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1 Johdanto 
Minäpystyvyydellä, eli yksilön tulkinnalla omasta kyvystään saavuttaa kussakin 

erityisessä tilanteessa haluttu lopputulos (Bandura, 1997 2–3), on havaittu olevan 

yhteys työssä koetun kuormittavuuden tunteen määrään. Matalampi minäpysty-

vyys johtaa kuormittavuuden tunteen ja työuupumuksen lisääntymiseen ja nostaa 

siten alanvaihdon riskiä. (Glickman & Tamashiro, 1982; Tschannen-Moran & 

Woolfolk Hoy, 2007; Skaalvik & Skaalvik, 2010; Hong, 2012.) Koronapandemian 

aiheuttamat poikkeusolot ovat entisestään lisänneet opetusalan kuormitusta ja 

jopa kuusi kymmenestä suomalaisesta opettajasta on harkinnut alanvaihtoa vii-

meisen kahden vuoden aikana. Erilaisia kuormitustekijöitä ovat poikkeusolojen 

aiheuttaman kokonaistyömäärän kasvun sekä oppimis- ja hyvinvointivajeen li-

säksi työturvallisuuden haasteet. (OAJ, 2021.) 

 

Vaikka suomalaiset oppilaitokset koetaankin lähtökohtaisesti turvallisiksi, ovat 

opettajat poliisien, terveydenhuoltohenkilökunnan ja sosiaalityöntekijöiden ohella 

eniten väkivaltaa työssään kohtaava ammattiryhmä (Jukarainen, ym., 2012; Työ-

terveyslaitos, 2020). Tästä syystä kriisiosaaminen ja riskien hallinta kuuluvat 

osaksi opettajien turvallisuusosaamista siitäkin huolimatta, että väkivalta, uh-

kaukset ja tapaturmat eivät ole oppilaitosten turvallisuuden kannalta keskeisim-

mässä asemassa (Lindfors, 2012, 17). Väkivallan ja sen uhan kaltaiset kuormit-

tavat tapahtumat ovat suuri vaikuttava tekijä alalta lähtemiseen (Fisher & Kettl, 

2003; Smith & Smith, 2006).  

 

Aikaisempi tutkimus on havainnut, että suomalaisten opettajien turvallisuusosaa-

misessa on puutteita ja opettajankoulutukseen sisältyvien turvallisuuteen liitty-

vien opintojen on todettu olevan hajanaisia ja liiallisesti teoriaan painottuvia (Wai-

tinen, 2011; Lindfors & Somerkoski, 2016). Turvallisuustaitojen lisäämistä osaksi 

opettajankoulutusta ovat ehdottaneet Waitisen (2011) lisäksi Opetus- ja kulttuu-

riministeriö (OKM, 2021), Suomen opettajiksi opiskelevien liitto (SOOL, 2019), 

sekä Opetusalan ammattijärjestö (OAJ, 2019). Turvallisuustaitoihin kuuluvat esi-

merkiksi ensiaputaidot, paloturvallisuustaidot sekä tässä tutkimuksessa keski-

össä olevat uhka- ja vaaratilanteiden hallinta- ja ennakointitaidot (Hurme & Kyllö-

nen, 2014, 61–62; 217; Lindfors & Somerkoski, 2016). Opettajien turvallisuustai-
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toja ja niiden puutteita on tutkittu myös kansainvälisesti ja perustutkinnon kehit-

täminen kohti turvallisuustaitoja tukevia valmiuksia on maailmanlaajuinen haaste 

(Sela-Shayovitz, 2009; Erdur-Baker, ym., 2015). 

 

Kentällä työskentelevien opettajien puutteellinen turvallisuusosaaminen (Waiti-

nen, 2011) yhdistettynä luokanopettajakoulutuksen heikkoon turvallisuusnäkö-

kulmaan (Lindfors & Somerkoski, 2016) herättää huolta erityisesti uransa alku-

vaiheessa olevien opettajien turvallisuustaitojen oppimisesta ja jaksamisesta 

alalla. Luokanopettajakoulutuksen tarjoamien valmiuksien tarkastelu antaa lisä-

tietoa aiempien tutkimusten havaitsemista puutteista tarkentaen turvallisuusnä-

kökulmaa uhka- ja vaaratilanteissa tarvittaviin valmiuksiin.  

 

Pahimmillaan opintojensa aikana vieraassa koulussa sijaisena toimiva luokan-

opettajaopiskelija saa työyhteisöltä väärää tietoa väkivaltaisesti käyttäytyvän op-

pilaan kanssa toimimiseksi. Tämän tutkimuksen innoittavana tekijänä toimi ti-

lanne, jossa luokanopettajaopiskelijalle väitettiin oppilaaseen koskemisen olevan 

kiellettyä, vaikka tilanteessa oppilas käyttäytyi sekä itseään että muita läsnäoli-

joita kohtaan uhkaavalla tavalla.  

 

Opettajien ja koulujen esihenkilöiden puutteelliset tiedot uhka- ja vaaratilanteissa 

toimimisessa näkyivät myös erityisopettajan väärin perustein erottamiseen johta-

neessa tapauksessa, josta Opettaja-lehti uutisoi kesällä 2021. Tilanteessa eri-

tyisopettaja oli joutunut rajoittamaan fyysisesti toista oppilasta lyönyttä ja potki-

nutta oppilasta1. Tilanteeseen paikalle saapunut esihenkilö kehotti päästämään 

oppilaan irti, mutta raivoissaan oleva oppilas olisi yhä ollut vaaraksi muille läsnä-

olijoille. Erityisopettaja toimi vastoin esihenkilönsä kehotusta toimien perusope-

tuslain sekä saamansa uhka- ja vaaratilanteiden käsittelykoulutuksen mukaisesti. 

Tilanteen jälkeen työnantaja väitti erityisopettajan käyttäneen liikaa voimaa ja 

tämä irtisanottiin ilman varoitusta. Kyseisen erityisopettajan potkut peruttiin hal-

linto-oikeudessa, mutta tapaus herätti runsaasti uutisointia (esim. Opettaja, 

14/2021; Keski-Uusimaa, 2019). 

 
1 Opettajalehden artikkelissa käytettiin arkikielistä ilmaisua ”pitää kiinni”, mutta ammatillisen kas-
vatuksen kontekstissa käyttäytymisen fyysinen rajoittaminen kuvaa opettajan toimintaa parem-
min. 
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Erityisen tuen oppilaat aiheuttavat useammin väkivaltaisia tilanteita, kuin yleisen 

tai tehostetun tuen oppilaat (Ervasti, ym., 2012; Hurme, ym., 2019). Inkluusion 

myötä erityisen tuen oppilaita on kuitenkin enemmän myös yleisopetuksen ryh-

missä pienluokkien sijasta (SVT, 2021a), joten väkivaltatilanteisiin valmistautu-

misen ja ehkäisemisen koulutusta tulisi lisätä myös luokanopettajien koulutuk-

seen.  

 

Opettajankoulutuksella on suuri vaikutus opettajien työn, aseman ja arvostuksen 

muodostumiselle. Sen tavoitteena on antaa perusta opettajan työlle opettamalla 

ammatissa tarvittavien taitojen, tietojen ja asenteiden hallinta. (Husu & Toom, 

2017, 339; Luukkainen & Pulkkinen, 2017, 246.) Lisäksi peruskoulutuksella on 

keskeinen rooli opettajan minäpystyvyyden kehittymiselle (Woolfolk Hoy & Burke 

Spero, 2005). Minäpystyvyyden on havaittu olevan suhteellisen pysyvä ominai-

suus, joten sen tasoon vaikuttaminen positiivisesti jo ennen työuran alkua saat-

taisi olla tuloksellista (Savolainen, ym., 2020). Savolainen tutkimusryhmineen 

(2020) viittaa Koppin (2009) interventiotutkimukseen, jossa saksalaisten luokan-

opettajaopiskelijoiden asenteet ja minäpystyvyyden taso nousivat inklusiivisessa 

oppimisympäristössä toimimista kohtaan keskitetyn harjoittelun jälkeen. Keskitet-

tyjen valmiuksien tarjoaminen haastavissa tilanteissa toimimiselle voidaan siten 

olettaa tukevan luokanopettajaopiskelijoiden minäpystyvyyden kouluväkivaltati-

lanteissa kehittymistä. 

 

Tämä tutkielma on osa opettajan turvallisuusosaamista käsittelevää tutkimus-

joukkoa (esim. Waitinen, 2011; Lindfors & Somerkoski, 2016) jolla pyritään luo-

maan kuva uransa alkuvaiheessa olevien suomalaisten opettajien kouluväkival-

tatilanteiden minäpystyvyyteen vaikuttavista tekijöistä sekä heidän kokemukses-

taan saamistaan valmiuksista toimia näissä tilanteissa. Tämän tutkimuksen ta-

voitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat luokanopettajaopiskelijoiden koet-

tuun minäpystyvyyteen mahdollisissa kouluväkivaltatilanteissa sekä heidän ko-

kemuksensa saamistaan valmiuksista toimia näissä tilanteissa. Kouluväkivaltati-

lanteiden minäpystyvyyden rakennetta tarkastellaan eksploratiivisen faktoriana-

lyysin ja taustateorian vuorovaikutuksessa luvussa 4.4. Teorian ja faktorianalyy-
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sin pohjalta luotujen summamuuttujien ja taustamuuttujien yhteyksiä havainnoi-

daan lineaarisella regressioanalyysillä luvussa 5.1. Luvussa 5.2 luodaan kuva 

luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksista heidän saamistaan valmiuksista toi-

mia kouluväkivaltatilanteissa deskriptiivisen kuvauksen keinoin.  
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2 Teoreettinen tausta 
 

Alaluvussa 2.1 esitellään kouluväkivallan käsite, kouluväkivaltaan johtavat taus-

tamekanismit sekä pohditaan kiusaamisen käsitteen problematiikkaa kouluväki-

vallan esiintymisen kautta.  

 

Banduran minäpystyvyyden käsite esitellään alaluvussa 2.2. Minäpystyvyyttä tar-

kastellaan aluksi yleisellä tasolla alaluvussa 2.2.1 tarkentaen sitten sen merki-

tystä opettajan työssä ja ammatissa alaluvussa 2.2.2. Alaluku 2.2.3 tarkastelee 

minäpystyvyyden lähtötekijöitä opettajan minäpystyvyyden näkökulmasta. Tälle 

tutkimukselle oleelliset minäpystyvyyden ulottuvuudet määritellään alaluvussa 

2.2.4. 

 

Turvallisen toimintakulttuurin luominen oppilaitoksissa on keskeinen tekijä koulu-

väkivallan vähentämiselle (Kiilakoski, 2009, 36; Lindfors, ym., 2017). Tämän ta-

voitteen saavuttamisen osa-alueita käsitellään alaluvussa 2.3. 

 

Kouluväkivaltatilanteiden ratkaisemisessa saatetaan toisinaan joutua turvautu-

maan esimerkiksi käyttäytymisen fyysiseen rajoittamiseen uhkaavasti tai vaaral-

lisesti käyttäytyvän oppilaan toiminnan pysäyttämiseksi (Hurme & Kyllönen, 

2014, 156). Erityisesti tällaisissa tilanteissa korostuu opettajan tietämys ammatil-

leen oleellisesta oikeudellisesta normiperustasta. Turvallisuusnäkökulma läpi-

käydään sekä lainsäädännöstä, että perusopetuksen opetussuunnitelman perus-

teista (2014) käsin alaluvussa 2.4.  

 

2.1 Kouluväkivalta  

 

Väkivallan määrittelyssä on kulttuurisia ja tutkimusperinteiden välisiä eroja (An-

derson & Richards, 2004, 2; Kiilakoski, 2009, 31). Maailman terveysjärjestön 

WHO:n määritelmällä on pyritty vähentämään näitä ympäristötekijöiden vaikutuk-

sia ja väkivalta käsitetään tahallisina tekoina tai uhkauksina, jotka voivat johtaa 

kuolemaan, tai psyykkisen tai fyysisen vamman syntymiseen (Krug & Salomaa, 

2005, 22). Sosiaali- ja terveysministeriö (2014, 8) laajentaa WHO:n määritelmää 
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koskemaan myös sellaista tahatonta väkivaltaa, jonka aiheuttaja toimii ilman tie-

toista halua muiden vahingoittamiseen, mutta on siitä huolimatta vaaraksi itsel-

leen ja ympäristölleen. Oppilaitoksissa tällaisia tilanteita voivat aiheuttaa esimer-

kiksi autismin kirjon oppilaat (Hurme, ym., 2019).  

 

Usein kouluväkivalta sivuutetaan puhumalla koulukiusaamisesta ja kiusaamisen 

tarkan määritelmän on myös nähty olevan heikkous sen mahdollistaessa hanka-

limpien tapausten huomiotta jättämisen (Kiilakoski, 2009, 35). Mäntylä (2012) kä-

sittelee tutkimuksessaan koulukiusaamista rikoksen näkökulmasta ja kritisoi kou-

luissa tapahtuvien väkivallan tekojen kohtelua koulukiusaamisena, vaikka vas-

taavanlaiset ääritapaukset aikuisten välisenä tekona nähtäisiin pahoinpitelyinä. 

Kouluväkivalta käsitteenä on tärkeä, jotta saadaan näkyviksi ne koulun toimin-

nassa esiintyvät haasteet, joita ei ole mielekästä määrittää mitenkään muuten, 

kuin väkivallaksi (Kiilakoski, 2009, 34). Kouluväkivallan osapuolten ollessa usein 

ilman rikosoikeudellista vastuuta, jäävät ilmoitukset vähäisiksi tekojen vakavuu-

teen nähden (Kivivuori, 2006; Mäntylä, 2012; Hurme, ym., 2019). 

 

Kouluväkivallan määrittelyn keskiössä on koulu tilana ja osapuolia yhdistävänä 

tekijänä. Sille ei ole yksittäistä selittävää taustasyytä, mutta esimerkiksi ADHD 

(engl. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) tai muu neuropoikkeavuus nosta-

vat väkivallan teon riskiä. (Fisher & Kettl, 2003; Cacciatore, 2007, 49; Jimerson, 

ym., 2012, 3; 6.) Neuropoikkeavuuden lisäksi esimerkiksi kaoottinen perheympä-

ristö tai biologisista syistä johtuvat heikot päätöskyvyn taidot saattavat altistaa 

väkivaltaiseen käytökseen turvautumiselle (Jimerson, ym., 2012, 7). 

 

Usein väkivaltainen käytös liitetään aggression tunteeseen, mutta sitä esiintyy 

niin sanotusti kylmäverisillä ja laskelmoivilla ihmisillä myös ilman aggressiota. 

Tällaiset henkilöt käyttävät väkivaltaisia keinoja täysin harkituissa tilanteissa. 

(Cacciatore, 2007, 20.) Salmivalli (2005, 66) toteaa tällaisten oppilaiden tulevan 

herkemmin koulukiusaajiksi. Laskelmoivasti väkivaltaan turvautuvilla saattaa 

esiintyä moraalista etääntymistä (engl. moral disengagement) eli heille väkival-

taan turvautuminen näyttäytyy hyväksyttävänä toimintatapana tilanteissa, joissa 

siitä on itselle hyötyä (Bandura, 1991; Alessandri, ym., 2012, 83).  
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Kiusatuksi joutumisen riskiä sen sijaan nostaa oppilaan kuumaverisyys (Salmi-

valli, 2005, 66). Tällaiset henkilöt toimivat reaktiivisesti ja päätyvät herkemmin 

aggression tunteen valtaan, joutuen pulaan oman toimintansa ja tunnetilansa 

vuoksi. Reaktiivisesti toimivat henkilöt eivät kuitenkaan tarkoita sanojaan tai te-

kojaan ja katuvat toimintaansa jälkikäteen. Kyse on ennemminkin itsesäätelyn ja 

oikeiden toimintatapojen löytämisen puutteista. He ovat myös taipuvaisempia tul-

kitsemaan muiden aikomukset vihamielisiksi. (Salmivalli, 2005, 62; 91; Cac-

ciatore, 2007, 20; 25; 48; Jimerson, ym., 2012, 9; Osher, ym., 2012, 37.) Fyysisen 

aggression on todettu vähenevän iän myötä ja uhka- ja vaaratilanteiden ilmoituk-

sia tehdäänkin eniten 6–9-vuotiaiden opetusryhmistä. Lapsena opittu taipumus 

turvautua väkivaltaan on havaittu pysyväksi erityisesti niillä lapsilla ja nuorilla, 

joilla on moraalisen etääntymisen piirteitä. (Salmivalli, 2005, 65; Tremblay, 2006; 

Alessandri, ym., 2012, 85–87; Hurme, ym., 2019.) 

 

Cacciatore (2007, 44) toteaa, että kaikkiin väkivaltaan turvautumiseen johtaviin 

syihin voidaan puuttua kasvatuksella ja koulutuksella. Näitä ovat esimerkiksi 

asenteet, sosiaaliset olosuhteet tai käyttäytymisperäiset reaktiot. Jotta kouluissa 

saadaan oppilaat sitoutumaan väkivallattomaan toimintaan, on heidät syytä 

tehdä tietoisiksi siitä, että kaikki vahingoitustarkoituksessa tehty tai kohteen hen-

kiseksi väkivallaksi kokema luetaan väkivallaksi ja sen sijaan esimerkiksi peliti-

lanteissa sattuvat kolaukset eivät ole väkivaltaa. (Tremblay, 2006; Cacciatore, 

2007, 64; Osher, 2012, 33.) Oppilaiden tunnekasvatus on keskiössä väkivallatto-

mien toimintamallien harjoittamisessa. Opettajan ja oppilaan on hyväksyttävä, 

että kaikki tunnetilat ovat sallittuja, mutta väkivaltaisesti reagoiminen tuomittavaa. 

(Cacciatore, 2007, 17; 64.) Kaikille turvallisen toimintaympäristön luomista käsi-

tellään tarkemmin luvussa 2.3. 

 

Tässä tutkimuksessa käsitellään kouluväkivaltaa henkisen ja fyysisen väkivallan 

niissä muodoissa, jotka tapahtuvat koulussa tilana. Fyysiseksi väkivallaksi luoki-

tellaan fyysinen voimankäyttö, joka voi aiheuttaa fyysisen, seksuaalisen tai hen-

kisen vamman. Esimerkiksi lyöminen, potkiminen tai nipistely on fyysistä voiman-

käyttöä. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2014, 8.) 
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Henkiseksi väkivallaksi luetaan muunlainen väkivalta, kuin fyysinen voiman-

käyttö. Fyysisellä voimankäytöllä uhkaaminen luetaan kuitenkin henkiseksi väki-

vallaksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2014, 8.) Siihen sisältyy lisäksi esimer-

kiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuva uhkailu tilanteessa, jossa uhkaaja ja 

uhattu ovat saman koulun oppilaita (Hurme, ym., 2019). Koska tämän tutkimuk-

sen kohteena ovat luokanopettajaopiskelijat, jätetään sosiaalisessa mediassa ta-

pahtuva henkinen väkivalta tutkimuksen ulkopuolelle, sillä opetusharjoittelun tai 

lyhyiden sijaisuuksien aikana tietoon tulleiden sosiaalisessa mediassa tapahtu-

neiden väkivaltatilanteiden selvittäminen on oppilaantuntemuksen kannalta mie-

lekkäämpää jättää oppilaiden omalle opettajalle. Sijaisen roolissa sosiaalisessa 

mediassa tapahtuvan väkivallan käsittelyyn mielekkäin toimintatapa on keskus-

tella oppilaiden kanssa tilanteen tullessa ilmi, ja viedä asia eteenpäin oppilaiden 

omalle opettajalle välittömästi keskustelun jälkeen.  

 
 

2.2 Minäpystyvyys 

Tässä luvussa käsitellään minäpystyvyyttä (Bandura, 1997). Aluksi minäpysty-

vyys määritellään ja erotetaan se sen rinnakkaistermeistä. Käsitettä tarkennetaan 

opettajan ammatilliseen minäpystyvyyteen luvussa 2.2.2 ja tämän jälkeen läpi-

käydään minäpystyvyyteen vaikuttavat lähtötekijät opettajan minäpystyvyyden 

näkökulmasta luvussa 2.2.3. Lopuksi esitellään tämän tutkimuksen kannalta mer-

kitykselliset minäpystyvyyden ulottuvuudet. Opettajan minäpystyvyyden rakentu-

minen lähtötekijöistä tämän tutkimuksen kannalta merkityksellisiin ulottuvuuksiin 

on esitetty kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Opettajan minäpystyvyyden rakenne 
 
2.2.1 Minäpystyvyyden määritelmä 

Minäpystyvyydellä (engl. self-efficacy) tarkoitetaan ihmisen omaa tulkintaa siitä, 

miten kykenevä tämä on organisoimaan ja toimimaan kullekin tarkkaan rajatulle 

toiminnalle välttämättömällä tavalla toivotun lopputuleman saamiseksi (Bandura, 

1997, 2–3). 

 

Ihmiset pyrkivät kontrolloimaan elämäänsä vaikuttavia tapahtumia ja heidän ky-

kynsä halutun lopputuleman turvaamiseksi johtaa voimakkaaseen tahtotilaan 

vaadittavien taitojen kehittämiseksi ja harjoittamiseksi. Mikäli kokemus omasta 

kyvystä vaikuttaa tapahtumiin on heikko, ihmiset harvemmin pyrkivät vaikutta-

maan niihin. Minäpystyvyys vaihtelee kunkin kohdalle osuvan tilanteen ja toimin-

nan mukaisesti ja sen taso vaikuttaa siihen, millaisia lopputulemia henkilöt päät-

tävät tavoitella ja kuinka paljon aikaa tai panostusta he ovat valmiita laittamaan 

tavoitteidensa saavuttamiseksi. (Bandura, 1997, 1–3; Bandura, 2006, 309; 319.)  

 

Minäpystyvyyttä ei tule sekoittaa sen rinnakkaistermeihin minäkuva (engl. self-

concept) ja itsetunto (engl. self-esteem). Minäpystyvyys säätelee ihmisen toimin-

tatapoja erilaisten tilanteiden välillä ja minäkuva sen sijaan vaikuttaa ihmisen kä-

sitykseen itsestään, toimien siten asenteellisen itsearvioinnin pohjana. Toisin sa-

noen minäpystyvyys liittyy ihmisen toiminnan ja minäkuva piirteiden määrittelyyn. 

(Bandura, 1997, 10–11.)  
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Itsetuntoa käytetään usein minäpystyvyyden synonyyminä, vaikka tämäkin termi 

viittaa eri asiaan. Itsetunto vaikuttaa henkilön oman arvon arviointiin, eikä se vält-

tämättä laske, vaikka henkilön minäpystyvyys tietyssä toiminnassa olisikin ma-

tala. Jokaisella on taitoja, joissa he ovat heikkoja ilman, että se vaikuttaa heidän 

itsensä arvostukseen millään tavalla. Toisaalta korkea itsetunto saattaa johtua 

myös matalista ja helposti saavutettavissa olevista tavoitteista. Ihmiset ajautuvat 

usein sellaisten toimintojen pariin, jotka nostavat heidän omantunnonarvoaan ja 

näissä tilanteissa minäpystyvyyden ja itsetunnon välinen korrelaatio usein nou-

see. Kullakin yksilöllä omantunnonarvo nousee erilaisista toiminnoista, kuten 

työstä, perhe-elämästä tai vapaa-ajan tavoitteista. (Bandura, 1997, 11–12; Ban-

dura, 2006, 309.)   

 

2.2.2 Opettajan minäpystyvyys 
 

Minäpystyvyyttä voidaan tarkastella erilaisten toimintojen, kuten eri ammattien 

näkökulmasta. Ammatillinen minäpystyvyys tarkentuu työntekijöiden kokemuk-

seen siitä, kuinka hyvin he kykenevät täyttämään työlleen keskeiset tehtävät (Ri-

gotti, ym., 2008). 

 
 

Opettajien ammatillista minäpystyvyyttä ja sen vaikutuksia on tutkittu laajasti 

(esim. Sela-Shayovitz, 2009; Klassen, ym., 2011; Zee & Koomen, 2016; Yada, 

ym., 2019). Tutkimuksissa opettajan minäpystyvyyden ulottuvuuksia on ollut kol-

mesta kuuteen riippuen sen kohteesta ja mittarin rakenteesta (Malinen, ym., 

2013). Tälle tutkimukselle oleelliset opettajan minäpystyvyyden ulottuvuudet on 

esitelty luvussa 2.2.4. 

 

Aiemmassa tutkimuksessa opettajan minäpystyvyyden on havaittu olevan yhtey-

dessä esimerkiksi oppilaiden häiriökäyttäytymisen vakavuuteen luokassa ja sii-

hen, miten vakavaksi opettaja kokee erilaiset häiriötekijät ja kuinka paljon tämä 

on valmis näkemään vaivaa tiettyjen oppilaiden aiheuttamien häiriötilanteiden rat-

kaisemiseksi (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007; Yada, ym., 2019, Meije-

rin & Fosterin, 1988, mukaan).  
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Minäpystyvyys vaihtelee myös eri oppiaineiden opettamisen ja tiettyjen opetus-

metodien suhteen. Tämä saattaa johtaa tilanteisiin, joissa opettaja välttelee tietyn 

oppiaineen opettamista ja metodien käyttöä osana opetustaan oman minäpysty-

vyytensä alhaisen tason vuoksi. (Wheatley, 2002.) Esimerkiksi musiikin oppiai-

neen opettamisen suomalaiset luokanopettajaopiskelijat arvioivat haastavaksi tai 

jopa mahdottomaksi (Suomi, 2019). Osalla opettajista oppiaineen haastavuus 

ohjaa kehittymään ja haasteiden onnistuneen kohtaamisen on todettu nostavan 

minäpystyvyyttä (Bandura, 1997, 80; Wheatley, 2002). 

 

Minäpystyvyyden kehittyminen on pidempiaikainen prosessi, johon epäonnistu-

miset vaikuttavat laskevasti sen kehittymisen aikana. Kun minäpystyvyyden taso 

on kehittynyt, se pysyy kohtuullisen samana riippumatta satunnaisista epäonnis-

tumisista tietyissä tehtävissä. (Bandura, 1997, 80; Tschannen-Moran & Woolfolk 

Hoy, 2007; Savolainen, ym., 2020.)  

 

Opettajan ammatillisen kehittymisen on todettu alkavan jo ennen opintojen alkua, 

omien koulukokemusten ja mahdollisen työkokemuksen myötä. Työelämään siir-

tyessä valtaosa osaamisesta tulee opettajankoulutuksen ulkopuolelta. (Väisä-

nen, 2004, 31; Husu & Toom, 2017, 344.) Kehittymistä tapahtuu myös opettajan-

koulutuksen aikana ja erityisesti opetusharjoittelun on todettu olevan yksiä mer-

kittävimmistä noviisiopettajan minäpystyvyyteen vaikuttavista tekijöistä (Mulhol-

land & Wallace, 2001).  

 

Bandura (1997, 79–80) painottaa, ettei pelkkä teoreettisen tiedon lisääminen yk-

sinään nosta minäpystyvyyden tasoa, vaan kriittinen ajattelu ja kognitiivinen pro-

sessointi on keskeistä. Tämän lisäksi käytännön harjoittelun ja opintoihin sekä 

kokemuksiin liittyvän reflektion voidaan nähdä olevan kriittisiä minäpystyvyyden 

kehittymiselle. Lisäksi tietynlaisen sinnikkyyden saavuttaminen vaatii hankaluuk-

sien selättämistä eli positiivisia osaamiskokemuksia haastavissa tilanteissa.  

 

Opettajien minäpystyvyyden tutkimuksissa hallitsevat kvantitatiiviset menetel-

mät, jotka usein kerätään ainoastaan yhtenä ajankohtana. Kvalitatiivisen, moni-

menetelmällisen tutkimuksen sekä pitkittäistutkimuksen tarve on havaittu aihee-

seen liittyvissä katsauksissa. (Klassen, ym., 2011; Zee & Koomen, 2016.) 
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2.2.3 Minäpystyvyyteen vaikuttavat lähtötekijät 
 

Useat tekijät vaikuttavat minäpystyvyyden kehittymiseen, mutta näistä ei tutki-

muskirjallisuudessa olla täysin yksimielisiä (Wyatt, 2014). Opettajan minäpysty-

vyyteen näiden lähtötekijöiden (engl. sources) vaikutuksia ovat tutkineet esimer-

kiksi Tschannen-Moran ja Woolfolk Hoy (2007) sekä Yada tutkimusryhmineen 

(2019). Tässä luvussa esitellään Banduran (1997, 79) hypoteesiin perustuvat mi-

näpystyvyyden lähtötekijät opettajan minäpystyvyyden näkökulmasta. 

 

Klassenin tutkimusryhmän (2011) selvityksessä vuosien 1998–2009 välillä teh-

dyistä englanninkielisistä minäpystyvyysjulkaisuista lähtötekijöiden vaikutuksiin 

liittyvän tutkimuksen havaittiin olevan vähäistä. Vaikka tutkimusta lähtötekijöiden 

vaikutuksia on Klassenin tutkimusryhmän selvityksen jälkeen lisätty (esim. Pfitz-

ner-Eden, 2016; Yada, ym., 2019), pyritään tällä tutkimuksella vastaamaan tähän 

aiemman tutkimuskirjallisuuden puutteeseen selvittämällä luokanopettajaopiske-

lijoiden minäpystyvyyteen kouluväkivaltatilanteissa selittäviä tekijöitä. 

 

Opettajan minäpystyvyyden näkökulmasta minäpystyvyyden lähtötekijät ovat 

Banduran (1997) mukaan:  

 

• Osaamiskokemukset (engl. mastery experience): Opettajan ja opettaja-

opiskelijan omien kokemusten tuoma vaikutus minäpystyvyyteen. Osaa-

miskokemukset ovat voimakkain minäpystyvyyden lähde ja sen vaikutuk-

set korostuvat erityisesti pidempään alalla olleiden opettajien minäpysty-

vyyden tasossa. Osaamiskokemuksia syntyy tilanteissa, joissa opettaja 

saa autenttisen kokemuksen kyvystään toimia. (Bandura, 1997, 79; 

Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007; Usher & Pajares, 2008; Chen & 

Usher, 2013.) Osaamiskokemusten vaikutusta suomalaisilla opettajilla on 

tutkittu kansainvälisessä vertailututkimuksessa (Yada, ym., 2019), ja tä-

män tulosten perusteella peruskoulutusvaiheessa tulisi tarjota mahdolli-

suuksia kokemusten saamiseksi spesifeistäkin opettajan ammattiin liitty-

vistä tilanteista.  
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• Epäsuorat kokemukset (engl. vicarious experience): Muiden kokemus-

ten havaitseminen ja niistä keskusteleminen ovat erityisesti noviisiopetta-

jilla minäpystyvyyteen vaikuttava tekijä, sillä heidän omat osaamiskoke-

muksensa ovat vielä vähäisiä (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007; 

Pfitzner-Eden, 2016). Epäsuorien kokemusten vaikutus nousee myös ti-

lanteissa, joissa pätevän toiminnan kriteerit ovat epäselvät tai kokemukset 

tulevat vertaiselta. (Bandura, 1997, 79; Usher & Pajares, 2008; Chen & 

Usher, 2013.) 

• Sosiaalinen suostuttelu (engl. social persuasion, joissain myös verbal 

persuasion): Muilta saatu arvioiva palaute sekä tuki. Opettajat saavat pa-

lautetta ja tukea esimerkiksi kollegoiltaan, huoltajilta tai opetusharjoittelun 

aikana ohjaajalta ja ainedidaktikolta. Sosiaalisen suostuttelun vaikutus on 

opettajaopiskelijoilla ja noviisiopettajilla suurempi, kuin pidempään alalla 

olleiden opettajien. (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007; Pfitzner-

Eden, 2016). 

• Tilannetunnetilat (engl. somatic and emotional states): Kussakin tilan-

teessa koetut ahdistuksen tai innostuksen tunteet ja niiden voimakkuus. 

Tilanteeseen liittyvät tunteet voidaan tulkita koetuksi kompetenssiksi ky-

seisessä tilanteessa. (Bandura, 1997, 79.) Tämän tutkimuksen aiheen ol-

lessa koulumaailman äärimmäisen haastavat tilanteet innostuksen tunne-

tiloja ei voida olettaa olevan, mutta koettua ahdistusta voidaan minäpysty-

vyyden tason myötä vähentää.  

 

2.2.4 Opettajan minäpystyvyyden ulottuvuudet 
 

Tässä tutkimuksessa merkitykselliset opettajan minäpystyvyyden ulottuvuudet 

ovat turvallisen kouluympäristön luomisen ja kouluväkivaltatilanteissa toimimisen 

näkökulmasta seuraavat:   

 

• Kurinpidollinen minäpystyvyys (Bandura, 2006) eli kuinka hyvin opet-

taja kokee pystyvänsä ennaltaehkäisemään vaaratilanteita koulussa tai 

ohjaamaan oppilaiden häiritsevää käytöstä oikeaan suuntaan.  
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• Huoltajien kanssa toimimisen minäpystyvyys (Skaalvik & Skaalvik, 

2010) käsitetään tässä nimenomaan haastavan tilanteen osapuolten huol-

tajien kanssa toimimisesta tilanteen jälkeen. Opettajien yhteistoiminta 

huoltajien kanssa on välttämätöntä ja mikäli se koetaan haastavaksi tai 

yhteistyön sävy on negatiivinen, opettajan minäpystyvyyden on todettu 

laskevan.  

• Moniammatillisessa yhteistyössä toimimisen minäpystyvyys (Skaal-

vik & Skaalvik, 2010) eli millaisissa asioissa on välttämätöntä laajentaa 

yhteistyö esimerkiksi ottamalla koulupsykologi osaksi oppilaita koskevaa 

päätöksentekoa. 

• Positiivisen kouluilmapiirin luomisen minäpystyvyys (Bandura, 2006) 

Kuinka hyvin opettaja kokee voivansa varmistaa koulun olevan turvallinen 

paikka oppilaille ja vähentämään koulupudokkuutta. 

• Selviytymisen (engl. coping) minäpystyvyys (Chesney, ym., 2006) eli 

usko omaan kykyyn pärjätä haasteellisissa tilanteissa. Selviytymisen mi-

näpystyvyyden taso ei vähennä haasteiden suuruutta, mutta se vaikuttaa 

haasteista nousevan stressin ja negatiivisten tunteiden määrään ja haas-

teen tulkintaan (Klassen & Durksen, 2014).  

 

Opettajien usko itseensä toimia oppilaiden ohjaajana vaikuttaa oppimisympäris-

töön ja on keskiössä kurinpidollisen minäpystyvyyden sekä positiivisen ilmapiirin 

luomisen pystyvyydessä (Bandura, 1997, 241). Jo tietojen ja taitojen lisääminen 

mahdollisista uhka- ja vaaratilanteista lisää kirjallisuuden (Sela-Shayovitz, 2009; 

Kyllönen & Rickman, 2011, 19; 52) mukaan opettajien minäpystyvyyttä tilantei-

den kärjistyessä. Kun opettajalla on vahva tunne siitä, että hän selviää tilanteen 

mennessä uhkaavasta vaaralliseksi, pienenee myös kärjistymisen riski. Hyvä luo-

kanhallinta luo turvallisen ja hallitun opiskeluympäristön (Bandura, 1997, 247). 

Opettajan minäpystyvyyden rakentuminen tämän tutkimuksen teoreettisessa vii-

tekehyksessä on esitetty kuviossa 1. 

 
 

2.3 Turvallisen toimintakulttuurin luominen  

Turvallinen opiskeluympäristö rakentuu laadukkaan vuorovaikutuksen, yhteisesti 

sovittujen sääntöjen noudattamisen sekä toimivan turvallisuuskulttuurin varaan 
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(Kyllönen & Rickman, 2011, 77; Espelage, 2014; Kõiv, 2014). Toimiva turvalli-

suuskulttuuri käsitetään tässä koulujen henkilöturvallisuuden osa-alueiden kautta 

(Kuvio 2; Kyllönen & Rickman, 2011, 19). Henkilöturvallisuuden osa-alueiden asi-

anmukainen suunnittelu ja toteuttaminen luovat pohjan turvalliselle toimintakult-

tuurille (Hurme & Kyllönen, 2014, 54–55).  

 

 

 

 Kuvio 2. Koulun henkilöturvallisuuden osa-alueet (Kyllönen & Rickman, 2011, 19) 
 

Fyysinen toimintaympäristö koskee niin koulujen poistumisreittejä kuin oppilai-

den pulpeteissa olevia esineitä ja luokkahuoneen huonekalujen sijoittelua. Esi-

merkiksi sakset, tai muut edes potentiaalisesti vahingoittamiseen soveltuvat väli-

neet eivät kuulu oppilaan vakiovarustukseen, eikä niitä siten tulisi säilyttää pulpe-

teissa. Luokkatila tulee järjestää siten, että jokaisen on mahdollista poistua sieltä 

mahdollisimman helposti esimerkiksi tulipalotilanteen sattuessa. (Kyllönen & 

Rickman, 2011, 19; 49; 67; Lindfors, ym., 2017.) Oppilaiden kokemaan fyysiseen 

turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kokemus isolle, jäsenty-

mättömälle pihalle katoamisen tunteesta, ahtaat käytävät, sekä suurissa oppilai-

toksissa pihalla olevat tuntemattomat ihmiset (Jukarainen, ym., 2012; Osher, ym., 

2012, 32).  

 

Ammatilliset valmiudet, erityisesti vuorovaikutustaidot ja tilanteiden hallinta, ko-

rostuvat turvallisen toimintaympäristön luomisessa. Ammatillisiin valmiuksiin lu-

keutuvat myös ennakointikyky, fyysisen itsesuojelun perusvalmiudet sekä käyt-

täytymisen rajoittamisen perusvalmiudet, jotka ovat keskiössä haastavien koh-
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taamisten käsittelyssä. Ilman oikeita käsitteitä ja hallittuja toimintatapoja väkival-

taan puuttuminen ei ole mahdollista. (Kiilakoski, 2009, 36; Kyllönen & Rickman, 

2011, 19; 28; Hurme & Kyllönen, 2014, 16–17; 47.) Perusvalmiuksien hallinta 

edellyttää toteutusta ja harjoittelua käytännössä, joten ammatillisia valmiuksia ke-

hitetään perehtymällä ja kouluttautumalla itsesuojelun työtapoihin, joita on harjoi-

teltava säännöllisesti (Kyllönen & Rickman, 2011, 21–22; 60; Lindfors & Somer-

koski, 2016).  

 

Useat eri tutkijat ja ammattijärjestöt (esim. Sela-Shayovitz, 2009; Waitinen, 2011; 

OAJ, 2019; SOOL, 2019; OKM, 2021) korostavat, että koulutusta haastavien ti-

lanteiden kohtaamiseen tulisi liittää jo osaksi perustutkintoa, jotta vastavalmistu-

neilla opettajilla olisi paremmat lähtökohdat ennakoida, kohdata ja ratkaista tilan-

teiden kärjistyminen. Tällaisten koulutusten tulisi niin perustutkinto- ja induktio-

vaiheessa kuin kentällä pidempään toimiessa kertauksenakin sisältää käytännön 

osuus teoreettisen lähestymisen lisäksi. Kertaus auttaa ylläpitämään toimintaval-

miutta, sillä haastavat tilanteet kuitenkin harvemmin kärjistyvät fyysisen rajoitta-

misen tilanteeseen asti. (Kyllönen & Rickman, 2011, 60; Hurme & Kyllönen, 2014, 

17; 172.) Ammatillisiin valmiuksiin lukeutuu myös opettajan kyky hallita oma tun-

netilansa haastavasti käyttäytyvän oppilaan pyrkiessä käytöksellään testaamaan 

turvallisuuden tunteen pysymistä. Tilanteessa toimiessaan opettajalla tulee olla 

tunne siitä, että hallinta ei siirry lapselle tai että opettaja ei ota lapsen solvauksia 

henkilökohtaisesti, vaikka yrittäisi kaikkensa. Haastavasti käyttäytyvää lasta koh-

taan ei kuitenkaan tarvitse olla tunteeton vaan tämän toimintaa kohtaan voi il-

maista paheksuntansa ja kuvailla rauhallisesti toiminnan jatkamisesta seuraavat 

toimenpiteet. (Hurme & Kyllönen, 2014, 36–37; 83.)   

 

Henkilöstön yhteistoiminta vaikuttaa yksittäisten toimijoiden toimintaan sen 

luodessa toimintakulttuurin ja puitteet erilaisten vuorovaikutustilanteiden käsitte-

lyyn koko työyhteisön tasolla. Toimintakulttuurin kehittämisen keskiössä tulisi olla 

tavoite opettajien ja koko koulun henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen 

edistämisessä. (Lindfors, ym., 2017; Ojala & Vierelä, 2018.) Henkilöstön hyvin-

vointiin tulee erityisesti kiinnittää huomiota tilanteissa, joissa suuri osa koulun op-

pilaista on erityisen tuen piirissä tai oppilaiden ongelmakäyttäytyminen ja koulu-
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tyytymättömyys on runsasta (Ervasti, ym., 2012). Lindfors (2012) kiteyttää oppi-

laitoksen turvallisuuskulttuurin jäsentyvän sekä yksilön, että yhteisön vuorovaiku-

tuksessa asenteista, normeista ja käsityksistä. 

 

Kollegoiden tuki tulee olla nopeasti saatavilla ja haastavissa tilanteissa kukaan 

koulun henkilökunnasta ei saa jäädä yksin. Väärin perustein potkut saaneen eri-

tyisopettajan tapauksessa koulusta puuttui selvä toimintasuunnitelma uhka- ja 

vaaratilanteiden käsittelylle, vaikka tällaista oli erityisopettajan mukaan pyydetty 

kehittämään (Opettaja 14/2021). Varsinkin, jos opettaja on yksin tilanteen sattu-

essa, saattaa oikeastakin toiminnasta tulla jälkikäteen selvittelyjä, mikäli riskien 

arviointi on tekemättä tai puutteellinen. Ennakoinnin tärkeys ja suunnitelmallisuus 

korostuvat tilanteissa, joita joudutaan selvittämään jälkikäteen, sillä opettajan tu-

lee kyetä todistamaan olleensa varautunut tilanteessa toimimiseen tapahtumien 

kulusta huolimatta (Suopohja & Liusvaara, 2009, 73). Yhteisöllinen toimintakult-

tuuri toimii ennaltaehkäisevänä tekijänä haastavien tilanteiden kannalta, sillä sen 

näkyväksi tekeminen vähentää tilanteiden kärjistymistä (Kyllönen & Rickman, 

2011, 19–20; 22; 28; Osher, ym., 2012, 30). Hurme ja Kyllönen (2014, 44) kuvaa-

vat opetustilannetta, jossa haastavasti käyttäytyvä oppilas saatiin rauhoittumaan 

toisen opettajan avulla, mikä vaikutti myös muun luokan levottomuuteen rauhoit-

tavasti. Toisen opettajan läsnäolo sai tilanteen laukaistua, sillä ongelmallisesti 

käyttäytyvä oppilas ymmärsi, että hänen toimintansa lopetettaisiin, ellei hän lo-

pettaisi sitä itse. Opettajien välinen yhdessä sovittu toimintatapa ratkaisi tilanteen 

ja oppilaat saivat kuvan yhteen hiileen puhaltavista koulun aikuisista.  

 

Nuorille opettajille avun pyytäminen voi kuitenkin olla haastavaa, sillä he saatta-

vat pelätä auktoriteetin menettämistä vanhemman kollegan ollessa jatkuvasti tu-

kena. He myös raportoivat väkivaltatapauksia kokeneempia kollegoitaan vähem-

män ammatillisen kuvansa heikkenemisen pelossa. (Sela-Shayovitz, 2009.) Toi-

mintatapaan lienee parasta sovittaa eräänlainen kiertävä rakenne, jolloin luokan 

oman opettajan tueksi saapuu aina mahdollisuuksien mukaan eri kollega. Kolle-

gan vaihtuessa päävastuu ei siirry luokan omalta opettajalta pois ja oppilaat saa-

vat entistä vahvemman kuvan koulun aikuisten yhteistoiminnasta. 
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Henkilöstön yhteistoiminta näkyy myös esimerkiksi opettajahuonediskurssissa, 

jossa häiriökäyttäytymisen korkea taso ei saisi näyttäytyä minkään koulun nor-

maalitilana. Kollegoilta saatu tuki vaikuttaa opettajien itseluottamukseen ja sitä 

kautta halukkuuteen kohdata haastavasti käyttäytyviä oppilaita (Goddard & God-

dard, 2001). Koulujen arvoissa tulee olla keskeisessä osassa kaikenlaisen väki-

vallan ja sen uhan nollatoleranssi, joka on iskostettava sekä oppilaiden, että opet-

tajien asenteisiin (Hurme & Kyllönen, 2014, 18).  

 

Kenenkään työnkuvaan ei kuulu olla väkivallan tai sen uhan pelossa (Kiilakoski, 

2009, 36; Kyllönen & Rickman, 2011, 21; Hurme & Kyllönen, 2014, 17). Erään-

lainen väkivaltaisuksien hyväksymisen asenne tulisikin kitkeä pois yhteiskun-

nasta, vaikka media ylikorostaakin väkivallan sosiaalista merkitystä reagoides-

saan raakuuksiin näkyvästi (Anderson & Richards, 2003, 1–2; Jauhiainen & Täh-

tinen, 2012). Esimerkiksi Koskelan teinisurman näyttävä uutisointi (esim. Helsin-

gin sanomat, 2021) voidaan nähdä osana tätä ilmiötä. 

 

Koulujen esihenkilöiden varmistettava jokaisen työyhteisönsä jäsenen perehdy-

tys työsuhteen alussa koulun turvallisuustoimintakulttuuriin ja toimintatapoihin, 

jotta tavoite turvallisuusajattelun muodostumisesta luonnolliseksi osaksi koulun 

arkea toteutuu (Kyllönen & Rickman, 2011, 28; Hurme & Kyllönen, 2014, 52). 

Tässä työssä keskeisessä osassa ovat koulujen turvallisuuskansiot, joihin pereh-

dyttämisen lisäksi samassa koulussa pidempään työskentelevien olisi syytä pa-

lata joka lukuvuoden alussa. Turvallisuuskansioon kuuluu sisällyttää lakien edel-

lyttämät turvallisuusasiakirjat, kuten kriisisuunnitelma ja pelastussuunnitelma ja 

sitä tulee tasaisin aikavälein päivittää uusien potentiaalisten uhkien ilmetessä. 

Riskiarvioinnin käynnistäminen on työturvallisuuslain edellyttämä osa esihenki-

löiden työnkuvaa ja osaava henkilöstö pystyy auttamaan tässä. Osassa kouluja 

riskiarviointi on joka syksyinen rutiini, mutta osa kentällä työskentelevistä opetta-

jista eivät ole kertaakaan olleet mukana riskien arvioinnissa. (Kyllönen & Rick-

man, 2011, 52; 55; 61; Hurme & Kyllönen, 2014, 26; Lindfors, ym., 2017.)  

 

Lisäämällä turvallisuusnäkökulmaa opettajien peruskoulutukseen saataisiin tie-

toisuutta lisättyä jo ennen työelämään siirtymistä. Tällä voitaisiin edesauttaa kou-
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lujen turvallisuuskulttuureissa havaittujen puutosten (esim. Waitinen, 2011) paik-

kaamista ja kannustaa pidempään kentällä työskennelleitä hakeutumaan mah-

dollisiin lisäkoulutuksiin. Ojala ja Vierelä (2018) kiteyttävät oppilaitosten toimivan 

turvallisuuskulttuurin lopputuleman selkeästi:  

”Osaavat ja hyvinvoivat aikuiset voivat mahdollistaa oppilaiden mak-

simaalisen kukoistuksen.” 

Turvallisuusajattelun muodostuessa luonnolliseksi osaksi työtä, se ei vie ener-

giaa koulujen ydintehtävältä (Kyllönen & Rickman, 2011, 28).  

 

Oppilaiden osallistaminen koulun turvallisuustoimenpiteisiin on tärkeää, vaikka 

vastuu turvallisuuden ylläpitämisestä onkin ensisijaisesti koulun aikuisilla (Kiila-

koski, 2009, 69; Jukarainen, ym., 2012). Oppilaiden kannalta kouluväkivaltatilan-

teisiin puuttumisen asianmukaisen hoitamisen sijasta tärkeämmäksi muodostuu 

erilaisuuden hyväksyvän, keskinäisen luottamuksen ja avoimen sekä yhteistyö-

kykyisen toimintaympäristön luominen. Turvallisuuskokemus riippuu oppilaan ko-

kemuksesta olla tervetullut ja opettajan välittämisestä tästä yksilönä. (Skiba, ym., 

2004; Salovaara & Honkonen, 2011, 18–20.)  

 

Kyllönen ja Rickman (2011, 73) korostavat että onnistunein haastavan tilanteen 

käsittely ei pidä sisällään onnistunutta itsepuolustus-, tai fyysisen rajoittamisen 

tapahtumaa, vaan se saadaan ratkaistua ennaltaehkäisemällä tilanteen kärjisty-

mistä laadukkaalla vuorovaikutuksella sekä myönteisellä ja välittävällä toiminta-

kulttuurilla. Vaikka vaaratilanteenkin ilmentyessä pyritään viimeiseen asti välttä-

mään fyysistä kontaktia, saatetaan toisinaan oppilaan toimintaa joutua rajoitta-

maan tämän oman ja muiden läsnä olevien henkilöiden turvallisuuden takaa-

miseksi. Tällöin koulukontekstissa puhutaan oppilaan käyttäytymisen fyysisestä 

rajoittamisesta. (Hurme & Kyllönen, 2014, 155–156.) Oppilaan käyttäytymisen 

fyysiseen rajoittamiseen liittyviä laillisia periaatteita käydään läpi luvussa 2.4.1 

sen perustuessa perusopetuslain pykäliin (§) 29 ja 36. 
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2.4 Opettajaa koskeva oikeudellinen normiperusta  

 

Opettajan ammattia koskevaan oikeudellisen normiperustaan kuuluvat keskei-

simmin perusopetuslaki (L 628/1998), perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet (2014), sekä perusopetusasetus (852/1998). Näistä asiakirjoista perus-

opetuslakiin sekä perusopetusasetukseen tutustuminen kuuluvat Helsingin yli-

opiston kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajaopiskelijoille pakollisen Oppimi-

sen ja hyvinvoinnin tuki -kurssin kurssisisältöihin. Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteisiin tutustutaan monialaisten opintojen aikana useilla eri kurs-

seilla. (Helsingin yliopisto, 2021.)  

 

Perusopetuslain lisäksi käsitellään muut koulujen turvallisuuteen vaikuttavat lait.  

  

2.4.1 Turvallisuus opettajaa koskevassa lainsäädännössä  

Turvallisuusnäkökulmasta opettajan toimintaan, velvollisuuksiin ja oikeuksiin vai-

kuttavat perusopetuslaki (L 628/1998), rikoslaki (L 39/1889), lastensuojelulaki (L 

417/2007) sekä työturvallisuuslaki (L 738/2002). Perusopetuslakia (L 628/1998) 

tarkennetaan perusopetusasetuksella (852/1998). 

 

Perusopetuslain 29 § oikeuttaa jokaisen opetukseen osallistuvan turvalliseen op-

pimisympäristöön. Toinen momentti kieltää sellaisten esineiden ja aineiden hal-

lussapidon, jotka muiden lakien (esim. Järjestyslaki 612/2003) mukaan ovat kiel-

lettyjä, jotka voivat vaarantaa toisen tai oman turvallisuuden tai voivat soveltua 

toisen vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole perusteltua syytä. Opet-

tajalla ja rehtorilla on 36 e § nojalla oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja päällys-

vaatteet tällaisen esineen haltuun ottamiseksi. Tarkastajan tulee olla oppilaan 

kanssa samaa sukupuolta ja lisäksi paikalla tulee olla toinen täysi-ikäinen koulun 

henkilökunnan jäsen, ellei tilanne aiheuta kiireellistä tuvallisuusriskiä. Oppilaalla 

on oikeus tietää tarkastuksen syy ja toivoa läsnä olevaksi tiettyä koulun henkilö-

kuntaan kuuluvaa. Esineet tulee palauttaa oppilaalle viimeistään työpäivän päät-

tyessä, elleivät ne kuulu 29 § kiellettyjen esineiden ja aineiden listalle. Mikäli op-

pilaalla tai tämän laillisella edustajalla ei ole oikeutta esineen hallussapitoon, se 

luovutetaan poliisille. (Perusopetuslaki 36 g §.) 
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Koulut ovat velvoitettuja laatimaan koululle järjestysmääräykset koulun sisäisen 

järjestyksen, turvallisuuden, viihtyisyyden ja esteettömän sujumisen edistä-

miseksi. Järjestysmääräyksissä voidaan muun muassa tarkentaa kiellettyä esi-

neistöä ja niiden haltuunottoa koskevia toimintatapoja. (Perusopetuslaki 29 § 4. 

ja 5. momentti.) 

 

Oppilas on perusopetuslain alainen kaiken sen ajan, jonka hän osallistuu opetus-

suunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymään muuhun perusopetuslain 

hyväksymään opetukseen ja toimintaan. Koulun opettaja tai rehtori ovat velvoi-

tettuja ilmoittamaan tänä aikana tietoonsa tulleista kiusaamis-, väkivalta- tai häi-

rintätilanteista oppilaan huoltajalle tai lailliselle edustajalle. Myös koulumatkat 

ovat perusopetuslain alaisia. (Perusopetuslaki 29 § 6. ja 7. momentti2.) Oppilaalla 

on perusopetuslain 35 § nojalla velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja 

asiallisesti. Perusopetuslain uudistuksessa (Eduskunta, HE 127/2021 vp) 35 § 

lisätään velvoite käyttäytyä muita kiusaamatta ja syrjimättä ja toimia siten, ettei 

muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuus tai terveys 

vaarannu.   

 

Kurinpidollisista toimenpiteistä säädetään perusopetuslain 36 §:ssä. Opetusta 

häiritsevä, järjestystä rikkova tai vilpillisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä 

enimmillään kahden tunnin mittaiseen jälki-istuntoon tai antaa kirjallinen varoitus. 

Oppilas voidaan velvoittaa istumaan jälki-istunto hiljaa tai suorittamaan kasva-

tusta, opetusta ja kehitystä tukevia tehtäviä. Suoritettavat tehtävät tulee mitoittaa 

sopiviksi oppilaan iän ja teon vakavuuden suhteessa. (Perusopetuslaki 36 § 1.ja 

5. momentti.) 

 

Mikäli edellä mainituilla toimenpiteillä ei ole oppilaan toimintaan vaikutusta, voi-

daan tämä erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi. Oppilas ei saa ero-

tuksensa aikana jäädä vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä jälkeen, 

 
2 1.8.2022 voimaan astuvassa Perusopetuslain muutoksessa 29 § 7. momentti tarkentaa ilmoi-
tusvelvollisuuden koskemaan tilanteita, joissa oppilasta epäillään häirinnästä, kiusaamisesta tai 
väkivallasta. Ilmoitus tehdään epäillyn oppilaan ja kohteen huoltajalle tai lailliselle edustajalle. 
Nykyisellään ilmoitusvelvollisuus koskee vain varmoja syyllistymisiä häirintään, kiusaamiseen 
tai väkivaltaan (HE 127/2021 vp).  
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vaan tälle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunni-

telma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja opetusta seurataan. (Perusopetuslaki 

36 a § 2. momentti.) Perusopetusasetuksen 18 § antaa rehtorille ja opettajalle 

päätäntävallan kurinpidollisista toimenpiteistä. 

 

Ennen 36 § mukaisia kurinpidollisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa on 36 a § 

ensimmäisen momentin nojalla yksilöitävä toimenpiteeseen johtanut teko tai lai-

minlyönti, kuultava oppilasta tai hankittava muu tarpeellinen selitys3. Oppilaan 

huoltajalla on oltava tilaisuus tulla kuulluksi ennen kurinpitorangaistuksen anta-

mista, tälle on ilmoitettava toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja lisäksi opetuksen 

epäämisestä ilmoitetaan tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toi-

meenpanoon kuuluvalle tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Kuitenkin, mikäli op-

pilaan käyttäytyminen on ollut niin väkivaltaista ja uhkaavaa, että toisen oppilaan 

tai henkilökunnan turvallisuus on kärsinyt tai vaarantunut ja käyttäytymisen tois-

tumiseen on olemassa ilmeinen vaara, voidaan määräaikainen erottaminen 

panna täytäntöön heti. (Perusopetuslaki 36 a § 4. momentti; 36 c § 3. momentti; 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 122 §.) 

 

Oppituntikohtaisesti oppilas voidaan määrätä poistumaan luokkahuoneesta, ope-

tustilasta tai koulun järjestämästä tilaisuudesta, mikäli tämä häiritsee opetusta 

(Perusopetuslaki 36 § 1. ja 2. momentti). Mikäli oppilas ei noudata annettua pois-

tumismääräystä ja koettaa tehdä vastarintaa poistamisen estämiseksi, on rehto-

rilla ja opettajalla oikeus käyttää välttämättömiä voimakeinoja. Voimakeinojen 

käytössä on otettava huomioon tilanteen kokonaisarviointi, oppilaan ikä, tilanteen 

uhkaavuus sekä vastarinnan vakavuus. (Perusopetuslaki 36 b § 2. momentti.) 

Voimakeinoja on oikeus käyttää myös tilanteessa, jossa oppilas tekee vastarintaa 

29 § toisessa momentissa säädettyjen esineiden luovuttamisessa (Perusopetus-

laki 36 d § 1. ja 2. momentti). Ammattimaisen kasvatuksen parissa käytettävien 

voimakeinojen tulee olla väkivallattomia, eivätkä ne saa aiheuttaa suurempaa va-

hinkoa, kuin fyysisesti rajoittamatta jättäminen (Kyllönen & Rickman, 2011, 27).  

 

 
3 1.8.2022 voimaan astuvassa Perusopetuslain muutoksessa 36 a § 1. momentissa tarkenne-
taan, että opetuksen järjestäjän tulee kurinpitotoimea harkitessaan ottaa huomioon teon laatu 
sekä oppilaan ikä ja kehitystaso. (HE 127/2021 vp). 
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Rikoslain 4. luvun 4. § oikeuttaa myös opetusalan henkilöstön toimimaan hätä-

varjelun keinoin silloin, kun hyökkäyksen torjuminen on tarpeellinen puolustus-

keino. Hätävarjeluun turvaudutaan tilanteessa, jossa vuorovaikutuksen tai fyysi-

sen rajoittamisen keinot eivät ole riittävät eikä se saa ylittää tilanteessa välttämä-

töntä voimankäyttöä (Hurme & Kyllönen, 2014, 225–226). Fyysinen rajoittaminen 

ja ääritilanteissa hätävarjelu ovat keinoja turvata oppilaitoksen työntekijöiden oi-

keuden turvalliseen työympäristöön (Työturvallisuuslaki 738/2002; Hurme & Kyl-

lönen, 2014, 167). 

 

Mikäli on olemassa vaara, että oppilaan vaarallinen tai uhkaava käytös heikentää 

toisen oppilaan tai jonkun opetustilassa olevan henkilön turvallisuuden, tai opetus 

ja siihen liittyvä toiminta kärsivät kohtuuttomasti voidaan oppilaan koulupäivä 

keskeyttää 36 § 3. momentin perusteella.  

 

Kurinpitotoimenpiteistä eli kirjallisesta varoituksesta tai oppilaan määräaikaisesta 

erotuksesta tulee antaa päätös ja muista 36 §:ssä mainituista toimenpiteistä tulee 

kirjata esimerkiksi oppilashallintojärjestelmä Wilman kurinpitolomakkeeseen. 

 

Koulussa annettavat tukitoimenpiteet katsotaan lastensuojelulain 3 a § mukaan 

ehkäiseväksi lastensuojelutyöksi jokaisen oppilaan kohdalla. Lastensuojelulailla 

pyritään turvaamaan lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoi-

seen ja monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun (Lastensuojelulaki 1 

§; 4 §; 4 a §). Opetustoimen henkilöstö ja opetuksen tai koulutuksen järjestäjä 

ovat ilmoitusvelvollisia, mikäli oppilaan oma käyttäytyminen, kehitystä vaaranta-

vat olosuhteet tai hoidon ja huolenpidon tarve edellyttävät mahdollisen lasten-

suojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 25 §). Oppilaan perusopetuk-

sen toteutustapa kirjataan huostaanotetun lapsen lastensuojelun asiakassuunni-

telmaan. Lapsen oikeus perusopetukseen säilyy sellaisenaan myös sijaishuollon 

aikana ja sijaishuollosta vastaavan työntekijän tulee toimia yhteistyössä opetuk-

sen järjestäjän kanssa. (Lastensuojelulaki 30 §; 50 a §; 52 a §.) 

 

Työturvallisuuslain 14 § 2. momentin nojalla kaikkiin edellä mainittuihin turvalli-

suus- ja kurinpitotoimenpiteisiin tulee saada ohjausta ja koulutusta työn mahdol-

listen vaarojen ja haittojen ehkäisemiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta 
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tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi. Riittävät tiedot ja taidot on 

annettava työntekijän ammatillinen osaaminen ja työkokemus huomioon ottaen 

ja opetusta ja ohjausta tulee täydentää tarvittaessa (Työturvallisuuslaki 14 § 1. ja 

4. momentti). 

 

2.4.2 Turvallisuus perusopetussuunnitelman perusteissa  

 

Perusopetuslain 29 § 3. momentti velvoittaa opetushallituksen antamaan mää-

räykset kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja menettelyta-

voista opetussuunnitelman perusteissa. 

 

Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa kasvatuskeskus-

telu nimetään ensisijaiseksi tavaksi puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymi-

seen. Kasvatuskeskustelun tavoitteena on etsiä keinoja tilanteen korjaamiseksi 

kuulemalla oppilasta ja selvittämällä tilanteeseen johtaneet syyt. Kasvatuskes-

kusteluun johtavista tapauksista päättää opetuksen järjestäjä. (POPS, 2014, 36–

37.) 

 

Kasvatuskeskustelujen ja perusopetuslain 36 § mukaisten kurinpitotoimien me-

nettelyistä tulee jokaisen opetuksen järjestäjän laatia alaisille kouluilleen suunni-

telma. Suunnitelmia voidaan tarkentaa koulukohtaisesti ja sen laadinnassa on 

otettava huomioon työrauhan ja kurinpidollisten toimien olevan ainoastaan laissa 

sallittuja. (POPS, 2014, 37.) 

 

Turvallisuus näkyy perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) ar-

voperustassa henkilöstön avoimena ja kunnioittavana suhtautumisena oppilai-

den ja heidän perheittensä erilaisia perinteitä, katsomusta, uskontoa tai kasva-

tusnäkemyksiään kohtaan. Tavoitteena on edistää oppilaiden turvallisuutta ja ko-

konaisvaltaista hyvinvointia luomalla rakentava vuorovaikutusyhteys ja yhteinen 

arvopohdinta kotien ja koulujen välille. (POPS, 2014, 15.) 

 

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kuuluvat itsestä huolehtiminen ja arjen tai-

dot (L3). Oman toiminnan vaikutus omaan ja toisten turvallisuuteen kytketään eri 
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oppiaineiden tavoitteisiin esimerkiksi ohjaamalla oppilasta toimimaan turvallisesti 

vuorovaikutustilanteissa ja liikenteessä. (POPS, 2014, 22; 240.) 

 

Turvallisuusperiaatteet ohjaavat koulun toimintakulttuurin kehittämistä. Turvalli-

suuden merkitys oppimisen edellytyksenä tiedostetaan ja se ulotetaan koko kou-

lutyön läpi. Oppilaille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet tulla tuetuksi ja oh-

jatuksi yksilöinä ja ryhmässä eikä kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syr-

jintää hyväksytä. (POPS, 2014, 27.) 

 

Turvallisuuden lisäämiseksi koulu ja opetustoimi tekevät yhteistyötä kotien ja 

muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kotien kanssa käytävästä yhteistyöstä 

säädetään perusopetuslain 1. luvun 3 § kolmannessa momentissa ja se vaikuttaa 

yksittäisen oppilaan lisäksi koko kouluyhteisön turvallisuuteen. (POPS, 2014, 35.) 
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3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Ottaen huomioon opettajan ammattiin liittyvän muita ammattiryhmiä korkeamman 

riskin joutua väkivallan ja sen uhan kohteeksi työpaikallaan (Työterveyslaitos, 

2020), on Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutuksen turvallisuusnäkökulma 

luokanopettajaopiskelijan näkökulmasta vajavainen. Luokanopettajakoulutuksen 

turvallisuusosaamiseen liittyviä puutteita on kritisoitu aiemmassa tutkimuksessa 

(Lindfors & Somerkoski, 2016) ja kouluväkivalta sivuutetaan usein kiusaamisen 

(Kiilakoski, 2009) tai negatiivisen vuorovaikutuksen (Räty, ym., 2021) kaltaisilla 

kiertoilmauksilla. 

 

Opettajankoulutuksella ja koulutuksen aikana saadulla työkokemuksella on ha-

vaittu olevan vaikutus luokanopettajien ammatillisen minäpystyvyyden kehittymi-

selle niiden tarjotessa minäpystyvyyden lähtötekijöihin vaikuttavia kokemuksia 

(Bandura, 1997, 79; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007; Usher & Pajares, 

2008; Chen & Usher, 2013; Pfitzner-Eden, 2016; Yada, ym., 2019). Tämän tutki-

muksen tarkoituksena on kartoittaa Helsingin yliopiston luokanopettajaopiskeli-

joiden minäpystyvyyteen kouluväkivaltatilanteissa vaikuttavia lähtötekijöitä, sekä 

opintojen aikana niin koulutuksesta, kuin sijaistaessakin saatuja valmiuksia kou-

luväkivaltatilanteissa toimimiseen.  

 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:  

1. Mitkä tekijät vaikuttavat luokanopettajaopiskelijoiden minäpystyvyyteen 

kouluväkivaltatilanteissa?  

2. Millä tavoin luokanopettajaopiskelijat kokevat saaneensa valmiuksia kou-

luväkivaltatilanteissa toimimiseen yliopisto-opintojen aikana? 

• Millä tavoin valmiuksia on saatu yliopisto-opinnoissa? 

• Millä tavoin valmiuksia on saatu opetusharjoittelussa? 

• Millä tavoin valmiuksia on saatu sijaistaessa? 
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4 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimuskysymyksiin etsittiin vastausta tätä tutkimusta varten laaditulla kyselylo-

makkeella (liite 1). Kyselylomakkeen laadinnan prosessi on kuvattu luvussa 4.1.  

 

Lomakkeen ensimmäisessä osassa vastaajat arvioivat omaa osaamistaan vas-

taushetkellä. Ensimmäisen osan kysymykset koskivat toimintaa mahdollisissa 

kouluväkivaltatilanteissa, ennen tilanteita sekä tilanteiden jälkeen väkivaltatilan-

teiden osapuolten ja näiden huoltajien kanssa.  

 

Toisessa osassa vastaajat arvioivat omaa tietotaitoaan vastaamishetkellä. Tieto-

taitoon liittyvät kysymykset on laadittu muodostamalla väittämiä perusopetuslain 

turvallisuutta koskevista pykälistä (L 628/1998).  

 

Ensimmäisen ja toisen osan kysymyksillä vastattiin ensimmäiseen tutkimuskysy-

mykseen. Mittarin rakenteen luotettavuuden parantamiseksi osien 1 ja 2 vastauk-

sia tarkasteltiin aluksi eksploratiivisella faktorianalyysillä (Siedlecki, 2020), jonka 

toteutus käydään läpi luvussa 4.4. Eksploratiivisen faktorianalyysin tulosta arvioi-

tiin teorian mielekkyyden valossa ja tulosten perusteella luotiin regressioanalyy-

siä varten summamuuttujat. Lopullinen vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymyk-

seen saatiin lineaarisella regressioanalyysillä, jonka tulokset käydään läpi lu-

vussa 5.1. Kyselylomakkeen neljännessä osassa kerätyt vastaajien taustatiedot 

toimivat perusopetuslain tuntemuksen summamuuttujan ohella taustamuuttujina 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi.  

 

Lomakkeen kolmannen osan vastauksilla vastattiin tutkimuksen toiseen tutkimus-

kysymykseen. Kolmannessa osassa vastaajat pohtivat omaa toimintaansa ja 

saamiaan valmiuksia kouluväkivaltatilanteissa toimimiseen. Saatuja valmiuksia 

tarkasteltiin yliopisto-opintojen, sijaistamisen sekä opetusharjoittelun näkökul-

mista. Toiseen tutkimuskysymykseen vastattiin deskriptiivisellä menetelmällä, 

joka esitellään luvussa 4.3.3. 
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4.1 Aineiston koonnin menetelmät 

Minäpystyvyys vaihtelee tilannekohtaisesti eri ihmisillä, joten sen mittaukseen 

laadittavat välineet tulee kehittää kullekin tilanteelle erikseen (Bandura, 2006, 

308; 310). Siispä tässäkin tutkimuksessa luokanopettajaopiskelijoiden minä-

pystyvyyttä kouluväkivaltatilanteissa selvitettiin omalla, juuri tätä tutkimusta var-

ten laaditulla kysymyspatteristolla (liite 1). Kysymykset laadittiin Banduran (2006) 

ohjeistusten pohjalta hyödyntäen Sela-Shayovitzin (2009) ja Skaalvikin ja Skaal-

vikin (2007) luomia pohjia opettajien kouluväkivaltaan ja kurinpitoon liittyvien mi-

näpystyvyysmittarien kysymyksiä, sekä muotoilemalla perusopetuslain kurinpi-

toon liittyvän 36 § pohjalta väittämiä erilaisista haasteellisen vuorovaikutuksen 

tilanteista kouluissa.  

 

Skaalvikin ja Skaalvikin (2007) kurinpidollisen minäpystyvyyden sekä yhteis-

työssä toimimisen minäpystyvyyden kysymyksiä laajennettiin yleiseltä tasolta 

(”Kuinka varma olet: Että kykenet hallitsemaan myös kaikkein aggressiivisempia 

oppilaita”, kirjoittajan suomennos) koskemaan konkreettisempia kouluväkivaltati-

lanteita. Tilanteita käsitellään erilaisissa oppimisympäristöissä, sekä toimintaa ti-

lanteessa ja sen jälkeen. Sela-Shayovitzin (2009) kysymyspatteristosta valittiin 

suomennettavaksi ne väittämät, joihin myös opettajaopiskelijoiden koettiin voivan 

vastata (”Koulussa työskennellessäni: Ymmärrän millaiset tekijät aiheuttavat vä-

kivaltaisia tilanteita”, kirjoittajan suomennos). Mittaria laatiessa tutkijan oma tie-

tämys käsillä olevasta ulottuvuudesta on kriittistä, jotta kysymykset voidaan koh-

dentaa oikein (Bandura, 2006, 310).  

 

Minäpystyvyyttä mitatessa on tärkeää kysyä vastaajien oma arvio siihen, mihin 

he pystyvät. Kyselylomakkeen väittämät muotoiltiin siten, että niissä ei kysytty 

vastaajien aikomusta tiettyyn toimintaan, vaan heidän uskomustaan siitä kyvystä, 

jolla he kyseisen tilanteen hoitavat (Bandura, 2006, 308).  

 

Mittarin testaaminen ennen varsinaista aineiston keräämistä on suositeltavaa 

(Bandura, 2006, 315). Siispä tätä pro-gradu-tutkielmaa varten toteutettiin maalis-

kuussa 2021 pilottitutkimus niiden erityispedagogiikan pääaineopiskelijoiden kes-

kuudesta, joilla on opinto-oikeus luokanopettajan monialaisiin opintoihin. Kohde-

ryhmä valikoitui, sillä heidän katsottiin olevan opinnoiltaan lähinnä varsinaisen 
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tutkimuksen aineiston kohderyhmäksi valittuja luokanopettajaopiskelijoita. Pilotti-

tutkimuksen tavoitteena oli testata kyselylomakkeen luotettavuutta ja mitta-as-

teikon sopivuutta. Pilottitutkimukseen tuli 15 vastausta ja näiden perusteella tar-

kasteltiin kyselytutkimuksen väittämien keskinäisiä korrelaatioita osakohtaisesti, 

varmistettiin mittarin luotettavuutta sekä otettiin vastaan kehitysehdotuksia pilot-

tiin vastanneilta opiskelijoilta.  

 

Pilottitutkimuksen reliabiliteettia tarkasteltiin osakohtaisesti Cronbachin alfa (α), 

sekä McDonaldin omega (ω) kertoimilla. Sekä alfa- että omega-kertoimen 

yleisesti hyväksytty raja-arvo on 0.70, jolloin mittarin sisäisen konsistenssin 

katsotaan olevan korkea (Dunn, ym., 2014). Osien reliabiliteettikertoimet olivat 

osa 1: α=.96 ja ω=.97, osa 2: α=.97 ω=.97, joten mittari todettiin varsinaista 

aineiston keruuta varten sopivaksi.  

 

Pilottitutkimuksessa käytetty kymmenportainen 0–100 asteikko muutettiin varsi-

naiseen tutkimuslomakkeeseen asteikolle 0–10 siten, että tutkimukseen vastan-

neet kykenivät valitsemaan arvoja yhden desimaalin tarkkuudella. Hienojakoi-

sempi mittausasteikko on minäpystyvyyteen liittyvissä vastauslomakkeissa ylei-

nen, sillä ihmisten oletetaan kykenevän arvioimaan omaa käsitystään osaami-

sestaan väliltä 0–10, tai prosentteihin tai toisinaan koulun kokeiden pistemääriin 

rinnastuvalla 0–100 (Pajares, ym., 2001). Tällöin arvon 10 vastanneet kokevat 

olevan erittäin varmoja pystyvänsä toimimaan väittämässä kuvatussa tilanteessa 

ja arvon 5 vastanneet kohtalaisen varmoja. Vähemmillä vastausvaihtoehdoilla 

luotuja mittareita tulisi Banduran (2006, 312) mukaan välttää, sillä ne eivät anna 

yhtä hienostunutta ja luotettavaa tulosta ihmisten vältellessä ääripäiden vastauk-

sia mitta-asteikon ollessa kapea. Minäpystyvyysmittarit, joiden vastausasteikko 

on laajempi, antavat voimakkaamman arvion suorituksesta, kuin esimerkiksi vii-

siportainen asteikko (Pajares, ym., 2001). 

 

Lopullisessa kyselylomakkeessa kysyttiin opiskelijoilta opintovuosi suoritettujen 

läsnäololukukausien sijasta, sillä tämä koettiin selkeämmäksi ratkaisuksi erottaa 

opiskelijoiden opintoajat toisistaan. Opintovuosien ja suoritettujen opintopistei-

den kysymisellä pyritään erottamaan aineistosta ne opiskelijat, jotka eivät vielä 
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olleet suorittaneet Oppimisen hyvinvointi ja tuki -kurssia, jossa käsiteltäviin aihei-

siin kuuluu esimerkiksi opettajan työhön liittyviin lakeihin tutustuminen (Helsingin 

yliopisto, 2021).  

 

Työkokemusta kartoittaviin kysymyksiin lisättiin esimerkkejä kouluissa toimivista 

ammattiryhmistä, sillä luokanopettajaopiskelijoilla saattaa olla kokemusta esi-

merkiksi koulunkäynnin ohjaajina ennen opintojaan. Työkokemusta kartoittavaan 

kysymykseen tarkennettiin lukuvuoden kerryttävän maksimissaan kymmenen 

kuukautta työkokemusta opettajien lomat huomioon ottaen.  

 

Termistöä muokattiin pilottilomakkeesta varsinaiseen lomakkeeseen siten, että 

psyykkisen väkivallan sijasta puhuttiin henkisestä väkivallasta. Hurme ja Kyllönen 

(2014, 28) määrittävät oppilaiden turvallisuuden koostuvan fyysisestä ja henki-

sestä turvallisuudesta, joista jälkimmäiseen psyykkinen turvallisuus sosiaalisen- 

ja pedagogisen turvallisuuden ohella lukeutuu, joten termin uudelleenmäärittely 

oli aiheellinen. Fyysinen turvallisuus käsitetään fyysisenä koskemattomuutena, 

eikä tilaturvallisuuteen liittyviä aiheita käsitellä tässä tutkimuksessa (Hurme & 

Kyllönen, 2014, 28).  

 

Pilottitutkimuksen vastaukset kerättiin e-lomakepohjalla, mutta lopulliseen aineis-

toon saatiin käyttöoikeus Qualtrics-pohjaan, joka palveli mittarissa käytetyn hie-

nojakoisemman vastausskaalan esitysmuotoa paremmin. Lisäksi Qualtrics mah-

dollisti kyselylomakkeen jakamisen pienempiin osiin, jotta koko kyselylomake ei 

näkynyt vastaajille kerralla. Samalla vastaajille jäi mahdollisuus jättää vastaami-

nen kesken, ja jatkaa prosessia myöhemmin loppuun. Tämä aiheutti kuitenkin 

tilanteita, joissa kyselylomake oli avattu, mutta vastaamista ei ollut koskaan aloi-

tettu, eikä vastauksesta saatu tutkimukseen tarvittavaa dataa, vaikka vastaaja-

määrä nousikin. Kyselylomakkeen pituus ja raskaus saattoi keskeyttää osalla 

vastaajista prosessin kokonaan, mutta pelkkää lomakkeen avaamista pidem-

mälle edenneitä ja kyselyn keskeyttäneitä opiskelijoita oli kohtuullisen vähän (N 

= 13). 
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Yhteensä lomakkeen oli aloittanut 134 luokanopettajaopiskelijaa ja lopullinen ai-

neisto koostuu niistä 78 vastauksesta, jotka oli tehty kokonaan. Alun perin kes-

keyttäneissä ja lopullisen vastauksen antaneissa opiskelijoissa saattoi kuitenkin 

olla päällekkäisyyttä, joten todellista vastaamisen keskeyttäneiden määrää on 

mahdoton arvioida. 

 

Kutsu kyselylomakkeeseen vastaamiseen (liite 2) lähetettiin Helsingin yliopiston 

edu-lo-postituslistan kautta, jossa oli keväällä 442 opiskelijaa. Luokanopettaja-

opiskelijoita aloittaa vuosittain noin 120, joten lista ei tavoita kaikkia kohderyhmän 

opiskelijoita. Tämän lisäksi siellä on luultavasti jo valmistuneita opiskelijoita, joita 

kyselytutkimus ei tällä kertaa koskenut. Kyselytutkimus jaettiin lisäksi vuosien 

2016 ja 2020 välillä opintonsa aloittaneiden luokanopettajaopiskelijoiden Face-

bookin fuksiryhmissä näkyvyyden lisäämiseksi (liite 3). Facebookin fuksiryhmissä 

oli yhteensä 687 opiskelijaa, mutta esimerkiksi ryhmiin kuuluvien aiempien vuo-

sikurssien tutoropiskelijoiden vuoksi ryhmissä on päällekkäisyyksiä. Päällekkäi-

syydet huomioon ottaen kyselyn voidaan olettaa tavoittaneen noin 600 opiskeli-

jaa, joten lopullinen aineisto koostuu noin 13 % Helsingin yliopiston luokanopet-

tajaopiskelijoista. Saadun aineiston koko riittää valittujen analyysimenetelmien 

tekoon pro-gradu-tutkielmassa. 

 

4.2 Aineiston käsittely R-tilastojenkäsittelyohjelmalla 

 

Kvantitatiivinen tutkimus nojaa tilastollisten analyysien tekoon, jotka hankaluu-

tensa vuoksi toteutetaan erilaisten tietokoneohjelmien avulla. R on avoimeen läh-

dekoodiin perustuva tilastollinen ohjelmointikieli, jonka käyttö on mahdollista kai-

killa eri käyttöjärjestelmillä. R:n toimintaa voidaan muuttaa loputtomasti erilaisten 

saatavilla olevien laajennusten avulla, joten sen käyttäminen mahdollistaa esi-

merkiksi kaupallisen SPSS:n käyttöä monipuolisemmat analyysit ja aineiston vi-

sualisoinnin. R:n käyttöä helpotetaan RStudio-työpöytäympäristöllä. (Nummen-

maa, 2021, 69–70.) 

 

Lopullinen Qualtricista kerätty aineisto koostui 134 vastaajasta. Koska jo aineis-

ton keräämisen vaiheessa oli havaittu, että myös keskeneräiset vastaukset tal-

lentuivat, piti aineistoa siistiä ennen analyysien aloittamista. Aineistosta poistettiin 
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aluksi vastaamiseen kuluneen ajan kaltaiset ylimääräiset tiedot ja tämän jälkeen 

lomakkeeseen kokonaan vastanneet erotettiin omaksi aineistokseen hyödyntä-

mällä edistymisen prosenttilukua. Ainoastaan ne vastaajat, joiden edistyminen oli 

100, otettiin mukaan varsinaiseen aineistoon. 

 

Alkuperäiset nimet olivat kyselylomakkeen luomisvaiheen ja korjausten takia 

epäloogisessa järjestyksessä, joten aineiston käsittelyn helpottamiseksi muuttu-

jat nimettiin uudestaan siten, että muuttujasta kävi ilmi kyselytutkimuksen osa ja 

kysymyksen numero. 

 

Työkokemusta mittaaviin kysymyksiin (Koulussa hankittu opetusalan työkoke-

mus (esim. opettaja, avustaja, ohjaaja) ennen opintoja, kuukausina. Lukuvuo-

dessa työkuukausia kertyy maksimissaan 10; Opintojen aikana kertynyt sijai-

suuskokemus, kuukausina.) oli ollut mahdollista vastata esimerkiksi ”6kk”, pel-

kän numeron 6 sijasta, joten muuttujasta siistittiin ylimääräiset kirjaimet, sekä 

vaihdettiin pilkkumerkit pistemerkeiksi. R noudattaa pisteeseen perustuvaa desi-

maalien erottelujärjestelmää, eikä siten hahmota esimerkiksi merkinnän 0,5 tar-

koittavan viittä kymmenysosaa.  

 

Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden sukupuoli ja opintovuosijakaumat on esi-

tetty taulukoissa 1. ja 2. 

 
Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden sukupuolijakauma 

 

 

Taulukko 2. Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden opintovuosijakauma 

 

Sukupuoli N %

Nainen 64 82

Mies 11 14,1

Muu 2 2,6

En halua kertoa 1 1,3

Opintovuosi N %

1. 13 16,7

2. 12 15,4

3. 17 21,8

4. 27 34,6

5. 3 3,8

6. tai ylempi 6 7,7
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Otoksen sukupuolijakaumaa voidaan pitää edustavana, sillä viimeisimmän kan-

sallisen koulutusluokituksen (SVT, 2021b) mukaan kasvatusalan yliopisto-opis-

kelijoista Helsingin yliopistossa miehiä oli noin 12 %. Opintovuosijakaumassa yli-

edustettuna esiintyvä neljäs opintovuosi selittynee vastaajien kuulumisella sa-

maan vuosikurssiin, kuin tutkimuksen tekijä. Viidennen vuoden opiskelijoista osa 

saattoi keväällä 2021 olla valmistuneita ja lisäksi heille Facebookin fuksiryh-

mässä suunnattu mainostaminen epäonnistui virheellisen linkin lähettämisen 

vuoksi. Maisterin tutkinnon tavoiteaika on luokanopettajan opintosuunnassa viisi 

vuotta, joten kuudennen tai ylemmän vuoden opiskelijoiden määrän voidaan olet-

taa olevan vähäinen. 

 

4.3 Kvantitatiivinen tutkimusote 

Yksinkertaisimmillaan syy-seuraussuhteiden tilastollinen selvittäminen lähtee liik-

keelle korrelaatiokertoimien tarkastelusta. Korrelaatiokertoimesta voidaan tar-

kastella muuttujien välistä yhteyttä, yhteyden suuntaa ja sen voimakkuutta. Ha-

vaittu yhteys voi olla lineaarista, eli havainnot asettuvat samalle suoralle sironta-

kuviotarkastelussa. Epälineaarinen yhteys ilmenee sirontakuviossa esiintymällä 

esimerkiksi paraabelina. (Nummenmaa, 2021, 385.) Korrelaatiokerroin on kuiten-

kin vain muiden, monimutkaisempien tilastollisten menetelmien väline, eikä pel-

kästään sen perusteella voida tehdä päätelmiä syy-seuraussuhteista. Sen käyttö 

rajoittuu ainoastaan kahden muuttujan tarkasteluun kerrallaan, joten useamman 

muuttujan yhteyksien rakenteen tarkastelu ei ole pelkän korrelaatiokertoimen 

avulla mahdollista. (Nummenmaa, 2009, 309; Cohen ym., 2011; Nummenmaa, 

2021, 665.) Lisäksi suurten korrelaatiomatriisien silmämääräinen tarkastelu käy 

suurilla muuttujamäärillä mahdottomaksi (Nummenmaa, 2021, 249; 649).  

 

Korrelaatiokertoimien ymmärrys on kriittistä muiden tilastomenetelmien käyttämi-

selle (Goodwin & Leech, 2006, 251; Nummenmaa, 2009, 396). Pelkkien korre-

laatiokertoimien ja niiden muodostamien mahdollisten ryhmittymien raportointi 

olisi kuitenkin hyvin alkeellinen ja mahdollisesti harhaanjohtava tapa aineiston 

tulkintaan, sillä korrelaatioita voi esiintyä myös sellaisten asioiden välillä, joilla ei 

todellisuudessa ole lineaarista yhteyttä. Esimerkiksi käsien koon ja lukutaidon vä-

lillä on selkeä positiivinen korrelaatio, mutta lukutaidon kasvu johtuu lukijan iästä 

ja sen myötä tulevasta kokemuksesta ja oppimisesta, eikä käsien koolla ole sen 



 

34 
 

kanssa mitään tekemistä. (Blastland & Dilnot, 2008, 204–205; Nummenmaa, 

2021, 653.)   

 

Tässä tutkimuksessa korrelaatiokertoimien tarkastelu on tärkeä osa ensimmäi-

sen tutkimuskysymyksen analyysin alkuvalmisteluja. Mittarin rakenteen luotetta-

vuuden parantamiseksi toteutettu eksploratiivinen faktorianalyysi vaatii metodiin 

sopivan korrelaatiomatriisin (Metsämuuronen, 2011, 670). Tämän tutkimuksen 

kyselylomakkeen ensimmäisen ja toisen osan vastausten korrelaatiomatriisin so-

pivuus eksploratiiviseen faktorianalyysiin on esitetty luvussa 4.4.  

 

4.3.1 Faktorianalyysi 
 

Koska tätä tutkimusta varten kehitettiin uusi minäpystyvyyttä mittaava kyselylo-

make, tarkasteltiin mittarin rakennetta aluksi eksploratiivisella faktorianalyysillä ja 

reliabiliteettitesteillä.  

 

Faktorianalyysi kehitettiin tiivistämään aineisto sellaiseen muotoon, että suurten 

aineistojen tarkastelu on jälleen mahdollista. Se muodostaa muuttujista korre-

laatioiden perusteella kimppuja, joilla on keskinäistä yhteisvaihtelua. Yhteisvaih-

telun lisäksi faktorianalyysilla pystytään erottamaan toisistaan riippumattomat 

muuttujat erilleen. Yhteen kimputtuneet muuttujat muodostavat faktorin eli laten-

tin muuttujan, joka selittää mitattujen muuttujien vaihtelun aineistossa. Latentteja 

muuttujia ei siten mitata suoraan, vaan ne toimivat piilevinä mitattujen muuttujien 

taustalla. (Cohen, ym., 2011, 674; Nummenmaa, 2021, 649–650.) 

 

Useimmiten latentit muuttujat kuvataan graafisesti vektorien avulla. Jokainen ha-

vaittu muuttuja esitetään vektorina ja muuttujien välinen korrelaatio näkyy vekto-

rien välisenä kulmana. Ne muuttujat, joilla on keskinäistä yhteisvaihtelua näkyvät 

vektoreina, joiden väliset kulmat ovat mahdollisimman pieniä. Tällaisesta graafi-

sesta tarkastelusta pystyy hahmottamaan muuttujien kimputtumisen ja latentin 

muuttujan. (Nummenmaa, 2021, 650.) 

 

Lopullisen faktoriratkaisun välineenä käytetään muuttujien latauksia, jotka ovat 

eräänlaisia regressiokertoimia. Latauksista voidaan tulkita, kuinka paljon kukin 
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latentti muuttuja selittää mitatusta muuttujasta. Useimmiten jokainen muuttuja la-

tautuu jonkin verran kaikille latenteille muuttujille, mutta mikäli lataus on muihin 

latauksiin verrattuna suuri jollekin tietylle faktorille, määritetään sen muuttujan la-

tautuvan juuri kyseiselle faktorille. Tutkijan asiantuntemus tutkittavasta aiheesta 

korostuu faktorianalyysin tulkintavaiheessa, sillä yksittäisten latausten tilastollista 

merkitsevyyttä ei voida faktorianalyysissä laskea. (Nummenmaa, 2021, 654). 

 

Erilaisia faktoriratkaisuja yhden korrelaatiomatriisin tulkitsemiseksi on lukuisia, jo-

ten faktorianalyysin ratkaisu pyritään yksinkertaistamaan noudattamalla neljää 

ehtoa. Tavoitteena on muodostaa malli, joka selittää mahdollisimman paljon 

muuttujien yhteisvaihtelusta mahdollisimman vähillä faktorimäärillä. Muuttujien 

latausten tulee olla mahdollisuuksien mukaan ääripäistä lähellä arvoja 0 ja 1, sillä 

tällöin ne latautuvat selvimmin vain yhdelle latentille muuttujalle. Toisin sanoen 

keskinkertaisia latauksia tulisi olla mahdollisimman vähän. Lisäksi taustateorian 

ohjaamana faktoriratkaisun tulee olla sisällöllisesti mahdollisimman mielekäs. 

(Nummenmaa, 2021, 657).  

 

Faktorianalyysi vaatii suuren aineiston, mutta se voidaan tehdä myös pienem-

mälle, alle 200 havainnon aineistolle, mikäli aineiston keruussa on noudatettu va-

rovaisuutta ja tutkimuskysymykset on muodostettu siten, että järkevään ratkai-

suun on mahdollista päästä (Nummenmaa, 2021, 658). Opinnäytetöiden käsite-

tään olevan tutkimuksen harjoituksia, joten suurten otoskokojen vaatimukset ei-

vät koske niitä yhtä tarkasti, kuin vertaisarviointiin meneviä tieteellisiä julkaisuja 

(Nummenmaa, 2009, 31).  

 

Faktorianalyysi on monivaiheinen menetelmä, joka vaatii tutkijalta useassa koh-

taa erilaisia päätöksiä valittavien toimenpiteiden suhteen. Nämä vaiheet esite-

tään luvussa 4.4, jossa samalla käydään läpi tässä tutkimuksessa toteutetun fak-

torianalyysin tulokset.  

  

4.3.2 Lineaarinen regressioanalyysi 
 

Regressioanalyyseillä pyritään luomaan malli, jonka perusteella voidaan ennus-

taa satunnaisilmiöitä tulevaisuudessa tai toisessa vastaavanlaisessa aineistossa 
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(Nummenmaa, 2021, 439). Tässä tutkimuksessa pyritään selittämään luokan-

opettajaopiskelijoiden kouluväkivaltatilanteiden minäpystyvyyden ulottuvuuksien, 

sekä perusopetuslain tuntemuksen vaihtelua eri taustamuuttujilla lineaarisen reg-

ression avulla. Oletuksena on, että esimerkiksi työkokemuksen noustessa tietyn 

vakion verran, muuttuu minäpystyvyyden taso samaan suuntaan (Nummenmaa, 

2021, 440).  

 

Regressiota kuvataan regressiosuoran avulla. Paras regressiosuora määritetään 

mahdollisimman pienen jäännöstermin avulla. Jäännöstermillä tarkoitetaan ha-

vaitun arvon ja ennustetun arvon välistä erotusta, joka ei selity ennustetun mallin 

avulla. Mikäli muuttujan ja regressiosuoran välille jää suuri jäännöstermi, on 

muuttuja regressiomallin kannalta huono. (Nummenmaa, 2021, 441.) 

 

Regressioanalyysi voidaan tehdä myös useammalla selittävällä muuttujalla. 

Tämä lähestymistapa yleensä parantaa mallin selitysastetta, eli sitä, kuinka 

monta prosenttia muuttujien vaihtelusta pystytään selittämään mallin avulla. 

Taustamuuttujia ei kuitenkaan tule lisätä tilanteissa, jossa mallin selitysaste ei 

nouse niiden lisäämisestä merkittävästi, sillä tarkoituksena on luoda mahdollisim-

man yksinkertainen malli. (Nummenmaa, 2021, 445; 449.) 

 

Muuttujien lisäämiseksi on neljä pääasiallista menetelmää, joista tässä tutkimuk-

sessa käytetään poisto- eli backward-menetelmää. Poistomenetelmä soveltuu 

eksploratiiviseen tutkimukseen, sillä ennakkoon ei voida olla varmoja, mitä muut-

tujia malliin lopulta jää, vaan mallia lähdetään rakentamaan tutkijan ennakkokä-

sitysten perusteella. Malliin asetetaan aluksi kaikki mahdolliset taustamuuttujat, 

joita poistetaan tilanteissa, joissa ne eivät vaikuta mallin selitysasteeseen. Lopul-

liseen malliin jäävät ne muuttujat, jotka lisäävät mallin selitysastetta tilastollisesti 

merkitsevästi. Poistomenetelmä tuottaa aineistoon hyvin sopivia malleja, mutta 

sen käytössä piilee riski teoreettisten perusteiden heikentymisestä. (Nummen-

maa, 2021, 447–448.) 

 

Eri taustamuuttujien vaikutuksia minäpystyvyyden ulottuvuuksiin ja perusopetus-

lain tuntemukseen käsitellään luvussa 5.1. 
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4.3.3 Deskriptiivinen tutkimusmenetelmä 
 

Deskriptiivinen eli kuvaileva lähestymistapa on kvantitatiivisista menetelmistä yk-

sinkertaisin (Burns & Grove, 2012, 49). Se soveltuu sellaisten aihepiirien tutki-

mukseen, joista ei alun alkaen tiedetä vielä paljoa (Metsämuuronen, 2011, 54). 

Deskriptiivinen aineisto kerätään usein kyselylomakkeilla, jonka avulla saadaan 

luotua kuva kiinnostavan populaation mielipiteistä ja kokemuksista (Edmonds & 

Kennedy, 2017), joten deskriptiivisen menetelmän käyttö toiseen tutkimuskysy-

mykseen vastaamiseen tässä tutkimuksessa on perusteltua.  

 

Deskriptiivisessä tutkimuksessa ei ole ennalta määritettyjä hypoteeseja (Metsä-

muuronen, 2011, 55) ja tässäkin tutkimuksessa toisen tutkimuskysymyksen aset-

telu pyrkii ainoastaan kuvaamaan luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia saa-

mistaan valmiuksista kouluväkivaltatilanteissa toimimiseen. Deskriptiivisen tutki-

muksen tavoitteena on luoda pohja tulevalle, monimutkaisempaa tutkimusasetel-

maa vaativalle tutkimukselle herättämällä jatkokysymyksiä käsillä olevasta ai-

heesta (Burns & Grove, 2012, 49). 

 

Deskriptiivisessä tutkimuksessa tutkija ei muokkaa aineistoaan erilaisilla tilastol-

lisilla menetelmillä, vaan ainoastaan raportoi aineistostaan ilmeneviä piirteitä sel-

laisina, kuin ne ovat (Siedlecki, 2020). Raportoinnin apuna käytetään usein tilas-

tollista grafiikkaa, joka pelkistää kyselylomakkeella kerätyn numeerisen datan 

helpommin havainnoitavaan muotoon (Nummenmaa, 2021, 21). Tämän tutkiel-

man toiseen tutkimuskysymykseen vastataan deskriptiivisellä kuvauksella tilas-

tografiikan avulla luvussa 5.2. 

 
 

4.4 Kouluväkivaltatilanteiden minäpystyvyyden mittari 

Jotta ensimmäisen tutkimuskysymykseen tarvittavien summamuuttujien luotetta-

vuutta saatiin parannettua, tarkasteltiin aluksi osien 1 ja 2 väittämiä eksploratiivi-

sella faktorianalyysillä (Siedlecki, 2020). Faktorianalyysin vaatimukset eivät tässä 

tutkimuksessa toteudu täysin, sillä otoskoko (N=78) on liian pieni ja osa muuttu-

jista todettiin normaalisuustarkasteluissa normaalijakaumasta poikkeaviksi. 

Nämä seikat otettiin huomioon faktorianalyysin ekstraktointi- ja rotaatiomenetel-

mien valinnoissa, sekä tulosten tulkinnassa. Nummenmaa (2009, 31; 2021, 658) 
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kuitenkin toteaa, että faktorianalyysin voi huolellisen suunnittelun ja aineiston ke-

ruun toteutuessa tehdä myös pienemmillä aineistoilla ja opinnäytetöiden vaati-

mukset aineiston suuresta koosta eivät ole niin pitäviä, koska kyseessä on tutki-

muksen harjoitus.  

 

Kuten luvussa 4.3 todettiin, vaativat monimutkaisemmat tilastolliset menetelmät 

korrelaatiomatriisien tarkastelua (Goodwin & Leech, 2006, 251; Nummenmaa, 

2009, 396). Faktorianalyysin pohjana toimii havaittujen muuttujien välinen korre-

laatiomatriisi, jonka sopivuutta tarkastellaan Kaiser-Meyer-Olkin- (KMO) sekä 

Bartlettin sfäärisyystesteillä. KMO laskee osittaiskorrelaation ja korrelaation sum-

man välisen suhteen korrelaation välillä. Osittaiskorrelaatio kertoo kahden muut-

tujan välisestä yhteydestä silloin, kun kolmannen muuttujan vaikutus on poistettu 

eli niin sanotusti puhdas korrelaatio kahden muuttujan väliltä. (Metsämuuronen, 

2011, 378; Nummenmaa, 2021, 396.) Osittaiskorrelaation arvon ollessa pieni, 

ovat KMO:n tulokset lähellä arvoa 1. Yli 0.6 KMO:n arvo kertoo korrelaatiomatrii-

sin soveltuvuudesta faktorianalyysiin (Metsämuuronen, 2011, 670). Bartlettin 

sfäärisyystestillä tarkastellaan, eroavatko muuttujat toisistaan. Sen nollahypotee-

sina on, että korrelaatiomatriisin arvot ovat nollia ja muuttujat eroavat toisistaan 

merkitsevästi. Liikaa toisistaan eroavat muuttujat eivät sovellu faktorianalyysin 

tekemiseen, joten Bartlettin testin p-arvon tulee olla tilastollisesti merkitsevä. 

(Metsämuuronen, 2011, 670.) 

 

Korrelaatiomatriisi todettiin sopivaksi eksploratiivisen faktorianalyysin teke-

miseksi (KMO = .801, Bartlettin p<.001). 

 

Aluksi tarkasteltiin osien 1 ja 2 kokonaisdataa. Ominaisarvot antoivat 10 faktorin 

ratkaisun Kaiserin kriteeristöllä, eli ominaisarvo yli 1. Kaiserin kriteeristö on kui-

tenkin todettu huonoksi (Costello & Osborne, 2005), joten heti aluksi valmistau-

duttiin tekemään testejä myös vähemmillä faktoreilla. Koska kyseessä oli eksplo-

ratiivinen tutkimus, oli oletettavaa, että osa väittämistä karsiutuu lopullisesta fak-

toriratkaisusta pois.  

 

Faktorimalleja lähdettiin sovittamaan aluksi ominaisarvojen perusteella valittuun 

faktorimäärään. Faktorianalyysissä on tavoitteena saada mahdollisimman suuri 
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selitysaste mahdollisimman vähillä faktoreilla, joten oli selvää, ettei kymmenen 

faktorin ratkaisu olisi menetelmällisesti mielekäs. Muuttujien tulisi latautua omille 

faktoreilleen erottuvasti enemmän, kuin muille faktoreille, jotta sen voidaan kat-

soa latautuvan juuri tietylle faktorille (Nummenmaa, 2021, 654). Ominaisarvojen 

mukaisessa faktoriratkaisussa osa faktoreista koostui muuttujista, joilla oli tasai-

sesti ristilatauksia muille faktoreille, joten faktoreita vähennettiin aluksi yksi ker-

rallaan. 

 

Voimakkaimmin ristilataavat väittämät poistettiin ja jäljelle jäävistä muuttujista 

luotiin uusi korrelaatiomatriisi. Ominaisarvojen scree-kuvaajasta havaittiin nyt, 

että tasaantuminen alkoi vasta kuudennen faktorin jälkeen, joten lopullista ratkai-

sua lähdettiin hakemaan kuuden faktorin ratkaisulla. Kuuden faktorin ratkaisusta 

poistettiin yhä ristilataavien (esim. Kuinka hyvin tiedät miten: Koulun sisäinen ku-

rinpito ja tuomioistuimen tuomio liittyvät toisiinsa.) väittämien lisäksi väittämiä, 

jota voitiin käsittää yleismaailmallisiksi ja sen vuoksi heikosti opettajaopiskelijoi-

den minäpystyvyyttä kouluväkivaltatilanteissa mittaavina (esim. TOIMINTA TI-

LANTEESSA -- Kuinka hyvin pystyt toimimaan koulussa: Turvallisena aikuisena 

oppilaille). Kaikki lopullisesta faktoriratkaisusta poistetut väittämät ovat liitteessä 

4. Lopullinen valittujen muuttujien korrelaatiomatriisi sai soveltuvuusarvoikseen 

KMO = .847 ja Bartlettin p<.001. 

 

Lopulliseen faktoriratkaisuun jääneet muuttujat olivat teoreettisesti mielekkäitä, 

vaikka niiden suuri lukumäärä pienellä aineistolla heikensikin mallin sopivuutta. 

Osa matalan faktorilatauksen saaneista muuttujista (esim. Kuinka hyvin tiedät mi-

ten: Toimia henkisesti väkivaltaisessa tilanteessa, taulukko 3.) jätettiin osaksi lo-

pullista faktorimallia, jotta summamuuttujat sisältäisivät tasaisesti sekä henkiseen 

ja fyysiseen väkivaltaan liittyviä väittämiä. 

 

Erotteluperiaatteena käytettiin principal axis factoringia (PAF), sillä aineistossa 

oli visuaalisen tarkastelun perusteella useampi vino muuttuja. Fabricarin tutki-

musryhmä (1999) esittää pääasiallisten (engl. principal) metodien käyttöä tilan-

teissa, joissa normaalijakaumaoletus ei toteudu. Costello ja Osborne (2005) tar-
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kentavat maximum likelihood (ML) -erotteluperiaatteen antavan normaalisti ja-

kautuneesta aineistosta tarkimman faktoriratkaisun ja PAF:n olevan sen vastine 

tilanteissa, joissa normaalijakaumaoletus ei toteudu. 

 

PAF:n sijasta Nummenmaa (2021, 659) ehdottaa normaalijakaumasta poik-

keavien aineistojen erotteluperiaatteeksi generalized least squares (GLS) -erot-

teluperiaatetta. PAF:n käyttöä normaalijakaumaoletuksen rikkoutuessa ei kuiten-

kaan tyrmätä suoraan, vaikka sen luotettavuus paraneekin normaalisti jakautu-

neilla aineistoilla. Mallin sopivuuteen liittyvät tunnusluvut (TLI, RMSEA), sekä fak-

toriratkaisun teoreettinen mielekkyys kärsivät GLS-erotteluperiaatteella, joten 

tässä tutkimuksessa pidättäydyttiin PAF-erotteluperiaatteessa. 

 

Muuttujat olivat vinouden ja huipukkuuden ominaisarvoiltaan alle 1 (Lei & Lomax, 

2005), joten ne todettiin kyllin normaalisti jakautuneiksi faktorianalyysiä varten. 

Rotaatiomenetelmänä käytettiin vinorotaatio Promaxia. Vinorotaatiomenetelmät 

sallivat faktorien väliset korrelaatiot ja ovat siten yleinen valinta ihmistieteissä, 

jossa tarkastelun alla ovat usein käyttäytymiseen liittyvät ominaisuudet. Varima-

xin kaltainen suorakulmainen rotaatiomenetelmä tuottaisi ihmistieteissä tuloksia, 

joissa menetetään tärkeää informaatiota, sillä muuttujien välinen korrelaatio on 

estetty. Mikäli faktorien välillä ei olisi lainkaan korrelaatiota, tuottaisivat vino- ja 

suorakulmainen rotaatio toisiaan vastaavat tulokset. (Costello & Osborne, 2005.) 

 

Aineistosta erotettiin kuusi faktoria, jotka selittivät kokonaisvaihtelusta 73 % ja 

nimettiin teoriaan (Bandura, 2006; Chesney ym., 2006; Skaalvik & Skaalvik, 

2007) pohjautuen tilanteissa toimimisen minäpystyvyydeksi (fakt 1. 16 %), huol-

tajien kanssa toimimisen minäpystyvyydeksi (fakt 2. 17 %), perusopetuslain tun-

temukseksi (fakt 3. 16 %), moniammatillisessa yhteistyössä toimimisen minä-

pystyvyydeksi (fakt 4. 9 %), erilaisissa oppimisympäristöissä toimimisen minä-

pystyvyydeksi (fakt 5. 9 %) sekä tilanteiden jälkeen toimimisen minäpystyvyy-

deksi (fakt 6. 7 %). Minäpystyvyyden käsite liittyy kaikkiin faktoreihin perusope-

tuslain tuntemuksen faktoria lukuun ottamatta, joten käsitteen toisto on jätetty 

tästä alkaen tekemättä viitatessa faktoreihin. 
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Faktorit, niiden lataukset väittämineen ja kommunaliteetit on esitetty taulukoissa 

3.–5. Kyselylomake osaväittämineen on liitteessä 1. Liitetiedoston muotoilu on 

lomakkeen alkuperäisessä muodossa, jossa osia nimitettiin osioiksi.  

 

Taulukko 3. Faktorien 1 ja 2 lataukset sekä kommunaliteetit 

 

  

         Faktorilataukset

      fakt 1      fakt 2            h²

Tilanteissa toimiminen

Rauhallisesti ja tehokkaasti fyysisesti väkivaltaisessa tilanteessa. 0.869 0.791

Puuttumaan fyysisesti väkivaltaisiin tilanteisiin. 0.857 0.724

Rauhallisesti ja tehokkaasti henkisesti väkivaltaisessa tilanteessa. 0.809 0.806

Kohtaamaan fyysisesti väkivaltaisia tilanteita. 0.794 0.772

Ennaltaehkäisemään fyysisesti väkivaltaisia tilanteita. 0.775 0.670

Yhteyshenkilönä kouluväkivallan eri osapuolten välillä. 0.749 0.672

Puuttumaan henkisesti väkivaltaisiin tilanteisiin. 0.676 0.648

Toimia fyysisesti väkivaltaisessa tilanteessa. 0.625 0.666

Kohtaamaan henkisesti väkivaltaisia tilanteita. 0.580 0.601

Tukihenkilönä kollegalle tilanteen kärjistyessä. 0.540 0.535

Ennaltaehkäisemään henkisesti väkivaltaisia tilanteita. 0.532 0.545

Toimia henkisesti väkivaltaisessa tilanteessa. 0.453 0.673

Huoltajien kanssa toimiminen

Ottamaan yhteyttä fyysisesti väkivaltaisen tilanteen uhrin huoltajiin. 1.035 0.957

Tapaamaan henkisen väkivallan uhrin huoltajat. 0.997 0.927

Tapaamaan fyysisen väkivallan uhrin huoltajat. 0.992 0.921

Ottamaan yhteyttä henkisesti väkivaltaisen tilanteen uhrin huoltajiin. 0.986 0.925

Ottamaan yhteyttä fyysisesti väkivaltaisen tilanteen aiheuttaneen oppilaan huoltajiin. 0.945 0.895

Tapaamaan fyysisesti väkivaltaisen tilanteen aiheuttaneen oppilaan huoltajat. 0.896 0.878

Ottamaan yhteyttä henkisesti väkivaltaisen tilanteen aiheuttaneen oppilaan huoltajiin. 0.854 0.884

Tapaamaan henkisesti väkivaltaisen tilanteen aiheuttaneen oppilaan huoltajat. 0.837 0.904
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Taulukko 4. Faktorien 3 ja 4 lataukset ja kommunaliteetit 

 

 
Taulukko 5. Faktorien 5 ja 6 lataukset ja kommunaliteetit 

 

 

Kouluväkivaltatilanteisiin liittyvien minäpystyvyyden ulottuvuuksien voidaan tul-

kita kuuluvan sopeutumisen (engl. coping, fakt 1., fakt 6.), positiivisen ilmapiirin 

luomisen (fakt 5.) ja yhteistyön (engl. co-operating, fakt 2., fakt 4.) minäpystyvyy-

den ulottuvuuksien alle. Skaalvik ja Skaalvik (2010) eivät erottele yhteistyön mi-

näpystyvyydessä huoltajien ja moniammatillisen yhteistyön minäpystyvyyksiä toi-

sistaan, mutta kuten taulukoista 3. ja 4. voidaan havaita, erottuivat ne tässä tut-

kimuksessa omiksi faktoreikseen.  Kuviossa 1. esitetyistä minäpystyvyyden ulot-

tuvuuksista kurinpidollinen minäpystyvyys jäi tässä tutkimuksessa havaittujen 

ulottuvuuksien ulkopuolelle, sillä kouluväkivaltatilanteissa toimiminen ei varsinai-

         Faktorilataukset

      fakt 3       fakt 4            h²

Perusopetuslain tuntemus

Oppilaan koulupäivän voi keskeyttää. 0.878 0.768

Millaisia voimakeinoja on sallittua käyttää oppilaan poistamiseksi. 0.832 0.836

Oppilaan poistamiseksi on sallittua käyttää voimakeinoja. 0.812 0.722

Kenellä on oikeus käyttää voimakeinoja oppilaan poistamiseksi. 0.762 0.804

Oppilas voidaan erottaa määräaikaisesti. 0.757 0.538

Oppilas voidaan poistaa luokkahuoneesta vastoin tämän tahtoa. 0.739 0.697

Oppilaan voi jättää jälki-istuntoon. 0.726 0.736

Mitkä seikat tulee ottaa huomioon voimakeinoja käytettäessä. 0.689 0.749

Oppilaalle määrätään kasvatuskeskustelu. 0.668 0.586

Oppilaalta otetut esineet palautetaan huoltajalle. 0.579 0.523

Oppilaalta otetut esineet palautetaan oppilaalle. 0.526 0.596

Oppilaalta otetut esineet luovutetaan poliisille. 0.492 0.536

Moniammatillisessa yhteistyössä toimiminen

Koulupsykologin kanssa. 0.942 0.865

Lastensuojelun kanssa. 0.877 0.747

Terveydenhoitajan kanssa. 0.872 0.769

Koulukuraattorin kanssa. 0.825 0.781

Poliisin kanssa. 0.622 0.629

Toimimaan tukihenkilönä kollegalle, joka on joutunut väkivallan kohteeksi. 0.463 0.421

         Faktorilataukset

      fakt 5       fakt 6            h²

Erilaisissa oppimisympäristöissä toimiminen

Ruokalassa. 0.865 0.900

Käytävillä. 0.698 0.740

Pihalla. 0.663 0.736

Luokassa. 0.612 0.669

Tilanteiden jälkeen toimiminen

Kohtaamaan fyysisesti väkivaltaisen tilanteen aiheuttaneen oppilaan. 0.740 0.760

Kohtaamaan sinuun fyysistä väkivaltaa kohdistaneen oppilaan. 0.737 0.831

Kohtaamaan sinuun henkistä väkivaltaa kohdistaneen oppilaan. 0.663 0.742

Kohtaamaan henkisesti väkivaltaisen tilanteen aiheuttaneen oppilaan. 0.655 0.752

Hakemaan tukea, mikäli itse joudut väkivaltatilanteen kohteeksi. 0.588 0.425
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sesti ole kurinpidollinen toimenpide (Perusopetuslaki 36 § 1. momentti). Kurinpi-

toon liittyvät kysymykset latautuivat kaikki perusopetuslain tuntemuksen fakto-

rille.  

 

Perusopetuslain tuntemuksen faktori (fakt 3.) mittaa luokanopettajaopiskelijoiden 

tietotaitoa kouluväkivaltatilanteissa toimimisen minäpystyvyysulottuvuuksien si-

jasta. Spesifeissä opettajan minäpystyvyyttä kartoittavissa tutkimuksissa (esim. 

Palmer, 2011) tietämyksen käsiteltävästä aiheesta uskotaan olevan lähde minä-

pystyvyydelle. Tietotaidon vaikutuksista esimerkiksi osaamiskokemusten laatuun 

ja määrään ei olla yksimielisiä (Wyatt, 2014), mutta tietämys ja uskomukset tulisi 

ottaa minäpystyvyyden ymmärryksen parantamiseksi huomioon sitä mitattaessa 

(Fives & Alexander, 2004).  

 

Taulukoissa 3.–5. ilmoitetut kommunaliteetit, eli latauksen neliöiden summat (h2) 

ilmaisevat, kuinka monta prosenttia muuttujan varianssista faktori selittää. Voi-

makkaammat kommunaliteetit ovat lähempänä arvoa 1 ja alle 0.3 kommunalitee-

tit ovat analyysin kannalta turhia pitää mukana, sillä ne voivat pahimmillaan se-

koittaa tutkimuksen tulkintoja. (Metsämuuronen, 2011, 554; 669.)  

 

Jokainen muuttuja latautuu kaikille faktoreille, mutta faktorianalyysin tuloksia tul-

kittaessa itseisarvoltaan selvästi suurempien latausten katsotaan kuuluvan tiet-

tyyn faktoriin (Nummenmaa, 2021, 654). Suuren faktorilatauksen rajana pidetään 

tässä tutkimuksessa Tabachnickin ja Fidellin (2001, 646) määrittämää 0.32 rajaa. 

Mikäli muuttuja latautuu useammalle faktorille yli tämän rajan, puhutaan ristiinla-

tauksesta (Costello & Osborne, 2005).  

 

Ainoastaan muuttuja ”Kuinka hyvin tiedät miten: Toimia fyysisesti väkivaltaisessa 

tilanteessa.” latautui ristiin toiselle faktorille yli 0.32, mutta koska muuttujan lataus 

faktorille 1 oli selkeästi suurempi, jätettiin se osaksi faktoria 1 (Nummenmaa, 

2021, 654). Toinen faktori, jolle muuttuja latautui, oli perusopetuslain tietämyksen 

faktori. Vahvan tiedollisen pohjan voidaan olettaa edesauttavan varmuutta toimia 

oikein fyysisesti väkivaltaisessa tilanteessa, joten muuttujan ristilatautuminen ei 

ole teorian valossa poikkeavaa (Hurme & Kyllönen, 2014, 46; Wyatt, 2014). 
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Mallin sopivuutta aineistoon tarkastellaan Tucker-Lewis Indexillä (TLI) sekä ne-

liöllisen keskiarvon arviointivirheellä (engl. root mean square error of approxima-

tion, RMSEA). TLI:n avulla tarkastellaan mallin yleistä riittävyyttä suhteuttamalla 

mitään mittaamattoman nollamallin teoreettiseen malliin. Riittävän mallin nyrkki-

sääntö on TLI >.90. (Metsämuuronen, 2011, 1462.) Tämän aineiston TLI oli .737, 

eli mallin ei voida katsoa sopivan aineistoon riittävän hyvin.  

 

RMSEA:n tulos vahvistaa TLI:n tulosta mallin sopimattomuudesta. Riittävän 

RMSEA:n arvo on <.007 ja yli 0.1 arvon saavat mallit tulisi hylätä (Metsä-

muuronen, 2011, 1462–1463). Tämän tutkimuksen malli jäi hienoisesti alle 0.1 

arvon (.093), joten mallin kehittämistä ja testaamista suuremmilla aineistoilla tu-

lee tämänkin tuloksen valossa jatkaa. RMSEA vertaa teoreettista mallia täydelli-

seen malliin (Metsämuuronen, 2011, 1462). 

 

RMSEA:n ja TLI:n heikkojen tulosten voidaan katsoa johtuvan suuresta muuttu-

jien määrästä pienellä aineistolla. Jatkoanalyysejä varten faktorianalyysin tulok-

sesta syntyneiden muuttujajoukkojen pohjalta luotiin summamuuttujia (Metsä-

muuronen, 2011, 671). Summamuuttujien reliabiliteettitarkasteluissa huomattiin 

niiden sisäisen konsistenssin olevan kiitettävä (Dunn, ym., 2014), joten lineaari-

nen regressioanalyysi voitiin suorittaa mallin sopimattomuudesta huolimatta. Li-

neaarisen regressioanalyysin tulokset on raportoitu luvussa 5.1. 

 

Faktorilatausten mukaiset keskiarvosummamuuttujat reliabiliteettikertoimineen 

on raportoitu taulukossa 6. Vakiintunutta tutkimuskonvention tapaa raportoida 

Cronbachin alfa ainoana reliabiliteetin ja sisäisen konsistenssin mittarina on ky-

seenalaistettu laajasti (esim. Sijtsma, 2009; Peters, 2013; McNeish, 2018), sen 

tehdessä aineistosta epärealistisia oletuksia, joten tässä tutkimuksessa raportoi-

daan luotettavuuden parantamiseksi Cronbachin alfan lisäksi McDonaldin 

omega. 
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Taulukko 6. Faktorilatausten mukaiset keskiarvosummamuuttujat ja niiden reliabiliteetti-
kertoimet 

 

  

Muuttuja (Väittämien lukumäärä) keskiarvo keskihajonta vinous huipukkuus α ω

Tilanteissa toimiminen (12) 6,3 1,7 -0,2 -0,5 0.95 0.95

Huoltajien kanssa toimiminen (8) 7,5 1,8 -1,1 1,2 0.98 0.98

Perusopetuslain tuntemus (12) 3,5 2,0 0,6 0,2 0.94 0.94

Moniammatillisessa yhteistyössä toimiminen (6) 6,0 1,9 -0,2 -0,4 0.91 0.91

Erilaisissa oppimisympäristöissä toimiminen (4) 6,2 1,7 -0,4 -0,5 0.93 0.93

Tilanteiden jälkeen toimiminen (5) 7,0 1,9 -0,5 0,1 0.92 0.91
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5 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastattiin luvussa 4.4 esitetyn faktoriana-

lyysin pohjalta luotujen summamuuttujien ja taustamuuttujien välisellä lineaari-

sella regressioanalyysillä. Luokanopettajaopiskelijoiden minäpystyvyyteen koulu-

väkivaltatilanteissa vaikuttavat tekijät on esitetty kuviossa 3., sekä tarkemmin lu-

vussa 5.1.  

 

Toiseen tutkimuskysymykseen vastattiin deskriptiivisellä kuvauksella luokan-

opettajaopiskelijoiden koetuista valmiuksista toimia kouluväkivaltatilanteissa. Tu-

lokset toiseen tutkimuskysymykseen on esitetty luvussa 5.2. 

 

5.1 Luokanopettajaopiskelijoiden minäpystyvyyteen kouluväkivaltatilan-

teissa vaikuttavat tekijät 

 

Kahden muuttujan välisen yhteyden voimakkuutta voidaan tarkastella korrelaa-

tiokertoimen avulla (Nummenmaa, 2021, 358; 439). Luvussa 4.3 käsiteltiin kor-

relaatiokertoimien tarkastelun riskejä sen ollessa harhaanjohtava ja liian yksin-

kertainen tapa tarkastella muuttujien välisiä yhteyksiä siitäkin huolimatta, että se 

on useille tilastollisille menetelmille olennainen alkutarkastelun vaihe (Nummen-

maa, 2021, 653.)  

 

Eksploratiivisen faktorianalyysin pohjalta luotujen summamuuttujien sekä tausta-

muuttujien väliset Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimet ovat liitteessä 5 ja 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimet ovat liitteessä 6. Pearsonin tulomo-

menttikorrelaatiokertoimen laskeminen edellyttää vähintään välimatka-asteikolli-

sia muuttujia, jotka ovat normaalisti jakautuneita (Nummenmaa, 2021, 387). Fak-

torin 2 pohjalta luotu summamuuttuja ”Huoltajien kanssa toimiminen” on sekä vi-

nous- että huipukkuuskertoimen ominaisarvoltaan yli 1 (taulukko 6.), joten se ei 

ole kyllin normaalisti jakautunut (Lei & Lomax, 2005). Summamuuttujien välisten 

yhteyksien alkutarkastelun luotettavuuden parantamiseksi tarkasteltiin lisäksi 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa, joka ei ole yhtä herkkä normaalija-
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kaumaoletukselle (Nummenmaa, 2021 392–393). Korrelaatiokertoimia tarkastel-

lessa havaitaan yhteyksien suuruusluokan ja suunnan olevan samankaltaisia 

sekä Pearsonin että Spearmanin menetelmällä (liite 5; liite 6).  

 

Korrelaatiokerrointen tarkastelu ei kuitenkaan mahdollista muuttujien mittaustu-

losten ennustamista toisten muuttujien avulla, vaan ennustamiseen tarvitaan reg-

ressiomenetelmiä (Nummenmaa, 2021, 439–440). Tässä tutkimuksessa minä-

pystyvyyttä kouluväkivaltatilanteissa selittäviä tekijöitä selvitettiin tarkastelemalla 

taustamuuttujien ja summamuuttujien välistä lineaarista regressiota. Tausta-

muuttujia olivat opiskelijoiden sukupuoli, ikä, opintovuosi sekä työkokemus. Työ-

kokemusta mitattiin kysymällä opiskelijoiden opetusalan työkokemus ennen yli-

opisto-opintoja, sijaistamiskokemuksen määrä opintojen aikana, sekä suoritetut 

opetusharjoittelut4. Kysyttyjen taustamuuttujien lisäksi perusopetuslain tunte-

musta mittaava summamuuttuja käsitettiin minäpystyvyyteen vaikuttavana taus-

tatekijänä, sillä esimerkiksi lakiosaamisen kaltaisen tilanteelle oleellisen tiedolli-

sen osaamisen on havaittu vaikuttavan yleisesti minäpystyvyyteen ja opetustyö-

hön esimerkiksi inkluusiokontekstissa (Fives & Alexander, 2004; Yada ym., 

2019). Erityisesti työkokemuksen ja opintovuoden voitiin katsoa olevan luvussa 

2.2.3 esitettyihin minäpystyvyyden lähtötekijöihin vaikuttavia taustatekijöitä. 

 

Aluksi tarkasteltiin muiden taustamuuttujien vaikutusta perusopetuslain tunte-

muksen summamuuttujaan. Visuaalisessa tarkastelussa havaittiin yksi vieras ha-

vainto (engl. outlier), joka poistettiin lineaarisista regressioanalyyseistä. Regres-

sioanalyysissä hyödynnettävän aineiston koko oli siten 77 opiskelijaa.  

 

Ainoastaan työkokemuksella oli tilastollisesti merkitsevä yhteys perusopetuslain 

tuntemukseen, joten mallista poistettiin muut taustamuuttujat. Malli sopi aineis-

 
4 Opetusharjoitteluista saatu työkokemus muutettiin siten, että orientoivasta harjoittelusta työko-
kemusta kertyi kolme viikkoa, monialaisesta harjoittelusta seitsemän viikkoa ja maisteriharjoitte-
lusta viisi viikkoa. Kaikki työkokemus muunnettiin aluksi viikoiksi, sillä opetusharjoitteluiden ulko-
puolinen työkokemus oli kysytty kuukausina. Tämän jälkeen työkokemuskysymyksistä laskettiin 
kullekin opiskelijalle summa, joka jaettiin neljällä, jotta analyysejä varten työkokemusta mitattiin 
suunnilleen työkokemuksen kertymänä kuukausissa. 
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toon, F(1.75)=40.19, p<.001 ja sen selitysaste oli kohtuullinen R²=0.34. Jäännös-

termin tarkastelussa havaittiin lievää poikkeamaa normaalijakaumasta, joten mal-

lia tulisi parantaa vielä.  

 

Tilanteissa toimimiseen tilastollisesti merkitsevästi vaikuttivat vastaajan ikä sekä 

opintovuosi. Taustamuuttujien ohella malliin lisättiin perusopetuslain tuntemus. 

Malli sopi aineistoon, F(3.73)=16.56, p<.001 ja sen selitysaste oli kohtuullinen 

R²=0.38. Mallin selittäjistä perusopetuslain tuntemus (B=.51) sekä vastaajan ikä 

(B=.20) ennustivat positiivisesti tilanteissa toimimista. Vastaajan opintovuosi (B=-

.29) ennusti tilanteissa toimimista negatiivisesti.  

 

Vastaajien opintovuoden negatiivisen vaikutuksen voidaan tulkita olevan epärea-

listisen optimismin (engl. unrealistic optimism) tulosta (Weinstein, 1988). Epärea-

listisella optimismilla viitataan tilanteeseen, jossa muiden kokemien vaikeuksien 

ei uskota tapahtuvan itselle. Minäpystyvyyden näkökulmasta tämä voidaan käsit-

tää korkeampana minäpystyvyyden tasona, kuin taustamuuttujien perusteella 

voitaisiin olettaa (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007). Vaikuttaa siltä, että 

luokanopettajakoulutuksen tuomat tiedot ja taidot lisäävät luokanopettajaopiske-

lijoiden realismia tulevaa työnkuvaa ajatellen ja laskien siten minäpystyvyyden 

tasoa.  

 

Selittävien muuttujien multikollinearisuutta tarkasteltiin varianssin inflaatiofaktorin 

(VIF) avulla. Arvon 10 ylittävät VIF-arvot katsotaan usein ilmentävät multikolline-

aarisuutta (Senaviratna & Cooray, 2019). Selittävien muuttujien VIF-arvo oli alle 

10 ja jäännöstermi noudatti likimain normaalijakaumaa, joten malli todettiin ai-

neistoon sopivaksi (Nummenmaa, 2021, 459). 

 

Huoltajien kanssa toimimiseen vaikutti perusopetuslain tuntemus sekä vastaajan 

opintovuosi. Malli sopi aineistoon F(2.74)=10.14, p<.001, mutta selitysaste jäi 

maltilliseksi R²=0.19. Jäännöstermin tarkastelussa oli havaittavissa poikkeamaa 

normaalijakaumasta, joten malli kaipaa parannuksia.  Perusopetuslain tuntemus 

(B=.42) ennusti huoltajien kanssa toimimista positiivisesti ja vastaajan opiskelu-

vuosi (B=-.28) negatiivisesti. Kummankin selittävän muuttuja VIF-arvo oli alle 10. 
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Skaalvik & Skaalvik (2010) havaitsivat opettajan minäpystyvyyden olevan yhtey-

dessä huoltajien kanssa toimimiseen ja tämän tuloksen voidaan nähdä tukevan 

heidän löydöksiään lakitiedon tuodessa opettajalle varmuutta oman toimintansa 

oikeasta suunnasta vahvistaen siten luottamusta huoltajien kanssa toimimisessa. 

Epärealistisen optimismin (Weinstein, 1988) vaikutukset opintovuoden laskiessa 

minäpystyvyyttä voidaan havaita myös tässä ulottuvuudessa. 

 

Moniammatillisessa yhteistyössä toimimiseen vaikutti ainoastaan perusopetus-

lain tuntemus. Malli sopi aineistoon F(1.75)=52.91 ja sen selitysaste oli kohtuulli-

nen R²=.41. Jäännöstermi noudatti likimain normaalijakaumaa.  

 

Taustamuuttujista ainoastaan työkokemus vaikutti erilaisissa oppimisympäris-

töissä toimimiseen tilastollisesti merkitsevästi. Kun työkokemusta ja perusope-

tuslain tuntemusta mallinnettiin erilaisissa oppimisympäristöissä toimimisen selit-

tävinä tekijöinä, työkokemus heikensi mallin selitysastetta. Siispä malliin jäi aino-

astaan perusopetuslain tuntemus F(1.75)=39.89 kohtuullisella selitysasteella 

R²=0.33. Erilaisissa oppimisympäristöissä toimimiseen liittyvät kysymykset kos-

kivat tässä tutkimuksessa ainoastaan tilanteen rauhoittamiseen liittyvää minä-

pystyvyyttä. Jäännöstermissä oli havaittavissa huipukkuutta, mutta se noudatti 

likimain normaalijakaumaa.  

 

Tilanteiden jälkeen toimimiseen tilastollisesti merkitsevästi vaikuttavia tausta-

muuttujia olivat vastaajan ikä, sekä opintovuosi. Malliin lisättiin perusopetuslain 

tuntemus F(3.73)=11.35 kohtuullisella selitysasteella R²=0.29. Perusopetuslain 

tuntemus (B=.43), sekä vastaajan ikä (B=.17) ennustivat tilanteiden jälkeen toi-

mimista positiivisesti ja opintovuosi (B=-.33) negatiivisesti. Jäännöstermi noudatti 

likimain normaalijakaumaa ja selittävien muuttujien VIF-arvot olivat alle 10, joten 

malli todettiin sopivaksi.  

 

Kaikkiin kouluväkivaltatilanteissa toimimisen minäpystyvyysulottuvuuksiin vai-

kutti perusopetuslain tuntemus. Kokonaiskuva luokanopettajaopiskelijoiden mi-



 

50 
 

näpystyvyyden muodostumisesta tässä tutkimuksessa on esitetty kuviossa 3. Su-

kupuolen taustamuuttuja on jätetty kuvion 3 ulkopuolelle, sillä sukupuolella ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää yhteyttä summamuuttujiin.  

 

Vastaavanlainen tietämyksen ja minäpystyvyyden välinen yhteys on havaittu in-

kluusiokontekstissa (Yada, ym., 2019), jossa inkluusioon liittyvä koulutus ja laki-

tietämys nosti opettajien minäpystyvyyttä. Työkokemus toimi selittävänä tekijänä 

perusopetuslain tuntemukselle, joten sen vaikutukset minäpystyvyyteen kouluvä-

kivaltatilanteissa olivat välillisiä. Luokanopettajaopiskelijoiden arvio opintojen ai-

kana saadusta lakiosaamisesta kouluväkivaltakontekstissa on selitetty luvussa 

5.2. 

 

Kuvio 3 Luokanopettajaopiskelijan minäpystyvyys kouluväkivaltatilanteissa 
 

5.2 Luokanopettajaopiskelijoiden kokemat valmiudet kouluväkivaltatilan-

teissa toimimiselle 

Toisessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin deskriptiivisten väittämien avulla luo-

kanopettajaopiskelijoiden koettuja valmiuksia kouluväkivaltatilanteissa toimimi-

sesta. Tarkastelun kohteena olivat yleinen toimintavalmius kouluväkivaltatilan-

teissa, kokemukset sijaistaessa eri kouluissa ja yliopisto-opintojen tarjoamat val-

miudet teoriaopinnoissa sekä opetusharjoitteluissa. Yleisen toiminnan ja sijaisuu-

den tuomien kokemusten vastauksissa hyödynnettiin koko aineistoa (N=78).  
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Kuvio 4. Opiskelijoiden vastausprosentit yleisesti toimintaa kouluväkivaltatilanteissa mi-
tanneisiin väittämiin (N=78) 
 

Noin 40 % opiskelijoista koki ymmärtävänsä koulussa väkivaltaisia tilanteita ai-

heuttavia tekijöitä hyvin tai paremmin, kuin hyvin (kuvio 4.). Hurme ja Kyllönen 

(2014, 50) toteavat sijaisten ja harjoittelijoiden asianmukaisen perehdyttämisen 

lisäävän koulujen turvallisuutta, mutta ilmeisen usein tämä ei kuitenkaan sijaisten 

kohdalla toteudu, sillä lähes viidesosa opiskelijoista kertoo, ettei tunne sijaistus-

koulujensa työturvallisuuskäytänteitä lainkaan. Suurin osa opiskelijoista olisi kui-

tenkin valmis puuttumaan väkivaltatilanteeseen sen sattuessa koulussa, vaikka 

pelkoa ilman tukea jäämisestä esiintyykin osalla opiskelijoista. 
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Kuvio 5. Opiskelijoiden vastausprosentit sijaistamista koskeviin väittämiin (N=78) 
 

Yli viidesosa opiskelijoista koki, ettei sijaistaessa ollut annettu lainkaan tukea 

kouluväkivaltatilanteiden käsittelemiseksi tai välineitä niiden ennaltaehkäise-

miseksi (kuvio 5.). Suurimmalla osalla sijaistuksien aikana kouluväkivaltatilantei-

siin liittyvät valmiudet ja käsittely jäivät alle keskinkertaisen tason. Kyselyyn vas-

tanneista opiskelijoista suurin osa oli kohdannut oppilaiden välistä fyysistä (83 %) 

tai henkistä (87 %) väkivaltaa työelämässä, joten kouluväkivaltaan liittyvien toi-

mintamallien läpikäymiselle vaikuttaisi olevan tarvetta myös sijaisten kohdalla. 

Suurin osa opiskelijoista (68 % fyysinen, 47 % henkinen) kuitenkin raportoi, ettei 

ollut joutunut kertaakaan oppilaan väkivallan kohteeksi. En osaa sanoa -vastaus-

ten lukumäärästä osa selittyy niillä opiskelijoilla, joilla ei ollut vielä lainkaan työ-

kokemusta.  

Kysymyksissä, jotka koskivat yliopisto-opintojen tuomia valmiuksia kouluväkival-

tatilanteissa toimimista, eroteltiin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden vastaukset 

analyysin ulkopuolelle, sillä oppimisen ja hyvinvoinnin tuki -kurssi on suositeltua 
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suorittaa toisen opintovuoden keväällä (Helsingin yliopisto, 2021). Vastaajia yli-

opisto-opintojen tarjoamiin valmiuksiin jäi (N=65).  

Tämän tutkimuksen kannalta merkitykselliset oppimisen ja hyvinvoinnin tuen 

kurssin osaamistavoitteet, sekä sisältö olivat keväällä 2021 seuraavanlaiset:  

 

Opintojakson suositettuaan opiskelijalla on perustiedot 

• toimia kiusaamisen ja syrjäyttävän toiminnan tunnistamiseksi ja ehkäise-

miksi,  

• monialaisesta yhteistyöstä oppimisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistä-

miseksi  

Opintojaksolla käsitellään 

• oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen oikeudellista normiperustaisuutta 
(esim. lait, säädökset) 

• oppimisen ja hyvinvoinnin moninaisuuteen liittyviä teemoja (mm. kehityk-
selliset häiriöt, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudet, matemaattiset 
oppimisvaikeudet, tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen häiriöt, psyyk-
kinen hyvinvointi), 

• vuorovaikutuksen ja emootioiden merkitystä oppimisessa ja hyvinvoin-
nissa, 

• syrjiviä normeja ja kiusaamisen ehkäisemistä yhdenvertaisen ja turvallisen 
oppimisympäristön edistämiseksi 

• ympäristön ja toimintakulttuurien muokkaamisen mahdollisuuksia ja mer-
kitystä oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. (Helsingin yliopisto, 
2021.) 

Kouluväkivaltatilanteissa toimimisen voidaan katsoa lukeutuvan kiusaamisen ja 

syrjäyttävän toiminnan tunnistamisen ja ennaltaehkäisemisen tavoitteen alle, 

vaikka kiusaaminen on määritelmänsä mukaan (Salmivalli, 2005, 43; Kiilakoski, 

2009, 34–35) toistuvaa ja kouluväkivallaksi lasketaan yksittäisetkin tapaukset. 

Syrjivänä toimintana voidaan pitää kiusaamiseen ja kouluväkivaltaan liittyviä piir-

teitä, jossa niiden kohteesta muodostuu teon objekti tämän joutuessa kokemaan 

asioita vasten tahtoaan (Keane, 2002, 37; Kiilakoski, 2009, 33; 36). Yliopisto-

opinnoissa saatujen valmiuksien osuudet on esitetty kuviossa 6. 
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Kuvio 6. Opiskelijoiden vastausprosentit yliopisto-opintoja koskeviin väittämiin (N=65) 
 

Ainoastaan vajaa 5 % vastanneista koki saaneensa keskinkertaisesti välineitä 

kouluväkivaltatilanteiden käsittelemiseksi. Kouluväkivallan ennaltaehkäisyyn va-

jaa 10 % opiskelijoista koki saaneensa välineitä hyvin tai kiitettävästi. Kuitenkin 

valtaosa opiskelijoista koki sekä kouluväkivaltatilanteiden käsittelyn että ennalta-

ehkäisyn välineiden jääneen yliopisto-opinnoissa heikolle tasolle. Yli viidesosa 

opiskelijoista koki, ettei ollut saanut lainkaan välineitä kouluväkivaltatilanteiden 

ennaltaehkäisemiseksi tai käsittelemiseksi. Lindforsin ja Somerkosken (2016) 

turvallisuusosaamisen kartoituksessa havaittiin turvallisuusosaamisen olevan 

hajanaista ja teoriapainottunutta ja tämän tutkimuksen tulos vahvistaa heidän löy-

döksiään. Turvallisuusosaamiseen keskeisesti liittyvä perusopetuslain tuntemus 

jäi niin ikään vähälle tuntemukselle yli 30 % opiskelijoista kokiessa, ettei koulu-

väkivaltatilanteita koskevaa lainsäädäntöä ollut käsitelty luokanopettajakoulutuk-

sessa lainkaan. Perusopetuslain tuntemus havaittiin tässä tutkimuksessa keskei-

simmäksi kouluväkivaltatilanteiden minäpystyvyyden ulottuvuuksiin vaikuttavaksi 
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tekijäksi, joten opiskelijoiden lakiosaamiseen olisi syytä kiinnittää huomiota suo-

malaisten koulujen turvallisuuskulttuurin parantamiseksi.  

Opetusharjoitteluissa saatuja valmiuksia koskevien kysymysten tarkastelusta ra-

jattiin ulkopuolelle ne opiskelijat, jotka eivät olleet suorittaneet lainkaan opetus-

harjoitteluja. Tarkasteluun jäi 53 opiskelijaa (kuvio 7.). 

 

Kuvio 7. Opiskelijoiden vastausprosentit opetusharjoittelua koskeviin väittämiin (N=53) 
 

Opetusharjoittelun merkitystä luokanopettajaopiskelijoiden minäpystyvyyden ke-

hittymiselle on korostettu tutkimuksissa (Mulholland & Wallace, 2001; Klassen & 

Durksen, 2014). Suurin osa opiskelijoista koki, ettei kouluväkivaltaan liittyviä tee-

moja käsitelty, kuin korkeintaan heikosti opetusharjoitteluiden aikana. Tulos saat-

taa heijastella opetustyön reaktiivista toimintaa haastavien tilanteiden selvittä-

miseksi (Jauhiainen, ym., 2021), asiasta ei ole keskusteltu, koska se ei ole tullut 

aiheelliseksi. Opetusharjoitteluiden yleisiä turvallisuuteen liittyviä sisältöjä olisi 

myös syytä kartoittaa, sillä esimerkiksi poistumisharjoituksen sattuessa harjoitte-

lijat eivät aina tiedä oikeaa kokoontumispaikkaa.  
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6 Yhteenveto 
 

Tämän tutkimuksen ensimmäinen tutkimuskysymys oli ”Mitkä tekijät vaikuttavat 

luokanopettajaopiskelijoiden minäpystyvyyteen kouluväkivaltatilanteissa?” Vai-

kuttavia tekijöitä arvioitiin eksploratiivisen faktorianalyysin ja teorian perusteella 

muodostuneiden minäpystyvyysulottuvuuksien summamuuttujien ja taustamuut-

tujien, sekä perusopetuslain tuntemuksen summamuuttujan välisillä lineaarisilla 

regressioanalyyseillä.  

 

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa ja minäpystyvyyden lähtötekijöitä käsittelevän 

teoriakirjallisuuden valossa luotu oletus työkokemuksen vaikutuksista luokan-

opettajaopiskelijoiden minäpystyvyyteen kouluväkivaltatilanteissa ei toteutunut 

suoraan, sillä työkokemuksen vaikutusten minäpystyvyyteen havaittiin olevan vä-

lillisiä. Luokanopettajaopiskelijoiden työkokemuksen määrä vaikuttaa perusope-

tuslain tuntemukseen, joka toimii merkittävimpänä kouluväkivaltatilanteiden mi-

näpystyvyyttä ennustavana tekijänä. Perusopetuslain tuntemus vaikuttaa kaikkiin 

eksploratiivisen faktorianalyysin ja teorian perusteella aineistosta muodostettui-

hin minäpystyvyyden ulottuvuuksiin tilastollisesti merkitsevästi. 

 

Perusopetuslain tuntemuksen lisäksi vastaajan ikä sekä opintovuosi ovat tilastol-

lisesti merkitsevästi yhteydessä tilanteissa toimimiseen (fakt 1) ja tilanteiden jäl-

keen toimimiseen (fakt 6). Pelkkä opintovuosi vaikuttaa tilastollisesti merkitse-

västi perusopetuslain tuntemuksen ohella huoltajien kanssa toimimiseen. 

 

Opintovuoden vaikutukset ovat negatiivisia kaikissa siihen tilastollisesti merkitse-

vässä yhteydessä olevissa kouluväkivaltatilanteiden minäpystyvyyden ulottu-

vuuksissa. Opintovuoden negatiivinen yhteys antaa alempien vuosikurssien opis-

kelijoista epärealistisen optimismin (Weinstein, 1988) kuvan. Työkokemuksen ja 

minäpystyvyyden ulottuvuuksien välisessä visuaalisessa tarkastelussa on havait-

tavissa samaa ilmiötä, sillä osa korkean minäpystyvyyden omaavista opiskeli-

joista ovat niitä, joilla ei ole juuri lainkaan työkokemusta.  

 

Tämän tutkimuksen minäpystyvyyttä mittaavat väittämät kohdennettiin minä-

pystyvyyteen kouluväkivaltatilanteissa. Aiemmassa tutkimuksessa yhteistyö 
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sekä huoltajien kanssa että moniammatillisessa yhteistyössä ovat asettuneet sa-

maan minäpystyvyyden ulottuvuuteen (Skaalvik & Skaalvik, 2010), mutta tässä 

tutkimuksessa ne erottuvat omiksi faktoreikseen. Kattavampaa tutkimusta koulu-

väkivaltatilanteiden minäpystyvyyteen kohdennettujen kysymysten asettumi-

sesta esimerkiksi kurinpidollista minäpystyvyyttä (Bandura, 2006) käsittelevässä 

kyselytutkimuksessa tulisi selvittää siitäkin huolimatta, ettei kouluväkivaltatilan-

teissa toimiminen lukeudu suomalaisen perusopetuslain (36 §) ja aiemman tutki-

muksen (esim. Kiilakoski, 2009) mukaan kurinpitotoimenpiteisiin.  

 

Toisessa tutkimuskysymyksessä selvitettiin luokanopettajaopiskelijoiden koke-

muksia yliopisto-opintojen aikana saamistaan valmiuksista kouluväkivaltatilan-

teissa toimimiseen. Tämän tutkimuksen toiseen tutkimuskysymykseen vastattiin 

kolmen alakysymyksen avulla, jotka käsittelivät kokemuksia yliopiston teoriaopin-

noissa, opetusharjoittelussa sekä sijaistaessa.  

 

Deskriptiivinen tarkastelu osoittaa, että suurin osa kyselyyn vastanneista Helsin-

gin yliopiston luokanopettajaopiskelijoista kokee, ettei yliopisto-opintojen aikana 

ole käsitelty kuin korkeintaan heikosti kouluväkivaltaan liittyviä aiheita. Opetus-

harjoitteluun liittyvien kysymysten vastaukset vahvistavat tätä tulosta. Sijaista-

essa saaduissa kokemuksissa on eniten hajontaa opiskelijoiden kokemusten vä-

lillä vahvistaen kirjallisuuden (Waitinen, 2011; Hurme & Kyllönen, 2014) luomaa 

kuvaa siitä, että koulujen turvallisuuskäytänteissä on eroja.  

 

Tämän tutkimuksen keskisimpänä tuloksena voidaan pitää sitä yhteyttä, joka ha-

vaittiin perusopetuslain tuntemuksen ja kouluväkivaltatilanteisiin liittyvän minä-

pystyvyyden ulottuvuuksien välillä. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tulos yh-

distettynä toisessa tutkimuskysymyksessä ilmi käyneeseen luokanopettajaopis-

kelijoiden kokemukseen perusopetuslain kouluväkivaltatilanteisiin liittyvän lain-

säädännön puutteellisesta läpikäynnistä ilmaisee tarpeen opettajankoulutuksen 

kehittämiselle. Ilman oikeita työvälineitä ja tuntemusta oikeista työtavoista ei op-

pilaitosten turvallisuutta voida ylläpitää ja edistää, eikä kouluväkivaltaan puuttua 

(Kiilakoski, 2009, 36). 

 



 

58 
 

7 Luotettavuus 
 

Tämä tutkimus on toteutettu Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvän tieteelli-

sen käytännön (2012, 6) ohjesääntöjä noudattaen. Tutkimukseen osallistuminen 

oli vapaaehtoista, ja jokaisella vastaajalla oli mahdollisuus keskeyttää vastaamis-

prosessi, jolloin heidän vastauksiaan ei käsitelty osana tutkimusta. Tutkimuksen 

tekijän yhteystiedot olivat saatavilla kaikille vastanneille, joten heillä oli mahdolli-

suuksia ottaa yhteyttä tutkimuksen tekijään (liite 2; liite 3).  

 

Ainoastaan tutkimuksen tekijä käsitteli kerättyä aineistoa tutkimuksen analyysi-

vaiheessa. RStudion koodissa tukeneet tahot näkivät ainoastaan tutkimuksen te-

kijän ruudunjaon kautta analyysiin tarvittavaa koodia, eivätkä taustalla olevaa ai-

neistoa. Aineisto on käsitelty anonyymisti kyselylomakkeen (liite 1) lupauksen 

mukaisesti, eikä tutkimuksen tuloksista voida erottaa yksittäisiä opiskelijoita. Eril-

listä tutkimuslupaa ei kyselylomakkeen yhteydessä kerätty, mutta kaikkien vas-

taajien ollessa täysi-ikäisiä Helsingin yliopiston vapaaehtoisesti osallistuneita 

opiskelijoita, ovat se vastaamalla antaneet suostumuksensa aineiston keruu-

seen. Johdannossa tutkimuksen innoittavana tekijänä toimineen tilanteen koke-

neelta opiskelijalta oli suullinen lupa kyseisen tapauksen mainitsemisesta. Ai-

neisto poistetaan pro-gradu-tutkielman arvioinnin saavuttua. 

 

Aiempaan tutkimukseen on viitattu huolellisesti Hyvän tieteellisen käytännön oh-

jesääntöjen (2012, 6) mukaisesti. Tutkimuksen toteutuksen kuvaus on pyritty kir-

joittamaan mahdollisimman tarkasti, jotta tutkimuksen tekijän tekemät ratkaisut 

analyysivaiheessa olisivat läpinäkyviä ja perusteltuja. 

 

Tutkimuksen otos muodostui Helsingin yliopiston luokanopettajan opintosuunnan 

opiskelijoista. Vastanneiden sukupuolijakaumaa voidaan pitää edustavana koko 

tiedekunnan opiskelijoiden sukupuolijakaumaan verrattuna (SVT, 2021b; tau-

lukko 1.), mutta opintovuosissa keväällä 2021 neljättä vuotta opiskelleet olivat 

yliedustettuina (taulukko 2.) aineistossa. Opintovuosijakauma selittynee vastan-

neiden ja tutkimuksen tekijän samalla opintojen aloitusvuodella.  
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Otos jäi kohtuullisen pieneksi (noin 13 % Helsingin yliopiston luokanopettajaopis-

kelijoista, N = 78). Siedlecki (2020) toteaa kyselylomakkeiden luotettavuuden ja 

otosten edustavuuden kärsivän, sillä ne, jotka vastaavat kyselylomakkeisiin ovat 

usein erilaisia ryhmänsä edustajia kuin ne, jotka jättävät vastaamatta. Otoksen 

koon ollessa pieni, ei sitä voida pitää edustavana otoksena Helsingin yliopiston 

luokanopettajaopiskelijoista. Lisäksi lomakkeeseen vastanneet ovat saattaneet 

valikoitua juuri siitä joukosta, joka on tyytymättömin saamiinsa valmiuksiin toimia 

kouluväkivaltatilanteissa.  

 

Aineiston keruussa noudatettiin erityistä huolellisuutta vastaamisen ollessa pa-

kollista jokaiseen kysymykseen, jotta se otetaan osaksi aineistoa. Lisäksi tutki-

muksessa toteutetussa faktorianalyysissä tehdyt ratkaisut pohdittiin tarkkaan ja 

perusteltiin luvussa 4.4. Huolellisella suunnittelulla ja aineiston keruulla valittuja 

menetelmiä on voitu käyttää opinnäytetyössä, vaikka aineiston koko ei riittäisi-

kään vertaisarvioidun tutkimuksen toteuttamiseen (Nummenmaa, 2009, 31; 

2021, 658). Tutkimuksessa luotua faktorimallia tulisi jatkotutkimuksissa kehittää, 

sillä mallin sopivuutta aineistoon kuvaavat arvot poikkesivat aineistoon sopivan 

mallin tunnusluvuista (TLI .737, RMSEA .093).  

 

Tutkimukseen laadittu kyselylomake (liite 1) kehittyi tutkimuksen aikana. Alkupe-

räistä kyselylomaketta kehitettiin pilottitutkimuksen tulosten ja sen ohessa saatu-

jen ehdotusten perusteella. Lopullisesta analyysistä poistettiin väittämät, jotka 

esimerkiksi yleistajuisuutensa takia latautuivat ristiin usealle muuttujalle (liite 4). 

Väittämiä jäi lopulliseen faktoriratkaisuun vastaajien lukumäärään nähden suuri 

määrä, mutta faktorianalyysin tuloksia käytettiin summamuuttujien muodostami-

sen luotettavuuden parantamiseksi ja malli oli teoreettisesti mielekäs. Faktoriana-

lyysin ratkaisun pohjalta koottujen summamuuttujien reliabiliteettikertoimet olivat 

kiitettävät (taulukko 6.), joten niiden sisäinen konsistenssi oli kelvollinen lineaari-

sen regressioanalyysin toteuttamiseksi. Summamuuttujien reliabiliteettia tarkas-

teltiin sekä Cronbachin alfa- että McDonaldin omega-kertoimilla. 

 

Kyselylomakkeessa kerätyt tiedot eivät tavoittaneet kaikkia luvussa 2.2.3 esitet-

tyjä Banduran (1997, 79) hypoteesin mukaisia minäpystyvyyden lähtötekijöitä. 
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Opiskelijoille esitetyt kysymykset kohdistuivat heidän arvioonsa omasta suoriutu-

misestaan kouluväkivaltatilanteissa, joten epäsuorien kokemusten vaikutus kou-

luväkivaltatilanteiden minäpystyvyyteen jäi tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Aiemmassa tutkimuksessa epäsuorien kokemusten vaikutusta luokanopettaja-

opiskelijoiden minäpystyvyyteen taideopinnoissa on tarkasteltu avointen kirjallis-

ten vastausten analyysillä (Garvis, ym., 2011), joten vastaavanlaisella lähesty-

mistavalla voitaisiin kartoittaa epäsuoria kokemuksia myös kouluväkivaltatilantei-

den minäpystyvyyden näkökulmasta. Kvalitatiivisen menetelmien hyödyntämisen 

vähäisyys minäpystyvyyden tutkimuksissa on havaittu myös aiemmassa tutki-

muksessa (Klassen, ym., 2011; Zee & Koomen, 2016). 

 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan pitää tärkeänä avauksena tutkimuksesta 

koskien opettajan minäpystyvyyttä kouluväkivaltatilanteissa. Tulokset luovat 

alustavan kuvan siitä, että aiemmissa tutkimuksissa havaituissa opettajan minä-

pystyvyyden ulottuvuuksissa (esim. Minäpystyvyys huoltajien kanssa toimimi-

sesta, Skaalvik & Skaalvik, 2007) olisi tarpeen tarkastella myös kouluväkivaltati-

lanteisiin liittyvää minäpystyvyyttä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin ainoastaan 

kouluväkivaltatilanteissa toimimiseen ja tilanteiden jälkikäsittelyyn, joten havait-

tujen ulottuvuuksien tai väittämien asettuminen osana kokonaisvaltaista opetta-

jan minäpystyvyyttä jäi vielä selvittämättä. Opettajan minäpystyvyyteen liittyviä 

tulkintoja tehdessä on syytä pitää mielessä Banduran minäpystyvyyden konsep-

tin (1997) olevan yleensä pätevä länsimaisessa kontekstissa sillä kansainvälinen 

vertailututkimus on vähäistä (Yada, ym., 2019, Markus & Kitayama, 1991, mu-

kaan).  

 

Tätä tutkimusta varten laadittu kyselylomake (liite 1) saattoi pituutensa puolesta 

karsia osan vastaajista pois. Kyselylomakkeessa laitettiin vastaajien taustatieto-

jen kerääminen tarkoituksella viimeiseksi, jotta vastaajien mahdollinen väsymi-

nen vaikuttaisi aineiston tuloksiin mahdollisimman vähän. Tutkimuksessa luotua 

faktorimallia voidaan hyödyntää jatkotutkimuksessa pelkistämällä kyselyloma-

ketta korkeimmin kullekin faktorille lataavien muuttujien perusteella. 

 

Tässä tutkimuksessa turvallisen oppimisympäristön määrittely ja koulujen henki-

löturvallisuuden osa-alueet perustuvat alan oppikirjoihin, sekä perusopetuslain 
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säädöksiin. Vertaisarvioitua tutkimusta turvallisesta oppimisympäristöstä ja sii-

hen vaikuttavista tekijöistä ei juurikaan ole.  
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8 Pohdinta 
 

Opettajankoulutuksen puutteellinen turvallisuusnäkökulma on puhuttanut tutki-

joita ja kentällä työskenteleviä opettajia viimeisen vuosikymmenen ajan (Waiti-

nen, 2011; Ervasti, ym., 2012; Lindfors & Somerkoski, 2016; OAJ, 2018; SOOL, 

2019). Tällä tutkimuksella on pyritty tukemaan aiempaa luokanopettajien turvalli-

suusosaamiseen liittyvää tutkimusta ja luomaan kuva yhden suomalaisen yliopis-

ton näkökulmasta turvallisuusosaamiseen liittyvien sisältöjen lisäämisen tar-

peesta luokanopettajakoulutuksessa.  

 

Parhaiten opettajankoulutuksen teoria ja käytäntö yhdistyvät opetusharjoittelujen 

aikana, joita on läpi luokanopettajakoulutuksen historian pidetty merkityksellisim-

pänä osana ammattiin kouluttautumista (Luukkainen & Pulkkinen, 2017, 259; 

Salo, 2017, 159). Opetusharjoittelujen merkitys korostuu entisestään, kun yliopis-

tojen omat sisäiset päätökset ovat jo ennen koronapandemiaa vähentäneet kon-

taktiopetusta leikkaamalla opettajankoulutuksesta. Harjoitteluissa saatu ohjaus 

on vähentynyt ja samalla itseopiskelu ja vertaisryhmät ovat lisääntyneet. (Luuk-

kainen & Pulkkinen, 2017, 259.) Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutuksesta 

opetusharjoittelua on noin 7 % opinnoista (Helsingin yliopisto, 2021) ja äärimmäi-

sissä tilanteissa suoraan lukiosta yliopistoon päässyt menee työelämään tällä 

noin kymmenen viikon työkokemuksella (Maaranen, 2010, 150).  

 

Opettajankoulutuksen tavoitteena on linkittää harjoittelukokemukset teoriaopin-

toihin (Salo, 2017, 150), mutta teorian ja käytännön integraation on havaittu ole-

van erityisen onnistunut niillä opiskelijoilla, jotka ovat opintojensa aikana työsken-

nelleet kouluissa (Maaranen, 2010, 153). Työkokemuksen vaikutukset teorian ja 

käytännön integraatioon näkyivät myös tämän tutkimuksen tuloksissa, sillä ne 

opiskelijat, joilla oli eniten työkokemusta, hallitsivat perusopetuslain turvallisuu-

teen ja kurinpitoon liittyvät tiedot parhaiten. Perusopetuslain tuntemus nosti luo-

kanopettajaopiskelijoiden minäpystyvyyttä kouluväkivaltatilanteiden eri käsittely-

vaiheissa luoden siten paremman pohjan turvalliselle oppimisympäristölle.  

 

Luokanopettajien minäpystyvyys kehittyy opettajankoulutuksen aikana (Woolfolk 

Hoy & Burke Spero, 2005) ja erityisesti opetusharjoittelujen on todettu olevan 
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merkityksellinen osa opettajankoulutusta minäpystyvyyden kasvamisen kan-

nalta. Ensimmäisten työvuosien aikana minäpystyvyyden on havaittu laskevan 

muun muassa opetusharjoittelua vähäisempien resurssien vuoksi. (Mulholland & 

Wallace, 2001.) Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat, että luokanopettajaopis-

kelijoiden minäpystyvyys kouluväkivaltatilanteissa on negatiivisessa yhteydessä 

opiskelijoiden opintovuoteen, joten opettajaopiskelijoiden minäpystyvyyden ke-

hittymistä yliopisto-opintojen aikana olisi syytä tutkia myös pitkittäistutkimuksena. 

Kvalitatiivisella haastattelututkimuksella saataisiin tarkempi kuva minäpystyvyy-

teen yliopisto-opintojen aikana negatiivisesti vaikuttavista tekijöistä. 

 

Pahimmillaan luokanopettajakoulutuksesta valmistuu opettajia, jotka heikon mi-

näpystyvyytensä tason laskiessa entisestään uran alkuvaiheessa eivät kykene 

käsittelemään luokassa olevia häiriötilanteita (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 

2007; Yada, ym., 2019, Meijerin & Fosterin, 1988, mukaan), kuormittuvat ja vaih-

tavat pian alaa (Glickman & Tamashiro, 1982; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 

2007; Skaalvik & Skaalvik, 2010; Hong, 2012). Vaikka tähän tutkimukseen vas-

tanneiden luokanopettajaopiskelijoiden minäpystyvyys kouluväkivaltatilanteissa 

oli pääsääntöisesti vähän keskitasoa korkeampi (taulukko 6.), löytyi vastaajajou-

kosta kuitenkin maisterivaiheen opiskelijoita, joiden minäpystyvyyden taso koulu-

väkivaltatilanteissa oli erittäin matala. 

 

Suomalaista opettajankoulutusta on kritisoitu sen tarjoavan valmiuksia ainoas-

taan keskiluokkaisesta, kahden vanhemman valkoihoisesta perheestä tulleiden 

lasten opettamiseen (Paavola & Talib, 2010, 353). Ladson-Billings totesi jo 

vuonna 1999 monimuotoistuneet oppilasaineksen hämmentäneen luokanopetta-

jakoulutusta ja samana vuonna Jussila ja Saari (1999, 40; 42–43; 99) perään-

kuuluttivat erityispedagogisten sisältöjen liittämistä osaksi suomalaista luokan-

opettajakoulutusta. Erityisen tuen oppilaiden määrän kasvaessa yleisopetuksen 

ryhmissä (SVT, 2021a) olisi luokanopettakoulutukseen perusteltua lisätä sekä 

erityispedagogisia-, että suoraan työturvallisuuteen liittyviä sisältöjä, sillä erityi-

sen tuen oppilaiden on todettu aiheuttavan uhka- ja vaaratilanteita useammin, 

kuin yleisen- tai tehostetun tuen vertaisensa (Ervasti, ym., 2012; Hurme, ym., 

2019). Vuonna 2021 Helsingin yliopiston luokanopettajakoulutuksen sisältöihin 

kuuluu ainoastaan viiden opintopisteen Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki -kurssi, 
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joka ei tämän tutkimuksen tulosten valossa anna kylliksi valmiuksia haastavissa 

tilanteissa toimimiseen tai perusopetuslain tuntemuksesta osaamistavoitteistaan 

huolimatta.  

 

Avoin vuorovaikutus kodin ja koulun välillä, sekä asiantunteva tiedottaminen toi-

menpiteistä esimerkiksi väkivaltatilanteiden suhteen lisää luottamusta huoltajien 

ja opettajien välillä luoden siten paremman pohjan turvallisen oppimisympäristön 

rakentamiselle (Lindfors, 2012; Kyllönen & Rickman, 2011, 77). Opettajan asian-

tuntemus siitä, että hän tietää toimivansa tilanteessa oikein, nostaa myös huolta-

jien kanssa toimimisen minäpystyvyyttä. Tämä näkyi tämän tutkimuksen tulok-

sissa perusopetuslain tuntemuksen toimiessa huoltajien kanssa toimimisen mi-

näpystyvyyteen vaikuttavana tekijänä. 

 

Tätä tutkimusta voidaan jatkotutkimuksen kannalta pitää eräänlaisena avauk-

sena ja ennakkotutkimuksena sekä minäpystyvyyden, että luokanopettajakoulu-

tuksen tutkimuksen osalta. Tutkimus suomalaisesta luokanopettajakoulutuksesta 

on vähäistä (Husu & Toom, 2017), joten erityisesti tämän tutkimuksen tulos opin-

tovuoden negatiivisesta yhteydestä luokanopettajaopiskelijoiden minäpystyvyy-

teen luo tarpeen pitkittäistutkimukselle minäpystyvyyden kehittymisestä luokan-

opettajakoulutuksessa. Tämä tutkimus tarjoaa silmäyksen Helsingin yliopiston 

luokanopettajakoulutuksen nykytilaan, joten tarve opettajankoulutuslaitoksia ver-

tailevalle tutkimukselle jää vielä avoimeksi.  

 

Myös minäpystyvyyden tutkimuksen kentällä pitkittäistutkimuksen tarve on ha-

vaittu (Klassen, ym., 2011; Zee & Koomen, 2016). Luokanopettajaopiskelijoiden 

minäpystyvyyden kehittymistä voitaisiin tarkastella turvallisuusnäkökulmien li-

säksi myös eri oppiaineiden opettamisen minäpystyvyyden näkökulmasta, sekä 

monimenetelmällisillä tutkimuksilla pelkän kvantitatiivisen seurannan lisäksi. Luo-

kanopettajaopiskelijoiden minäpystyvyyden kehittymisen tutkimuksen avulla saa-

taisiin opiskelijoiden kurssipalautteen lisäksi arvokasta lisätietoa siitä, miten luo-

kanopettajakoulutusta tulisi kehittää.  

 

Tarve opettajien turvallisuusosaamisen kehittämiselle on havaittu jo aiemmassa 

tutkimuksessa (Waitinen, 2011; Lindfors & Somerkoski, 2016) ja tämä tutkimus 
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tarkentaa aiempien tutkimusten luomaa kuvaa Helsingin yliopiston näkökul-

masta. Turvallisuusajattelun ollessa kiinteä ja luonnollinen osa arkea, se ei vie 

aikaa ja resursseja perustyöltä. Turvallisuuden tulee kuitenkin olla keskeisin osa-

alue kouluarjessa, joten sen puutokset tulee paikata ennen, kuin opetustyötä voi-

daan jatkaa. (Hurme & Kyllönen, 2014, 15; 50.)  

 

Kouluväkivaltaan ei voida puuttua, mikäli siihen tarvittavat työkalut puuttuvat (Kii-

lakoski, 2009, 36) ja tietämättömyys lainmukaisista toimenpiteistä saattaa aiheut-

taa epätoivottuja vastareaktioita esimerkiksi fyysisen rajoittamisen tilanteiden jäl-

keen (esim. Opettaja 14/2021). Tähän tutkimukseen vastanneiden luokanopetta-

jaopiskelijoiden kokemusten mukaan kouluväkivaltatilanteiden käsittelystä ei juu-

rikaan puhuta yliopisto-opinnoissa, opetusharjoitteluissa tai sijaistaessa, vaikka 

kouluväkivaltaan törmätäänkin kentällä usein. Toisin sanoen ennakointiin ja rea-

gointiin tarvittavat välineet jäävät puuttumaan aiheuttaen turvattomuutta oppilai-

toksiin.  

 

Sijaistaessa saadut kokemukset luovat pohjan tulevassa ammatissa toimimiselle, 

eikä lyhyidenkään sijaisuuksien aikana saatuja kokemuksia tule vähätellä. Luo-

kanopettajaopiskelijoiden kokemukset kouluväkivaltatilanteiden käsittelystä si-

jaistaessa olivat hajanaisia. Osa opiskelijoista ei ollut saanut lainkaan tukea, tie-

toa tai välineitä kouluväkivaltatilanteissa toimimiselle, vaikka suurin osa opiskeli-

joista oli kohdannut työelämässä oppilaiden välistä väkivaltaa. Työntekijän pe-

rehdyttäminen mahdollisten uhka- ja vaaratilanteiden käsittelyyn kuuluu Työtur-

vallisuuslain 14 § nojalla työnantajan velvollisuuksiin. Hurme ja Kyllönen (2014, 

50) toteavat myös sijaisten huolellisen turvallisuusasioihin perehdyttämisen lisää-

vän oppilaitosten turvallisuutta. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella Pääkau-

punkiseudun koulujen sijaisten turvallisuusperehdyttämien on puutteellista ja 

vaatii lisää tarkastelua. Luokanopettajaopiskelijoiden keskuudessa huolta on he-

rättänyt myös se, että sijaisilta tarkastetaan lasten kanssa työskentelemiseen 

vaadittavaa rikosrekisteriote vain harvoissa kouluissa. Erilaisten sijaistuskoke-

musten ja käytänteiden tarkasteluun liittyvä tutkimus loisi tästä ilmiöstä laajem-

man kuvan. 
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Perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, lukion ja tutkintokoulutuksen kurinpi-

totoimiin liittyvän lakiesityksen on tarkoitus astua voimaan 1.8.2022. Erityisesti 

lakimuutos koskien Perusopetuslain 35 § oppilaan velvollisuuksien laajenemi-

sesta syrjinnän, kiusaamisen ja toisten vaarantamisen ennaltaehkäisemiseksi on 

toivottu muutos kouluja koskevassa lainsäädännössä. Kouluväkivallan käsitettä 

ei suoraan käytetä lakitekstissä, mutta ”velvollisuus käyttäytyä muiden turvalli-

suutta vaarantamatta” (HE 127/2021 vp) luo pohjan Mäntylän (2012) perään kuu-

luttamalle mahdollisuudelle kiusaamisen käsittelylle rikoksena erityisesti koulu-

väkivaltatilanteiden jälkeen. Nähtäväksi kuitenkin jää lain toteutuminen käytän-

nössä, sillä suurin osa perusopetuksen oppilaista on uusista velvollisuuksistaan 

huolimatta ilman rikosoikeudellista vastuuta. Perusopetuslain muutokset tulisi ot-

taa huomioon opettajankoulutuksen opetussuunnitelman kehittämisessä. 

  

Vaikka pelkällä teoreettisen osaamisen lisäämisellä ei pystytäkään estämään 

kouluväkivallan ääri-ilmiöitä, on silti hämmästyttävää, etteivät Jokelan ja Kauha-

joen koulusurmien kaltaiset kouluväkivallan äärimmäistapauksetkaan saaneet 

nostettua turvallisuusasioita osaksi suomalaista opettajankoulutusta. Tästä he-

rää kysymys, millainen tragedia oppilaitoksia on kohdattava, jotta opettajien pe-

ruskoulutuksen muutos kohti turvallisempaa oppilaitosta saadaan käynnistettyä.  
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Liitteet 
 

LIITE 1 Kyselylomake tutkimukseen 
 
Luokanopettajaopiskelijoiden minäpystyvyys kouluväkivaltatilanteissa 
Kysely jakautuu neljään osaan: Oman osaamisen arviointi, oman tietotaidon arviointi, 
kokemukset yliopisto-opinnoista ja työstä koulumaailmassa sekä taustatiedot. Vastaa-
miseen kului testiryhmällä 10–20 minuuttia, mutta voit halutessasi jättää kyselyn kes-
ken ja jatkaa myöhemmin samalla laitteella ja selaimella. 
 
Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastaajia voida jälkikäteen jäljit-
tää. 
 
Gradutyöni lisäksi tavoitteenani on tuloksilla vaikuttaa kurssiemme ja opetussuunnitel-
mamme kehittämiseen. 
 
--- 
Kyselylomakkeessa käsitellään kouluissa tapahtuvaa fyysistä ja henkistä väkivaltaa. 
  
Fyysisellä kouluväkivallalla tarkoitetaan tässä tahallista tai tahatonta voimankäyttöä, 
joka aiheuttaa fyysisen, henkisen tai seksuaalisen vamman (esim. lyöminen, potkimi-
nen tai repiminen).  
  
Henkinen kouluväkivalta käsitetään tässä tahallisesti tai tahattomasti aiheutettuna väki-
vallan tekona, joka ei sisällä voimankäyttöä (esim. alistaminen, kontrollointi tai nimit-
tely). 
  
Väkivallan muotojen määrittely on tutustuttavissa tarkemmin THL:n sivuilta. 
 
--- 
 
Ensimmäisessä osiossa arvioit omaa osaamistasi tällä hetkellä. 
 
Jos olet epävarma, karkea arvio riittää. 
 
--- 
 
TOIMINTA YLEISESTI -- Kuinka hyvin pystyt koulussa: 
 

- Ennaltaehkäisemään fyysisesti väkivaltaisia tilanteita. 
- Kohtaamaan fyysisesti väkivaltaisia tilanteita. 
- Puuttumaan fyysisesti väkivaltaisiin tilanteisiin. 
- Ennaltaehkäisemään henkisesti väkivaltaisia tilanteita. 
- Kohtaamaan henkisesti väkivaltaisia tilanteita. 
- Puuttumaan henkisesti väkivaltaisiin tilanteisiin. 

 
--- 
TOIMINTA TILANNETTA ENNEN -- Kuinka hyvin pystyt rauhoittamaan levottoman 
tilanteen:  

- Luokassa. 
- Pihalla. 
- Ruokalassa. 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/hyvinvointi-ja-terveys/vakivallan-ehkaisy/vakivallan-muodot
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- Käytävillä. 
 
--- 
TOIMINTA TILANTEESSA -- Kuinka hyvin pystyt toimimaan koulussa: 

- Turvallisena aikuisena oppilaille. 
- Rauhallisesti ja tehokkaasti fyysisesti väkivaltaisessa tilanteessa. 
- Rauhallisesti ja tehokkaasti henkisesti väkivaltaisessa tilanteessa. 
- Yhteyshenkilönä kouluväkivallan eri osapuolten välillä. 
- Tukihenkilönä kollegalle tilanteen kärjistyessä. 

 
--- 
TOIMINTA TILANTEEN JÄLKEEN -- Kuinka varma olet, että pystyt väkivaltatilan-
teen jälkeen: 

- Kohtaamaan fyysisesti väkivaltaisen tilanteen aiheuttaneen oppilaan. 
- Kohtaamaan fyysisen väkivallan uhrin. 
- Kohtaamaan sinuun fyysistä väkivaltaa kohdistaneen oppilaan. 
- Kohtaamaan henkisesti väkivaltaisen tilanteen aiheuttaneen oppilaan. 
- Kohtaamaan henkisen väkivallan uhrin. 
- Kohtaamaan sinuun henkistä väkivaltaa kohdistaneen oppilaan. 
- Hakemaan tukea, mikäli itse joudut väkivaltatilanteen kohteeksi. 
- Toimimaan tukihenkilönä kollegalle, joka on joutunut väkivallan kohteeksi. 

 
--- 
TOIMINTA HUOLTAJIEN KANSSA -- Kuinka varma olet, että pystyt väkivaltatilan-
teen jälkeen: 

- Ottamaan yhteyttä fyysisesti väkivaltaisen tilanteen aiheuttaneen oppilaan huol-
tajiin. 

- Tapaamaan fyysisesti väkivaltaisen tilanteen aiheuttaneen oppilaan huoltajat. 
- Ottamaan yhteyttä fyysisesti väkivaltaisen tilanteen uhrin huoltajiin. 
- Tapaamaan fyysisen väkivallan uhrin huoltajat. 
- Ottamaan yhteyttä henkisesti väkivaltaisen tilanteen aiheuttaneen oppilaan 

huoltajiin. 
- Tapaamaan henkisesti väkivaltaisen tilanteen aiheuttaneen oppilaan huoltajat. 
- Ottamaan yhteyttä henkisesti väkivaltaisen tilanteen uhrin huoltajiin. 
- Tapaamaan henkisen väkivallan uhrin huoltajat. 

 
--- 
Toisessa osiossa arvioit omaa tietotaitoasi tällä hetkellä. 
 
Jos olet epävarma, karkea arvio riittää. 
 
--- 
Kuinka hyvin tiedät miten: 

- Toimia fyysisesti väkivaltaisessa tilanteessa. 

- Toimia henkisesti väkivaltaisessa tilanteessa. 

- Toimia oppilaan tavaroiden tarkastustilanteessa. 

- Koulun sisäinen kurinpito ja tuomioistuimen tuomio liittyvät toisiinsa. 

- Tunnistetaan turvallisuusriskit luokassa. 

 
--- 
Kuinka hyvin tiedät milloin: 

- Oppilaan koulupäivän voi keskeyttää. 

- Oppilaan voi jättää jälki-istuntoon. 

- Oppilaalle määrätään kasvatuskeskustelu. 
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- Oppilas voidaan erottaa määräaikaisesti. 

- Oppilas voidaan poistaa luokkahuoneesta vastoin tämän tahtoa. 

- Oppilaan poistamiseksi on sallittua käyttää voimakeinoja. 

- Opettaja ottaa yhteyttä lastensuojeluun. 

- Opettajalla on oikeus ottaa haltuun oppilaan esine. 

- Opettajalla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat. 

- Oppilaalta otetut esineet palautetaan oppilaalle. 

- Oppilaalta otetut esineet palautetaan huoltajalle. 

- Oppilaalta otetut esineet luovutetaan poliisille. 

 
--- 
Kuinka hyvin tiedät: 

- Millaisia voimakeinoja on sallittua käyttää oppilaan poistamiseksi. 

- Mitkä seikat tulee ottaa huomioon voimakeinoja käytettäessä. 

- Kenellä on oikeus käyttää voimakeinoja oppilaan poistamiseksi. 

 
--- 
Kuinka hyvin tiedät millaisissa asioissa toimia yhteistyössä: 

- Terveydenhoitajan kanssa. 

- Koulukuraattorin kanssa. 

- Koulupsykologin kanssa. 

- Poliisin kanssa. 

- Lastensuojelun kanssa. 

 
--- 
Kolmannessa osiossa pohdit toimintaasi ja kokemuksiasi yliopisto-opinnoistasi 
ja opettajan työstä. 
---  
Koulussa työskennellessäni: 

- Ymmärrän millaiset tekijät aiheuttavat väkivaltaisia tilanteita. 

- Tunnen useimpien sijaistuskoulujeni työturvallisuuskäytänteet. 

- Kuinka hyvin väittämä; kuvaa toimintaasi? Sijaistaessa välttelen väkivalta puut-

tumista. 

- Kuinka hyvin väittämä; kuvaa toimintaasi? Pelkään, että joutuessani oppilaan 

väkivallan kohteeksi, koulu ei tue minua. 

--- 
Olen saanut yliopisto-opinnoissani: 

- Välineitä kouluväkivaltatilanteiden käsittelemiseksi. 

- Välineitä kouluväkivaltatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. 

- Tuntemusta kouluväkivaltatilanteita koskevasta lainsäädännöstä. 

 
--- 
Olen saanut opetusharjoitteluissa: 

- Tukea väkivaltatilanteiden käsittelemiseksi. 

- Tietoa väkivaltatilanteiden ratkaisemisen tueksi. 

- Välineitä väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. 

 
--- 
Olen saanut sijaistaessani: 
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- Tukea väkivaltatilanteiden käsittelemiseksi. 

- Tietoa väkivaltatilanteiden ratkaisemisen tueksi. 

- Välineitä väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. 

 
--- 
Kuinka hyvin väittämä kuvaa toimintaasi tai kokemuksiasi? 
 
Toisinaan jätän väkivaltaisissa tilanteissa: 

- Puuttumisen pidempään työssä olleille opettajille, sillä uskon heidän osaavan 

hoitaa tilanteen paremmin. 

- Oppilaan ilman seuraamuksia, sillä pelkään tämän kohdistavan vahinkoa minua 

tai omaisuuttani kohtaan. 

- Tilanteet huomioimatta, sillä koen itseluottamukseni ja tietotaitoni riittämättö-

miksi tilanteen kohtaamiseen. 

 
--- 
Viimeisessä osiossa kartoitetaan vastaajien taustatiedot. 
--- 
Sukupuoli 
Ikä 
Opiskeluvuosi 
Opintopisteet 
Koulussa hankittu opetusalan työkokemus (esim. opettaja, avustaja, ohjaaja) ennen 
opintoja, kuukausina.  
Lukuvuodessa työkuukausia kertyy maksimissaan 10. 
 
Opintojen aikana kertynyt sijaisuuskokemus, kuukausina. 
 
Suoritetut harjoittelut 
 
Minulle kuvattiin harjoittelukoulun turvallisuuskäytänteet (esim. poistumisreitit tai toi-
minta uhkaavassa tilanteessa). 
Orientoiva 
Monialainen 
Maisteri 
 

- Oletko joutunut todistamaan fyysisesti väkivaltaisia tilanteita koulussa työsken-

nellessäsi? 

- Oletko joutunut todistamaan henkisesti väkivaltaisia tilanteita koulussa työsken-

nellessäsi? 

- Oletko joutunut fyysisen väkivallan kohteeksi koulussa työskennellessäsi? 

- Oletko joutunut henkisen väkivallan kohteeksi koulussa työskennellessäsi? 

- Onko sinulla muuta kouluväkivaltatilanteisiin liittyvää koulutusta? Esim. MAPA 

tai PrimaEdu. 
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LIITE 2 Sähköpostiviesti edu-lo-postituslistalle aineiston keräämiseksi 
Hei! 
 
Teen pro gradu -tutkielmaa luokanopettajaopiskelijoiden minäpystyvyydestä kouluväki-
valtatilanteista. Hälyttävän usein sijaisuuskokemuksia varjostavat ikävät sattumukset 
koulupäivien aikana ja näistä tarinoista syntyi ajatukseni tutkia, kuinka hyvin me luo-
kanopettajaopiskelijat koemmekaan olevamme valmiita niistä hankalimpiin.  
 
Pyrin gradun lisäksi tutkimuksellani vaikuttamaan opintosuuntamme kehittämiseen, jo-
ten jokainen vastaus on tärkeä. Olitpa siis viime syksynä opintosi aloittanut fuksi tai vii-
meistelyä vaille valmistunut. Vastaamisen ainoa kriteeri on, että opiskelet luokanopetta-
jaksi Helsingin yliopistossa.  
 
Kyselyyn voit vastata osoitteessa // kyselyn osoite //  
Testiryhmän mukaan vastaamiseen kuluu noin 10-20minuuttia, mutta voit halutessasi 
jättää kyselyn kesken ja jatkaa myöhemmin samalla laitteella ja selaimella. 
 
Iso kiitos jo etukäteen kaikille vastanneille! 
 
yt,  
Pepita Niemelä 
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LIITE 3 Facebookin fuksiryhmiin lähetetty viesti aineiston keräämiseksi 
 
Hei! 
Osa teistä onkin jo vastannut, mutta kaipaan kipeästi lisää vastauksia graduni kyselylo-
makkeeseen.  
 
Tuttujen kanssa keskustellessa ja mediaa seuratessa havahduin siihen, miten usein 
opettajan ammatissa kohtaa väkivaltaisuuksiin asti kärjistyneitä tilanteita, tai vähintään 
sen uhkaa. Siispä päätin selvittää, miten hyvin me Helsingin LO-opiskelijat koemme 
olevamme kykeneviä näitä tilanteita kohtaamaan.  
 
Vastaamiseen kuluu keskimäärin 15 minuuttia, mutta kyselyyn voi vastata viikon kulu-
essa samalla laitteella tai selaimella jatkaen siitä, mihin edellisellä kerralla jäit. 
Pyrin tuloksilla vaikuttamaan myös opintosuunnan kehitykseen, jotta tämänkaltaisia si-
sältöjä käsiteltäisiin tulevaisuudessa enemmän. 
 
Kysely löytyy osoitteesta: 
// kyselyn osoite // 
 
Kiitos kaikille vastanneille ja tsemppiä kevään vikoihin rutistuksiin! 
Pepita (Peppi) Niemelä 
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LIITE 4 Lopullisesta faktorimallista poistetut väittämät 

 

TOIMINTA TILANTEESSA -- Kuinka hyvin pystyt toimimaan koulussa: Turvallisena ai-
kuisena oppilaille. 
 
Kuinka varma olet, että pystyt väkivaltatilanteen jälkeen: Kohtaamaan fyysisen väkival-
lan uhrin. 
 
Kuinka varma olet, että pystyt väkivaltatilanteen jälkeen: Kohtaamaan henkisen väki-
vallan uhrin. 
 
Kuinka hyvin tiedät miten: Toimia oppilaan tavaroiden tarkastustilanteessa. 

Kuinka hyvin tiedät miten: Koulun sisäinen kurinpito ja tuomioistuimen tuomio liittyvät 

toisiinsa. 

Kuinka hyvin tiedät miten: Tunnistetaan turvallisuusriskit luokassa. 

Kuinka hyvin tiedät milloin: Opettaja ottaa yhteyttä lastensuojeluun. 
 
Kuinka hyvin tiedät milloin: Opettajalla on oikeus ottaa haltuun oppilaan esine. 
 
Kuinka hyvin tiedät milloin: Opettajalla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat. 
 

  



 

LIITE 5 Summamuuttujien sekä taustamuuttujien välinen Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin 

 

 

 

Kouluväkivaltatilanteissa 

toimimisen 

minäpystyvyys

Huoltajien kanssa 

toimimisen 

minäpystyvyys

Perusopetuslain 

tuntemus

Moniammatillisessa 

yhteistyössä 

toimimisen 

minäpystyvyys

Erilaisissa 

oppimisympäristöissä 

toimimisen 

minäpystyvyys

Kouluväkivaltatilanteiden 

käsittelyn minäpystyvyys

Työkokemus Opintovuosi Ikä

Kouluväkivaltatilanteissa 

toimimisen 

minäpystyvyys 1

Huoltajien kanssa 

toimimisen 

minäpystyvyys 0.49*** 1

Perusopetuslain 

tuntemus 0.54*** 0.37*** 1

Moniammatillisessa 

yhteistyössä toimimisen 

minäpystyvyys 0.47*** 0.39*** 0.64*** 1

Erilaisissa 

oppimisympäristöissä 

toimimisen 

minäpystyvyys 0.69*** 0.43*** 0.58*** 0.46*** 1

Kouluväkivaltatilanteiden 

käsittelyn minäpystyvyys 0.71*** 0.53*** 0.44*** 0.40*** 0.57*** 1

Työkokemus 0.24* 0.15 0.59*** 0.29** 0.31** 0.13 1

Opintovuosi -0.19 0.15 0.03 -0.08 -0.25* 0.28* 1

Ikä 0.36*** 0.26* 0.38*** 0.26* 0.27* 0.29** 0.43*** 0.10 1

* p <.05.

** p < .01.

*** p < .001.



 

LIITE 6 Summamuuttujien sekä taustamuuttujien välinen Spearmanin tulomomenttikorrelaatiokerroin 

Kouluväkivaltatilanteissa 

toimimisen 

minäpystyvyys

Huoltajien kanssa 

toimimisen 

minäpystyvyys

Perusopetuslain 

tuntemus

Moniammatillisessa 

yhteistyössä 

toimimisen 

minäpystyvyys

Erilaisissa 

oppimisympäristöissä 

toimimisen 

minäpystyvyys

Kouluväkivaltatilanteiden 

käsittelyn minäpystyvyys

Työkokemus Opintovuosi Ikä

Kouluväkivaltatilanteissa 

toimimisen 

minäpystyvyys 1

Huoltajien kanssa 

toimimisen 

minäpystyvyys 0.58*** 1

Perusopetuslain 

tuntemus 0.56*** 0.40*** 1

Moniammatillisessa 

yhteistyössä toimimisen 

minäpystyvyys 0.45*** 0.49*** 0.65*** 1

Erilaisissa 

oppimisympäristöissä 

toimimisen 

minäpystyvyys 0.68*** 0.46*** 0.59*** 0.49*** 1

Kouluväkivaltatilanteiden 

käsittelyn minäpystyvyys
0.72*** 0.57*** 0.38*** 0.38*** 0.60*** 1

Työkokemus 0.21 0.11 0.48*** 0.31** 0.28* 0.09 1

Opintovuosi -0.16 -0.19 0.11 0.03 -0.08 -0.24* 0.33* 1

Ikä 0.33** 0.25** 0.29** 0.24* 0.22* 0.26* 0.33* 0.23* 1

* p <.05.

** p < .01.

*** p < .001.



 

 

 

 

 

 


