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Taustaa I
Oppilaitosten turvallisuuskysymysten nousu huomion kohteeksi 2000 –luvulla tapahtuneiden
väkivallantekojen ja onnettomuuksien myötä. (Lindfors 2012, 13-14; Paasonen, Huumonen & Paasonen 2012, 21-23).
Rauma 1989, Jokela 2007, Kauhajoki 2008, Kouvola 2014

Oppilaitosten turvallisuus, oppimisympäristöjen turvallisuus
(OM 2009, SM 2009, OM 2010, OTKES 2014, OKM 2015, TUKO I-III, EDUSAFE)
Turvallisuuskulttuuri, opettajien turvallisuusosaaminen
(Waitinen 2011, SM 2012, OKM 2013, Lindfors 2012,
Lindfors & Somerkoski, 2016, OPETURVA I-II, EDUSAFE)

Oppilaiden turvallisuusosaaminen
(POPS 2014, Lindfors, Somerkoski, Kärki & Kokki 2017)

Taustaa II
Turvallisuus perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa
•
•
•
•

1984: Kansalaistaito
1994: (Työturvallisuus)
2004: Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuus
2014: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot +
ainekohtaiset tavoitteet.

Turvallisuusviestintä pelastustoimen
normiohjauksessa
•
•
•
•
•

1999: Pelastustoimilaki
2005: Pelastustoimen valistus- ja neuvontatyön strategia
1999: Pelastustoimilaki
2011: Pelastuslaki
2012: Pelastustoimen turvallisuusviestintästrategia

POPS 2014:n tavoitteet edellyttävät oppimisympäristöjen monipuolistamista, monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista.
Lisäksi POPS 2014 suosittelee yhteistyötä koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa (POPS 2014, 25-32).

Voitaisiinko osaaminen ja resurssit yhdistää siten, että lopputuloksena olisi oppilaan näkökulmasta
ilmiölähtöinen tapa oppia turvallisuusosaamista monialaisesti?
(PETU 10+) Yksilöiden rooli turvallisuudessa & Pelastustoimen tehtävät ja toiminta

Tutkimustavoitteet
•

Tavoitteena oli selvittää millaisia
turvallisuuskasvatustavoitteita tavoitteita on esitetty
perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja muissa perusopetuksen turvallisuuskasvatusta koskevissa
normiohjausasiakirjoissa, sekä keskeisissä
oppilaitosturvallisuutta käsittelevissä raporteissa.

•

Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin ovatko
turvallisuuskasvatuksen tavoitteet samansuuntaisia eri
asiakirjoissa ja luovatko tavoitteet perusteet ilmiölähtöiselle
ja monialaiselle eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä ja sen
myötä eri tiedonaloja eheyttävälle turvallisuuskasvatukselle
peruskoulussa?

Keskeisimmät käsitteet
•

Turvallisuuskasvatus

Lapsille ja nuorille suunnattua turvallisuustietojen, taitojen ja –asenteiden opetusta.
(Pelastustoimi 2012; Waitinen 2011; Lindfors 2012)

•

Turvallisuusosaaminen

Asenteiden, tietojen, taitojen sekä tahdon kokonaisuutta, jolla ennakoidaan vaaroja ja riskejä sekä kohdataan että
jälkihoidetaan turvallisuuspoikkeamia. (Hollnagel, 2014; Puolitaival & Lindfors 2018; Lindfors & Somerkoski, 2016; Lindfors,
Somerkoski, Kärki & Kokki 2017)

•

Pelastustoimi

Järjestelmä jonka tehtävänä on huolehtia onnettomuuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta ja väestönsuojelusta.
(Pelastuslaki 2011/379; Sanastokeskus TSK 2006)

•

Perusopetus

Oppivelvollisille tarjottava oppimäärä joka käsittää 9 vuosiluokkaa. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että
opetustehtävä. Sen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia
tietoja ja taitoja. Perusopetus antaa myös valmiuden ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. (Perusopetuslaki 1998/628;
POPS2014)

•

Ilmiölähtöinen oppiminen

Laajempien sisältökokonaisuuksien projektimaista opiskelua. Oppimisen lähtökohtana todellisen maailman ilmiöt.
Tiedonalalähtöinen eheyttäminen (POPS2014; Juuti, Kairavuori, Tani 2015; Lonka ym 2016, Halinen & Jääskeläinen 2015;
Dewey 1957; Kolb 1984; Rauste-von Wright ym. 2003)

•

Monialainen oppimiskokonaisuus

Monialainen oppimiskokonaisuus on POPS:ssa esitetty käytännön järjestely em. teemaan liittyen. Se tarkoittaa
eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja, jossa oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen
maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. (POPS2014, 31).

Näkökulma turvallisuuteen
Suojelupolitiikka
•

• Luonnon/ympäristön
suojelu
• Väestön ja rakennusten
suojelu

Safety: turvallisuus joka ei vaarannu tarkoituksellisen
toiminnan vuoksi, vaan esimerkiksi onnettomuuksien ja
virheiden kautta. Security: tarkoitukselliselta ja
vahingoittavalta toiminnalta suojautuminen.
(Reiman ym. 2008, 83; Albrechtsen 2003, 1-4.)

•

•

•

Turvallisuudessa on yleensä kysymys jonkin asian suhteesta
uhkaan ja riskiin. Sillä voidaan tarkoittaa tilaa jossa uhkat ja
riskit ovat hallittavissa tai toimintaa, jolla uhkat ja riskit
pyritään saamaan hallintaan. (Lanne 2007, 19.)
Turvallisuus voi tarkoittaa myös tunnetta siitä, että kaikki on
hyvin. (Albrechtsen 2003, 2; TSK 2014, 47.)
Laaja turvallisuuskäsitys – Kokonaisturvallisuus. (YTS2017).

Turvaamis- ja
varmistamispolitiikk
a
• Sananvapauden, avoimen
tiedonvälityksen ym.
turvaaminen

Turvallisuus- ja
puolustuspolitiikka
Turvallisuus

• Vapauden ja
itsenäisyyden
turvaaminen
• Kansalaisten
koskemattomuuden ja
omaisuuden
puolustaminen

Vakuutus- ja
turvapolitiikka
• Elinkeinonvapauden
suojelu
• Sosiaaliturva

Mukaillen: Niemelä 2000, 32

Tutkimusaineisto
•

9 asiakirjaa - yhteensä 910 sivua

•

Aineisto oli helposti saatavilla internetistä.
Dokumentit kovalevylle pdf-muotoon.

•

Dokumenttien tekstityyli oli vaihteleva (lait, strategiat, POPS jne.)

•

Poiminnat jouduttiin tekemään melko matalalla kynnyksellä. Lopullinen
poimintojen karsinta analyysivaiheessa.

•

Dokumenteissa oli myös jonkin verran päällekkäisyyttä (lainaukset) ja
toistoa. (Poiminnat lähtökohtaisesti alkuperäisestä).
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Pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategia 2012
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014
Turvallisuus perusopetuksessa – Loppuraportti. OKM 2013
Perusopetuslaki (852/1998)
Pelastuslaki 379/2011
Hyvä elämä – turvallinen arki. Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen
turvallisuuden strategiasta 5.10.2017
Turvallisuus perusopetuksessa. SM 2012.
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia. Valtioneuvoston periaatepäätös.
2.11.2017
Pelastustoimen strategia 2025

Perustuslaki
(731/1999)

Lainsäädäntö

Poliisilaki

Pelastuslaki
(379/2011)

Perusopetuslaki
(628/1998)

Yhteiskunnan
turvallisuusstrategia
(2017)

Ohjeet,
strategiat ja
selvitykset

Sisäisen
turvallisuuden
selonteko

SM 2012

Sisäisen turvallisuuden
strategia (2017)

SM 2009

Opetushallituksen määräys
POPS:n perusteista
Pelastustoimen strategia 2025

Ruohonlatvataso

Työturvallisuuslaki

OKM 2013

OKM 2015

Pelastustoimen
turvallisuusviestinnän strategia

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet
2014

Pelastuslaitosten
Pelastuslaitosten
palvelutasopäätökset
palvelutasopäätökset

Kunta/koulukohtaiset
Kunta/koulukohtaiset
opetussuunnitelmat
opetussuunnitelmat

Laki nuorista
työntekijöistä

Tutkimuksen toteuttaminen
•
•
•
•
•

Turvallisuuskasvatukseen liittyvien osumien poiminta:
Lukemalla
Hakutoiminnoilla: mm. hakusanat: turv* OR auttam* OR pelast* OR vaara* etc.
Uudelleen lukemalla
Poimintojen kopiointi tekstinkäsittelytaulukkoon

(POPS 2014, s.149)

Analyysi
•

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi
(Tuomi, 2009)

•

Alkuperäisilmaukset tiivistettiin
pelkistettyyn muotoon samalla
muodostaen samankaltaisista tavoitteista
alaluokkia. Alaluokkia lopulta yhteensä
kahdeksan. (Taulukko 3.)

•

Lisäksi tavoitteiden teemoittelu:
1. Arvot ja asenteet
2. Tiedot
3. Taidot
(Vrt. Lindfors & Somerkoski, 2016)

TAULUKKO 1. Esimerkki luokittelun etenemisestä

TAULUKKO 2. Turvallisuustavoitteet tutkimusaineiston asiakirjoissa sekä teemoiteltujen
tavoitteiden frekvenssi asiakirjoittain

Turvallisuuskasvatustavoitteet
POPS 2014 oppiaineissa:
Ympäristöoppi
Terveystieto
Liikunta
Käsityö
Kotitalous
Kemia
Fysiikka
Yhteiskuntaoppi
Biologia
Musiikki
Maantieto

TAULUKKO 3. Turvallisuuskasvatustavoitteiden luokittelu

Tuloksia
•
•
•

Kahdeksan alaluokkaa
Neljä yläluokkaa
Kolme pääluokkaa
–
–
–

Ennakointi (51 %)
Toiminta (32 %)
Toipuminen ja
turvallisuuden omistajuus (17 %)

Pohdinta
• Suhteutettaessa tuloksia aiempaan tutkimukseen, nähdään pääluokkien noudattavan pääosin jakoa turvallisuuden hallinnasta, jossa kokonaisuus
muodostuu ennakoinnista, toiminnasta ja toipumisesta (vrt. Hollnagel, 2014).
• Turvallisuuden omistajuus ja vastuullisuus -pääluokka sisälsi koko aineistoa ajatellen eniten asenteisiin ja arvoihin liittyviä tavoitteita, jotka ovat
keskeinen tekijä sitoutumisessa vastuunottoon ja turvallisuuden kehittämiseen (Lindfors, Somerkoski, Kärki & Kokki, 2017). Asenteet ja arvot
painottuivat yhteen alaluokkaan, mutta kokonaisuudessaan niiden osuus opetusta ohjaavien asiakirjojen tavoitteissa on melko vähäinen (12 %).
• Kriiseistä selviytyminen -alaluokan kokonaisrooli oli hyvin pieni eikä kriiseistä toipuminen noussut ollenkaan esiin POPS 2014:ssa
oppimistavoitteena. Sen sijaan se nousi esiin Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (2017). Tutkimuksen tulokset saavatkin ehdottamaan että
resilienssin ja kriiseistä toipumisen (O´Brien & Read, 2005; Nieminen ym., 2017) näkökulmia pitää sisällyttää myös perusopetukseen.
Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa kriisillä viitataan lähinnä yhteiskunnalliseen tapahtumaan, mutta myös yksityiselämässä vastaan tulevia
vastoinkäymisiä voidaan kuvata kriiseiksi.
• Tulosten perusteella voidaan todeta, että vaikka painotuksissa onkin eroja, eivät asiakirjat ole sisällöllisesti ristiriitaisia. POPS 2014:ssa
turvallisuuskasvatustavoitteet korostuivat ympäristöopin, liikunnan, terveystiedon ja käsitöiden sisällöissä, mutta niitä esiintyi yhteensä 11:ssa eri
oppiaineessa eri luokka-asteilla.
• Perusopetuksen turvallisuuskasvatusta ohjaava normiohjaus tarjoaakin hyvät perusteet ilmiölähtöiselle ja
monialaiselle eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä ja sen myötä eri tiedonaloja eheyttävälle
turvallisuuskasvatukselle peruskoulussa (vrt. Cantell, 2015,; Juuti ym., 2015; Lonka ym., 2015).

Pohdintaa sekä jatkotutkimusaiheita
• Tutkimuksen tuloksia voidaan suoraan hyödyntää suunniteltaessa pelastuslaitoksen sekä muiden turvallisuustoimijoiden ja
koulun yhteistoimintana toteuttavaa turvallisuuskasvatusta. Tutkimuksen tulosten pohjalta myös eri asiakirjoista vastaavat tahot
voivat arvioida, mitä ja millä tavoin painottunutta turvallisuutta asiakirjoissa jatkossa on tarpeen tavoitella.
• Tarkempi tarkastelu suhteessa Lindfors & al. (2017), Somerkoski (2012).
(pojat, tytöt, yläkoulu, alakoulu – tiedot-taidot-asenne -- mitä ilmiölähtöisyys voisi tuoda)
• Tarkempi tarkastelu suhteessa Näsi, M., Virtanen, M., & Tanskanen, M. (2017).
Oppilaitosten turvallisuustutkimus 2016. Helsingin yliopisto. Kriminologian ja oikeuspolitiikan
instituutti. Katsauksia 20/2017. (Security)

1.

• Miten turvallisuuskasvatusta voidaan toteuttaa ilmiölähtöisesti, oppimisympäristöjä laajentaen
sekä asiantuntijoiden, opettajien ja oppilaiden yhteistyötä lisäten?

2) Oppilaiden näkökulma? 3) Opetuksen järjestäjien näkökulma?

3.

2.
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Opetushallitus. 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Opetushallitus.
Paasonen, J. (toim.), Huumonen, T. & Paasonen, L. (2012) Oppilaitoksen turvallisuusjohtaminen. Helsinki: Tietosanoma Oy
Pelastuslaki 379/2011. FINLEX: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379 [Luettu 10.3.2017]
Pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategia (2012)
Perusopetuslaki 628/1998. FINLEX.http://www.oph.fi/download/139848_pops_web.pdf. [Luettu 8.2.2018].
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