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1  JOHDANTO 

Ennalta estävä työ on yksi poliisin ammatin peruspilareista. Poliisilain ensimmäinen luku 

määrittää rikosten ennalta estämisen yhdeksi poliisin tehtävistä. Opinnäytetyöni on 

laadullinen tutkimus siitä, millä tasolla Rovaniemen peruskouluissa ja eritoten yläasteilla 

koulupoliisitoiminta on. Tähän sisältyy koulujen odotukset, toiveet ja käytännön 

kokemukset koulupoliisitoiminnasta. Tarkoituksenani on saada hyvä kuva 

koulupoliisitoiminnan tasosta Rovaniemen yläasteilla.  

 

Ennalta estävää työtähän on todellakin monenlaista ja olen huomannut, että sitä voi tehdä 

jopa huomaamattakin muiden töiden yhteydessä. Asiaa tarkemmin tarkasteltaessa 

pelkästään jo poliisiautolla liikenteessä ajaminen voi olla ennalta estävää työtä. Ihmiset 

näkevät poliisiauton ja ajattelevat, että poliisi valvoo, joten on mahdollista, että he 

esimerkiksi ajavat hiljaisemmilla nopeuksilla liikenteessä. 

 

En kuitenkaan käy tällaista poliisin ennalta estävää toimintaa läpi opinnäytetyössäni, vaan 

keskityn koulupoliisitoimintaan Rovaniemen yläasteilla. Koulupoliisitoiminta on muun 

poliisityön ohella tehtävää työtä, josta voidaan maksaa lisäkorvausta. (Silvenius, R 2018) 

Uskon, että rikosten ennalta estäminen lähtee liikkeelle jo päiväkodeista ja kouluista. 

Esimerkiksi uutisartikkeli Pentti Haanpään koululta kertoo koulupoliisin vierailusta: 

Poliisin työn ohella Haapaveden poliisiasemalta käsin viiden vuoden ajan koulupoliisille 

kuuluvia tehtäviä tehnyt Nuolioja hoitaa niitä Pyhännällä, Siikalatvalla ja Haapavedellä. – 

Kouluvierailut ovat osa poliisin ennaltaehkäisevää toimintaa. Kiusaamisasioihin on 

jouduttu puuttumaan, kun kouluilta on tullut pyyntöjä, sillä tilanteet ovat kärjistyneet jopa 

väkivaltaisiksi. (Junnonaho 2017) 

 

Haastattelin kolmea Rovaniemen yläasteen rehtoria työtäni varten. Laadulliseen 

tutkimukseen liittyen, tein teemahaastatteluja, joiden avulla lähdin ratkaisemaan 

tutkimusongelmaani, josta kerron luvussa 4.1. Olen itse työharjoitteluni aikana päässyt 

näkemään koulupoliisitoimintaa lähietäisyydeltä, sillä kentällä harjoitteluohjaajani toimii 

koulupoliisina. Koulupoliisitoiminta on kiehtonut minua jo opiskeluni alkuajoista asti. 

Kävin vierailun Rovaniemellä Lyseonpuiston lukiolla, kertomassa 

poliisiammattikorkeakoulusta ja opiskelusta itsestään. Tämä oli vapaaehtoinen vierailu. 
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Toinen vierailuni liittyi poliisiammattikorkeakoulun ”ennalta estävä toiminta 

käytännössä”- kurssiin. Kurssilla oppilaan on tarkoitus suunnitella kolme erillistä vierailua 

esimerkiksi koululle, niin kuin minä tein. Näillä vierailuilla on tarkoituksena tutustua 

ennalta estävään toimintaan ja esiintyä nuorille poliisin roolissa, jonkin ennalta estävän 

aiheen tiimoilta. Minulta toivottiin esitystä liikennekäyttäytymisen lisäksi 

nettikiusaamiseen liittyvistä asioista.  

 

 Tällä vierailulla sain ns. ensikosketuksen koulupoliisitoiminnasta, sillä koululta tuli toive, 

minkälaisia asioita kävisin läpi millekin luokka-asteelle. Tämän toisen vierailun tein 

vanhalle ala-asteelleni, Satakunnassa, Eurassa. Siellä kävin pitämässä tietoiskuja eri 

luokka-asteille. Pienimmille pidin pienen esityksen liikennekäyttäytymisestä, kun taas 

vanhemmille puhuin koulukiusaamisesta sosiaalisessa mediassa. 

 

Koulupoliisitoiminnasta on tehty myös muita opinnäytetöitä ja löysin työn, jossa 

koulupoliisitoimintaa on käsitelty oppilaiden näkökulmasta. On huomioitavaa, että tämän 

työn perusteella alakoulujen oppilaat ovat kokeneet, että koulupoliisin vierailut kouluilla 

ovat riittämättömiä. (Jalonen, 2017). Pohdin jatkotutkimuksen mahdollisuutta peilaten 

omaan aiheeseeni ja muihin löytämiini, luvussa viisi. Pohdin lisäksi millä tavalla tässä 

työssä saamani tutkimustulokset vertautuvat muiden saamiin tuloksiin 

koulupoliisitoiminnasta.  

 

Opinnäytetyössäni pyrin selvittämään, millaisella tasolla koulupoliisitoiminta on 

Rovaniemellä. Tarkoituksenani ei ole kehittää ratkaisuja ongelmaan, vaan nimenomaan 

kartoittaa tilannetta ja sitä kautta saada käsitystä siitä, millaisia mahdollisia ongelmia 

koulujen ja ennalta estävän toiminnan välillä on. Valitsin tutkimukseni ikäluokaksi 

yläasteet, sillä minä ainakin koin yläasteikäisenä, että se oli sitä kaikkein vaikeinta aikaa 

nuoruudessani. Osalla nuorista saattaa murrosikä olla alkamassa tai jopa hyvin pitkällä jo. 

Murrosiän myötä nuoren kehittyminen alkaa kohti aikuisikää ja mielestäni nuoruuden 

ajatukset ja kokemukset korreloi hyvin pitkälle aikuisikään.  

 

Poliisin yhtenä tehtävänä on rikosten ennalta estäminen ja mielestäni tähän voi liittyä myös 

rikoskierteen ennalta estäminen. Se on selvää, että jokainen nuori kokeilee joskus rajojaan 

ja hölmöilyjäkin tulee tehtyä, mutta siihen pitää pystyä saamaan stoppi. Poliisilain mukaan 

poliisin tulee toimia yhdessä asukkaiden ja järjestöjen kanssa näiden tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 
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Yläasteella meidän koulullamme ei vieraillut kertaakaan poliisi hyvässä mielessä. 

Ainoastaan silloin, kun jotain oli tapahtunut. Mielestäni olisi tärkeää, että nuoret saavat 

poliisista hyviä kokemuksia. Tähän kuuluu esimerkiksi se, että poliisiin voi luottaa, 

poliisille on helppo puhua, eikä poliisia tarvitse pelätä, ellei itse anna aihetta siihen. 

 

Kiusaaminen on varmasti jokaisella koululla yleinen ilmiö ja sitä on aina. Vaikka kaikki 

käytöstavat ja muiden huomioiminen lähtee aina kotoa ja vanhemmilta niin uskon, että 

koulupoliisi pystyy myös vaikuttamaan tähän pitämällä erilaisia vierailuja ja puhumalla 

esimerkiksi juuri kiusaamisesta ja kiusaamisen mahdollisista seurauksista niin kiusatulle, 

kuin kiusaajallekin. En käsittele opinnäytetyössäni kiusaamista tai nuorien konflikteja, 

mutta mielestäni ne on syytä pitää mielessä koulupoliisitoiminnassakin, sillä kiusaaminen 

on varmasti yksi tekijä, mikä aiheuttaa aikuisiän rikollisuutta.  
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2 ENNALTA ESTÄVÄ TOIMINTA  

Poliisin ennalta estävä toiminta tavoittelee yhteiskunnan turvallisuuden parantamista ja 

rikosten torjuntaa. Poliisin tehtävänä on estää rikoksia, järjestyshäiriöitä, onnettomuuksia 

ja ratkaista ongelmia yhteistyössä ihmisten, muiden viranomaisten ja keskeisten 

kumppaneiden kanssa. (Sisäministeriö 2014, 3). 

 

Poliisin tarkoitus on näkyä, neuvoa, valistaa, tiedottaa, valvoa sekä puuttua että reagoida. 

Ennalta estävän toiminnan tulokset nähdään yhteiskunnan turvallisuuden ja ihmisten 

turvallisuuden tunteen paranemisena. (Sisäministeriö 2014, 2.) 

 

Poliisin ennalta estävä toiminta on kaikkeen poliisin toimintaan poikkileikkaavasti 

sisältyvä toimintatapa, jota tehdään poliisiorganisaation jokaisella tasolla, alueellinen ja 

ihmisten yhdenvertaisuus huomioiden. (Sisäministeriö 2014, 2.) 

 

Ennalta estävä toiminta koostuu kokonaisuudesta, johon kuuluu ennalta estävästi suoritettu 

jokapäiväinen poliisin toiminta ja erityistoiminta, jossa poliisi toteuttaa toimenpiteitä 

ensisijaisena tavoitteena ennalta estävä turvallisuuden parantaminen. (Sisäministeriö 2014, 

2.) 

 

2.1 Ennalta estävä toiminta sidosryhmien kanssa  

Jotta varmistetaan eheä oppimispolku, koulu toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen, 

esiopetuksen sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Kerho-, aamu- ja 

iltapäivätoiminnan kanssa tehty hyvä yhteistyö edistää oppilaiden hyvinvointia. Yhteistyö 

nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimen, seurakuntien, poliisin, järjestöjen, yritysten 

ja muiden eri lähiympäristön toimijoiden, kuten luontokoulujen, nuorisokeskusten ja 

museoiden kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee kasvatustehtävää, 

joka kuuluu koululle.  (Opetussuunnitelman perusteet 2014, 36.) 

 

Koulujen ja poliisin yhteistyöllä on pitkät perinteet. Tällä mahdollisesti tarkoitetaan sitä, 

että useiden vuosikymmenten ajan poliisit ovat tehneet valistustyötä kouluilla. Valistustyö 

on pohjautunut poliisin omiin ideoihin esimerkiksi sisältöjen ja opiskelutapojen suhteen. 

Poliisit ovat osallistuneet eri valtakunnallisiin ja alueellisiin kampanjoihin koulujen kanssa 

tai luennoineet vanhempainilloissa oppilaiden vanhemmille. Nykyajan 
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poliisiorganisaatiossa vaikuttava lähipoliisiperiaate sekä peruskoulujen velvoittaminen 

laadukkaaseen oppilashuoltoon vaikuttavat mm. siihen, että peruskoulut ja poliisit ovat 

velvoitettuja ja oikeutettuja tekemään yhä enemmän yhteistyötä. (Ahoniemi 2014, 54-55.) 

 

Tukiverkostot ovat tärkeä osa nuoren kasvun ja kehityksen aikana. Nuori kypsyy tuolloin 

aikuisuuteen ja alkaa ottamaan vastuuta omasta elämästään. Nuori alkaa tunnistamaan 

itsessään aikuisuuteen sopivia piirteitä, jotka sopivat johonkin ammattiin tai työelämään. 

Kaikkien nuorten kasvupolku ei kuitenkaan etene samaa mallia. Tuolloin nuori tarvitsee 

ympärilleen tukitoimenpiteitä, jotta kehittyisi tasapainoiseksi ja vastuulliseksi aikuiseksi. 

(Lämsä. 2009, 145.). Tukitoimintoina voi toimia tuolloin moniammatilliset verkostot, joilla 

tarkoitetaan oppimis-, auttamis- tai hoitoketjussa toimivien tahojen monitieteellistä 

yhteistyötä nuoren auttamiseksi. (Lämsä. 2009, 146.) Koulupoliisi voisi olla yksi näistä 

tukitoimijoista, jotta nuori ei lähtisi rikolliselle polulle. Yhteistyö eri verkostojen ja 

toimijoiden välillä tulisi olla avointa ja vuorovaikutteista tietojen vaihtamista. 

Salassapitosäännökset on kuitenkin muistettava. (Lämsä. 2009, 146.) 

 

Tapa, jolla auktoriteettia asemoidaan lapselle nuoruudessa määrää sen, millä tavalla lapsi 

näkee auktoriteettisen henkilön myöhemmässä iässään. (Carter, 2002, 388.) 

Molemminpuoliset asenteet nuorten ja poliisin välillä ovat ehdottoman tärkeitä 

lähipoliisitoiminnassa nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Useimmissa poliisitoiminnoissa 

tämä huomioidaan ja nuoriso-ohjelmille kouluilla ja yhteisöin toimijat antavat erityistä 

huomiota. Rikollisuuden ennalta estäminen on yksi tällaisen toiminnan tarkoitus, mutta on 

myös laajempi asenteellinen ja opetuksellinen tarkoitus, kuten esimerkiksi lakiin liittyvä 

opetussuunnitelma kouluilla, joihin poliisi osallistuu. (Carter 2002, 387.)  

 

Näin kirjoitetaan yhteisöllisestä poliisista ulkomailla. Yhteisöllinen poliisi ulkomailla on 

samankaltainen, kuin Suomessa toimiva lähipoliisi. Ulkomailla käytetään eri termiä, kuin 

Suomessa, vaikka ajatus on sama: poliisi toimii yhteistyössä yhtenä yhteisön jäsenenä, 

koko yhteisön ja sen jäsenten hyväksi. 

 

Ennalta estävä toiminta pitäisi poliisin ennalta estävän strategian mukaan toimia kaikkialla 

mm. alueellinen yhdenvertaisuus huomioiden (Sisäministeriö 2014, 2.). On kuitenkin 

alueita, joissa esimerkiksi koulupoliisitoimintaa ei pystytä suomaan kaikille kouluille. 

Kiseleffin, (2014), mukaan koulupoliiseja ei riitä kaikille kouluille. Syyksi epäillään 
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poliisin organisaatiouudistusta. Tämä tarkoittaa Kiseleffin mukaan sitä, että poliiseja ei 

yksinkertaisesti riitä kouluvierailuille. (Kiseleff 2014.) 

 

Poliisin ennalta estävän strategian (Sisäministeriö 2014, 4), mukaan tavoitteellinen ennalta 

estävä toiminta edellyttää ennalta estävän toiminnan jatkuvaa seurantaa sekä arviointia, 

jotta painopisteet voisi määrittää ja toimintaa kohdentaa ajantasaisesti. Poliisin toiminnan 

riittävä yhdenmukaisuus ja alueiden välillä oleva yhdenvertaisuus varmistuu 

valtakunnallisella ja alueellisella seurannalla ja arvioinnilla. (Sisäministeriö 2014, 4.) 

 

2.2 Ennalta estävään toimintaan liittyviä uutisia ja muita tutkimuksia 

Ennalta estävä toiminta nähdään yhä tärkeämpänä asiana myös Suomessa. Tämän osoittaa 

uusi määrärahan nostaminen. Hallitus on päättänyt lisätä ennalta estävän toiminnan 

määrärahoihin 2,5 miljoonaa euroa vuodelle 2019. (Aamuset 2018). Poliisin ennalta 

estävän toiminnan lisärahoja kohdennetaan erityisesti sekä lähiöpoliisi-, että 

ankkuritoimintaan. Lähiöpoliisien tehtävä on toimia yhteistyössä muiden viranomaisten, 

alueen yhteisöjen sekä asukkaiden kanssa. Ankkuritoiminnassa on kehitetty poliisin, 

sosiaalityön sekä terveydenhuollon voimavaroja yhdistelemällä entistä tehokkaampia 

menetelmiä, jotta nuoria voitaisiin auttaa. Ankkuritiimit pyrkivät esimerkiksi puuttumaan 

ennaltaehkäisevästi eritoten lasten ja nuorten syrjäytymiseen poliisin, nuoriso-, ja 

sosiaalityön sekä koulujen kanssa. (Aamuset 2018) 

 

Koulupoliisitoiminnasta on pääosin positiivisia kokemuksia myös esimerkiksi Turussa. 

Koulupoliisit Turusta kertovat, että sielläkin on resursseja karsittu, eikä jokaiselle koululle 

ole nimetä omaa koulupoliisia. Tarvittaessa kouluilla vieraillaan joka tapauksessa. 

Resurssit eivät enää koulupoliisien mukaan riitä säännölliseen laillisuusvalistukseen. 

(Aamuset 2017) 

 

Oppilaatkin suhtautuvat poliisin läsnäoloon ainakin pääosin positiivisesti. Tämän lisäksi 

poliisia kuunnellaan. Koulupoliisin mukaan työ on aluksi niin sanottua jään rikkomista. 

Sitten kun luottamus oppilaisiin ja henkilökuntaan on syntynyt, oppilaat uskaltautuvat 

kertomaan huolta herättävistä asioista poliisille. Koulupoliisien mukaan poliisin kanssa 

tekemisiin joutuvat yleensä samat henkilöt. Kaikkia henkilöitä ei voida auttaa ja osa näistä 

henkilöistä onkin tekemisissä poliisin kanssa aikuisenakin. (Aamuset 2017) 
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Ahoniemen (2014) mukaan poliisin ja koulujen yhteistyötä pidetään erittäin tärkeänä. 

Haastateltavien puheista tuli esille se, kenelle yhteistyö on tärkeää ja mistä syystä. Eräs 

haastateltavista perusteli yhteistyön tekemisen tärkeyttä sillä tavalla, että lapset ovat suuren 

osan päivistään kouluissa ja koulujen henkilökunta saattaa aistia tai kuulla jostakin 

oppilaan elämässä esille nousseesta ongelmasta, kuten päihteiden käytöstä, näpistelystä, 

vahingonteosta ja niin edelleen. Rehtori näkee yhteistyön poliisin ja koulun välillä hiljaisen 

tiedon siirtämiseksi. (Ahoniemi 2014, 55.) 

 

Ahoniemen (2014) mukaan hänen tutkimuksessa käsiteltiin yhteydenpitoa koulujen ja 

poliisin välillä. Ahoniemen (2014) mukaan poliisien mukaan koulujen tulisi 

mahdollisuuksien mukaan selvittää itse asiansa niin pitkälle, kuin mahdollista. Ahoniemen 

mukaan poliisin tulee olla asiantuntijataho, jolta pyydetään ammatillisia neuvoja 

ensisijaisesti. Ahoniemen mukaan se edellyttää kuitenkin sen, että poliisi, jonka kanssa 

yhteistyötä tehdään, on tiedossa. (Ahoniemi 2014, 53-54.) 

 

2.3 Ennalta estävä toiminta Rovaniemen pääpoliisiasemalla 

Lapin poliisilaitoksen alueella toimii ennalta estäviä työryhmiä. Niin sanottu päätyöryhmä 

työskentelee Rovaniemen pääpoliisiasemalla. Silvenius kertoo (2018), että koulupoliiseja 

Lapin poliisilaitoksella on noin 25 kaikilla kolmella kenttäjohtoalueella. Rovaniemi kuuluu 

ykköskenttäjohtoalueeseen, jossa toimii myös Rovaniemen pääpoliisiasema. 

Ykköskenttäjohtoalueeseen kuuluu Rovaniemen lisäksi Ranua. Näiden alueiden 

koulupoliisitoimintaa koordinoi ennalta estävän toiminnan koordinaattori Pekka 

Alamommo. Reko Silvenius toimii päällystövastaavana. (Silvenius, R 2018) 

 

Koulupoliiseja toimii eri kouluasteilla, ala-asteista yläasteisiin ja lukioihin. Koulupoliisi 

toimii linkkinä koulun ja ennalta estävän toiminnon välillä. Koulupoliisin tehtävä on auttaa 

rehtoria koulun sisäisen turvallisuuden ongelmanratkaisussa ja hoitaa sellaisia akuutteja 

ongelmatilanteita koulussa, jotka on mahdollista tehdä oman toiminnan ohella. 

Pääprioriteettina koulupoliiseilla ovat turvallisuuteen liittyvät asiat ja huolta aiheuttavat 

oppilaat. Laillisuuskasvatusta ynnä muuta annetaan, jos sille jää aikaa. Koulupoliiseja on 

kehotettu jalkautumaan kouluilla päivittäisen partioinnin yhteydessä, kyseessä olevan 

rehtorin kanssa erikseen sovitulla tavalla. (Silvenius, R 2018) 
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Koulupoliisitoimintaa toimitetaan muun työn ohella ja siitä voidaan maksaa henkilön muut 

tehtävät huomioon ottaen lisäkorvausta. (Silvenius, R 2018) Lähipoliisi saattaa olla 

tutumpi käsite lukijalle, kuin koulupoliisi. Lähipoliisia ei tule suoraan yhdistää 

koulupoliisiin.  

 

Lähipoliisitoiminnalla tarkoitetaan sitä, että poliisitoimintaa toteutetaan kansalaisläheisesti, 

laadukkaasti ja tehokkaasti. Lähipoliisitoiminnassa tavoitteena on luoda turvallisuuden 

tunnetta, vähentää ja ehkäistä rikollisuutta ja järjestyshäiriöitä ja näin myös säilyttää 

myönteinen kuva poliisista. Lähipoliisitoiminnan tavoitteena on myös pitää poliisiin 

kohdistuva luottamus korkealla. (POHA 2010) 

 

Poliisilain 1 luvun 1 §:n (22.7.2011/872) mukaan koulupoliisitoiminta kuuluu kylläkin 

lähipoliisitoimintaan. Poliisilain mukaisesti, poliisin tulee toimita yhteistyössä muiden 

viranomaisten, sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueiden asukkaiden kanssa. (Poliisilaki 

2011/872 § 1) 

 

Ennalta estävä toiminta on hyvin laaja kokonaisuus ja se kuuluukin niin 

lähipoliisitoiminnan, kuin kaiken muunkin poliisitoiminnan piiriin. Useammissa 

yhteyksissä onkin todettu, että kaiken poliisitoiminnan tulisi sisältää ennalta estävää 

toimintaa. (POHA 2010) 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

3.1 Tutkimuksen tavoite, tutkimusongelma ja tutkimuskysymys 

Kaikissa tieteellisissä töissä, esimerkiksi opinnäytetyö, täytyy olla tutkimusongelma. Ilman 

tutkimusongelmaa, ei ole mahdollista tehdä tieteellistä tutkimusta. Koko opinnäytetyön 

tarkoitus ja tavoitteet kiteytyvät tutkimusongelman määrittelyssä. (Kananen 2015, 45-46.) 

 

Tutkimusongelmaksi opinnäytetyössäni kehittyi koulupoliisitoiminnan tilanteen arviointi 

Rovaniemen yläasteilla. Tutkimusongelmasta Kananen (2015, 41), kertoo, että ongelmaa 

valittaessa olisi syytä kiinnittää seuraaviin asioihin huomiota: aineistonsaantiin, aihealueen 

tuntemukseen, ongelman ratkaisuun tarvittavien menetelmien hallintaan, ongelman 

ratkaistavuuteen ja omaan mielenkiintoon sekä motivaatioon. (Kananen 2015, 41.)  

 

Kanasen (2015) mukaan tutkimusongelman määrittelemisen rajaamiseen liittyvät ongelmat 

saattavat tehdä työstä sellaisen, että työtä on mahdoton hallita. Kanasen mukaan ongelman 

rajaaminen tulee tehdä niin, että ongelma pystytään ratkaisemaan. (Kananen 2015, 42.) 

Tämän takia rajasin tutkimusongelmani Rovaniemen alueen yläasteisiin. Koin, että mikäli 

olisin sisällyttänyt työhöni muitakin kouluasteita, olisi se voinut levitä niin sanotusti käsiin, 

enkä olisi millään saanut aihetta tarpeeksi tiiviiksi.  

 

Mikäli tutkimusongelma on liian laaja tai muutoin hyvin yleisluontoinen, kariutuu se usein 

tiedonsaannin vaikeuksiin ja tutkittavan ilmiön hallittavuuden vaikeuteen. Mitä 

konkreettisempi taso asetetaan ongelmaksi, sitä helpompi ongelmaa on käsitellä. (Kananen 

2015, 48.) 

 

Tutkittavan aiheen tulisi kiinnostaa tutkijaa itseään. Tämä sen takia, että tutkijan oma 

motivaatio säilyisi koko tutkimusprosessin ajan. Tämä itsessään vie tutkimusprosessia 

eteenpäin. (Kananen 2015, 43.) 

 

Tutkimusongelman ollessa selvillä, lähdetään etsimään ratkaisua tähän ongelmaan. 

Opinnäytetyön prosessointia ja ongelmaan ratkaisua etsiessä helpottaa se, että 

tutkimusongelma voidaan muuttaa tutkimuskysymyksesi tai kysymyksiksi. (Kananen 2015 

55.) 
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Tutkimukseni tavoitteena on saada eräänlainen käsitys siitä, millä tasolla 

koulupoliisitoiminta on Rovaniemen yläasteilla. Tavoitteenani on haastatella tutkimukseen 

koulujen rehtoreita yksitellen, jotta lausunnot ja sanomiset olisivat mahdollisimman 

totuudenmukaisia, kun ne käydään kasvotusten läpi. 

 

Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset ratkaistaan tiedolla, joka jalostetaan kerätystä 

aineistosta. Aineiston avulla etsitään ratkaisu tutkimusongelmaan. 

Aineistonkeruumenetelmät riippuvat valitusta tutkimusotteesta. (Kananen 2015, 65.)  

 

Tutkimusmenetelmäksi valikoin työhöni sopivan, laadullisen tutkimuksen. Tämä soveltui 

tutkimusmenetelmäksi, sillä tarkoituksenani on ymmärtää koulupoliisitoimintaa 

Rovaniemen yläasteilla ilmiönä. Laadullinen tutkimus on avain ilmiön ymmärtämiseen ja 

sitä kautta teoretisoimiseen. Laadullinen kuvaus nähdään aina parempana, luvuilla 

ilmaistun kvantitatiiviseen tutkimukseen nähden, sillä tiettyjen asioiden kuvaaminen on 

mahdollista ainoastaan tekstin avulla. Esimerkiksi ihmisten suhtautumista ja asenteita on 

melkeinpä mahdotonta kuvata muuten kuin laadullisesti eli tekstinä. (Kananen 2015, 71.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan asema on keskeinen eri tavalla kuin tilastollisessa, 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Tutkijalla on laadullisessa tutkimuksessa tietynlaista 

vapautta. Tämä vapaus antaa mahdollisuuden joustavaan tutkimuksen suunnitteluun ja sen 

toteuttamiseen. (Eskola & Suoranta 2000, 20.) 

 

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä soveltuu tutkimusongelmani ratkaisemiseen, sillä 

haastattelemalla näin haastateltavien reagointeja teemoihin ja kysymyksiin. Haastattelun 

tekemällä saan syvällisen näkemyksen aiheesta. Eskolan ja Suorannan mukaan (2000) 

laadullisessa tutkimuksessa tutkijalta vaaditaan tutkimuksellista mielikuvitusta, vaikkapa 

uusien menetelmällisten taikka kirjoitustapaa koskevien ratkaisujen kokeilemista. 

Ratkaisusta tulee tietenkin kertoa tutkimuksen lukijalle, jotta tutkimus on arvioitavissa. 

(Eskola & Suoranta 2000, 20.) 

 

Opinnäytetyössäni on yksi tutkimuskysymys, jolla lähden hakemaan vastausta 

tutkimusongelmaani: Mikä on koulupoliisitoiminnan tilanne koulujen näkökulmasta? 

 

Tutkimuskysymykset ovat tutkijan työkaluja. Nämä työkalut tarvitsevat avukseen 

tarkentavia kysymyksiä, joiden avulla tuotetaan itse aineisto. (Kananen 2015, 57.) Tähän 
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tutkimuskysymykseen haen vastausta teemahaastattelujen kautta. Kyseisen 

haastattelumuodon kautta syntyi paljon keskustelua ja jopa sellaista keskustelua, mitä en 

osannut odottaa haastattelua aloittaessani. Tämä oli mielestäni hyvä asia, sillä tällä tavalla 

sain aiheesta paljon enemmän irti, kuin alun perin olin edes ajatellut. Tätä kautta syntyi 

uusia keskustelun alkuja ja uutta mietittävää aiheeseen. 

 

Hypoteesilla tarkoitetaan tarkkaa ilmaisua sanalle olettamus. Olettamus selittää 

konkreettisella tasolla, mitä oletan tulevan ilmi työssäni. Kaikissa tutkimustöissä ei 

kuitenkaan ole hypoteesia tai olettamusta. Joissakin tapauksissa työn on tarkoitus olla 

tutkiva. Ei ole virallista hypoteesin mallia ja työn tarkoitus saattaakin olla tutkia jotain 

tiettyä aihetta tarkemmin, jotta voidaan kehittää tarkka hypoteesi tai olettamus, jota 

voidaan kokeilla jatkotutkimuksissa. Yhdessä tutkimustyössä voi olla yksi tai useampi 

hypoteesi. (Trochim, 2006.) 

 

Sen kokemuksen perusteella, mitä sain työharjoitteluni aikana, määräytyi hypoteesini, eli 

olettamukseni. Olettamukseni on, että kouluilla on isommat odotukset kuin mihin ennalta 

estävä työryhmä ja koulupoliisit kokevat pystyvänsä. Hypoteesiini vaikuttaa se, etten usko 

kouluilla olevan tietoa esimerkiksi poliisin työvuoroista niiden määräytymisestä. Tämä voi 

osaltaan vaikuttaa siihen, että kouluilla oletetaan koulupoliisin olevan niin sanotusti valmis 

lyhyelläkin varoitusajalla tulemaan koululle. 

 

3.2 Teemahaastattelu 

Teemahaastattelu on laadullisen tutkimuksen yleisimmin käytetyistä 

aineistonkeruumenetelmistä. Tarkoituksena teemahaastattelussa on nimensä mukaisesti 

käyttää teemoja ja haastatteluja ja aineistonkeruu tapahtuu haastattelijan ja haastateltavan 

kanssakäymisenä (Kananen 2015, 142). Haastatteluiden avulla tutkijalla on mahdollisuus 

selvittää ihmisten ajattelua, eri kokemuksia ja motivaatiota tutkittavana olevasta ilmiöstä. 

Haastattelu lienee olevan yleisin keino kerätä laadullinen tutkimusaineisto. Haastatteluna 

voi olla strukturoitu-, puolistrukturoitu- tai teemahaastattelu. (Harisalo, Keski-Petäjä & 

Talkkari 2003, 28.) 

 

Teemahaastattelussa teemat ovat keskustelun aiheita, jotka käsittelevät aihetta laajasti ja 

näihin teemoihin ei voi vastata lyhyesti. Haastattelu tarkoittakin sanansa mukaisesti 

tutkijan ja tutkittavan välistä kontaktia kasvotusten keskustellen. Teemahaastattelun 
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tarkoituksena on lisäksi se, että haastatteluja tehdessä syntyy muuta keskustelua uusista 

asioista tai kysymyksistä. (Kananen 2015, 148.) 

 

Teemahaastattelu ei voi olla sellainen, että tutkijalla on vain muutamia teemoja, jotka 

käydään läpi sillä tavalla, ettei synny uutta keskustelua. Teemahaastattelussa onkin 

tarkoitus, että syntyy laajempi kuva tutkittavasta aiheesta näiden uusien keskustelujen 

pohjalta. (Kananen 2015, 148.) 

 

Teemahaastattelu voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Molemmilla 

menetelmillä on omat etunsa ja haittansa. Yksilöhaastattelussa on, kuten nimestäkin 

ilmenee, kohteena yksi haastateltava. Jos haastateltavia on useita, haastattelijan työ kasvaa 

suoraviivaisesti (Kananen 2015, 148.) 

 

Tässä opinnäytetyössä haastattelut on käyty yksilöhaastatteluina. Kyseinen 

haastattelumuoto sopii tähän opinnäytetyöhön, sillä tällä tavoin saadaan jokaisen 

haastateltavan rehellinen mielipide kuuluviin, eikä haastattelussa synny minkäänlaista 

ryhmäpainetta esimerkiksi tuoda omaa kouluaan esiin tarpeettomasti.  

 

3.3 Haastateltavat 

Haastateltavat henkilöt tulee valita niin, että ilmiö liittyy heihin. Toisin sanoen valitaan ne 

henkilöt haastateltaviksi, joita ilmiö koskettaa. (Kananen 2015, 145.) Koulujen rehtorit 

luonnollisesti liittyvät ilmiöön, jossa käsitellään koulupoliisitoimintaa Rovaniemen 

yläasteilla.  

 

Lähestyin haastateltavia henkilöitä puhelimitse. Tavoittelin neljää Rovaniemen alueen 

yläasteiden rehtoria, joista suurimman osan sain kiinni ja sainkin myöntävän vastauksen 

haastatteluehdotukseeni. Selvästikin Rovaniemen alueella rehtorit ovat myönteisiä 

koulupoliisitoiminnan suhteen. Haastateltavat löytyivät minulle todella nopeasti ja 

tutkimuslupakin oli vajaassa vuorokaudessa valmis. Näin ollen tähän vaiheeseen ei minulla 

kulunut kauaa, vaan pystyin keskittymään haastattelujen suunnittelemiseen.  

 

Vaikka haastateltavat löytyivätkin minulle helposti, ei kaikki sujunut aivan suunnitelmien 

mukaisesti. Alkuperäisenä tarkoituksenani oli haastatella neljää rehtoria, mutta en saanut 
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enää kaikkiin yhteyttä, joten yksi rehtori jäi haastateltavista pois. Näin ollen haastattelin 

työssäni kolmea rehtoria. Kahta rehtoreista haastattelin paikan päällä ja yhtä puhelimitse.  

 

3.4 Haastattelujen suunnitteleminen 

Teemahaastattelu kannattaa suunnitella etukäteen niin hyvin kuin mahdollista. 

Haastattelusuunnitelma, joka on huonosti tehty, voi pahimmassa tapauksessa pilata koko 

haastatteluprosessin. (Kananen 2015, 153.) 

 

Lähdin suunnittelemaan haastatteluja kysymällä ennalta estävän toiminnan ryhmältä, 

millaisiin asioihin he haluaisivat, että kiinnittäisin huomiota koulujen rehtoreita 

haastatellessa. Esiin nousi ongelmat, joita koulut kokevat tällä hetkellä 

koulupoliisitoiminnassa olevan. Ennalta estävä ryhmä toivoi, että saisin tietooni, millaisia 

ongelmakohtia koulut kokevat koulupoliisitoiminnassa. 

 

Ennalta estävän työryhmän kanssa jutellessani kävi myös ilmi, että Rovaniemellä, kouluilla 

on turvallisuuteen liittyvä yhteinen tapaaminen syksyllä 2018. Minulle sanottiin, että nyt 

on todella hyvä aika käydä tekemässä nämä haastattelut, sillä syksyn jälkeen ajatukset 

turvallisuuteen liittyen voisivat olla enemmän yhtenevät ja nyt on nähtävissä enemmän 

erilaisia näkemyksiä asioihin.  

 

3.5 Haastattelujen teemat rehtoreiden kanssa 

Rehtoreita haastatellessani suunnitelmassani oli viisi teemaa, joiden kautta kävimme läpi 

koulupoliisitoimintaa. Esittelen seuraavaksi teemat ja avaan hieman syitä, miksi halusin 

käsitellä kyseisiä teemoja haastatteluissa. 

 

Teema 1: Koulupoliisin historia teidän koulussanne 

 

Mielestäni on tärkeä ymmärtää koulupoliisin historiaa, minkä takia koulupoliisitoimintaa 

toteutetaan kouluissa ja millaista se on aiemmin ollut, verrattuna nykyiseen. Koulun 

historiaa koulupoliisitoiminnan kannalta ymmärtämällä voidaan saada tietoon, millä tasolla 

koulupoliisitoiminta on aiemmin ollut, verrattuna nykypäivään.  

 

Teema 2: Koulupoliisi teidän koulussanne nykypäivänä 
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Tämän teeman tarkoituksena on saada käsitys siitä, onko koululle nimetty koulupoliisi 

pysynyt samana, onko siinä ollut vaihtuvuutta ja minkä takia, vai onko koululle nimetty 

ollenkaan koulupoliisia. Lisäksi minua kiinnosti tietää, missä tehtävissä koulupoliisi toimii 

virassaan. Tämä sen takia, että tutkinnan ja kentän erot ovat varmasti nähtävissä, kuinka 

aktiivisesti pystyy, jaksaa tai haluaa koulupoliisitoimintaa toteuttaa, työnsä ohella.  

 

Teema 3: Koulun/koulupoliisin rooli koulupoliisitoiminnan, turvallisuuden ja yhteistyön 

kannalta 

 

Kolmannessa teemassa tarkoitukseni oli saada selvyys siihen, minkälaisia ajatuksia ja 

odotuksia kouluilla on koulupoliisitoiminnan ja koulupoliisien suhteen. Minua kiinnosti 

kovasti tietää, toivooko koulut esimerkiksi erilaisia vierailuja koulupoliiseilta, vai tuleeko 

se enemmänkin kausittain, eli esimerkiksi syksyisin mopoilusta ja liikenteestä, kun koulut 

alkavat.  

 

Teema 4: Yhteistyö koulupoliisin kanssa, tavoitettavuus 

 

Tämä teema on mielestäni yksi tärkeimmistä. Tavoitteenani oli teeman nimen mukaisesti 

saada selvyys, kuinka hyvin koulut saavat koulupoliisiin yhteyden ja miten yhteistyö toimii 

koulujen ja koulupoliisin välillä. Tämä kiinnosti minua sen takia, että jo työharjoittelun 

aikana näin ja koin sen, että aina koulupoliiseilla ei ollut aikaa tai jaksamista vastata ja 

ottaa yhteyttä kouluihin omatoimisesti. Näin ollen halusin selvittää, millä tavalla koulut 

kokevat tämän ja millä tavalla se vaikuttaa yhteistyöhön koulupoliisin kanssa.  

 

Teema 5: Turvallisuussuunnitelma ja kouluturvallisuus 

 

Jokaisella koululla on oma turvallisuussuunnitelmansa. Turvallisuussuunnitelmalla 

tarkoitetaan kirjalliseen muotoon tehtyä suunnitelmaa, jossa käydään läpi erilaisia 

turvallisuusuhkia ja miten niiden aikana tulisi toimia.  

 

Kouluille tulee laatia turvallisuussuunnitelma, sillä turvallisuussuunnitelma täytyy 

pelastustoimiasetuksen 11§:n mukaan laatia laitoksiin, joissa työntekijöiden ja 

samanaikaisesti paikalla olevien muiden henkilöiden määrä on yhteensä vähintään 30. 
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(Suomen pelastusalan keskusjärjestö 2002 6-7.) Suomen pelastusalan keskusjärjestön 

oppaasta käytän jatkossa lyhennettä SPEK. 

 

Ainakin Rovaniemellä turvallisuussuunnitelmat ovat kaupungin tasolla säädelty ja 

yhteistyössä pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa tehty. Turvallisuussuunnitelma sisältää 

yrityksen ja laitoksen selvityksen erilaisista mahdollisista onnettomuus- ja vaara- ja 

vahinkotilanteista, joita voi tapahtua. Lisäksi turvallisuussuunnitelmassa käy ilmi, miten 

onnettomuuksien ennaltaehkäisyä hoidetaan ja miten onnettomuustilanteissa toimitaan. 

(SPEK, 2002 10.) 

 

Turvallisuussuunnitelmassa on määritelty eri toimijoita, kuten turvallisuusvalvojat, joille 

on määritelty, mistä he vastaavat koululla, turvallisuuteen liittyen. Viimeistään silloin, kun 

yritys tai laitos laatii turvallisuussuunnitelman, täytyy sen määritellä suojelusta ja 

turvallisuudesta vastaava henkilöstö. (SPEK 2002 15.) 

 

Viidennessä teemassa käsittelin turvallisuussuunnitelmaa. Ajatus tästä teemasta lähti siitä, 

kun kävimme kentän ohjaajani kanssa hänen vastuulla olevalla koululla vierailulla ja ennen 

sinne menoa häneltä oli pyydetty ottamaan kantaa turvallisuussuunnitelmaan ja käydä sitä 

läpi koulun henkilökunnan kanssa. Ohjaajani koki tämän hieman epäselvänä ja halusinkin 

selvittää kouluilta heidän näkemyksensä turvallisuussuunnitelmaan ja siihen, onko 

koulupoliisin kanssa tarvetta käydä sitä läpi, vai millaisia asioita he haluavat siihen liittyen 

käydä yhdessä koulupoliisin kanssa.  

 

Turvallisuussuunnitelma ei itsessään välttämättä liity suoraan tähän tutkimusongelmaani, 

mutta koin, että sen käsitteleminen voisi olla hyödyllistä, sillä turvallisuusuunnitelma 

itsessään on tärkeä osa koulujen turvallisuusjärjestelyä. On syytä tiedostaa, kuinka 

tärkeäksi koulut kokevat turvallisuusuunnitelman läpikäymisen yhdessä poliisin tai 

koulupoliisin kanssa. Tästä syystä valitsin viimeiseksi teemaksi turvallisuusuunnitelman 

haastatteluuni. Toisaalta oli myös hyvä tietää, mikäli koulut kokivat, ettei 

turvallisuusuunnitelmaa tarvitse käydä läpi yhdessä koulupoliisin kanssa. 

 

3.6 Aineiston käsittely ja analyysi 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittava aineisto on jonkin tutkimusongelman kannalta 

tärkeäksi ja oleelliseksi sekä mielenkiintoiseksi tulkittu pala tai siivu yhteiskunnasta tai 
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muusta tutkimusalueesta. Tärkeä näkökulma on, ainakin joissakin tutkimuksissa, 

joudutaanko aineistoa keräämään yksittäisaineistona, vertailuaineistona vai kasautuvana 

aineistona. Yksittäisaineisto ja vertailuaineisto ovat poikkileikkausaineistoja. Nämä 

aineistot on kerätty tiettynä ajankohtana kuvaamaan juuri sen hetken tilannetta. 

Vertailuaineistoa tarvitaan silloin, kun kyseisessä tutkimuksessa on tarkoituksena vertailla 

vaikkapa kahden ihmisryhmän tietoja, mielipiteitä, toimintaa ja käyttäytymistä. (Pihlaja 

2006, 91.) 

 

Aineiston käsittely tapahtui litteroimalla rehtorien haastattelut. Litterointi tarkoittaa 

erilaisten tallenteiden, kuten äänitteiden, kuvien ja videoiden, muuttamista tekstimuotoon, 

jolloin niitä voidaan käsitellä manuaalisesti tai ohjelmallisesti erilaisilla 

aineistomenetelmillä (Kananen 2015, 160).  

 

Aineiston litteroinnin tein muuttamalla sen yleiskieleen. En kokenut, että aineiston 

sanatarkka litterointi olisi ollut työni kannalta tarpeellista. Kananen, (2015, 161), toteaa, 

että sanatarkka litterointi vaatisi jo pitkälle vietyä ammattitaitoa, koska eleillä, katseilla ja 

äänenpainolla voi olla merkitystä, silloin kun halutaan tietää haastateltavan vastausten 

totuudenperäisyys. 

 

Laadullisen aineiston käsittelyssä voi olla useampia vaiheita. Näitä vaiheita ovat litterointi, 

aineistojen yhteismitallistaminen, aineistoon perehtyminen lukemalla, aineiston luokittelu 

ja tiivistäminen ja aineiston tulkinta. (Kananen 2015, 160.) 

 

Yhteismitallistamisella tarkoitetaan sitä, että tutkijan tehtävä on kerätyn aineiston avulla 

ratkaista tutkimusongelma. Laadullisessa tutkimuksessa tulee siis saada ymmärrys ja hyvä 

selitys tutkittavasta ilmiöstä. Kerätty aineisto siis analysoidaan ja selvitetään minkälaisia 

asioita ilmiöön liittyen, nousee esiin tulkinnan avulla. (Kananen 2015, 161.) 

 

Laadullisen aineiston analysointi vaatii ehdottomasti lukemista. Kerätty aineisto luetaan 

useaan kertaan, jotta sisältö tulee hahmotettua. Aineiston edelleen jalostamista ei aina 

välttämättä tarvita, vaan lukeminen ja siitä seuraava pohdiskelu voi riittää. (Kananen 2015, 

163.) 

 

Aineistoa tiivistäessä huomasin erään asian. Tekstiä on todella paljon. 

Haastatteluaineistojen ongelma on tekstin runsaus. Tämä peittää alleen vastaajan 
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ydinviestin, sillä vastaajat eivät kerro asiaa yleensä suoraan, kun kyseessä on 

teemahaastattelu. Tutkijan tehtävänä on siis löytää aineistosta se oleellinen. Tähän 

oleellisen etsintään voi käyttää esimerkiksi aineiston tiivistämistä asiasisällöksi. 

Tiivistäminen tarkoittaa siis asiasisältöjen etsimistä tekstistä sekä niiden nimeämistä 

sisältöä kuvaavalla termillä. Asiasisältöä kutsutaan segmentiksi. (Kananen 2015, 163.) 

 

Haastattelujen tallentaminen tapahtui puhelimella äänittämällä tai videokameralla 

kuvaamalla. Videokamera ei kuvannut haastateltavaa, vaan halusin vain varmistaa, että 

äänen tallennus onnistuu. Yhden puhelinhaastattelun äänitin puhelimen sisäisesti. 

Anonymiteetin suojaamiseksi rehtorit olen nimennyt H1, H2 ja H3.  

 

Haastateltavia oli vähän, joten tulosten luotettavuutta tulee arvioida kriittisesti. Arvioin 

seuraavaksi saamiani tuloksia ja sen jälkeen niiden luotettavuutta. Tarkoituksenani on 

käyttää analysointini menetelmänä teemoittelua. Teemoittelussa aineistosta voidaan nostaa 

tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Tällä tavalla on mahdollista vertailla eri teemojen 

esiintymistä ja ilmenemistä saadussa aineistossa. Aineistoista voi poimia sen sisältämiä 

keskeisiä aiheita ja näin voidaan esittää se kokoelmana erilaisia kysymyksenasetteluja. 

(Eskola & Suoranta 2003, 174.) 

 

Tekstistä on ensimmäiseksi löydettävä ja sen jälkeen eroteltava tutkimusongelman 

kannalta oleellisimmat aiheet. Useasti kvalitatiivisen aineiston analysointi jätetään 

tematisoinnin nimissä tapahtuneeksi sitaattikokoelmaksi. Teemoihin jaetut ja järjestetyt 

vastaukset ja niistä irrotetut sitaatit ovat useimmiten mielenkiintoisia, mutta niistä ei kovin 

pitkälle menevää analyysia ja johtopäätöksiä pysty vielä tekemään. (Eskola & Suoranta 

2003, 174-175.) 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esittelen tutkimustuloksia, joita olen kerännyt haastatteluiden pohjalta. 

Tarkoituksenani on analysoida niitä ja pohtia, millaisia tuloksia olen saanut ja millaisia 

ajatuksia kouluilla koulupoliisitoiminnan suhteen on. 

 

Haastatteluissa ilmeni monenlaisia asioita ja erilaisia ongelmia, joita ennalta estävän 

toiminnan ja koulujen välillä on. Joissakin asioissa koulut kokivat samanlaisia ongelmia.  

 

4.1 Tutkimustuloksista koulujen näkökulmasta 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikilla kouluilla koulupoliisitoiminta ei ole saman tasoista. 

Yhteneväisyyksiä rehtoreiden haastatteluissa näkyi tietyissä asioissa, sekä positiivisia että 

negatiivisia.  

 

Teema 1: Koulupoliisin historia teidän koulullanne 

 

Haastateltavien kanssa käytiin ensimmäisenä läpi koulupoliisin historiaa heidän kouluilla. 

Tutkimuksessa ilmeni, että koulupoliisitoiminta sillä nimelläkin on alkanut kehittymään 

kouluampumisien jälkeen. Tämä kävi ilmi kahden haastateltavan kanssa. Yhden 

haastateltavan kanssa asia ei tullut puheeksi. Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että 

koulupoliisitoimintaa on ollut ennen näitä kouluampumisia, mutta se on ollut enemmänkin 

yhteistyötä poliisin kanssa, kuin koulupoliisitoimintaa sillä nimellä. Niiden tapahtumien 

seurauksena koulupoliisitoiminta on kehittynyt entisestään.  

 

”Muutama sana historiaa. Eli kyllähän kaikki on lähtenyt liikkeelle näistä valitettavista 

tilanteista, mitä Suomessa on ollut 2006. Sen jälkeenhän tämä koulupoliisitoiminta on 

lähtenyt aktivoitumaan kouluille. Alussa se oli, omasta näkemyksestä, vähän niin kuin 

kriisitilanteisiin liittyviä asioita käytiin. Matkan varrella se koulupoliisityöskentely on 

muuttunut aika tavalla. Nythän se on enemmän sellaiseen ennalta ehkäisevään suuntaan 

mennyt, mikä on hyvä näkökulma, vähän niin kuin nuorille tietoa siitä, että mitä se laki ja 

siihen liittyvät asiat ovat ja toisaalta ne problematiikat, mitä nuorilla tässä iässä on.” (H1 

2018.) 
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”Muistan, että meidän yhtenäiskoulu on 2003 on tuota perustettu. Siitä lähtien on jollakin 

tasolla ollut, mutta se ei välttämättä ole alkuun ollut nimettyä koulupoliisitoimintaa, vaan 

ollut yhteistyötä poliisin kanssa. -- Ennen sitä meillä on ollut jo poliisin kanssa tiivistä 

yhteistyötä, mutta ihan selkeästi Jokelan ja Kauhajoen tapahtumien jälkeen on ollut 

systemaattisempaa.” (H3 2018.) 

 

Teema 2: Koulupoliisi koulullanne nykypäivänä 

 

Tutkimuksessa ilmeni nopeasti, että kouluilla ymmärretään ja tiedostetaan se, että 

koulupoliisi ei voi toimia koulupoliisina kokopäiväisesti, vaan heillä on myös se omat 

työtehtävänsä ja toimenkuvansa. Tutkimuksessa ilmeni, että haastateltavat tiedostivat 

resurssipulan ja ajanpuutteen ennalta estävän ryhmän ja koulupoliisin puolelta ongelmaksi. 

 

”Kyllä se on meillä tiedossa ja tiedossa on myös se, että resurssi ei ole suuri.” (H1, 2018) 

 

”Viime lukukaudella on ollut. Hän muistaakseni marraskuussa kertoi, että hän taisi jäädä 

virkavapaalle. En muista ihan tarkasti syytä. Sitten nimettiin uusi, mutta kyseisen henkilön 

kanssa me emme ole edes tavanneet. Olen kyllä yrittänyt aloitetta tehdä, mutta varmaan 

hänen työtehtävänsä ovat sellaiset, ettei ole pystynyt hoitamaan tehtävää.” (H3, 2018) 

 

Haastateltavista rehtoreista vain yksi osasi nimetä oman koulunsa koulupoliisin. Kaksi 

muuta haastateltavaa kertoivat, että eivät tiedä, kuka heidän koulunsa koulupoliisinsa on.  

 

”Tiedätkö, tällä hetkellä minä en tiedä, kuka meidän koulupoliisi on. Tämä kuvastaa sitä, 

että koulupoliisien vaihtuvuus on ollut hyvin suurta.” (H3, 2018) 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että koulupoliisien vaihtuvuus koetaan ongelmalliseksi kouluilla. 

Haastateltavista kaksi kertoi, että he eivät ole koskaan oikeastaan tienneet, mitä heidän 

koulupoliisinsa tekee koulupoliisitoiminnan lisäksi. Tutkimuksen perusteella haastateltavat 

ovat olleet osittain epätietoisia, mitä kautta koulupoliisiin saa parhaiten yhteyden, kun 

koulupoliisin muu toimenkuva ei ole ollut selvillä kouluilla. Yksi haastateltavista kertoi, 

että hän on ollut jotakuinkin tietoinen koulupoliisin työtehtävistä. 
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”En mitään yksityiskohtia tietysti, mutta hän on voinut kuvata minulle, että hän on 

tutkinnassa ja hän pääsee tällä lailla irrottautumaan tai sitten hänellä on lisäksi tämä 

tehtävä, joka pitää kiinni, eikä pysty vastaamaan.” (H3, 2018) 

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että koulupoliisin kanssa yhteistyötä vaikeuttaa lähinnä 

katkokset, mikäli koulupoliisi jää esimerkiksi sairaslomalle tai jää muuten vapaalle. 

Haastateltavista osa kertoi, että tällaisissa tilanteissa he eivät ole saaneet tietoa asiasta ja 

kokeneet koulupoliisin kiinni saamisen vaikeaksi.  

 

Haastattelija: ”Miten te silloin saitte koulupoliisin kiinni? 

 

”Huonosti. Sitten paljastui yllättäen, eikä tullut tietoa, että oli tapahtunut toimenkuvassa 

muutoksia ja olikin siirtynyt Kemijärvelle. Oli ollut monta viikkoa jo siellä, eikä meillä 

ollut mitään tietoa ja monta kertaa yritin pommittaa ja tavoittaa häntä.” (H2, 2018) 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että sähköpostiin vastaaminen on ollut myös paikoittain jopa todella 

hidasta. Tämä ei kuitenkaan ollut kaikkien haastateltavien näkemys asiasta. Osalla 

koulupoliisitoiminta on yhteistyön ja yhteydenpidon kannalta toiminut lähes moitteetta. 

Muutkin haastateltavat jakoivat saman ongelman, eli sen, että koulupoliisin jäädessä pois 

töistä, vaihtaessa toimenkuvaansa tai paikkakuntaa, ei tieto välity tarpeeksi kouluille. 

 

”Olin Rekoon yhteydessä, kun koulupoliisimme oli siirtynyt eri tehtäviin. Se häiritsee 

eniten ehkä täällä, kun me emme tiedä miten paljon teillä muuttuu työtehtävät. Tämä on 

elämää, niin se on meillä opetuspuolellakin, mutta se, mikä on todella hankalaa, niin 

sainkohan minä elokuussa tietää, että ei ole koulupoliisia nimetty.” (H1 2018.) 

 

Kaikki haastateltavat olivat samaa mieltä siitä, että koulupoliisin tulisi ehdottomasti olla 

nimetty, ja tiedossa kouluilla. Tutkimuksessa ilmeni, että kouluilla toivotaan koulupoliisin 

tuntemista, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa koulujen ja ennalta estävän 

ryhmän välillä. 

 

”Koulupoliisilla pitää olla ehdottomasti nimi, että se saa kasvot se asia. Se ei voi olla joku 

lastensuojeluhenkilö tai joku poliisi.” (H1 2018.) 
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”Nimenomaan tuohon liittyen, että sen pitäisi olla nimetty ja tunnettu ja esittäytynyt täällä. 

Sitten vielä tärkeämpi, että yhteystiedot olisivat selkeät, että kun soitetaan koulupoliisin 

numeroon, niin sieltä vastataan. Tai milloin voi ottaa yhteyttä, soittaa. Nyt on ollut 

sellainen tilanne, että ei välttämättä edes vastaa.” (H2 2018.) 

 

Teema 3: Koulun/koulupoliisin rooli koulupoliisitoiminnan, yhteistyön ja turvallisuuden 

kannalta 

 

Osa haastateltavista koki, että koulupoliisin muutkin vierailut voisivat olla hyviä ja 

vaikuttaa turvallisuuden tunteeseen. Tutkimuksessa selvisi, että kaikki eivät kuitenkaan 

toivo poliisin niin sanotusti viettävän ”turhaan” aikaa nuorten keskuudessa, jotta poliisin 

auktoriteetti ei kärsisi.  

 

”Minusta poliisin suurin merkitys ja arvo on siinä, että silloin kun poliisi puuttuu peliin, 

niin silloin ollaan jo aika vakavien asioiden kanssa tekemisissä. Silloin ei ole enää 

tyhjänpäiväisestä värkkäämisestä kyse, vaan silloin ollaan laillisuuden rajoja ylittämässä 

ja niitä uhkaamassa. Silloin on vakavasta asiasta kyse ja se viesti on tärkeä nuorille, että 

poliisi edustaa ennen kaikkea sitä järjestyksen, rauhan ja turvallisuuden ylläpitämistä.” 

(H2 2018.) 

 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikki haastateltavat eivät kokeneet asiaa samalla tavalla. 

Osa haastateltavista toivoisi, että koulupoliisi ja poliisi kävisi muuten vain kouluilla. 

Haastateltavien mukaan poliisin vierailut muutenkin kuin koulupoliisin roolissa voisivat 

lisätä turvallisuuden tunnetta sekä oppilaiden että henkilökunnan puolella. 

 

”Se poliisiauton ajaminen koulun pihan läpi, vaikka se ei pysähtyisikään välttämättä. Se 

toisi sitä näkyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta.” (H1 2018.) 

 

”Ja sitten se näkyvyys, että poliisi voi olla osa koulu ja lasten sekä nuorten arkea. Niin, 

että poliisi on auttamassa heitä asioissa ja poliisi ei aina tule vain silloin paikalle, kun 

meillä on jotain haasteita ja ongelmia.” (H3 2018.) 

 

Tutkimustulosten perusteella koulupoliisien vierailut ovat vaihdelleet, mutta vierailujen 

sisällöistä löytyi yhteneväisyyksiä. Tutkimuksen mukaan koulupoliisit tekevät kouluille 

tietoiskuja ajankohtaisissa asioissa. Tutkimuksessa selvisi, että eri kouluilla on erilaisia 
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ongelmia, joihin poliisin tarvetta on. Osassa kouluista esimerkiksi nuuskan käyttö koetaan 

ongelmalliseksi ja koulupoliisin ja ennalta estävän ryhmän reagointia asiaan ollaan 

kaivattu. 

 

” No joo on sellaistakin ollut ja tämä nuuska-asia on sellainen, että sitä ollaan pyydetty, 

mutta Pekka on sanonut, että heillä ei ole resursseja siihen lähteä.” (H2 2018.) 

 

Tutkimustulosten perusteella kouluvierailuissa on havaittavissa samankaltaisuutta. 

Kouluvierailut liittyvät monesti laillisuuskasvatukseen ja muuhun lasten ja nuorten 

valistamiseen. Liikenneasiat hoituvat tutkimuksen mukaan liikenneturvan kautta, eikä 

poliisi juurikaan vaikuta tällaisiin vierailuihin. Tutkimuksen perusteella poliisi on 

kuitenkin tehnyt erilaisia moporatsioita osalle kouluista. Pääosin koulupoliisin vierailut 

ovat kuitenkin, tutkimuksen mukaan, ollut eräänlaisia tietoiskuja. 

 

” Koulupoliisin toimintaa on taas saattanut olla sitä, että nettikiusaamisasioissa ollut, 

lapsilla ollut riitaa, jos on mennyt pidemmälle… Tai sitten meillä on nuuskanmyynti caseja 

ja siinä tilanteessa on oma koulupoliisikin voinut käydä luokissa kertomassa.” (H3 2018.) 

 

” On yleensä aina käyty läpi sillä tavalla, että kun meillä on se opettajien työryhmä, joka 

suunnittelee käytännön jutun koulupoliisin kanssa ja sähköpostin välitystä on keskenään 

niillä, niin mitä siellä on, onko jotain ajankohtaista koululla.” (H1 2018.) 

 

Tutkimuksessa selvisi, että kaikilla kouluilla ei kuitenkaan olla oltu tyytyväisiä 

koulupoliisien vierailuihin. Tutkimuksen mukaan osa kouluista kokee, että koulupoliisien 

vierailut ovat olleet riittämättömiä, eivätkä ole antaneet minkäänlaista lisäarvoa mihinkään. 

Haastattelujen perusteella ongelma johtuu siitä, että koulupoliisia ei ole nimetty, tai koulun 

koulupoliisi on vaihtanut työtehtäväänsä. 

 

”Itse ajattelin, että se olisi sellainen tuki ja turva, että sille voisi soittaa, että voisitko tulla 

käymään täällä. Tietenkin se on illuusio ja mahdottomuus, mutta itselläni oli sellainen, että 

onpa mahtavaa, kun on saatu nyt koulupoliisi ja meillähän on tällainen tukihenkilö siellä 

olemassa, niin eihän se sitten. Parin vuoden aikana se kävi muutaman kerran täällä. Niin 

kuin oli käyty ennenkin, eli se ei minun mielestäni tuonut oikeastaan mitään lisäarvoa.” 

(H2, 2018)  
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Teema 5: Turvallisuussuunnitelma ja kouluturvallisuus 

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että koulupoliisit eivät juuri ole viime 

aikoina pitänyt vierailuja koulujen henkilöstön kanssa. Haastatteluiden perusteella koulut 

ovat kokeneet nämä vierailut positiivisiksi, silloin kun koulupoliisi on tavannut koulun 

henkilökuntaa.  

 

Haastattelija: ”Milloin teillä on ollut viimeksi tällainen vierailu?” 

 

”Kolme tai neljä vuotta siitä taitaa olla jo.” (H1, 2018). 

 

”No totta kai. Kaikki tällainen, laillisuuteen ja turvallisuuteen liittyvä informaatio ja 

osaaminen on tervetullutta henkilökunnalle, koska ollaan siinä ykkösasian äärellä, se on 

selvä asia.” (H3, 2018). 

 

”Ne on hirvittävän hyviä. Se on ihan eri asia, jos rehtori käy niitä läpi, kuin turvallisuuden 

ammattilainen käy läpi. Ilman muuta.” (H1, 2018). 

 

Tutkimuksessa ilmeni, että osassa kouluissa on tehty suunnitelma lukuvuodelle. Tämä 

suunnitelma on käsittänyt erilaisia aiheita ja aikatauluja, joilla koulupoliisi toimisi koulujen 

kanssa. Tutkimuksen perusteella tällaisille suunnitelmille olisi enemmänkin kysyntää ja 

niiden kehittämiseen toiveita.  

 

Tutkimuksen perusteella mikään haastatelluista kouluista ei koe, että koulupoliisin olisi 

tarve käydä turvallisuussuunnitelmaa läpi koulujen kanssa. Tutkimus osoitti, että 

turvallisuussuunnitelma on käyty kouluilla siinä määrin, että koulupoliisin ei siihen tarvitse 

kiinnittää huomiota vierailuillaan. Sen sijaan tutkimuksessa ilmeni, että koulut kaipaisivat 

koulupoliisilta vierailuja, joissa koulupoliisi tapaisi vain koulun henkilöstöä. Haastattelujen 

perusteella voidaan sanoa, että koululla toivotaan koulupoliisilta ammatillista näkökulmaa 

erilaisiin uhkatilanteisiin. Tutkimuksen perusteella kouluilla on odotuksia siihen, että 

koulupoliisi kävisi ainakin pienimuotoisia vierailuja, liittyen kouluturvallisuuteen. Näissä 

tilaisuuksissa koulupoliisilta toivotaan ammatillisia näkemyksiä. 
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Minä en taas näkisi sitä… Sen turvallisuus ja minkään papereiden läpi käymisenä. 

Minusta se ei tuota mitään. Enemmän tuottaa kouluturvallisuuden näkökulmasta mikä on 

ajankohtaista, mikä on henkilöstössä mietityttää. (H1 2018) 

 

Se turvallisuussuunnitelman läpikäyminen, minä koen sen niin, että se on rehtorin ja 

turvallisuusvastaavan tehtävä. (H3 2018) 

 

4.2 Tutkimustulosten luotettavuuden arviointi 

Luotettavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimustulokset vastaavat tutkittavaa ilmiötä, eli 

tutkimustulokset ovat totuudenmukaisia. Totuudellisuuden arvioinnissa lähtökohtaisesti 

vaaditaan riittävän tarkkaa dokumentointia. Näin ollen ulkopuoliset tarkastelijat ja arvioijat 

voivat tarkistaa mm. tulkinnan. Kerätyn aineiston pohjalta myös muiden tulisi tulla samaan 

lopputulokseen. (Kananen 2015, 353.) 

 

Jotta ulkopuolinen arvioija voi tulla samaan lopputulokseen, edellyttää se 

tutkimusaineiston, menetelmien ja analyysivaiheiden tarkkaa dokumentaatiota. Ilman 

dokumentointia on saatujen johtopäätösten oikeellisuuden jäljittäminen mahdotonta. 

(Kananen 2015, 353.) 

 

Vahvistettavuus on yksinkertaisimpia keinoja varmistaa tulosten luotettavuus. Tämä 

tarkoittaa, että aineisto, jonka on kerännyt, luetutetaan sillä, jota se koskee. Tällä tavalla 

voidaan varmistaa, että tutkimus on luotettava tutkittavan kannalta, eikä tutkija ole itse 

keksinyt tuloksia. (Kananen 2015, 354.) 

 

Tässä opinnäytetyössä luetutin litteroimani aineistot niillä, joita haastattelu koski. Tällä 

tavoin pystyin varmistamaan kirjoittamani aineiston oikeellisuuden ja sen, että en ole itse 

keksinyt kirjaamiani tuloksia. Annoin tarkastajalle mahdollisuuden ilmaista, mikäli hän 

huomaisi aineistossa puutteita tai vikoja.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa on esillä useasti kysymys: ”Montako henkilöä minun pitäisi 

haastatella, jotta se riittäisi?”. Jos tutkittava ilmiö on sellainen, johon tarvitsee useamman 

kuin yhden havaintoyksikön, on tämän kysymyksen esittäminen oleellista. Mikäli 

tutkittavaan ilmiöön liittyy useampia ihmisiä, on kysymyksen esittäminen myös tuolloin 

paikallaan. (Kananen 2015, 355.) 
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Laadullisessa tutkimuksessa käytetään termiä saturaatio, joka tarkoittaa kyllääntymistä. 

Tämä tarkoittaa, että uusia havaintoyksiköitä otetaan tutkittavaksi niin kauan, kuin niillä 

saadaan tutkimukseen jotain uutta. Silloin kun vastaukset alkavat toistaa itseään, 

kyllääntymispiste on saavutettu. Muutamankin havaintoyksikön jälkeen voi 

kyllääntymispiste olla saavutettu. (Kananen 2015, 355.) 

 

Huomasin työssäni, että kyllääntymispiste oli saavutettu kolmannessa rehtorien 

haastattelussa. Tämä siksi, että rehtorien haastattelussa alkoi näkyä samankaltaiset 

vastaukset ja aloin huomaamaan tietynlaista samankaltaisuutta haastattelujen sisällöissä. 

Kvalitatiivinen tutkimus ei pyri yleistyksiin vaan siihen, että ilmiötä ymmärrettäisiin. 

Laadullinen tutkimus eroaa tässä kohdassa kvantitatiivisesta tutkimuksesta eniten. 

Siirrettävyys onkin aina laadullisen tutkijan tekijän vastuulla. Tutkija voi myötävaikuttaa 

tähän kuvaamalla tarkasti ilmiön lähtökohtatilanteen ja oletukset. Tällöin siirtäjä voi 

päätellä, ovatko tutkimustulokset siirrettävissä hänen olettamaansa tilanteeseen. (Kananen 

2015, 353.)  

 

Vaikka ennalta estävästä toiminnasta on tietyt määräykset, voi toiminta silti poiketa 

vaikkapa eri kaupunkien välillä. Lapissa esimerkiksi Rovaniemen ja Kemin välillä voi olla 

eriäväisyyksiä, miten koulupoliisitoiminta on järjestetty ja millä tasolla se kummassakin 

toimii. Näihin vaikuttaa todennäköisesti myös poliisiaseman koko ja resurssit, jolla ennalta 

estävää toimintaa tehdään. Pienemmissä kaupungeissa ja kylissä on tietenkin myös 

vähemmän kouluja ja näin ollen vähemmän vaadittavaa ennalta estävää toimintaakin. 

Tämä tarkoittaa, että tässä tutkimuksessa saadut tulokset eivät ole yleispäteviä ja tulokset 

eri kaupunkien välillä todennäköisesti poikkeavat toisistaan.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tässä luvussa esitän johtopäätöksiä, joita tein keräämäni aineiston pohjalta. 

Johtopäätöksen lisäksi sisällytän tähän lukuun omia pohdintojani, joita teen aineiston 

pohjalta. Pohdinnassa käyn läpi kerättyä aineistoa ja ajatuksia, mitä se minussa herätti. 

Pohdin myös jossain määrin aineiston pohjalta kehitysehdotuksia, joita haastatteluissa kävi 

ilmi. Edelleenkään en tässä opinnäytetyössäni hae ratkaisua koulupoliisitoiminnan 

parantamiseen, vaan tuon esille omia ajatuksia, minkälaisiin asioihin voisi kiinnittää 

huomiota, kerätyn aineiston pohjalta. 

 

Tutkimuskysymykseni oli: ”Mikä on koulupoliisitoiminnan tilanne koulujen 

näkökulmasta?”. Haastateltuani koulujen rehtoreita, sain ymmärrystä siitä, minkälainen 

tilanne on Rovaniemen yläasteilla. Tutkimustulokset osoittivat, että kouluilla ymmärretään 

ennalta estävän toiminnan ja koulupoliisien resurssien vähyys. Tutkimustulokset osoittivat 

sen, että ainoastaan yhdellä haastateltavista kouluista oli nimetä koulupoliisi, kun taas 

kahdella muulla koululla ei nimettyä koulupoliisia ollut.  

 

Tutkimustulosten perusteella yhteydenpito on yksi sellainen asia, johon tulisi kiinnittää 

huomiota, koulupoliisitoiminnan jatkoa ajatellen Rovaniemellä. Tutkimustulosten mukaan 

yhteydenpito on hidasta ja joillekin kouluille minimaalista. Tutkimustulokset osoittavat, 

että koulupoliisien vierailut kouluilla vaihtelevat, niin sisällöllisesti, kuin määrällisesti. 

Tutkimustulosten perusteella kaikilla kouluilla ei vierailuja ole määrällisesti saman verran.  

 

Tutkimustulokset osoittavat, että vierailut ovat pääsääntöisesti oppilaille suunnattuja. 

Tutkimustulosten perusteella koulut kokisivat koulupoliisin vierailun henkilökunnalle 

positiivisena. Tutkimustulokset osoittavat, että katkokset koulupoliisitoiminnassa rasittavat 

kouluja. Tutkimustulosten perusteella koulujen näkökulmasta koulupoliisitoiminta on liian 

katkonaista ja jatkuvuuden kanssa koetaan ongelmia. Tutkimustulokset osoittavat, että 

kouluilla ei kaivata turvallisuussuunnitelman läpikäymistä koulupoliisin kanssa. 

Tutkimustulokset osoittavat, että kouluilla toivotaan poliisin ammatillista näkökulmaa 

erilaisiin uhkatilanteisiin. 

 

Kokonaisuutena tutkimustulokset osoittavat sen, että koulupoliisitoiminnassa on 

kehittämisen varaa Rovaniemen peruskoulujen yläasteilla. Kaikilla kouluilla 
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koulupoliisitoiminta ei ole toiminut sillä tavalla, kuin sen pitäisi ja joissakin kouluissa 

tutkimustuloksen perusteella koulupoliisitoiminta on minimaalista.  

 

Hypoteesini tätä työtä aloittaessani oli se, että kouluilla on suuremmat odotukset ja toiveet, 

kuin mihin koulupoliisi pystyy. Nopeasti haastattelut aloitettuani selvisi, että koulut ovat 

ymmärtäväisiä poliisin suuntaan resurssien valossa. Haastatteluissa kävi ilmi, että kaikki 

koulut eivät oletakaan, että koulupoliisi on jatkuvasti tavoitettavissa, vaan kouluilla 

ymmärretään, että koulupoliisit toimivat niin sanotusti vapaaehtoisina ja tekevät kuitenkin 

koulupoliisin töitä muun työn ohella.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella hypoteesini siitä, että kouluilla odotetaan koulupoliisilta 

kohtuuttomia, osoittautui vääräksi. Tutkimusta tehdessä huomasin, että kouluilla 

ymmärretään poliisin resurssien vähyys ja se, että koulupoliisitoiminta on muun työn 

ohessa tehtävää toimintaa.  

 

5.1 Pohdinta 

Tässä osiossa tuon esiin omia pohdintojani liittyen työhöni ja sen tuloksiin. Esittelen tässä 

osiossa myös omia ajatuksiani siitä, millä tavalla koulupoliisitoimintaa voisi mahdollisesti 

kehittää tutkimustulosteni perusteella.  

 

Työtä aloittaessani, minulla ei ollut juurikaan minkäänlaista käsitystä, millä tasolla 

koulupoliisitoiminta Rovaniemellä on. Minulla itselläni kiinnostaa suuresti ennalta estävä 

toiminta ja koulupoliisitoiminta yleisesti. Lisäksi se, että huomasin työharjoitteluni aikana, 

että koulupoliiseillakin oli hieman epäselvyyttä, millaisia asioita koulut odottavat 

koulupoliiseilta ja ennalta estävältä työryhmältä, lisäsi omaa kiinnostustani selvittää 

koulupoliisitoiminnan tilanne Rovaniemellä. 

 

Siitä huolimatta, että haastattelin työhöni vain kolmea rehtoria, uskon, että sain jonkin 

tasoisen ymmärryksen tutkittavasta aiheesta. Harmillisesti yksi rehtoreista, jota olisin 

haastatellut, ei enää vastannut viesteihini myöhemmin ja haastattelu jäi hänen kanssaan 

tekemättä. Jäljelle jäi tosiaan kolme rehtoria, joiden kanssa sain oikein onnistuneet 

haastattelut. 
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Yllätyin positiivisesti siitä, että kouluilla rehtorit olivat pääsääntöisesti todella innokkaita 

koulupoliisitoiminnan ja sen kehittämisen suhteen. Kuulin ennalta estävältä ryhmältä 

ennen työni aloittamista, että Rovaniemellä kouluilla ollaan lähtökohtaisesti suhtauduttu 

aina koulupoliisitoimintaan myönteisesti ja tämä oli myös oma havaintoni. 

 

Koulupoliisitoiminta itsessäänhän on lähtenyt kehittymään suurin harppauksin 

kouluammuskelujen jäljiltä. Niin kuin haastatteluissakin ilmeni, on koulupoliisitoimintaa 

ollut ennen sitä, vaikkakin hieman eri tavoin ja eri nimellä. Näiden tragedioiden 

seurauksesta on alettu yhä enenevissä määrin lisäämään ennalta estävää työtä poliisissa. 

 

Sain työhöni apua ja neuvoja ennalta estävältä työryhmältä Rovaniemen 

pääpoliisiasemalla, jossa suoritin myös oman työharjoitteluni. Ennalta estävä ryhmä toivoi 

minun selvittävän, millaisia ongelmia koulut kokevat koulupoliisitoiminnan suhteen. 

Aluksi minulle ehdotettiin, että kattaisin työni koko Lapin alueelle. Tajusin itse nopeasti, 

että tämä olisi mahdottomuus näin pienelle työlle. Rupesin suunnittelemaan aiheen 

rajaamista ja ensimmäisenä päädyin peruskouluihin ja lukioihin, jonka jälkeen päädyin 

kuitenkin lopullisesti Rovaniemen yläasteisiin. 

 

Päädyin yläasteisiin sen takia, että itse ainakin koin juuri sen yläasteiän olevan kaikkein 

vaikeinta ja kriittisintä aikaa omassa nuoruudessani. Itse asuin pienessä kylässä 

Satakunnassa, eikä meillä omien muistikuvieni mukaan koskaan käynyt koulupoliisi 

vierailemassa. Koen, että yläasteikäisten olisi tärkeä saada kontaktia poliisiin muullakin 

tavalla, kuin pelkästään negatiivisella, eli toisin sanoen silloin, kun jotakin on vasta 

sattunut. Uskon, että myös koulupoliisin vierailu voi vaikuttaa nuoren elämään 

positiivisella tavalla, oli kyse sitten vaikkapa kiusatusta tai kiusaajasta. Tämän lisäksi 

uskon, että hyvin hoidetulla koulupoliisitoiminnalla ja koko ennalta estävällä toiminnalla 

voidaan vaikuttaa mahdollisiin tulevaisuuden rikollisiin. 

 

Aloitin tämän opinnäytetyön varsinaisen tekemisen vuoden 2018 keväällä. Minulle tämä 

työ oli raskas prosessi, sillä en ollut aiemmin tehnyt opinnäytetöitä ja tunsin pitkään, että 

en oikein tiedä mitä tehdä. Tutkimukseni haastattelut tein heinä-elokuussa 2018. 

Haastattelut olivat työni suola. Sain mielestäni todella paljon irti teemahaastattelujen avulla 

ja pääsin tutustumaan koulujen rehtoreihin ja heidän ajatusmaailmaansa 

koulupoliisitoimintaa ajatellen. Haastatteluissa ilmeni, että kouluilla kaivattaisiin entistä 

enemmän suunnitelmallisuutta ennalta estävään toimintaan. Mietin monesti haastatteluiden 
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aikana, että siinähän olisi yksi kehittämisen paikka koulupoliiseille, mikä helpottaisi niin 

koulujen, kuin koulupoliisien työtä lukuvuoden aikana. Koulupoliisin olisi hyvä olla 

aktiivisesti yhteydessä kouluunsa tai kouluihinsa ja tehdä suunnitelma, joka kattaisi 

alustavasti lukuvuoden.  

 

Tässä suunnitelmassa olisi erilaisia aiheita, joita koulu kokee tärkeäksi ja ajankohtaiseksi. 

Aiheiden lisäksi suunnitelmassa olisi alustavia ajankohtia, joina koulupoliisi tekisi vierailut 

koululle/kouluille. Kouluilla ei oltu siinä mielessä tiukkoja tällaisen suunnitelman tienoilta, 

että sen pitäisi täysin pitää paikkansa koko lukukauden, vaan se olisi vain suuntaa antava. 

Suunnitelma helpottaisi kouluja miettimään vierailut sillä tavalla, että ne olisivat 

mahdollisimman ajankohtaisia ja vierailulla voitaisiin käsitellä sellaisia asioita, joista olisi 

oikeasti hyötyä. Lisäksi suunnitelma lisäisi kouluilla varmuuden tunnetta 

koulupoliisitoiminnasta ja siitä, että vierailut olisivat helpommin toteutettavissa.  

 

Haastatteluissa kävi lisäksi ilmi, että koulut kokevat katkokset koulupoliisitoiminnassa 

raskaiksi. Haastatteluissa pohdimme rehtoreiden kanssa, että voisiko tällaisiin tilanteisiin 

keksiä jotain ratkaisua. Esimerkkinä ratkaisusta olisi vaikka sellainen, että mikäli 

koulupoliisin työnkuva vaihtuu tai hän siirtyy, vaikka toiselle paikkakunnalle, niin kuin oli 

eräälle koulupoliisille käynyt, voisi hänen tilalleen nimetä jonkun toisen koulupoliisin. 

Tämä väliaikaisesti nimetty koulupoliisi toimisi sitten koulun yhteyshenkilönä ja 

tarvittaessa toimittaisi normaalia koulupoliisin virkaa ”katkoksen” ajan. Tämä vähentäisi 

ennalta estävän ryhmän työtä, sillä heillä on oman käsitykseni mukaan muutenkin aika 

lailla tekemistä koko poliisikoulutoiminnan organisoimisessa. Tämän lisäksi kouluilla 

oltaisiin varmasti tyytyväisiä, kun on kuitenkin joku koulupoliisi, johon olla yhteydessä 

tarvittaessa.  

 

Kouluilla ei kuitenkaan koettu, että tällaisen väliaikaisen koulupoliisin tarvitsisi olla 

samalla tavalla aktiivinen, kuin alkuperäisen nimetyn koulupoliisin. Lähinnä koulut 

toivoivat, että väliaikaisesti nimetty koulupoliisi toimisi tarvittaessa yhteyshenkilönä 

ennalta estävälle ryhmälle ja mikäli itse kykenee, hoitaa ilman ennalta estävää ryhmää. 

Koulut eivät toisin sanoen oletakaan, että väliaikaisesti nimetty koulupoliisi pystyisi 

toimittamaan työtään samalla tavalla, kuin koulun alkuperäinen koulupoliisi. Mielestäni 

tämä oli hyvä kuulla, sillä se vähentää omalla tavallaan sitä painetta, mitä koulupoliisi 

kokee koulupoliisitoiminnan suhteen.  
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Yleisesti ottaen mielestäni oli hieno huomata, että koulut tiedostavat poliisin resurssin 

vähäisyyden ja sen, että koulupoliisit toimivat ainakin pääsääntöisesti vapaaehtoisina 

hommassaan ja tekevät sitä muun, varsinaisen työn ohella.  

 

Samankaltaisuutta on havaittavissa myös oppilaiden ajatuksissa koulupoliisitoiminnasta ja 

sen tärkeydestä, kuin rehtoreidenkin ajatuksista. Opinnäytetyössään (Jalonen, 2017) tutki 

oppilaiden näkökulmia siihen, onko koulupoliisi vieraillut heidän mielestään koululla 

tarpeeksi. Kukaan haastateltavista ei ole kokenut, että koulupoliisin läsnäolo olisi omalla 

koululla riittävä. Koulupoliisi ei ole vieraillut koululla ollenkaan, niin ei se luonnollisesti 

ole oppilaiden mielestä riittävää. Useat sijoittivat koulupoliisin läsnäolon erittäin tärkeän ja 

ei lainkaan tärkeän välimaastoon. (Jalonen 2017, 20.)  

 

Haastatteluista minulle jäi sellainen olo, että rehtorit kokevat koulupoliisin läsnäolon 

omassa tutkimuksessani erittäin tärkeäksi, vaikka kaikki eivät olleet samaa mieltä siitä, 

milloin koulupoliisin tulisi käydä koululla tai koulun alueella.  

 

5.2 Jatkotutkimuksien mahdollisuuksia 

Työni herätti minussa itsessäni ideoita jatkotutkimuksen tekemiseen. Tein opinnäytetyöni 

koulupoliisitoiminnan tilanteesta Rovaniemellä peruskoulujen rehtoreiden näkökulmasta. 

Työtä tehdessäni, huomasin, että Rovaniemellä oli aiemmin tehty opinnäytetyö, jonka 

aiheena on oppilaiden odotukset koulupoliisitoiminnasta.  

 

Minua pyydettiin tekemään tämä työ koulupoliisitoiminnan tilasta Rovaniemellä, ennalta 

estävän ryhmän toiveesta. Näin ollen olen saanut omaan työhöni käsitystä siitä, millaisia 

ajatuksia ja käsityksiä Rovaniemellä kouluilla ennalta estävästä toiminnasta ja 

koulupoliisitoiminnasta on.  

 

Aiheeni voisi herättää jatkotutkimuksen hedelmää niin, että tutkittavana olisikin 

koulupoliisien ja ennalta estävän ryhmän näkökulmat koulupoliisitoimintaan ja minkälaisia 

ajatuksia ja odotuksia heillä on koulujen suuntaan. Tämä lisäksi mielestäni olisi 

mielenkiintoista lähteä toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan toiminnallista työtä, jossa 

keskityttäisiin nimenomaan koulupoliisitoiminnan kehittämiseen ja sen mahdollisuuksiin. 

Tällaisessa toiminnallisessa työssä voisi käyttää näitä aiempia tutkimuksia ja niiden 



32 

 

pohjalta lähteä kehittämään Rovaniemen alueen ennalta estävää toimintaa ja tehostaa 

koulupoliisien työtä. 

 

Lisäksi tulevaisuudessa ja tulevissa mahdollisissa jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista 

laajentaa näkemyksiä ennalta estävän toiminnan ja koulupoliisitoiminnan kannalta 

esimerkiksi Lapin maakuntien kouluihin tai mihin tahansa muuhun haja-asutusalueeseen. 

Uskon, että tällaiselle tutkimukselle olisi myös kysyntää. Lisäksi maakuntiin voisi myös 

soveltaa koulupoliisitoiminnan kehittämiseen painottuvaa toiminnallista työtä.  
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