskevassa 5 §:ssä todetaan, että pahoinpitelyssä voidaan käyt-

tää tai olla käyttämättä ruumiillista väkivaltaa. Rikosoikeuden professori Terttu 
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Utriainen arvioi Helsingin Sanomissa 22.3.2012, että henkinen pahoinpitely 

(psyykkinen väkivalta, kiusaaminen) voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, jos 

toiminta vahingoittaa uhrin henkistä terveyttä. Olennaista on myös se, että tekijä 

pyrkii vahingoittamaan toisen psyykkistä terveyttä tahallaan. Lain tarkoittama 

henkinen pahoinpitely voi tarkoittaa esimerkiksi eristämistä, sivuuttamista tai 

ihmisarvon loukkaamista. Utriaisen mukaan henkisessä pahoinpitelyssä pyri-

tään musertamaan uhrin ihmisarvo, omanarvontunto tai itsekunnioitus. Henki-

nen pahoinpitely voi johtaa masennukseen tai muihin psyykkisiin sairauksiin. 

 

Vaikka henkisen väkivallan määrä lienee moninkertainen verrattuna fyysiseen 

verrattuna, henkisestä väkivallasta on olemassa verrattain vähän oikeuskäytän-

töä. Utriaisen mukaan syynä on se, että henkistä eli psyykkistä väkivaltaa on 

vaikea näyttää toteen. Utriainen kuitenkin muistuttaa, että rikoslakikin velvoittaa 

puuttumaan kohtaamaansa pitkään jatkuneeseen kiusaamiseen.  

 

Välivallan uhrin oikeuksien puolustamiseen tarvitaan rohkeutta. Psyykkinen vä-

kivalta voi pahimmillaan johtaa dramaattisiin seurauksiin, kuten olemme voineet 

kouluampumistapauksista todeta. Molemmissa ampumistapauksissa tekijä on 

ilmoittanut olleensa pitkäkestoisen kiusaamisen uhri. Henkiseen väkivaltaan 

kannattaa siis reagoida välittömästi. 



13 
 

 

 
5 VÄKIVALTA-  JA  UHKATILANTEET OPETTAJIEN KOKEMANA 

 

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli selvittää minkälaisia fyysisiä ja psyykkisiä 

opettajaan kohdistuvia ja opiskelijoiden välisiä väkivalta- ja uhkatilanteita opet-

tajat olivat kokeneet opetustilanteissa ammattiopistoissa sekä tiedustella mitä 

keinoja opettajilla on käytössään edellä mainittuja tilanteita silmälläpitäen. Halu-

sin saada myös tietoa siitä, kokivatko opettajat toimivaltansa riittäviksi väkivalta- 

ja uhkatilanteissa. 

 

Tiedonkeruu toteutettiin lähettämällä kyselylomakkeita (ks. liite) sähköpostitse 

Savon koulutuskuntayhtymän opettajille. Koska vastauksia kyselyyn tuli vain 

kaksi kappaletta, päätin tehdä myös haastattelun empiirisen lisätiedon saami-

seksi aihealueesta. Haastateltavana oli maahanmuuttajien opetuksesta koke-

musta omaava opettaja. 

 

 

5.1. Opettajien kokemuksia opettajaan kohdistuvasta fyysisestä ja psyykkisestä 

väkivallasta opetustilanteissa 

 

Kyselylomakkeeseen vastanneista vain toinen opettajista kertoo kokeneensa 

opetustilanteissa psyykkistä tai fyysistä väkivaltaa, joka kohdistui häneen it-

seensä. Opettaja oli kohdannut ivallista arvostelua samalta opiskelijalta kahteen 

otteeseen koskien hänen opetustaan ja tuntien pitoa. Opiskelija oli arvostellut 

opettajan toimintaa ääneen ja oli ollut koko ajan kriittinen. Kehotuksista huoli-

matta opiskelija oli jatkanut kapinointia, eikä ollut suostunut olemaan hiljaa. 

Opettajalle kokemus oli ollut henkisesti ahdistava ja se oli kuormittanut häntä 

paljon. 

 

Tapaus täyttää psyykkisen väkivallan tunnusmerkit. Väkivalta ilmeni pitkäkestoi-

sena haukkumisena ja se aiheutti uhrilleen psyykkisiä oireita. Opettajalla tulee 

olla työrauha oppitunneilla, muuten työssä jaksaminen voi tuntua ylivoimaiselta. 

 

Kyseisellä opettajalla oli myös kokemuksia itseensä kohdistuvasta fyysisestä 

väkivallasta. Opettaja oli joutunut väkivaltaisen käytöksen kohteeksi mennes-
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sään keskelle opiskelijoiden keskinäistä välienselvittelyä. Opiskelijoille oli synty-

nyt riita paremmasta tuolista, kun toinen oli vaihtanut huonomman tuolin 

omaansa. Seurauksena oli ollut painiottelu, ja opettaja oli joutunut riidan toisen 

osapuolen uhkaavan käytöksen kohteeksi mennessään irrottamaan riitapukarei-

ta erilleen toisistaan. Tilanne oli rauhoittunut, kun opettaja oli pyytänyt kolle-

gaansa avuksi tilanteeseen, ja he olivat saaneet poistettua uhkaavasti käyttäy-

tyvän opiskelijan luokasta. 

 

Opettaja voi joutua keskellä yllättäviäkin konfliktitilanteita, kuten edellinen esi-

merkki osoittaa. Ei kuitenkaan kannata leikkiä sankaria, vaan kannattaa aina 

pyytää muuta henkilökuntaa apuun. Luokkahuoneesta poistamista koskevat 

toimet tulee kirjata ylös. Apuvoimina toimineet henkilöt voivat toimia myös todis-

tajina tapahtumien kulusta. 

 

Kyselyssäni kysyin myös opettajilta sitä, kuinka he selvisivät kokemistaan väki-

valta- ja uhkatilanteista. Halusin myös tietää heidän käyttämistään ratkaisukei-

noistaan kyseisissä tilanteissa. Vastauksien perusteella opettajan omalla toi-

minnalla on suuri merkitys väkivalta- ja uhkatilanteissa. Opettajan rauhallisuus, 

ennakointikyky ja riittävä auktoriteetti auttavat tilanteen hallinnassa. Tilanteen 

avaaminen juttelemalla koettiin myös tärkeäksi. Pahimmissa tapauksissa suosi-

teltiin turvallisuuspäällikön paikalle kutsumista. Yksi ratkaisukeino oli ”ota tilanne 

haltuun ennen sen syntymistä.” Voisiko asiaa enää sen paremmin kiteyttää. 

 

 

5.2 Opettajan kokemuksia opiskelijoiden välisistä väkivalta- ja uhkatilanteista 

opetustilanteissa 

 

Vastauksien perusteella opettajat olivat havainneet opetustilanteissa joittenkin 

opiskelijoiden ivaamista, nimittelyä ja haukkumista. Fyysisiltä yhteenotoiltakaan 

ei oltu vältytty, sillä opetustilanteissa oli havainnoitu painimista ja potkimista. 

Rankimpana tapauksena mainitaan puukon heittely toista opiskelijaa kohti työ-

maalla tapahtuneessa opetustilanteessa. 

 

Opettajan ratkaisukeinoiksi opiskelijoiden välisissä väkivalta- ja uhkatilanteissa 

ehdotetaan ennakointia, opettajan jämäkkää työotetta sekä pelisääntöjen teke-
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mistä selväksi jo etukäteen. Opettaja oma tilannearvio ja tarvittaessa turvalli-

suuspäällikön paikalle kutsuminen nähtiin tärkeäksi tilanteen selvittämisessä. 

 

 

5.3 Opettajan toimivalta uhkatilanteissa 

 

Kyselyssäni halusin selvittää opettajien näkemyksiä siitä, kokivatko he opettajan 

toimivallan riittäväksi väkivalta- ja uhkatilanteita ajatellen. Saamani kaksi vasta-

usta jakautui päinvastaisiin mielipiteisiin. Toisessa vastauksessa nähtiin toimi-

valta täysin riittäväksi ja kommentoitiin, että ”opettaja ei ole painija, vaan sanan 

käyttäjä”. Toisessa vastauksessa toimivalta koettiin riittämättömäksi ja opettajan 

toimivallan rajanveto nähtiin häilyväksi. Epätietoisuutta aiheutti esimerkiksi se, 

milloin opettajalla on oikeus tarttua oppilaaseen ja missä tilanteissa uhkaa vas-

taan voi suojautua fyysisesti. 

 

Lähtökohtaisesti kaikissa uhkatilanteissa on hyvä pyrkiä ratkaisemaan tilanne 

suullisesti ilman väkivaltaa. Joskus luokkahuoneessakin voi tulla eteen tilanteita, 

joissa voimankäytöltä ei voida välttyä. Opettajan on tällöin hyvä tietää omat oi-

keutensa. Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 sisältää säännökset kos-

kien turvallisuutta ja kurinpitoa. Kurinpidosta (35§) laissa on mainittu muun mu-

assa seuraavasti:  

 

”Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä 

tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan oppitunnin jäl-

jellä olevaksi ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta anne-

taan, taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta.” 

Laista löytyvät myös häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan pois-

tamista koskevat säännökset. 

 

Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen (35 b §) 

 

”Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetusti-

lasta taikka oppilaitoksen tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata poistumis-

määräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa oppilaitoksen alu-
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eelta oppilas, joka ei poistu saatuaan tiedon opetuksen epäämisestä jäljellä ole-

vaksi päiväksi.” 

 

”Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, 

rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tar-

peellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä, tilan-

teen uhkaavuus, vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomi-

oon ottaen.” 

 

”Rehtori ja opettaja voivat yhdessä tai kumpikin erikseen poistaa opiskelijan 

luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta tai oppilaitoksen tilasta. Oppilaan 

poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käyttöön 

turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta 

koulutuksen järjestäjälle.” 

 

Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslaissa (39/1889, 4 luku 6 § 3 

mom., 7 §) seuraavasti: ”Voimakeinoja käytettäessä saa turvautua vain sellaisiin 

tehtävän suorittamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, joita on pidettävä kokonai-

suutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon tehtävän tärkeys ja 

kiireellisyys, vastarinnan vaarallisuus sekä tilanne muutenkin.” 

 

Jos voimakeinojen käytössä ylitetään edellä mainitut rajat, tekijä on rangaistus-

vastuussa. Voimakeinojen käyttämisessä kannattaa käyttää harkintaa. Keväällä 

2013 valtakunnallista julkisuutta sai opettaja Antti Korhosen erottaminen. Kor-

hosta syytettiin liiallisesta voimankäytöstä hänen poistaessaan häiritsevästi 

käyttäytyvän oppilaan Alppilan yläasteen ruokalasta 25.3.2013. Tapaus herätti 

Antti Korhosen oikeuksia puolustavan kansanliikkeen ja myös OAJ tuomitsi 

erottamisen. Lopulta opetuslautakunta perui irtisanomisen ja Korhonen selvisi 

kirjallisella varoituksella.  

(http://fi.wikinews.org/wiki/Opettaja_Antti_Korhosen_erottaminen) 
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5.4. Maahanmuuttajien opetuksessa koetut uhkatilanteet sekä ryhmän eheyttä-

minen 

 

Maahanmuuttajien opetus on jossakin mielessä haasteellisempaa kuin suoma-

laisten ryhmien opetus. Opetusryhmät ovat yleensä heterogeenisia monessa 

suhteessa. Kulttuurierot, uskontojen asettamat erityisvaatimukset sekä opiskeli-

joiden yksilölliset eroavaisuudet esimerkiksi oppikyvyn suhteen on syytä huomi-

oida maahanmuuttajataustaisten opetuksen toteutuksessa ja suunnittelussa. 

Opetusryhmän sekakoosteisuus saattaa aiheuttaa rajujakin välienselvittelyjä 

ryhmän sisällä. Joskus opettajakin saattaa joutua haukkumisen tai jopa fyysisen 

uhkailun kohteeksi. 

 

Kehittämishankkeessani haastattelin opettaja Markkua, joka opetti 1980-luvun 

lopussa Irakin ja Iranin välisestä sodasta paenneita pakolaisia. Markku kertoi, 

että hänen opetusryhmäänsä sijoitettiin irakilaisia, iranilaisia ja kurditaustaisia 

perheitä. Opetuksen keskeinen tavoite oli integroida perheet suomalaiseen yh-

teiskuntaan noin yhdeksän kuukautta kestävällä kurssilla. Ryhmän sisällä oli 

aistittavissa valtavia jännitteitä. Sodan eri osapuolet kantoivat kaunaa keske-

nään. Lisäksi kurdeilla oli antipatioita irakilaisten suhteen, koska irakilaisten joh-

taja Saddam Hussein käytti kemiallisia aseita heitä kohtaan. Lisäjännitettä ryh-

mään toi eri uskontokuntiin (shiiat ja sunnit) kuuluvien oppilaiden väliset näke-

myserot. Islaminusko ei sallinut myöskään miesten ja naisten yhtäaikaista ope-

tusta samassa luokkahuonetilassa. Opetusta sai antaa vain samaa sukupuolta 

oleva opettaja, ja opetussisällön tuli vastata koraanin määräyksiä miehille ja 

naisille opetettavista asioista. Opetusryhmä koostui eri sosiaaliluokan edustajis-

ta, sillä ryhmässä mukana muun muassa lääkäri, juristi, työläisiä ja sotilaita. 

Osa sotilaista oli joutunut sodan aikana kidutuksen kohteeksi. On vaikeampaa 

kuvitella heterogeenisempaa ryhmää Markku kommentoi. 

 

Kurssin alussa oppilaiden välillä oli uhkailua ja lieviä fyysisiä yhteenottoja. Mar-

kun mukaan yhteistä lankaa oli lähes mahdoton löytää ja hänkin oli opettajan 

roolissaan joutunut uhkailujen kohteeksi. Kurssin alussa oppilaille annettiinkin 

runsaasti aikaa oman kulttuurin ominaispiirteistä kertomiselle. Vähitellen kes-

kustelussa siirryttiin arkoihin aihealueisiin. Opetuksessa Markku kertoi käyttä-
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neensä puolueettomia videoita sotaa liittyen. Hän näytti esimerkiksi dokumentin 

Husseinin kaasuiskusta Halabjan kurdikylään. Dokumenttivideo, jossa 3000 

kurdia kuoli ja 7000 sairastui oli koskettanut monia kurssilaisia syvästi.  

 

Kun kurssia oli käyty noin kuusi kuukautta ryhmässä alkoi näkyä eheytymisen 

merkkejä. Sukupuolijakaumat ja eri kulttuuritaustoista johtuvat erimielisyydet 

vähenivät ja suomen kielikin alkoi sujua tyydyttävästi. Markku kertoi, että hänel-

lä oli käytössään merkittävä lisätyökalu, sillä hän toimi perheiden lasten jalka-

pallojoukkueen valmentajana. Jalkapallo toimi selkeänä yhdistävänä tekijänä 

perheiden välillä. Kurssin lopussa perheiden välille alkoi kehittyä myös selkeitä 

ystävyyssuhteita. Haastattelu lopussa Markku toteaa, että kurssiaika oli raskas, 

mutta äärimmäisen antoisa periodi hänen elämässään.  

 

Markun esimerkki kertoo jotakin opettajan työn kokonaisvaltaisuudesta. Huo-

maan Markun käyttäneen opetuksessaan metodeja, joita voidaan kutsua ryh-

mäyttämiseksi. Opetus oli vuorovaikutteista ja keskustelu muuttui avoimem-

maksi kurssin edetessä. Oppilaiden lisääntynyt keskinäinen tuntemus myös vä-

hensi konfliktien uhkaa. Markun käyttämä opetusmateriaali oli tunteisiin vetoa-

vaa ja auttoi ymmärtämään sodan eri osapuolten kohtaamia kauheuksia. Pako-

laisperheiden lasten jalkapalloharrastus toimi myös ryhmän yhdistävänä tekijä-

nä virallisen opetuksen lisäksi. 

 

 

5.5 Ryhmäyttäminen lisää työrauhaa 

 

Kuten maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden esimerkki osoittaa, uhkatilan-

teita opetustilanteessa voidaan ehkäistä ryhmän koheesioita eli kiinteyttä ja 

ryhmän turvallisuudentunnetta parantamalla. Turvallisuudentunnetta voidaan 

lisätä ryhmäyttämisprosessin avulla. Ryhmäyttäminen on opettajan työkalu, jos-

sa opetusryhmän keskinäistä vuorovaikutusta, luottamusta, viihtymistä ja tun-

temista kehitetään ja tuetaan tietoisesti. Ryhmäytymisprosessin tavoitteena on 

lisätä toisten tuntemista niin, että ryhmän jäsen tuntee olonsa ryhmässä muka-

vaksi ja turvalliseksi, hän tuntee voivansa vapaasti viihtyä ja ilmaista mielipitei-

tään epäonnistumisia pelkäämättä. (www.koulurauha.fi) Tavoitetta ei saavuteta 
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hetkessä, maahanmuuttajataustaisten ryhmä alkoi sietää toisiaan noin puolen 

vuoden päästä kurssin aloituksesta. 

 

Itse ryhmäyttämisprosessissa opettajalla on tärkeä rooli toimia ryhmän ohjaaja-

na. Heti lukuvuoden alussa kannattaa panostaa ryhmän turvallisuudentunteen 

muodostumiseen järjestämällä esimerkiksi yhteishenkeä lisääviä tempauksia. 

Lukuvuoden aikana opettajan on hyvä kannustaa opiskelijoita positiiviseen vuo-

rovaikutukseen, toisten huomioonottamiseen ja kunnioittamiseen. Ryhmän yh-

teistä päätöksentekoa ja konfliktien ratkomistaitoa voidaan parantaa erilaisten 

vuorovaikutusharjoitteiden kautta. (www.koulurauha.fi) Monikulttuurisessa ryh-

mässä opettaja Markku käytti taitavasti hyödykseen puolueettomasti tehtyjä vi-

deoita sodan vainoista keskustelun herättämiseksi arasta aihealueesta. 

 

Vuorovaikutusharjoitteiden lisäksi opettaja voi lisätä ryhmäytymistä erilaisten 

toiminnallisten hetkien avulla. Ammatillisessa opetuksessa on tärkeää kehittää 

opetusmenetelmiä niin, että ryhmän keskinäistä vuorovaikutusta tukevia ele-

menttejä voidaan sitoa kiinteästi oppitunnin sisältöön. Opiskelijoiden vuorovai-

kutusta voidaan lisätä esimerkiksi pari- ja ryhmätyöskentelyä suosimalla. 

(http://www.koulurauha.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=85&I

temid=90) 

 

 

5.6 Miten toimia uhka- ja väkivaltatilanteissa 

 

Oppilaan tai opiskelijan uhkaavaan käyttäytymiseen kannattaa puuttua mahdol-

lisimman varhaisessa vaiheessa. Varhaisella puuttumisella tarkoitetaan sitä, 

että ongelmat havaitaan ja niihin pyritään löytämään ratkaisuja mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa. Varhainen puuttumien on jatkuva prosessi, joka sisältää 

keinoja ja tapoja, jolla tartutaan oppilaan käyttäytymiseen, oppimisen pulmiin tai 

hänen hyvinvointiaan uhkaaviin tekijöihin. Prosessin alkuunpanijana toimii usein 

opettaja, jonka aloitteesta ongelma tulee esille. Prosessin edetessä ongelmia 

ratkotaan moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon, asiantuntijoiden ja 

mahdollisesti ulkopuolisten palveluiden tarjoajien kanssa. Prosessissa avain-

asemassa ovat oppilas ja vanhemmat. (Huhtanen 2007, 28-31) 
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Varhaisen puuttumisen mallia on käsitelty lähinnä koulumaailman näkökulmasta. 

Malli on kuitenkin sovellettavissa toisen asteen oppilaitoksiin etenkin nyt, kun 

opiskelijahuoltoa ollaan laajentamassa lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 

opiskelijoille.  

 

Varhaisesta puuttumisesta huolimatta opettaja voi joutua keskelle väkivaltati-

lannetta. OAJ:n varapuheenjohtaja Kari Kinnunen antaa muutaman hyväksi 

koetun perusasian tilanteeseen, jossa opettaja kohtaa aggressiivisesti tai uh-

kaavasti käyttäytyvän oppilaan tai opiskelijan. 

 

Ohjeet: 

1. Olet tehtävääsi hoitava ammattilainen. Pysy rauhallisena ja säilytä mielen-

malttisi. Pyri sulkemaan sivuun henkilökohtaiset tunteesi. Solvaamistakin pitää 

kestää.  

2. Pyri saamaan mukaan toinen aikuinen. 

3. Säilytä riittävä etäisyys jos mahdollista. Jätä uhkaavasti käyttäytyvälle tilaa ja 

säilytä hänen reviirinsä. Uhkaaja saattaa kokea lähelle menemisen tai kosket-

tamisen hyökkäyksenä. Säilytä oma pakenemismahdollisuus.  

4. Toimi tilanteessa provosoitumatta, älä itse toimi uhkaavasti. 

5. Kuuntele ensin, pyri sitten lyhyesti ja selkeästi rauhoittelemaan. Anna mah-

dollisuus rauhoittumiseen. 

6. Mikäli tilanne kehittyy uhkaavammaksi, pakene ja hälytä apua. 

7. Tilanteen jälkeen kaikki osapuolet tarvitsevat aikaa rauhoittumiseen. 

(Opettaja lehti 16.1.2012) 
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6 YHTEENVETO 

 

Väkivalta- ja uhkatilanteet näyttävät lisääntyvän koko ajan kouluissa ja oppilai-

toksissa. Ammatillinen opettaja voi opetustyössään kohdata monenlaisia uhkia. 

Kyselyn ja haastattelun perusteella monet opettajat olivat kokeneet sekä fyysi-

siä, että psyykkisiä uhkatilanteita opetustilanteissa. Oppitunnilla opettajat olivat 

kokeneet opiskelijoiden ivallista käytöstä ja joutuneet fyysisen uhkailun koh-

teeksi. Opettajat kertoivat myös opiskelijoiden rajuista välienselvittelyistä ope-

tustilanteissa.  

 

Opettajan työ saattaa näiden havaintojen perusteella näyttää kaoottiselta tai 

jopa pelottavalta. Opettajan on kuitenkin lohdullista tietää, ettei hän ole ongel-

miensa kanssa yksin. Ongelmien ratkomisessa kannattaa käyttää muitten asi-

antuntijoiden, kuten opiskelijahuollon työntekijöiden apua. Opiskelijan vanhem-

mat kannattaa myös ottaa mukaan prosessiin, jossa opiskelijan häiriökäyttäy-

tymistä yritetään vähentää. 

 

Joskus on hyvä pysähtyä pohtimaan häiriökäyttäytymisen syitä. Kyky asettua 

opiskelijan asemaan saattaa synnyttää oivaltamisenelämyksiä. Työrauhahäiriöi-

tä oppitunnilla voi pyrkiä vähentämään muuttamalla omaa opetustyyliään vuo-

rovaikutteisemmaksi. Kun opiskelijat tuntevat toisensa paremmin, eivätkä tunne 

oloaan uhatuksi, yleinen turvallisuudentunne lisääntyy. Ryhmän eheytymisen 

myötä opettajan omakin työ helpottuu. 

 

Hyvästä yrityksestä huolimatta opettaja voi työssään joutua keskelle väkivaltati-

lannetta. Tärkeintä on pyrkiä ennakoimaan tilanteet hyvissä ajoin. Jos kuitenkin 

väkivaltatilanne yllättää, tärkeintä on pysyä rauhallisena ja yrittää itse olla pro-

vosoitumatta. Kuuntele, keskustele ja yritä rauhoittaa aggressiivisesti käyttäyty-

vää henkilöä. Jos tilanne on toivoton, pakene ja hälytä apua. Jos joudut itse 

käyttämään voimakeinoja tilanteen ratkaisemiseksi, vältä liiallista voimankäyttöä.  

 

Kehittämishanke onnistui mielestäni kohtuullisesti. Vastausinnokkuuden vähäi-

syydestä johtuen, hankkeen empiirinen otanta jäi kyselyn osalta valitettavan 

suppeaksi. Jatkotutkimusaiheeksi ehdotan samantapaisen kyselyn tekemistä 
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uudelleen paremman tilannearvion saamiseksi ammatillisen koulutuksen osalta. 

Mielenkiintoista olisi myös tutkia, mitä sosiaalisia taitoja opettajat kokevat tarvit-

sevansa yllättävissä uhkatilanteissa. Tutkimuksessa voitaisiin myös kiinnittää 

huomiota siihen, onko näiden sosiaalisten taitojen kehittämiseen panostettu 

tarpeeksi opettajankoulutuksessa. 
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LIITTEET 
 

LIITE 1 

KYSELYLOMAKE 

 

 

KYSELY OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖÖN KOHDISTUVASTA VÄKIVAL-
LASTA 

 
Opetustoimen henkilöstöön kohdistuneet väkivalta- ja uhkatilanteet ovat kasva-
neet roimasti muutaman viime vuoden aikana. Esimerkiksi vuonna 2012 kirjattu-
ja väkivaltatilanteita oli yli 5300, kun vuotta aiemmin määrä oli 4600 ja vuonna 
2010 vajaat 2800. Opiskelen Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulus-
sa ja opintoihin kuuluvan kehittämishankkeeni tarkoitus on selvittää, mitä keino-
ja opettajalla on käytössään väkivalta- ja uhkatilanteita silmälläpitäen opetusti-
lanteessa ammattiopistoissa. Vastaamalla kyselyyn saamme arvokasta tietoa, 
kuinka opettaja selviää haastavista tilanteista erityisesti luokkahuone ja opetus-
tilanteissa. Välituntitapahtumat on siis jätetty tämän kyselyn ulkopuolelle. Kaikki 
annetut vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. 
 
Fyysinen väkivalta määritellään ruumiillista koskemattomuutta, oikeuksia, etuja 
loukkaavaksi tai vahingoittavaksi voimakeinojen käytöksi. Tyypillisiä voimakei-
noja ovat läimäyttäminen, lyöminen tuuppiminen, liikkumisen estäminen, terä-
aseella vahingoittaminen tai kuristaminen. Henkinen väkivalta taas ilmenee 
haukkumisena, välinpitämättömänä käytöksenä, väkivallalla uhkailuna ja pelot-
teluna. 
 
Kysymys 1 
Oletko opettajan työssäsi opetustilanteessa joutunut kokemaan Sinuun kohdis-
tuvaa fyysistä tai henkistä väkivaltaa opiskelijoiden taholta? Jos olet, niin ker-
toisitko kokemuksistasi. 
 
 
 
 
 
Kysymys 2 
Kuinka selvisit väkivalta tai uhkatilanteesta? Mitä ratkaisukeinoja käytit koke-
missasi tilanteissa? 
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Kysymys 3 
Minkälaisia opiskelijoiden välisiä väkivalta- ja uhkatilanteita olet huomannut 
opetustilanteissa? 
 
 
 
 
Kysymys 4 
Mitä keinoja Sinulla on käytössäsi oppilaiden välisten väkivalta- ja uhkatilanteit-
ten ratkaisemiseksi? 

 
 
 
 
 
 
 
Kysymys 5 
Onko opettajalla mielestäsi käytössään riittävästi toimivaltaa väkivalta- ja uhkati-
lanteita ajatellen? Kommentteja ja muuta asiaan liittyvää. 
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksestasi! 
Annan mielelläni lisätietoja hankkeestani. 
(Yhteystiedot poistettu) 


