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Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata turvallisuutta osana mielenterveyttä ja sen edis-
tämistä 5-luokkalaisten näkökulmasta. Opinnäytetyö kuuluu osana Kemi-Tornion am-
mattikorkeakoulun kodin ja koulun yhteistyö -projektiin ja sen tavoitteena on tuottaa 
aineistoa koulun henkilökuntaa varten mielenterveyttä edistävään työhön. 

 

Opinnäytetyö tehtiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin Kaakkurin kou-
lun eräältä 5-luokalta. Aineistonkeruumenetelmänä oli tarinoiden kirjoittaminen. Tari-
noita saatiin yhteensä 24 kappaletta. Aineisto analysoitiin sisällön analyysillä. 

 

Tulosten mukaan lapset kokivat tärkeimmiksi turvallisuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi 
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suutta luovaksi tekijäksi. 

 

Johtopäätöksenä totesimme, että lasten kokemukset turvallisuudesta tukivat teoria- ja 
tutkimustietoa tämän ikäisten lasten kasvusta ja kehityksestä. Opinnäytetyömme tulok-
sista ilmeni selkeästi, että lapset mielsivät turvalliseen koulupäivään kuuluvaksi kaverit 
sekä sen, että ei kiusata. 
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ABSTRACT 

 

 

Kanniainen, Maria & Tornberg, Riikka. Safety as part of mental health. Descriptions of 
a Safe School Day Provided by Kaakkuri School Fifth-formers. Oulu, Spring 2011. 40 
pages. Language: Finnish. 

Diaconia University of Applied Sciences, Diak North, Oulu Unit, Degree Programme in 
Nursing, Registered Nurse + Competence of Deaconess 

 

The aim of the Bachelor´s thesis was to describe safety as part of mental health and con-
tribution to it from the viewpoint of fifth-formers. The thesis was linked to a project on 
cooperation between home and school carried out at Kemi-Tornio university of applied 
sciences, and its aim was to produce material for work performed by school staff contri-
buting to mental health. 

 

The thesis was a qualitative study with material collected from one fifth form of Kaak-
kuri school by using the method of writing stories. A total of 24 stories was obtained, 
and the material was interpreted by content analysis. 

 

The findings showed that children felt the most important factors at school affecting 
safety were acceptance, the presence and support of an adult, basic needs, adherence to 
rules, routines and social relationships. Acceptance means that all pupils are equal and 
that nobody is bullied. Children felt that the presence of a teacher contributed to safety. 
From basic needs they mentioned school meals service and looking after hygiene. The 
children´s stories showed that the primary factor conducive to a safe school day was 
adherence to different rules. In the findings the description of routines stood out, with 
importance attached to, for example, morning activities recurring on a daily basis at 
home before going to school. Friends were considered a primary factor creating a feel-
ing of safety. 

 

To conclude, the children´s experiences of safety complied with theoretical and research 
knowledge of the growth and development of children at this age. The findings showed 
clearly that the children felt having friends and an absence of bullying as part of a safe 
school day. 
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1 JOHDANTO  

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata turvallisuutta osana mielenterveyttä ja sen edis-

tämistä Kaakkurin koulussa 5-luokkalaisten näkökulmasta. Mielenterveys on laaja käsi-

te, joten rajasimme sen turvallisuuteen. Aihe on kiinnostava ja ajankohtainen. Turvalli-

suus mielenterveyden voimavarana on välttämätön lapsen normaalille kasvulle ja kehi-

tykselle (Koistinen, Ruuskanen & Surakka, 317). Koulukiusaaminen on yksi turvatto-

muutta aiheuttava tekijä koulussa. Viime vuosien koulusurmat ovat puhuttaneet Suomen 

kouluja ja kouluyhteisöihin on alettu kiinnittää enemmän huomiota (STT 2009). Turval-

lisuus on hyvin tärkeä asia kouluympäristössä ja on tärkeää tietää, mitkä asiat lasten 

näkökulmasta liittyvät turvallisuuteen. 

 

Pyysimme oppilaita kirjoittamaan tarinan, jossa he kertoivat millainen on turvallinen 

koulupäivä Kaakkurin koulussa. Tämä työ kuuluu osana Kemi-Tornion ammattikorkea-

koulun kodin ja koulun yhteistyö -projektiin, jonka tavoitteena on opettajien ja muun 

koulun henkilöstön mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämisen 

osaamisen lisääminen koulumaailmassa. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa koulun 

henkilökuntaa varten aineistoa mielenterveyttä edistävään työhön.  

 

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja sitä tehdessämme saimme kokemusta yhteistyös-

tä työelämän kanssa, joka tässä tapauksessa oli kouluympäristö. Sairaanhoitajan työhön 

kuuluu terveyden edistäminen ja opinnäytetyössämme tulee esiin mielenterveyden edis-

tämisen näkökulma. Viime aikoina kunnat ovat alkaneet palkata peruskouluihin psykiat-

risia sairaanhoitajia. Oulun kaupunki on lisäämässä kouluterveydenhuoltoon resursseja 

palkkaamalla neljä psykiatrista sairaanhoitajaa. Koulussa psykiatrisen sairaanhoitajan 

tehtävänä on toimia terveyden edistäjänä, ennaltaehkäisevän työn tekijänä, kouluyhtei-

sön tukijana, tarjota psykososiaalista tukea ja mahdollistaa varhainen puuttuminen oppi-

laan ongelmiin. (Oulun kaupunki 2011.) 

 



Aihe kiinnostaa meitä molempia, sillä kiinnostuksen kohteenamme ovat lapset, mielen-

terveystyö ja diakoniatyö. Aihe liittyy diakoniatyöhön, sillä diakoniatyön tarkoitus on 

auttaa lähimmäisiä ja ennaltaehkäistä pahoinvointia. Tämä työ edistää ammatillista kas-

vuamme ja siitä tulee olemaan hyötyä tulevaisuudessa työelämässä ollessamme. 

Osaamme tulevaisuudessa lähestyä alakoulun loppuvaihetta käyviä koululaisia eri ta-

voin, kun opimme tuntemaan heidän ajattelutapaansa. Opinnäytetyössä pääsemme sisäl-

le koululaisten ajatusmaailmaan ja pystymme paremmin ymmärtämään sitä, mitkä asiat 

vaikuttavat heidän mielenterveyteensä koulumaailmassa.
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2 TURVALLISUUS OSANA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMISTÄ 

 

 

2.1 Turvallisuutta uhkaavat tekijät yhteiskunnassamme 

 

Turvattomuus on uhka mielenterveydelle. Yhteiskunnassamme turvattomuutta aiheuttaa 

lisääntyvä huumeiden ja päihteiden käyttö. Syrjäytymisen lisääntyminen sekä kansain-

välisen rikollisuuden lisääntyminen ovat maamme turvallisuusasiantuntijoiden mukaan 

uhkana kansalaisten turvallisuudelle. Lisääntyvä itsekeskeisyys ja yhteisöllisyyden vä-

heneminen ovat merkittäviä turvattomuutta aiheuttavia tekijöitä. (Länsi-Suomen läänin-

hallitus 2003, 17–19.) Diakonia-strategia 2010 mukaan nykypäivän työelämän kiihtyvä 

tahti sekä lisääntyvät vaatimukset aiheuttavat etenkin lapsiperheille suuria paineita. 

Muuttunut arvomaailma ja epävarmuus erilaisten kasvatusmallien keskellä ovat osaltaan 

murentamassa vanhemmuutta. Päihteet, väkivalta ja uskottomuus repivät perheitä. Liian 

monet lapset jäävät vaille riittävää huolenpitoa ja rakkautta sekä riittävää ravitsemusta. 

Perheiden sisäiset ristiriidat heijastuvat usein lasten häiriökäyttäytymisenä ja mielenter-

veysongelmien lisääntymisenä. (Diakonia-strategia 2010, 21.) 

 

 

2.2 Mielenterveyden edistäminen 

 

Mielenterveys on monimerkityksellinen käsite ja kukin aikakausi luo siitä oman määri-

telmänsä. Mielenterveys on kuitenkin ihmisen terveenä olemisen ydin, ilman mielenter-

veyttä ei ole terveyttäkään. Maailman terveysjärjestön, WHO:n mukaan mielenterveys 

on hyvinvoinnin tila, jossa yksilö ymmärtää omat kykynsä, sopeutuu arkielämän tavan-

omaisiin haasteisiin, stressiin, kykenee työskentelemään tuottavasti ja hyödyllisesti sekä 

kykenee antamaan oman panoksensa yhteiskunnalle. (Savolainen 2007; World Health 

Organization 2007; Stakes 2000.) 
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Positiivinen mielenterveys on joukko erilaisia psyykkisiä resursseja ja kykyjä, eli ihmi-

sen voimavaroja. Se on elämän kivijalka, joka tukee jaksamista arjessa sekä auttaa vas-

toinkäymisissä. Positiivinen mielenterveys antaa elämänilolle ja toivolle tilaa elämässä. 

Tällä termillä on haluttu korostaa mielenterveyden ja mielensairauden eroa. (Sohlman, 

Immonen & Kiikkala 2005, 210; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2009.) 

 

Kasvatustieteiden näkökulmasta itsetunto on mielenterveyden lähtökohta. Tällöin ih-

misten mahdollisuuksien parantaminen huolehtia itsestään ja ympäristöstään on mielen-

terveyden edistämistä. Nuorelle terveys on tutkimusten mukaan fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista toimintakykyä, jossa mielenterveys on olennaisesti mukana. Nuoren toimin-

takykyyn vaikuttaa itsetunto ja hänen saamansa psykososiaalinen tuki. (Hedman 2002, 

18–19; Laukkanen, Marttunen, Miettinen & Pietikäinen 2006, 157.)  

 

Maailmanlaajuiset turvallisuutta uhkaavat tekijät koskettavat myös lapsia. Lapset käsit-

televät näitä tietoja omassa mielessään kavereidensa ja leikkiensä kautta. Sodat, luon-

nonkatastrofit ja muut uhkatekijät tulevat tietoisuuteemme tiedotusvälineiden kautta. 

Tutkimusten mukaan lapset reagoivat uhkatekijöihin voimakkaammin kuin aikuiset. 

Toisin kuin lapset, aikuiset osaavat käyttää erilaisia suojamekanismeja, kuten kieltää 

tositapahtumien olemassaolon. (Taipale 1992, 43.) Perimä vaikuttaa lapsen bio-

psykologiseen kehittymiseen. Turvallinen kasvuympäristö ei aina ole riittävä suoja lap-

selle, vaan heikon perimän vuoksi lapsi voi sairastua psyykkisesti. Ongelmat perhesuh-

teissa, arkipäivän selviytymisessä, vanhempien psyykkiset ongelmat sekä päihteet ovat 

esimerkkejä lasten mielenterveyttä uhkaavista tekijöistä. (Koistinen, Ruuskanen & Su-

rakka 2004, 323–325.) 

 

Hedmanin mukaan mielenterveyden edistämisen lähtökohtana on mielenterveys ja sen 

ymmärtäminen. Mielenterveyden edistämiseen kuuluu kaikki sellainen toiminta, joka 

vahvistaa mielenterveyttä tai vähentää sitä vahingoittavia tekijöitä. Mielenterveyden 

edistäminen vaatii sen, että ymmärrämme ihmisen kokonaisvaltaisen olemuksen. Täl-

löin tajunnallisuuden merkitys korostuu, sillä tajunta ymmärretään inhimillisen kokemi-

sen kokonaisuudeksi. Hoitotyön ytimenä pidetään hoivaa, huolenpitoa. Huolenpito on 
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sitä, että välittää mitä toiselle ihmiselle tapahtuu. Kyseessä on vuorovaikutussuhde, joka 

perustuu toisesta huolehtimiseen. (Lehtonen & Lönnqvist 2007, 30; Hedman 2002, 8-

10; Myllylä 2004, 37.) 

 

Mielenterveyslaissa mielenterveystyö määritellään yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, 

toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistämiseksi sekä mielisairauksien ja mui-

den mielenterveyshäiriöiden ehkäisemiseksi, parantamiseksi ja lievittämiseksi. Siihen 

kuuluu myös väestön elinolosuhteiden kehittäminen siten, että elinolosuhteet ehkäisevät 

ennalta mielenterveydenhäiriöiden syntyä, edistävät mielenterveystyötä ja tukevat mie-

lenterveyspalvelujen järjestämistä. (Mielenterveyslaki 1990.) 

 

Mielenterveyden edistäminen on moniulotteista toimintaa, johon kuuluu eri tasoja. Mie-

lenterveyden edistämistä voidaan toteuttaa yksilö- ja yhteisötasolla sekä yhteiskunnan 

tasolla. Hoitotieteen näkökulmasta mielenterveyden edistäminen on erilaisten kykyjen 

ja ominaisuuksien parantamista, joka tapahtuu vahvistamalla ja tukemalla yksilöitä ja 

yhteisöjä saamaan positiivisia emotionaalisia, kognitiivisia ja ymmärrettäviä kokemuk-

sia. Mielenterveyden edistämisen tärkein tehtävä on yleisen hyvinvoinnin lisääminen. 

Mielenterveyden edistämisessä on huomioitava yksilön ja yhteisön erilaiset uskomukset 

ja kulttuurit. Sen tavoitteena on psyykkisen kehityksen tukeminen ja auttaminen väestöä 

selviytymään ongelma- ja kriisitilanteista omin avuin ja lähiympäristön avulla. Lisäksi 

tavoitteena on saavuttaa pysyviä tuloksia. Kansanterveystiede määrittelee mielentervey-

den edistämisen pitävän sisällään prevention eli ennaltaehkäisyn, kasvatuksen ja suoje-

lun. Mielenterveyden edistäminen on muun muassa terveyskasvatusta, terveyskäyttäy-

tymisen tukemista ja elintapojen muuttamista. (Savolainen 2007; Hedman 2002, 24–

28.)  

 

Lapsen mielenterveys on sekä uusiutuva, että yksilöllinen voimavara. Siihen liittyy lap-

sen ja nuoren bio-psykologisen kehityksen aiheuttamat muutokset. Onnistumisen koke-

musten kautta huolta pitävässä ympäristössä lapsi tai nuori kartuttaa mielenterveytensä 

voimavaroja. Mielenterveyden voimavarojen uusiutuminen on usein huomaamatonta ja 

ne rakentuvat arkipäiväisistä asioista lapsen luontaisessa sosiaalisessa ympäristössä. 
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Lapsen mielenterveyden voimavarojen ja toimintamallien lähtökohta on jo vauvaiästä 

alkaen aikuisten antama hoiva, rakkaus ja kasvatus. Vanhempien tehtävänä on olla tu-

kena lapsen itsenäistymisessä (Minkkinen, Jokinen, Muurinen & Surakka 1997, 35). 

Vanhempien tuen ja läsnäolon lisäksi lapsi tarvitsee myös toisten lasten seuraa. Lasten 

yhteisössä toimitaan omalakisesti, lastenyhteisön johdonmukaisuudella ja suoruudella. 

Kaverit tarjoavat lapsille sellaisia virikkeitä kehitykseen, jota aikuiset eivät voi korvata. 

Mielenterveys on rajallinen voimavara, jonka kestokyky on yksilöllistä. Äärimmilleen 

ahdistettuna niin lapsi kuin aikuinenkin reagoi; masennus, ahdistus ja ruumiilliset vaivat 

ovat merkkejä liian kuormittuneesta tilanteesta. Lapselle on tyypillistä, että hän ilmentää 

ongelmatilanteita käyttäytymisellään. (Koistinen, Ruuskanen & Surakka 2004, 315–

316; Taipale 1992, 12–13, 81–82.) 

 

Mielenterveyden edistäminen otetaan huomioon kaikissa koulun toiminnoissa, kuten 

opetussuunnitelmassa, koulun arvoissa, toimintatavoissa sekä kouluympäristössä. Tär-

keää on oppilaiden osallisuus ja voimaannuttaminen, myönteinen oppilas-henkilökunta-

suhde, sekä oppilaiden ja koulun tarpeiden huomiointi. Lapsen ruumiillinen olemus ja 

fyysinen kehitys ovat tärkeitä olemuksia mielenterveyden edistämisessä. Fyysiseen ke-

hitykseen kuuluu eri elimien ja elinjärjestelmien toiminta kokonaisvaltaista kehitystä 

edistävänä. Lapsen fyysiset kokemukset kehonhallinnasta ovat samalla hänen psyykki-

siä kokemuksiaan. (Jutila 2008; Koistinen, Ruuskanen & Surakka 2004, 316.) 

 

Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jonka lähtökohtana on Jee-

suksen esimerkki auttaa sairaita, köyhiä ja syrjäytettyjä. Diakoninen perhetyö on kaik-

kien perheenjäsenten auttamista ja työskentelyä koko perheen kanssa. Perhetyössä ko-

rostuu perhelähtöisyys, tasavertaisuus ja yhteistyö. Tärkeää on kohdata kukin perheen-

jäsen samalla tasolla ja puolueettomasti. Perheiden kamppailu monien ongelmiensa 

kanssa näkyy yleisesti pahoinvointina sekä lasten turvattomuutena. Taloudellisten vai-

keuksien vuoksi vanhemmat joutuvat olemaan paljon töissä ja poissa lastensa luota. 

Diakoniatyön haasteena on tukea vanhempia äitinä ja isänä olemisessa. Huoli liittyy 

lapsiin, jotka ovat keskenään kotona ilman aikuisen läsnä oloa. (Rättyä 2009, 70, 94–

95.) 
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2.3 Turvallisuus viidesluokkalaisen elämässä 

 

Peruskoulun viidettä luokkaa käyvät lapset ovat pääasiassa 11-vuotiaita, mutta joukossa 

voi olla myös, 10- ja 12-vuotiaita lapsia. Siksi käsittelemme opinnäytetyössä 5-

luokkalaisia ikäryhmänä 10–12-vuotiaat. Tämän ikäiset lapset ovat kukin hieman eri 

vaiheessa kehityksessään, sillä siirtyminen lapsuudesta nuoruuteen alkaa kullakin hie-

man eri aikaan. 

 

Alakoulua käyvät lapset ovat niin sanotussa latenssi-iässä. Tärkeää tässä ikävaiheessa 

on aikuisen tuki, turvallisuus sekä erilaiset mallit. Nämä mahdollistavat lapsen itsenäis-

tymisen kehityksen sekä asteittaisen irtautumisen vanhemmistaan. Keskeinen ikävai-

heen kehitystehtävä on minän vahvistuminen. Latenssivaiheesta lapsi siirtyy nuoruus-

vaiheeseen, mikäli latenssivaiheen kehitys on sujunut normaalisti. (Brummer & Enckell 

2005, 40–43.)  

 

Alakoulun viimeisillä luokilla oleva lapsi on yleensä innokas ja sosiaalinen sekä kiin-

nostunut monista asioista. Hän saattaa olla myös kömpelö, rauhaton ja uhmakas. Esi-

murrosikä tai murrosikä tuo muutoksia lapsen käyttäytymiseen ja olemukseen, joka 

saattaa näkyä tunteiden ailahteluna. Sääntöjen pohtiminen ja kritisointi kuuluu tähän 

ikäkauteen. Lapsen on helpompi sitoutua noudattamaan sääntöjä, jos hän on saanut olla 

itse laatimassa sääntöjä ja pohtimassa rikkomusten seuraamuksia. Lapsi oppii parhaiten 

uusia asioita tekemällä. Hän tarvitsee yksityisyyttä ja rauhaa ja on hyvin herkkä arvoste-

lulle. 10–12 vuoden iässä jatkuu esikouluiässä alkanut samaistuminen vanhempiin, eri-

tyisesti samaa sukupuolta olevaan vanhempaan, arkisten toimintojen ja vapaa-ajan toi-

mintojen kautta. Tässä iässä kehittymiseen tarvitaan aikuisen läheisyyttä. Lapsi tahtoo 

katsella, mitä tehdään ja osallistua siihen. (Mannerheimin lastensuojeluliitto i.a.; Dun-

derfelt 2006, 88–89.)  

 

Latenssi-iässä lapsen pitäisi oppia, leikkiä, pelata ja touhuta ikäistensä lasten kanssa. 

Tärkeää on tuntea kuuluvansa johonkin joukkoon sekä tuntea, että omaa perhettä, sukua 
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ja uskontoa arvostetaan. Tämän ikävaiheen lapset ovat haavoittuvia ja herkkiä huo-

nommuuden ja alemmuuden tunteille. Minuutta vahvistavat kokemukset osaamisesta, 

pärjäämisestä, onnistumisesta ja omasta arvosta. 11–12 vuoden iässä ystävyys saa sy-

vemmän merkityksen ja ystävyyssuhteista tulee entistä pysyvämpiä. Ystävyyssuhteet 

muuttuvat vastavuoroisiksi joka tarkoittaa molemminpuolista uskoutumista, luottamista 

ja läheisyyttä. Samaa sukupuolta olevat kaverit ovat erityisen tärkeitä tässä ikävaihees-

sa. (Nurmiranta, Leppämäki & Horppu 2009, 65; Brummer & Enckell 2005, 40–42; 

Aaltonen, Ojanen, Sivén, Vihunen & Vilén 2003, 151.) Tytöt ja pojat leikkivät usein 

omissa ryhmissään (Mannerheimin lastensuojeluliitto i.a.). 

 

Turvallisen olon peruselementteihin kuuluvat oma ja muiden ihmisten hyväksyntä, terve 

minäkuva ja mahdollisuus vuorovaikutukseen. Turvallisuus jaetaan sisäiseen ja ulkoi-

seen turvallisuuteen. Sisäinen turvallisuus voidaan kuvata turvallisuuden tunteena ja 

ulkoinen turvallisuus ympäristönä, joka ei aiheuta vaaraa. (Anttila, Kaila-Mattila, Kan, 

Puska & Vihunen 2003, 84.) 

 

Turvallisuus on usein arjen turvallisuutta. Kun lapset tuntevat olonsa turvalliseksi ja 

varmaksi, hyvä mahdollistuu ja heidän ei tarvitse keskittyä itsesuojeluun. Lapsen on 

saatava tuntea, että hänen perustarpeisiinsa vastataan. Lapsen tarpeisiin vastaaminen luo 

perusturvallisuuden ja olot kotona vaikuttavat siihen, kuinka turvalliseksi lapsi olonsa 

tuntee (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 2003, 151). Jotta lapsi tuntisi olevansa tur-

vassa, täytyy häntä suojella muun muassa väkivallalta ja kiusaamiselta. Turvallisuuden 

tunteen kannalta päivittäiset rutiinit kuten pukeminen, kouluun meno, läksyjen tekemi-

nen ja kotiin paluu ovat tärkeitä. Lasten luottamus aikuisiin perustuu siihen, että aikui-

nen on lapsesta vastuussa, suojeleva ja vahva. (Suomen YK-liitto i.a.; Poijula 2007, 

189–191.) Vanhempien hyvä parisuhde on lapsen paras koti. Lasten hyvinvoinnista on 

huolehdittava silloinkin, kun perheessä ei mene hyvin. Lapsi on syntymästä aina teini-

ikään asti fyysisesti, henkisesti, emotionaalisesti ja taloudellisesti riippuvainen van-

hemmistaan. Aikuisilla on suuri rooli lapsen psyykkisessä, sosiaalisessa ja moraalisessa 

kehityksessä. Yhdessä vietetty kiireetön aika on perusedellytys hyvälle kasvulle. (Paar-

ma ym. 2008, 102.) 
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Raija Ilorinne on tutkinut Pro Gradu-tutkielmassaan kolmas- ja kuudesluokkalaisten 

lasten yleisiä pelkoja ja kouluun liittyviä pelkoja. Tutkimus on toteutettu laadullisena 

tutkimuksena ja aineisto koostuu lasten kirjoittamista aineista. Lasten pelot olivat nor-

maaleja ikäkauteen kuuluvia pelkoja, joista osa oli aiheellisia ja tarkoituksen mukaisia, 

mutta suurin osa mielikuvituksellisia pelkoja. Tutkimuksesta kävi ilmi että lasten pelot 

liittyivät myös koulukiusaamiseen, jota ilmenee kouluissa paljon. Tästä voidaan päätel-

lä, että koulu ei kykene takaamaan kaikille oppilaille laissa määrättyä turvallista oppi-

misympäristöä. (Ilorinne 2005.) 

 

Moniammatillisella yhteistyöllä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen - hank-

keeseen kuuluva lasten ja nuorten hyvinvointiselvitys toteutettiin vuonna 2004 Oulun, 

Kempeleen ja Oulunsalon kunnissa. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylo-

maketta ja tarinoita joissa oli valmiina kehyskertomus. Selvitykseen osallistuvia lapsia 

oli yhteensä lähes 700. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa lasten ja nuorten hy-

vinvoinnista heidän itsensä kokemana ja sen avulla kehittää palvelujärjestelmää vastaa-

maan paremmin lasten ja nuorten tarpeita. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin osa-alueita 

olivat tutkimuksen perusteella perhe, kaverisuhteet, menestyminen koulussa, harrastuk-

set, hyvä taloudellinen tilanne ja aineellinen hyvinvointi, terveys ja elämäntavat, elä-

mykset ja lemmikkieläimet. (Airto, Helavirta, Kurkinen, Loponen & Uusimäki 2005, 

21, 82–83.) 

 

 

 

3 KOULU LAPSEN TURVALLISENA KASVUYHTEISÖNÄ 

 

 

Koulun toimintakulttuuriin kuuluvat koulun virallisten ja epävirallisten sääntöjen, toi-

minta- ja käyttäytymismallien sekä arvojen ohella myös koulun sisäinen yhteistoiminta 

ja oppituntien ulkopuolinen toiminta. Suomalainen koulu on saavuttanut hyviä tuloksia 

kansainvälisissä koulusaavutusvertailuissa. Oppilaiden sosiaalisten taitojen ja kouluviih-
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tyvyyden osalta tulokset eivät ole olleet kuitenkaan yhtä hyviä. (Launonen & Pulkkinen 

2004, 5.) 

 

Peruskoulun tehtävänä on tarjota lapselle ja nuorelle mahdollisuus yleissivistyksen 

hankkimiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen, sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-

arvoa. Opetus antaa mahdollisuuksia monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen 

itsetunnon kehittymiseen, niin että oppilaat voivat hankkia elämässä tarvittavia tietoja ja 

taitoja. Perusopetus antaa valmiudet jatko-opintoihin ja sen tavoite on herättää halu elin-

ikäiseen oppimiseen. Perusopetuksen tarkoituksena on myös kasvattaa oppilaista kansa-

laisia, jotka tulevaisuudessa osallistuvat demokraattisen yhteiskunnan kehittämiseen. 

(Opetushallitus 2004, 12.) Nyky-yhteiskunnassa koululle lankeaa tärkeä kasvatustehtä-

vä, sillä useilla tämänikäisillä lapsilla molemmat vanhemmat ovat kokopäivätyössä ja 

lapset viettävät suuren osan ajastaan koulussa. Kouluyhteisö ja koululuokka ovatkin 

lapsen tärkein kehitysympäristö kodin jälkeen. (Dunderfelt 2006, 89; Aaltonen ym. 

2003, 68; Hietala, Kaltiainen, Metsärinne & Vanhala 2010, 9.)  

 

Lastensuojelulaissa sanotaan että lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä 

tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. Kunnalla on velvollisuus pitää huolta so-

siaali- ja terveydenhuoltoa, opetustointa sekä muita lapsille ja nuorille tarkoitettuja pal-

veluja järjestäessään siitä, että näiden palvelujen avulla tuetaan huoltajia ja muita lapsen 

kasvatuksesta ja hoidosta vastaavia henkilöitä lasten kasvatuksessa ja kyetään saamaan 

selville lasten ja nuorten erityisen tuen tarve. Palvelujen järjestämisessä ja kehityksessä 

on huomioitava erityisesti lasten ja nuorten tarpeet ja toivomukset. Kuntien on järjestet-

tävä koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluja, jotka antavat oppilaille riittävää tukea 

ja ohjausta koulunkäyntiin sekä oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyyk-

kisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. (Lastensuojelulaki 2007.)  

 

Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen koulupäivään. Siihen kuuluu muun muassa 

ystävällinen ilmapiiri, koulurakennuksen ja pihan turvallisuus, koulukiusaamisen ehkäi-

seminen ja turvallinen koulumatka. Ennaltaehkäisevällä työllä ja yhteisvastuullisuudella 

voidaan taata koululaisille ja heidän lähipiirilleen turvallinen koulupäivä. Perusopetus-
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lain mukaan opetuksen järjestäjän pitää laatia suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi 

väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä valvoa sen toteuttamista. Lisäksi opetuk-

sen järjestäjän on hyväksyttävä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat 

järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä 

sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. (Halonen i.a., 2; Perusope-

tuslaki 2003.) 

 

Lapsen oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön kattaa fyysisen, psyykkisen sekä sosi-

aalisen turvallisuuden ulottuvuudet. Turvallinen koulu muodostuu oppilaiden, vanhem-

pien, opettajien ja muun koulun henkilöstön yhteisestä työstä. Oppimisympäristön toi-

mintakulttuurin ilmapiirillä on suuri vaikutus siihen, mitä on mahdollista oppia. Turval-

lisessa oppimisympäristössä on mahdollista ottaa riskejä ja kyseenalaistaa sekä omaa 

että muiden ajattelua. Lapsen psykososiaalisen hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta 

merkittäviä asioita ovat koululuokka sekä sen ryhmäkoko ja pysyvyys. (Opetushallitus 

2010; Rauste-Von Wright, Von Wright & Soini 2003, 65; Hietala ym. 2010, 10.)  

 

Ristiriidat ovat tavallisia kun ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa, joko yksilöinä 

tai ryhminä. Erityisesti kouluissa ristiriidat ovat jatkuvia ja toistuvia, sillä missään 

muussa laitoksessa ei ole niin heterogeenistä ihmisjoukkoa. Oppilaiden välisillä ristirii-

doilla on haitallisia vaikutuksia luokan ilmapiiriin. Oppilaille on vaikeaa yrittää toimia 

tilanteessa, jossa rajoja ei tiedetä eikä kielletyn ja hyväksyttävän käytöksen eroa ymmär-

retä. Jos sääntöjä ei ole tai säännöt ovat moniselitteisiä, ristiriidat ovat yleisiä ja niitä 

täytyy ratkoa aina uudelleen. Tavalliset lasten kinastelut ja välienselvittelyt kuuluvat 

ihmiseksi kasvamisen eri vaiheisiin. Välienselvittelyissä lapsi oppii hallitsemaan omia 

tunteitaan, selvittelemään riitoja ja sopimaan niitä, sekä tuntemaan itseään paremmin. 

(Gordon 2006, 316, 324, 332; Viitakangas 2010, 35.) 

 

Turvattomuuden tunnetta luo kiusatuksi tuleminen. Koulukiusaamisesta puhutaan nyky-

ään julkisuudessa enemmän ja esille tuleva kiusaaminen on raaistunut. Koulukiusaami-

nen on aina subjektiivinen kokemus. Jokainen tietää ja tuntee itse, milloin on kyse leik-

kimielisestä kiusoittelusta ja milloin kiusaaminen on loukkaavaa. Kiusaaminen voidaan 
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jakaa kahteen ryhmään, suoraan ja epäsuoraan kiusaamiseen. Se voi olla fyysisiä iskuja, 

sanallista aggressiota tai yrityksiä vahingoittaa kiusatun sosiaalisia suhteita. Suorassa 

kiusaamisessa uhrin kimppuun käyminen on suhteellisen avointa. Epäsuora kiusaami-

nen on niin sanottua näkymätöntä kiusaamista, jossa uhri suljetaan pois ryhmästä tai 

hänet eristetään muuten sosiaalisesti. Yksinäisyys on myös subjektiivinen kokemus ja 

siinä on kyse ystävien tai kavereiden puutteesta. Koulu voi olla ehkäisemässä yksinäi-

syyttä tai ylläpitää sitä. Yksinäisyyden tunnetta voi koulussa synnyttää vahva kilpailut-

taminen, joka luo torjunnan ja epäonnistumisen kokemuksia. (Aaltonen ym. 2003, 326–

340; Estevez, Murgui & Musitu 2009, 474.)  

 

Koulukiusaamisen todellinen luonne voi jäädä tunnistamatta ja kiusattu ei saa tarvitse-

maansa tukea. Kiusaaminen jättää aina jälkensä lapseen ja nuoreen. Se uhkaa kokonais-

valtaista hyvinvointia ja tervettä ja tasapainoista kehitystä. Kiusaamisen jättämät haavat 

ovat syviä ja niiden paraneminen vie kauan, eivätkä ne välttämättä parane koskaan. 

Vuosienkin päästä kiusaamistilanteita muistuttavat tilanteet voivat nostaa pintaan van-

hoja tunteita ja saada kiusatun käyttäytymään niin kuin hän olisi edelleen kiusattu. Kiu-

saamisen kohteeksi joutumisella on yhteys psyykkiseen oireiluun ja erilaisuuden koke-

muksiin. (Lämsä ym. 2009, 56, 70–71, 100.) 

 

Turvallisuuteen liittyvät seikat mietityttävät lapsia. He pohtivat kuinka ympäristössä 

sattuvat asiat vaikuttavat heidän elämäänsä ja turvallisuuteensa. Lapset ovat myös hyvin 

valveutuneita turvallisuusasioissa ja tietävät kuinka kuuluu toimia. Hausjärven Hikiän 

koulun 3-6 luokkien oppilaat kirjoittivat Sisäasiainministeriön pyynnöstä mietteitään 

turvallisuudesta. Turvallista koulua kuvaillessa lapset nostivat esille muuan muassa ys-

tävät, liikennesääntöjen noudattamisen, hyvät käytöstavat sekä sen, että koulussa ei kiu-

sata. (Sisäasiainministeriö i.a.) 

 

Koulun hyvinvointiprofiili on tapa tuottaa koulujen kehittämistyön sekä terveystiedon 

oppisisältöjen pohjaksi tietoa koulun hyvinvoinnista, koskien koko koulua, oppilaita ja 

henkilökuntaa. Hyvinvointiprofiili on kehitetty Anne Konun (2002) väitöstutkimukseen 

perustuvan koulun hyvinvointimallin pohjalta, jossa hyvinvointi koulussa jaetaan nel-
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jään osa-alueeseen: olosuhteisiin, sosiaalisiin suhteisiin, itsensä toteuttamisen mahdolli-

suuksiin sekä terveydentilaan. Tietoja voidaan käyttää koulun kehittämisessä ja oppi-

lashuoltotyössä ja hyvinvointiprofiili voi toimia koulun itsearvioinnin välineenä. Kou-

lun hyvinvointimallin soveltuvuutta käytäntöön testattiin Kouluterveyskyselyn (Stakes) 

kysymyksillä ja se toimi hyvin. Koulun hyvinvointiprofiilin laatimista varten kysymyk-

siä kehitettiin edelleen, jolloin apuna käytettiin Konun metodista työtä Kouluterveys-

kyselyn aineistosta sekä muita koulukyselyitä. Koulun hyvinvointiprofiilin kyselylo-

makkeet kehitettiin ja testattiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Mielenterveystyön hank-

keen Koulumiete-projektissa. (Konu 2002; Koulun hyvinvointiprofiili, 2004.) 

 

Koulun hyvinvointiprofiilin tuloksia pystyy tarkastelemaan koko maan alakoululaisten 

vastausten osalta. Kolme neljäsosaa vastaajista piti koulurakennusta turvallisena. Kou-

lun pihaa piti turvallisena yli puolet (62 %) vastaajista. Kuinka usein on kiusattu tämän 

lukuvuoden aikana alakoululaisista 67 % vastasi että ei lainkaan, 27 % oli kiusattu ker-

ran tai kaksi tämän lukuvuoden aikana ja 6 % monta kertaa. Terveydentilaan liittyi ky-

symys pelosta, ja suurin osa (80 %) koululaisista ei ollut tuntenut pelkoa. (Koulun hy-

vinvointiprofiili 2004.) Hyvinvointiprofiilissa näkyvät tulokset ovat meneillään olevan 

lukuvuoden tuloksia, koska tietokanta tyhjennetään aina kesäisin (Irmeli Lehtovaara, 

henkilökohtainen tiedonanto 20.1.2010). 

 

 

 

4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

4.1 Tarkoitus, tavoite ja tutkimustehtävä 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata, miten 5-luokkalaiset kuvaavat turvallisuutta 

Kaakkurin koulussa. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa koulua varten aineistoa, jota 

koulu voi hyödyntää lasten mielenterveyttä edistävässä työssä.  
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Tutkimustehtävä: 

 Mitä lapset kertovat turvallisuudesta koulussa?  

 

Turvallisuus on yksi 5-luokkalaisten kasvulle ja kehitykselle tärkeä tekijä. Aihe on kiin-

nostava sen vuoksi, että siitä ei ole aikaisemmin tehty kovin paljoa tutkimuksia. Tutki-

muksia koululaisten terveydestä ja mielenterveydestä on tehty, mutta luotettavia tutki-

muksia, joissa lapsilta olisi kysytty heidän omia ajatuksia mielenterveyteen liittyvistä 

asioista, on niukasti.  

 

 

4.2 Tutkimusmenetelmän valinta 

 

Opinnäytetyössämme kuvaamme lasten ajatuksia siitä, mitä he ajattelevat turvallisuu-

desta koulussa, joten toteutamme sen laadullisena tutkimuksena. Laadullisen tutkimuk-

sen luonteen mukaisesti emme määrittele etukäteen, millaisia vastauksia haluamme lap-

silta (Kylmä & Juvakka 2007, 23). Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus tarkoittaa 

aineiston ja analyysin muodon kuvausta. Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan aineis-

ton harkinnanvaraisesta, tarkoituksenmukaisesta poiminnasta tai harkinnanvaraisesta 

näytteestä. Tämä on yksi laadullista tutkimusta luonnehtiva piirre ja tällöin tutkimus 

perustuu tutkittavien melko pieneen määrään. Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä ti-

lastollisiin yleistyksiin, vaan siinä pyritään kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, 

ymmärtämään tiettyä toimintaa ja antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin il-

miölle (Eskola & Suoranta 2003, 7, 61; Tuomi & Sarajärvi 2009, 85). 

 

 

4.3 Aineistonkeruu 
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Laadullisen tutkimuksen tavallisimmat aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, ky-

sely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Tutkimusaineistona käy-

tettävä kirjallinen materiaali voidaan jakaa kahteen luokkaan, yksityisiin dokumenttei-

hin ja joukkotiedotuksen tuotteisiin. Yksityinen dokumentti voi olla esimerkiksi essee. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 71,84.) Opinnäytetyössämme käytimme aineistonkeruumene-

telmänä dokumentteihin perustuvaa tietoa, joka tässä tapauksessa oli lasten itse tuotta-

mat ja kirjoittamat tarinat. Annoimme oppilaille tehtäväksi kirjoittaa tarinan aiheesta, 

Turvallinen koulupäivä Kaakkurin koulussa. Kirjoitimme aiheen luokan liitutaululle ja 

lapset saivat kysyä aiheesta. Lapset kirjoittivat tarinan oppitunnin aikana. Lapset tuotti-

vat yhteensä 24 tarinaa. Jokainen paikalla ollut oppilas kirjoitti oman tarinan. Aineistoa 

saimme yhteensä 10 sivua. Suoritimme aineiston keruun Syyskuussa 2010. Kirjoitelma 

oli sopiva aineistonkeruumenetelmä, sillä lapset tuottivat aineistoa runsaasti. Aineisto 

oli riittävä tutkimustehtävän kannalta.  

 

Tarinat kiehtovat ihmisiä. Jokainen kirjoittaa päivittäin huomaamattaan omaa elämänsä 

tarinaa. Emme vain pysty itse päättämään aina sen erilaisista käänteistä. Mielikuvitus-

maailma tuo lasten elämään uutta toivoa ja erilaisia näkökulmia. Niiden avulla lapsi voi 

kokea erilaisten maailmojen olemuksia rikastuttavina ja rohkaisevina. Tarinoiden avulla 

lapsi voi kääntää mahdolliset ongelmat ja hankaluudet rohkaisuksi ja voi keskustella 

vaikeistakin asioista vertauskuvien sekä huumorin avulla. Samalla hän oppii ajattele-

maan syitä ja seurauksia. (Kemppinen 2000, 1-4.)  

 

Hoitotiede lehdessä numerossa neljä vuodelta 2006 oli artikkeli jossa kerrottiin katsauk-

sesta, jonka tarkoituksena oli analysoida Suomessa vuosina 1979–2004 tehtyjä hoitotie-

teellisiä opinnäytetöitä (pro gradu-, lisensiaatti- ja väitöskirjatyöt), joissa tutkimusai-

neisto oli kerätty ainoastaan lapsilta. Tutkittavina olleet lapset ja nuoret olivat pääasias-

sa terveitä kouluikäisiä. Aineistonkeruumenetelminä oli käytetty enimmäkseen haastat-

teluja ja kyselylomaketta. Opinnäytetöiden sisältö jäsentyi viiteen aihepiiriin: lasten 

käsityksiin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa, terveyskäyttäytymiseen, ter-

veyskäyttäytymisen oppimiseen ja opetukseen, kokemuksiin ammatillisesta hoitotyöstä 

ja itsehoitoon. Katsauksen perusteella voidaan todeta, että lasten näkökulmasta toteutet-

tuja tutkimuksia on Suomessa niukasti. Kuitenkin paras tapa ymmärtää lasten kokemuk-
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sia on kysyä niitä heiltä itseltään. (Pelander, Nuutila, Salanterä & Leino-Kilpi 2006, 

162–163.) 

 

Riitta-Liisa Kortesluoma on väitöskirjassaan tutkinut sairaalahoidossa olevia lapsia hei-

dän oman kipunsa asiantuntijoina. Tulosten mukaan lapsilta kerätty aineisto on tehokas 

tapa saada lasten ääni kuuluviin. Tutkijan tulee luoda lapsille mahdollisuus tulla kuul-

luksi ja ymmärretyksi. Lapsiin liittyvää tutkimusta tehdessä on tärkeää ymmärtää lasten 

maailmaa ja sosiaalinen konteksti. (Kortesluoma 2009, 113.) 

 

 

4.4 Tutkimusympäristö 

 

Tutkimusympäristömme oli Kaakkurin yhtenäiskoulu Oulussa ja kohderyhmänä olivat 

erään 5-luokan oppilaat. Kaakkurin suuralue on yksi Oulun kaupungin 16 suuralueesta 

ja se on väkimäärältään neljänneksi suurin (Oulun kaupunki 2010). Alue on kokoajan 

kasvava asumalähiö. Kaakkurin koulu tarjoaa Oulujoen eteläpuolella maahanmuuttaja-

oppilaille valmistavaa opetusta. Lisäksi koulussa on opetusryhmä yksilöllistä opetusta 

tarvitseville oppilaille. Lukuvuonna 2009–2010 Kaakkurin koulussa opiskeli 870 oppi-

lasta. Kaakkurin koulun toimintaperiaatteiden mukaan opetuksen järjestämisessä otetaan 

huomioon lasten yksilölliset tarpeet, koulussa on viihtyisä ja turvallinen ilmapiiri, kou-

luyhteisö toimii yhteisten tavoitteidensa saavuttamiseksi sekä tekee yhteistyötä kotien ja 

lähiympäristöjen toimijoiden kanssa. (Oulu opetustoimi 2010.)  

 

 

4.5 Aineiston analysointi 

 

Analyysimenetelmänä käytämme sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi on perusanalyysi-

menetelmä ja sitä voidaan käyttää kaikissa laadullisissa tutkimuksissa (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 91). Kun kerätty aineisto on kirjoitettu tekstiksi, se täytyy analysoida, jotta 

saadaan tutkimustulokset näkyviin. Sisällönanalyysi on järjestelmällinen aineiston ana-

lyysimenetelmä, jonka avulla voidaan kuvata analysoitavaa tekstiä. Alun perin se oli 
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määrällisen aineiston analyysimenetelmä, mutta nykyisin tunnetaan sekä määrällinen 

että laadullinen sisällönanalyysi. Sisällönanalyysin tavoitteena on tuottaa tietoa tutki-

muksen kohteena olevasta ilmiöstä kerätyn aineiston avulla (Kylmä & Juvakka 2007, 

112.)  

 

Induktiivinen sisällönanalyysi on tekstin sanojen ja niistä koostuvien ilmaisujen luokit-

telua niiden teoreettisten merkitysten perusteella. Keskeistä on tunnistaa sisällöllisiä 

väittämiä, jotka ilmaisevat jotain tutkittavasta ilmiöstä. Analyysin tarkoituksena ei ole 

analysoida kaikkea tietoa, vaan analyysissa haetaan vastauksia tutkimuksen tarkoituk-

seen ja tutkimustehtäviin. Nämä ovat lisäksi ohjaamassa sisällönanalyysin induktiivista 

päättelyä. Sisällön analyysiä tehdessä on hyvä muistaa, että laadullisessa tutkimuksessa 

tutkimustehtävät voivat tarkentua myös aineiston keruun tai analyysin aikana. Induktii-

vinen sisällönanalyysi voidaan ajatella kaksivaiheiseksi prosessiksi. Ensimmäisessä 

vaiheessa analysoidaan eli puretaan aineisto osiin ja toisessa vaiheessa tulkitaan eli teh-

dään synteesi näistä osioista. Keskeistä on se, että aineiston annetaan kertoa oma ta-

rinansa tutkittavasta ilmiöstä. (Kylmä & Juvakka 2007, 112-113.) 

 

Sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa luimme aineiston läpi useaan kertaan. Tut-

kimustehtävän mukaisesti poimimme lasten tarinoista turvallisuuteen liittyviä kuvauk-

sia. Numeroimme jokaisen tarinan, jolloin pystyimme analyysin aikana paikantamaan 

poimimamme kuvaukset. Jaottelimme eri tarinoista poimitut samankaltaiset kuvaukset 

ryhmiin. Sisällönanalyysin toisessa vaiheessa aloimme muodostaa lasten kuvauksista 

muodostetuista ryhmistä pelkistettyjä ilmauksia. Etsimme pelkistetyistä ilmaisuista yh-

distäviä tekijöitä joista muodostimme alaluokkia. Alaluokkia yhdistelemällä muodos-

timme pääluokat. 

 

Aineistoa analysoidessamme poimimme tarinoista turvallisuutta kuvaavia ilmaisuja, 

joista muodostimme pelkistetyt ilmaukset. Seuraavasta tarinasta otimme esimerkiksi 

pelkistetyt ilmaisut, kaikki otetaan mukaan leikkeihin, ei potkita toisia jalkapallolla ja ei 

tönitä. Pelkistetyistä ilmaisuista muodostimme alaluokat, ei väkivaltaa koulussa ja kave-

reiden kanssa oleminen. Alaluokista muodostuivat yläluokat, ei kiusata ja sosiaaliset 
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suhteet, joista taas muodostui pääluokka hyväksyntä.  

Ei potkittu toista jalkapallolla ja kaikki otettiin mukaan leikkeihin ja pe-
leihin. Hypittiin kivillä niin kuin pitää eikä tönitty toisia alas kiviltä. 

 

 

4.6 Eettisyys 

 

Tieteellisen tutkimuksen tulee olla eettisesti hyväksyttävä. Tähän päästään suorittamalla 

tutkimus hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. (Tutkimuseettinen neuvot-

telukunta i.a.) Tutkijan eettinen vastuu alkaa jo aiheen valinnasta ja tutkimuskysymyk-

sien muodostamisesta. Aihetta valitessa pitää miettiä sen oikeutusta. Tutkimukselle on 

löydyttävä perustelut laajemmasta tietoperustasta. Lisäksi tutkimuksesta on oltava hyö-

tyä yhteiskunnallisesti. Tutkimuksen sensitiivisyyttä pohtiessa tulee huomioida, että se 

voi perustua tutkimukseen osallistuvien ihmisten haavoittuvuuteen tai tutkittavan ilmiön 

arkaluontoisuuteen. (Kylmä & Juvakka, 145–146.) Tutkimussuunnitelmaa tehdessä et-

simme aiheesta tietoa. Aiempien tutkimusten niukkuus toi tarpeen aiheen tutkimiseen. 

Lisäksi aiheen ajankohtaisuus ja tarpeellisuus takaavat tutkimuksen yhteiskunnallisen 

hyödyn. Tutkimuskysymyksen muotoilemisessa otimme huomioon tutkimukseen osal-

listuvien haavoittuvuuden ja muotoilimme sen siten, että emme puutu osallistujien mie-

lenterveyteen tai sen tilaan. 

 

Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tulee antaa lupa tutkimuksen tekemiseen. Työn 

tekijä sitoutuu aineiston käytössä ja säilyttämisessä siihen, että materiaali ei joudu työn 

ulkopuolisten henkilöiden käsiin. Tutkimustyö toteutetaan usein sellaisessa yhteisössä, 

joka edellyttää erillistä lupaa. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 12.) Opinnäyte-

työmme kuuluu Kodin ja koulun yhteistyö-projektiin, joka sisältää tutkimusluvan. Säi-

lytimme lasten kirjoittamia tarinoita kotonamme ja ne olivat vain meidän saatavilla. 

Opinnäytetyön painatuksen jälkeen tuhoamme tarinat polttamalla.  

 

Tutkimustulosten eettinen raportointi tarkoittaa avoimuutta, rehellisyyttä ja tarkkuutta 

kaikissa vaiheissa. Tutkimusta tulee raportoida tieteelliselle tiedolle asetettujen vaati-
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musten mukaisesti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta i.a.). Tutkijan on myös suojeltava 

tutkimukseen osallistujia sopivasti. Liiallisen tutkittavien suojelun seurauksena voi olla 

tulosten liiallinen yksinkertaisuus. (Kylmä & Juvakka 2007, 154–155.) Aineistoa ku-

vaillessamme käytimme tarkasti lasten käyttämiä ilmaisuja. Osa koululaisista on voinut 

käyttää tarinoissa luokkakavereidensa tai opettajiensa nimiä, jolloin tunnistettavuus on 

mahdollista. Tutkimusaineiston eettisyyden turvaamiseksi muutimme lasten tarinoissa 

esiintyneiden henkilöiden nimet.  

 

 

4.7 Luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida neljän kriteerin mukaan: uskot-

tavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys. Uskottavuus kuvaa tutkimuksen 

ja tutkimustulosten uskottavuutta. Tutkimustulosten on vastattava tutkimukseen osallis-

tuneiden henkilöiden käsitystä tutkimuskohteesta. Tähän voidaan päästä keskustelemal-

la tutkimukseen osallistuvien kanssa tutkimuksen eri vaiheissa. (Kylmä & Juvakka 

2007, 127–129.)  

 

Ennen aineistonkeruuta emme alustaneet aihetta etukäteen vaan annoimme oppilaille 

otsikon tarinalle, minun turvallinen koulupäiväni. Kerroimme opinnäytetyöhön osallis-

tuneille lapsille opinnäytetyön tarkoituksesta. Ohjeistimme, että saa kirjoittaa kuvitteel-

lisesta henkilöstä, mutta tarinassa tulee olla asioita jotka omasta mielestä kuuluvat tur-

valliseen koulupäivään. Lisäksi oppilailla oli mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyk-

siä, jotta heillä olisi asiasta sama käsitys kuin meillä opinnäytetyön tekijöillä. Tarkenta-

via kysymyksiä lapsilta olivat, tarvitseeko välttämättä kirjoittaa koulusta ja kirjoitetaan-

ko koulumatkasta. Kysyimme lapsilta, että eikö turvallinen koulupäivä ala turvallisesta 

koulumatkasta, jolloin koulumatkasta puhuttiin lähes kaikissa tarinoissa.  

 

Vahvistettavuus tarkoittaa tutkimuksen aikana käytettyjen muistiinpanojen hyödyntä-

mistä tutkimusprosessin eri vaiheissa. Tutkimuspäiväkirjan käyttö korostuu niissä laa-

dullisissa tutkimuksissa, joissa tutkimus pohjautuu avoimeen ja kaikenaikaa tarkentu-
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vaan suunnitelmaan. (Kylmä & Juvakka 2007, 127–129.) Opinnäytetyön työstämisen 

aikana olemme säilyttäneet ja hyödyntäneet muistiinpanoja sekä opinnäytetyön van-

hempia versioita. Opinnäytetyön suunnitelma on tarkentunut tutkimuksen edetessä. 

Tarvittaessa olemme voineet tarkistaa vanhemmista versioista työn alkuperäistä tarkoi-

tusta ja tavoitteita. 

 

Refleksiivisyys edellyttää tutkijalta omien lähtökohtiensa tiedostamista sekä kykyä ar-

vioida, kuinka hän vaikuttaa aineistoonsa ja tutkimusprosessiinsa. Tutkijan on myös 

kuvattava lähtökohdat raportissaan. Siirrettävyys tarkoittaa sitä, että tutkimustuloksia 

pitää pystyä siirtämään muihin vastaaviin tilanteisiin. Tämä edellyttää tutkijalta riittävän 

kuvailevaa tekstiä osallistujista ja ympäristöstä. (Kylmä & Juvakka 2007, 127–129.) 

Lähtökohtana meillä oli saada oppilaat kirjoittamaan mahdollisimman kuvailevaa ja 

monipuolista tekstiä turvallisesta koulupäivästä. Testasimme ainekirjoituksen toimi-

vuutta, ennen varsinaista aineiston keruuta, vapaaehtoisella alakoulun oppilaalla. Opin-

näytetyössä olemme kuvailleet monipuolisesti osallistujajoukkoa ikäryhmänä sekä ku-

vailleet tutkimusympäristöä.  
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5 TULOKSET 

 

 

5.1 Hyväksyntä osana turvallisuutta 

 

Lapset kuvasivat tärkeäksi muiden hyväksymisen ja sen, että kaikki otettiin mukaan 

leikkimään. Hyväksyminen tarkoitti sitä, että ketään ei kiusata. Lasten tarinoista ilmeni 

heidän havainneen kiusaamista koulussa. Lasten toiveena oli, että ketään ei kiusata. 

Lapset kuvasivat turvalliseksi sellaista koulupäivää jolloin kiusaamista ei esiintynyt. 

Kun hän saapuu koulun pihalle hän näkee, kun jotain poikaa kiusataan. 
Kiusaajat ovat Aria vanhempia ja Ari on iloinen, kun häntä ei kiusata kou-
lussa. Mutta hän toivoo, että ketään ei kiusattaisi.  

…koko koulussa ei ollut kiusaajaa kaikki olivat sovussa niin koulu on tur-
vallinen.  

 

Lasten tarinoissa kiusaamista kuvattiin fyysisenä kiusaamisena eli väkivaltana, kuten 

lyömisenä ja tönimisenä. Lapset kuvasivat kiusaamisen esiintyvän myös ilmeilyin ja 

katsein. Kiusaamisen yhteydessä tarinoissa tuli esille anteeksi pyytäminen. 

 …kukaan ei töninyt, lyönyt tai tehnyt mitään väkivaltaista mutta se oli tosi
  hyvä juttu! 

Kiusaaminen ei välttämättä aina näy joidenkin mielestä voi tuntua pahalta 
 jopa ilmeily ja katseet.  

 Samuli pyysi Nooralta anteeksi… 

 

Yksinäisyys koetaan usein turvattomuutena. Sosiaaliset suhteet koulukavereihin tukevat 

yhteenkuuluvuutta ja näin lisäävät turvallisuuden tunnetta. Lapset kuvasivatkin kaverit 

keskeiseksi turvallisuutta luovaksi tekijäksi. Tarinoissa kerrottiin kuinka monet lapset 

menivät kouluun yhdessä kaverin kanssa. 

 Kaverit kuuluvat myös turvallisuuteen. 

 Liisa lähti kohti koulua, kun hänen kaverinsa Riina tuli hakemaan. 
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Lapset kuvasivat tarinoissa kavereiden tapaamista välitunnilla, leikkiin pyytämistä sekä 

kavereiden kanssa juttelemista. Välitunnin koettiin menevän nopeasti ohitse kavereiden 

seurassa. 

Me mentiin porisemaan kavereitten kanssa. Välitunti meni tosi nopeasti. 

Pihalla Liisa seisoo paikallaan ja Riina juoksee paikalle. – Tule leikki-
mään, Riina pyytää ja Liisa suostuu. 

 

Lasten kuvauksissa kaverista huolehtiminen muodostui tärkeäksi turvallisuuteen liitty-

väksi tekijäksi. Aineistossa kuvattiin kuinka eräs lapsista huomasi kaverinsa kiipeilevän 

kiipeilytelineessä kypärä päässä ja varoitti häntä kuristumisen vaarasta. Tarinoissa ker-

rottiin myös kaverin auttamisesta kiusaamistilanteessa ja kaverilta tiedustelemisesta kun 

hän ei ollut koulussa. 

He leikkivät kiipeilytelineessä, mutta yhtäkkiä Timi näkee kamalaa. Hänen 
kaverinsa kiipeilee kypärä pässä. Hän voisi kuristua. Timi sanoo äkkiä 
hänen kaverilleen vaaran. 

 Joku ilkeä poika kaatoi Jennin Hanna auttoi Jenni. 

…jotku tulee anssin tykö jas kysyy miten et ollu tunnilla. 

 

 

5.2 Aikuisen läsnäolo ja tuki 

 

Koululaisille aikuisen läsnäolo ja tuki on tärkeää turvallisuuden tunteen kokemiseksi. 

Tulosten mukaan läsnäolo ja tukeminen tarkoittivat, että opettaja on tavoitettavissa ja 

auttaa ongelmatilanteen sattuessa. Lasten kuvauksista tuli esille opettajan läsnäolo väli-

tunnilla turvallisuutta luovana tekijänä.  

Koulussa on välitunneilla, joku opettaja ulkona valvomassa, ettei tule 
 mitään vahinkoja. 

 

Lapset kokivat aikuisen toiminnan ja avun hätätilanteessa turvalliseksi. Eräässä tarinas-

sa opettaja hoiti teknisentyön tunnilla oppilaalle sattuneen haavan ja sen jälkeen kaikki 

oli taas hyvin. Toimintaohjeet vaaratilanteiden varalle loivat lapsille turvallisuuden tun-
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teen. Lasten tarinoista tuli ilmi esimerkiksi luottamus siihen, että opettajat huolehtivat 

tulipalon sattuessa kaikkien oppilaiden koulusta poistumisen. Turvallisuuden tunnetta 

lisäsi myös paloharjoitukset, jolloin oppilaat harjoittelivat toimintaa tulipalon sattuessa.  

Seuraavaksi pojilla oli teknisen tunti he tekivät Hydrokopterin. kun Kalle 
Järvinen viilasi niin sormeen tuli haava teknisen ope Esko Virtanen puu-
dutti Kallen käden. Niin kaikki oli hyvin ja kaikki jatkoi hommia.  

Koulussa on ollut paloharjoituksia, joten jos syttyisi tulipalo on turvallista 
tietää, että opettajat huolehtivat ettei kukaan jää kouluun sisälle ja kaikki 
oppilaat tietävät miten on toimittava. 

 

Lasten tarinoista ilmeni, että kiusaamisesta kannatti kertoa opettajalle. Opettajan hake-

minen paikalle kiusaamistilanteessa auttoi riidan sopimisessa. 

Jotkut kovikset heittelee jonkun tytön reppua toisilleen. Simo käy  
 hakemassa välkkävalvojan. he sopivat riidan.  

 

 

5.3 Päivittäiset rutiinit turvallisuuden luojina 

 

Lapsille turvallisuutta luovat päivittäiset rutiinit. Turvallisuuteen kuuluu, että on mah-

dollista saada perustarpeensa tyydytetyksi. Tulosten mukaan päivittäisiin rutiineihin 

kuuluivat myös ravitsemus ja hygienia. Lasten tarinoissa rutiinien kuvaaminen korostui. 

Koulupäivä käynnistyi tavallisista aamutoimista kotona.   

Herään seitsemältä aamulla. Syön aamupalani. Pesen hampaat ja lähden 
 kouluun. 

 

Riittävän aamupalan syömistä lapset kuvasivat tärkeäksi koulussa jaksamisen vuoksi. 

Kouluruokailussa syöminen oli tärkeää sen vuoksi, että koulupäivän jaksaa loppuun 

asti. 

…ja syödä riittävän aamupalan että jaksat koulussa.  

Koulu ruoka on myös todella tärkeä, koska oppilaan pitää jaksaa  
 koulupäivä loppuun saakka, joten kouluruokaa kannattaa syödä. 
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Hygieniasta huolehtiminen koettiin tärkeäksi ennen ruokailua ja liikuntatuntien jälkeen. 

Ennen ruokailua lapset pesivät kädet. Liikuntatunnin jälkeen käytiin suihkussa pesey-

tymässä. 

Matikan tunti loppuu ja kaikki menevat pöytä ryhmittäin pesemään kadet 
ja jonoksi käytävälle. Kaikki lähtevät syömään jonossa opettajan perässä.  

Liikuntatunnin jälkeen kävimme suihkussa… 

 

Tarinoissa lapset kuvasivat lukujärjestystä rytmittämässä koulupäivää. Opettajan ja ka-

vereiden tervehtiminen kuvattiin myös tarinoissa. Tervehtiminen kuuluu päivärutiinei-

hin ja hyviin käytöstapoihin. 

Koulun pihalla tervehdin muut kaverit. Sisällä ope tuli luokkaan. hän sa-
noi HYVÄÄ HUOMENTA. Me tervehdimme. Ensimmäisellä tunnilla oli 
matikkaa, toisella tunnilla oli kuvista, kolmannella tunnilla äidinkieltä ja 
neljännellä tunnilla luettiin. 

 

 

5.4 Sääntöjen noudattaminen 

 

Useimmat säännöt on tehty turvallisuuden takia. Kaikkien noudattaessa sääntöjä ennal-

taehkäistään monia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Suurimmaksi turvalliseen koulu-

päivään liittyväksi tekijäksi lasten tarinoista nousi erilaisten sääntöjen noudattaminen.  

 

Tarinoissa kuvattiin turvalliseen koulupäivään liittyväksi turvallinen koulumatka. Tur-

valliseen koulumatkaan liittyi lasten kuvausten mukaan liikennesääntöjen noudattami-

nen, autoilijat varovat koululaisia ja oppilaat autoja. Kypärän käyttö pyöräillessä ja väli-

tunnilla rullalautaillessa koettiin tärkeäksi. Tarinoissa turvalliseen koulupäivään liitettiin 

koulussa ja kotona sovittujen sääntöjen noudattaminen, kuten ei leikitä parkkipaikoilla, 

talutetaan pyörää koulun pihalla ja mennään suoraan kotiin koulun jälkeen tekemään 

läksyt.  

Turvallinen koulupäivä alkaa koulumatkasta. Enimmät autoilijat tietävät, 
missä kulkee koululaisia ja osaavat olla varovaisia ajaessaan. Koulumat-
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kalla täytyy osata varoa autoja, että ei tule vahinkoja. Koulussa opettajat 
ovat kieltäneet autojen parkkipaikoilla leikkimisen, ettei tule vahinkoja, 
kun autoja tulee parkkipaikalle. 

Minulla oli kypärä mutta Henrillä ei. Meidän koulussa on semmoinen 
sääntö että pitää taluttaa koulun pihalla. Koulussa pitää olla kypärä jos 
haluaa skeitata koska vahongot voisivat olla pahoja. 

Sanni menee koulun jälkeen suoraan kotiin ja tekee läksyt. 

 

Kuvauksista ilmeni sääntöjen noudattamiseen liittyen myös aikataulun noudattamisen 

tärkeys. Tarinoissa kuvattiin kuinka kouluun mentiin ajoissa ja välitunnilta mentiin op-

pitunneille kun kello soi. 

 Jarmolla alkoi koulu 09.30 ja kello oli nyt 09.15 ja hän oli lähdössä 
 kouluun. Jarmo pisti kypärän päähän ja hyppäsi pyörän selkään. Jonkin 
 ajan kuluttua hän oli koulussa, kun hän oli koulun pihalla hän talutti 
 pyörän pyörä telineille ja pisti pyörän lukkoon. 

Kello soi joten menemme tunnille… 

 

Lapset kuvasivat tarinoissa kuinka ohjeiden kuunteleminen ja koulun sääntöjen noudat-

taminen ennaltaehkäisivät vaaratilanteita ja vaikeuksia. Erityisesti teknisentyön tunnin 

alussa koettiin turvalliseksi työvälineisiin ja käyttöohjeisiin tutustuminen ennen työs-

kentelyn aloittamista. Tarinoissa kerrottiin, että ei kannata lähteä kavereiden mukana 

tekemään kiellettyjä asioita.  

Timin luokka menee tekniseen. Ensin he katsovat kaikki työvälineet, ja 
 miten niitä käytetään. Sitten he alkoivat töihin. Timillä menee teknisen 
 tunti turvallisesti. 

Jos sinulla on kavereita jotka tekevät tyhmyyksiä ei kannata lähteä  
 mukaan ettei joudu vaikeuksiin. 

 

Asiallinen tunti- ja välituntikäyttäytyminen tulivat esille tarinoissa. Oppitunneilla kuun-

nellaan opetusta eikä häiritä toisten oppimista. Välitunnille mennään rauhallisesti, joka 

tarkoittaa, että ei saa juosta sisällä. Toisia lapsia ei saa myöskään töniä. Välitunnilta 

tullessa odotetaan rauhallisesti tunnin alkua.  

 Välitunnille mennään rauhassa eikä rynnitä Veera tietää. 
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 Välitunnilla oltiin asiallisesti. … Hypittiin kivillä niin kuin pitää eikä 
 tönitty toisia alas kiviltä. 

Ennen tunnin alkua ei kannata ruveta juoksemaan pitkin luokkaa, vaan 
 lukea jotain tai jutella rauhallisesti vaikka kavereiden kanssa.  

Tunti alkoi, kaikki paitsi opettaja olivat hiljaa. 

 

Sääntöjen noudattamiseen liittyen lapset kuvasivat myös hyviä käytöstapoja. Jonottami-

nen rauhallisesti kuului lasten mukaan turvalliseen koulupäivään. Eräässä tarinassa ku-

vattiin astioiden palautus asianmukaisesti ruokailun jälkeen ja ruuasta kiittäminen, joka 

on hyvä tapa. 

Ruokalassa on lyhyet jonot, eikä kukaan ole töninyt eikä juossut. Sanni syö 
ensin ruoan ja sitten menee astioiden palautus jonoon. sielä hän asettaa 
kaikki nätisti ja sanoo keittiön tädille kiitos. 
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5.5 Sisällönanalyysi kuvioina 

 

Alaluokka   Yläluokka  Pääluokka 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1.  

Ei väkivaltaa 
koulussa 

Sovinnon 
tekeminen  

Valvoja väli-
tunnilla 

Opettajan apu 
vaaratilanteessa 

Ei kiusata  

Kouluruoka 

Riittävä aa-
mupala 

Opettaja tavoi-
tettavissa 

Peseytyminen 
liikuntatunnin 
jälkeen 

 

Päivittäiset rutiinit 

Käsienpesu 

Ravitsemus 

Hygienia 

Hyväksyntä  

Aikuisen läs-
näolo ja tuki 

Kavereiden 
kanssa olemi-
nen/huolehtimi
nen 

Sosiaaliset 
suhteet 

Aamutoimet 
ennen kouluun 
lähtöä 

Lukujärjestys  

Normaali päi-
värytmi 
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Alaluokka   Yläluokka  Pääluokka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2.  

  

Kouluun tule-
minen ajoissa 

Tunnille meno 
kellon soidessa 

Asiallinen 
käyttäytyminen 

Ei juosta sisäl-
lä 

Jonottaminen 
ruokailussa 
rauhallisesti 

Käytöstavat 

Aikatauluista 

kiinnipitäminen 

Sääntöjen 

noudattami-

nen 

Kypärän käyttö 

pyöräillessä 

Autoilijat varo-
vat koululaisia 

Suoraan kotiin 
koulun jälkeen 

Turvallinen koulumatka 
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6 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

 

Opinnäytetyö kuvaa lasten kokemuksia turvallisesta koulupäivästä. Opinnäytetyön tu-

losten mukaan lapset kokivat tärkeimmiksi turvallisuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi kou-

lussa aikuisen läsnäolon ja tuen, rutiinit, perustarpeet, sääntöjen noudattamisen, sosiaa-

liset suhteet ja hyväksynnän. Olimme yllättyneitä aineiston sisällön runsaudesta, sekä 

siitä kuinka lahjakkaita kirjoittajia viidesluokkalaiset olivat.  

 

Lasten kokemukset turvallisuudesta tukivat teoriaa tämän ikäisten lasten kasvusta ja 

kehityksestä. Opinnäytetyön tuloksista löytyi myös paljon samankaltaisuuksia Sisäasi-

ainministeriön koululaisille teettämän kyselyn kanssa. Samanlaisia aihealueita olivat 

esimerkiksi sääntöjen noudattaminen, sosiaaliset suhteet ja hyväksyntä. Tulosten sa-

mankaltaisuutta voi selittää koulujen ja kotien opetuksen samankaltainen sisältö. Kave-

reiden merkitys korostui opinnäytetyön tuloksissa. Kaverit miellettiin selkeästi turvalli-

seen koulupäivään kuuluvaksi tekijäksi. Terveellisiä elämäntapoja lapset olivat kuvan-

neet ravitsemuksesta ja hygieniasta huolehtimisena. Oulun alueella tehdyssä lasten ja 

nuorten hyvinvointikyselyssä samoja tärkeiksi koettuja asioita olivat kaverisuhteet, ter-

veys ja elämäntavat. Koulumenestystä ei mainittu opinnäytetyön aineistossa. Lasten ja 

nuorten hyvinvointikyselyssä koulussa menestyminen oli kuitenkin yksi hyvinvoinnin 

osa-alueista. 

 

Opinnäytetyömme tuloksista ilmeni selkeästi, että lapset mielsivät turvalliseen koulu-

päivään kuuluvaksi sen, että ei kiusata. Monissa tarinoissa lapset ottivat esille kiusaami-

sen. Ilorinteen pro gradu tutkielmasta kävi ilmi että lapsilla on koulukiusaamiseen liit-

tyviä pelkoja. Konun väitöstutkimuksen pohjalta kehitetyssä koulun hyvinvointiprofii-

lissa ilmeni, että kolmasosa oppilaista oli kokenut kiusaamista kuluneen lukuvuoden 

aikana.  

 

Opinnäytetyön tuloksista ilmeni, että lasten mielestä turvallisuutta koulussa lisäsi sään-
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töjen noudattaminen niin koulurakennuksessa, kuin koulun pihallakin. Tulosten mukaan 

lapset tunnistivat koulualueella olevia vaaratekijöitä, kuten parkkipaikalla liikkuvat au-

tot. Koulun hyvinvointiprofiilissa enemmistö vastaajista piti koulurakennusta ja koulun 

pihaa turvallisena.  

 

Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää Kaakkurin koulussa mielenterveyttä edistä-

vässä työssä. Turvallisuuden tunteen kokeminen koulussa on tärkeää. Kouluhenkilökun-

ta voi työssään kiinnittää huomiota lasten esiin nostamiin asioihin ja olla tekemässä 

koulua turvallisemmaksi paikaksi kasvaa ja kehittyä.  

 

Jatkotutkimushaasteena voisi olla, kuinka lasten kuvaamat turvalliseen koulupäivään 

liittyvät asiat toteutuvat Kaakkurin koulussa. Olisi mielenkiintoista tehdä vertailevaa 

tutkimusta pienempään kouluun, jotta selviäisi ovatko tulokset samankaltaisia erilaisissa 

kouluympäristöissä. Vertailevaa tutkimusta voisi tehdä myös eri ikäluokissa. 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli haastavaa ja kasvatti pitkäjänteisyyttä, jota tarvitsemme 

hoitotyössä. Ymmärrys koululaisten ajatusmaailmasta lisääntyi opinnäytetyötä tehdessä.  
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