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Ulkomaan uutiset? Viikon 
tv-ohjelmat? Poliisin viikko-
tiedote? Ei, vaan katsaus suo-
malaisten liikunnanopettajien 
kokemuksiin liikuntatunneilla 
ilmenevästä opettajaan koh-
distuvasta sekä oppilaiden 
välisestä seksuaalisesta ja fyysi-
sestä väkivallasta sekä niiden 
seurauksista. 

Äskettäin julkaistuissa tutkimuk-
sissamme kävi ilmi, että sanallis-
ta seksuaalista häirintää ja fyysistä 

väkivaltaa esiintyy liikuntatunneilla niin 
oppilaiden välisenä kuin liikunnanopet-
tajaan kohdistuvana väkivaltana. Mitä 
useammin liikunnanopettajat raportoivat 
joutuneensa oppilaiden sanallisen häirin-
nän ja fyysisen väkivallan kohteiksi, sitä 
enemmän vastaavia väkivallan muoto-
ja ilmeni myös oppilaiden välillä liikun-
tatunneilla. 

Erityisesti opettajaan kohdistuva fyysi-
nen väkivalta kuormittaa liikunnanopet-
tajia, sillä havaitsimme sen lisäävän työpe-
räistä stressiä. Liikunnanopettajaksi opis-
kelevia tulisikin kouluttaa entistä enem-
män tunnistamaan ja kohtaamaan häirin-
tää ja väkivaltaa tulevassa työssään, koska 
nimenomaan vähäisempi liikunnanopet-
tajan opetuskokemus näyttäisi selittävän 
sanallisen seksuaalisen häirinnän yleisyyt-
tä liikuntatunneilla. 

Seksuaalisen ja fyysisen 
väkivallan määritelmä

Seksuaalinen häirintä on yksi väkival-
lan muoto, vaikka arkikielessä se usein 

mielletään lievemmäksi kuin esimerkiksi 
toisen fyysisen koskemattomuuden louk-
kaaminen. Seksuaalinen väkivalta käsittää 
fyysisen, sanallisen ja sanattoman häirin-
nän muodot. Fyysinen seksuaalinen häi-
rintä tarkoittaa seksuaalisesti värittynyt-
tä, ei-toivottua, uhkaavaa ja usein uhril-
le ahdistusta, pelkoa tai fyysisiä vammoja 
aiheuttavaa koskettelua, hivelyä tai lähen-
telyä. Sanallinen seksuaalinen häirintä 
taas sisältää halventavia seksuaalisia huo-
mautuksia, vitsejä, kysymyksiä, ehdotuk-
sia tai huhujen levittämistä. Sanattomalla 
seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan esi-
merkiksi seksuaalisesti vihjailevia ilmeitä, 
eleitä, vihellyksiä, silmäniskuja tai äänte-
lyä. Fyysinen väkivalta on toisen koske-
mattomuuden loukkaamista, mikä voi 
olla tönimistä, tuuppimista, kuristamis-
ta, lyömistä, potkimista, läimäyttämistä, 
liikkumisen estämistä, hiuksista repimis-
tä ja teräaseella tai muulla esineellä vahin-
goittamista. 

Kaikki väkivallan muodot aiheutta-
vat uhrille jonkinasteista kärsimystä tai 
haittaa. Vaikka Suomen lain mukaan alle 
15-vuotias ei ole rikosoikeudellisessa vas-
tuussa, on hänellä velvollisuus korvata 
rikoksella aiheuttamansa vahinko. Tekijän 
rikos ja muu tilanne käsitellään sosiaalivi-
ranomaisten kanssa. Kouluväkivaltatilan-
teet, varsinkaan opettajaa tai liikunnan-
opettajaa kohtaan, menevät harvoin niin 
pitkälle, että korvausasioita täytyy pohtia. 

Liikunnanopettajien kokeman 
seksuaalisen ja fyysisen 
väkivallan yleisyys 

Liikunnanopettajilta kerätty kyselyai-
neisto paljastaa, että neljä prosenttia vas-
tanneista ilmoitti kokeneensa fyysistä 
väkivaltaa, viisi prosenttia sanatonta ja 
yksi prosentti sanallista seksuaalista häi-
rintää vähintään kerran kuukaudessa. Vas-
taavasti viisi prosenttia liikunnanopettajis-
ta raportoi oppilaiden välisestä päivittäi-
sestä fyysisestä väkivallasta, viisi prosent-

tia sanattomasta seksuaalisesta häirinnäs-
tä sekä kahdeksan prosenttia sanallises-
ta seksuaalisesta häirinnästä päivittäin. 
Kokeneemmat liikunnanopettajat ilmoit-
tivat kohtaavansa sanallista seksuaalista 
häirintää, kuten halventavaa nimittelyä, 
harvemmin kuin vähemmän aikaa opet-
taneet liikunnanopettajat. Osaltaan tämä 
voi johtua siitä, että kauemmin työsken-
nelleet liikunnanopettajat eivät välttämät-
tä tunnista oppilaan käyttäytymistä sek-
suaaliseksi häirinnäksi. 

Liikunnanopettajaan kohdistuva fyy-
sinen väkivalta on oma lukunsa. Vaikka 
fyysistä väkivaltaa kokeneiden liikunnan-
opettajien osuus on pieni, opettajan kos-
kemattomuuden loukkaaminen näyttää 
selittävän liikunnanopettajan työperäistä 
stressiä. Koko Suomeen suhteutettuna lii-
kuntatunneilla liikunnanopettajaan koh-
distuva fyysinen väkivalta koskettaa arvi-
olta noin 50:tä liikunnanopettajaa joka 
kuukausi ja oppilaiden välinen fyysinen 
väkivalta noin 100 oppilasta päivittäin. 
Huomattavaa on, että tässä on kyseessä 
vain liikuntatunneilla ilmenevä väkival-
ta opettajien arvioimana. Todellisuudes-
sa luvut voivat olla vielä suuremmat. Täs-
tä näkökulmasta tarkasteltuna tapausten 
yleisyys huolettaa, sillä jokainen tapaus on 

Väkivaltaa, stressiä ja 
seksuaalista häirintää
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liikaa. Toisaalta opetustyön vaativuus ja 
kuormittavuus eivät suinkaan ole vähene-
mässä, puhumattakaan parhaillaan käyn-
nissä olevan poikkeusajan vaikutuksista, 
jotka nähdään ehkä vasta kuukausien tai 
jopa vuosien kuluttua.  

Tutkimustulokset ovat osa opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittamaa kolmi-
vuotista PREACT-hanketta, joka hyödyn-
tää vuonna 2018 kerättyä 175 liikunnan-
opettajan (122 naista ja 53 miestä) kyse-
lyaineistoa. Lähes 15 prosenttia maamme 
liikunnanopettajista osallistui tutkimuk-
seen (Liikunnan ja Terveystiedon Opetta-
jat ry:n tilaston mukaan Suomessa työs-
kenteli n. 1200 liikunnanopettajaa 2018–
2019). Valtaosa tutkimukseen osallistu-
neista opettajista ilmoitti työskentelevän-
sä liikunnanopettajana yhtenäiskoulus-
sa (vuosiluokat 1-9), yläkoulussa, lukios-
sa tai yhdistetyssä yläkoulussa ja lukiossa. 
Viidennes opettajista oli työskennellyt lii-
kunnanopettajana yhdestä viiteen vuotta 
ja puolet yli 15 vuotta. 

Mitä asialle voidaan tehdä? 

Lähtökohtaisesti täytyy muistaa, että 
liikunta on ainutlaatuinen oppiaine. 
Asianmukaiset fyysiset kontaktit kuuluvat 
liikunnanopetukseen, sillä joskus liikun-
nanopettaja ohjaa oppilaiden suorituk-
sia koskettamalla joko suoritustekniikan 
oppimiseksi tai vammojen ehkäisemisek-
si. Toisinaan kosketuksella voi myös ohja-
ta oppilaan tarkkaavaisuutta tai rauhoit-
taa oppilasta. Liikunnanopettaja voi tah-
tomattaan joutua seksuaalisen tai fyysisen 
väkivallan uhriksi, vaikka kyseiset väki-
vallan ilmenemismuodot ovatkin yleisem-
piä oppilaiden välillä. Fyysisen luonteen-
sa takia liikuntatunnit voivat kuitenkin 
parhaimmillaan tarjota työkaluja tuntei-
den säätelyyn ja aggressioiden hallintaan. 
Kysymys on lähinnä siitä, onko nykyko-
ulussa aikaa ja tilaa aidolle oppilaan koh-
taamiselle. Usein pienikin välittämisen ele 
voi ehkäistä ongelmien kasaantumista ja 
helpottaa ratkaisujen löytämistä.

Liikuntatunneilla oppilaiden osallis-
taminen tuntien suunnitteluun voisi olla 
yksi keino erityyppisen väkivallan vähen-
tämiseksi. Esimerkiksi monien liikunnan-
opettajien suosimat oppilasvetoiset alku-
lämmittelyt voivat toimia myönteisen 
ilmapiirin rakentajana. Takavuosina tut-
kijoiden suosittelema oppilaan autono-

mian eli itsemääräämisen lisääminen lii-
kuntatunneilla on ymmärretty osittain 
väärin. Autonomia ei tarkoita sitä, että 
oppilas saa tehdä mitä haluaa. Esimerkik-
si erityistä suoritustekniikkaa harjoitelta-
essa liikunnanopettaja voi antaa oppilaal-
le samaa taitoa harjoittavia eritasoisia teh-
täviä, joista oppilas voi valita taitoihinsa 
tai mieltymyksiinsä sopivan. Onko lop-
pujen lopuksi merkitystä, harjoittelevat-
ko kaikki oppilaat liikuntatunneilla juu-
ri yhtä paljon vaikkapa lentopallon sormi-
lyöntiä? Voisiko osa oppilaista harjoitel-
la samankaltaisia taitoja vaikkapa sulka-
palloa pelaamalla? Voisiko asiasta innos-
tunut oppilas harjoitella footbag-taitojaan 
jalkapallotunnilla ilman pelkoa huonos-
ta liikuntanumerosta? Olisiko lasten ja 
nuorten käyttämistä kännykkäsovelluksis-
ta hyötyä suunnistustuntien apuna? Voi-
siko luokan skeitti-mestari osallistua tasa-
painoharjoitteiden tai parkour-taituri teli-
nevoimistelutunnin tehtävien suunnitte-
luun? Mahdollisuuksia on monia. Nykyi-
nen opetussuunnitelma tukee tämän kal-
taista opetuksen yksilöllistämistä, pai-
kalliset ja koulukohtaiset olosuhteet huo-
mioiden. Kansainvälisen tutkimusnäy-
tön perusteella on ilmeistä, että pienetkin 
valinnanmahdollisuudet sitouttavat oppi-
laita paremmin opetukseen, mikä voi par-
haimmillaan näkyä opettajaan kohdistu-
van ja oppilaiden välisen väkivallan vähe-
nemisenä. 

Pedagogisten keinojen mahdollisuu-
det väkivaltaisen käyttäytymisen kitke-
miseksi ovat rajalliset. Väkivaltatilan-
teiden ehkäisemiseksi olisi ensiarvoisen 
tärkeää onnistua luomaan myönteinen 
opiskeluilmapiiri (me-henki) yhteistyös-
sä oppilaiden, huoltajien ja koko koulun 
henkilökunnan kanssa. Kaikkia osapuo-
lia olisi kuunneltava yhteenkuuluvuuden 
ja sitoutumisen edistämiseksi. Kouluis-
sa tulisi olla ajantasaiset ja niin yksityis-
kohtaiset raportointi- ja toimintasuunni-
telmat väkivaltatilanteiden torjumisek-
si, että ne rohkaisisivat liikunnanopetta-
jia ilmoittamaan seksuaalisesta häirinnäs-
tä tai fyysiseen väkivaltaan liittyvistä tapa-
uksista. Suunnitelmista olisi hyvä selvitä, 
mitä häirintä- ja väkivaltatapauksista seu-
raa ja kuinka tilannetta seurataan. Mata-
lan kynnyksen ilmoitusmenettely siihen 
nojaavan selkeän toimintasuunnitelman 
sekä seuraamus- ja seurantakuvauksen 
kanssa voisi kannustaa opettajia ilmoitta-
maan herkemmin väkivaltatapauksista ja 

tarjota välitöntä tukea väkivallan uhreil-
le. Lisäksi niiden avulla voitaisiin ohja-
ta tekijää ottamaan vastuu teostaan koh-
taamalla väkivallan uhri moniammatilli-
sen asiantuntijaryhmän valvonnassa. Täl-
lä tavoin pitkittyneet ja usein vaikeasti sel-
vitettävät väkivaltatapaukset voisivat olla 
helpommin hallittavissa. Yhteistyö lii-
kunnanopettajien, muiden aineenopetta-
jien, rehtorien ja oppilashuoltoon kuulu-
vien ihmisten välillä sekä toimivat suhteet 
koulun ja kotien välillä ovat hyödyllisiä 
työkaluja myönteisen ja turvallisen kou-
lukulttuurin kehittämisessä. Tällöin väki-
valtaan liittyviin ongelmiin voidaan etsiä 
toimivia ratkaisuja yhteisötasolla. Lisäksi 
tietoa seksuaalisen häirinnän tunnistami-
sesta ja sen eri muodoista voitaisiin lisätä 
liikunnanopettajien perus- ja täydennys-
koulutusohjelmiin.

Lopuksi

Ottamatta sen enempää kantaa suo-
malaiseen oikeusjärjestelmään, kouluvä-
kivallan uhrien (esim. liikunnanopettaja 
tai oppilas) oikeusturva on yleisesti ottaen 
heikko. Suomessa on totuttu, joskus 
jopa sinisilmäisesti uskottu, että väkival-
lan tekijää rankaisemalla asiat ratkeavat. 
Kuten viime aikoina olemme valitettavasti 
saaneet lukea uutisia ympäri maata sattu-
neista kouluväkivaltatilanteista, ongelmat 
ovat paljon syvemmällä kuin mihin lii-
kunnanopettajakoulutus tai muu opetta-
jakoulutus pystyvät vastaamaan. Koulun 
ei pitäisi yksin lähteä sovittelemaan tekoja, 
jotka kuuluvat poliisille tai aiemmin mai-
nitulle moniammatilliselle asiantuntija-
ryhmälle. Työjakoa eri viranomaisten kes-
ken tulisi selkeyttää asioiden ratkaisemi-
seksi. Tätäkin varten kouluissa tulisi olla 
selkeät raportointi- ja toimintasuunnitel-
mat väkivaltatilanteiden jatkoselvittelyä 
varten. Liikunnanopettajat eivätkä muut-
kaan opettajat ole koulutukseltaan päte-
viä selvittelemään rikoslain piiriin kuu-
luvia tekoja. Kouluväkivallan kitkemi-
seksi suunnatusta viranomaisyhteistyöstä 
on saatu erittäin hyviä kokemuksia (esim. 
Vintiö-toiminta Lappeenrannassa). Täl-
laisen toiminnan ja käytäntöjen soisi leviä-
vän koko maahan, jotta niin liikuntatun-
neista kuin koulusta ylipäätään voitaisiin 
tulevaisuudessa luoda kaikille osapuolille 
väkivallaton ja turvallinen työskentely- ja 
oppimisympäristö. 
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Lisätietoa: 
PREACT-hanke: https://www.jyu.fi/
sport/fi/tutkimus/hankkeet/preact

Kirjoittajat Arto Gråstén (FT, KM, tut-
kija, liikunnan- ja terveystiedonopetta-
ja, luokanopettaja) työskentelee tällä het-
kellä tutkijatohtorina PREACT-hankkees-
sa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelli-
sessä tiedekunnassa. Hän on opettanut lii-
kuntaa ja terveystietoa alakoulussa, yläkou-
lussa ja yliopistossa, viimeksi liikunnan- ja 
terveystiedonopettajaksi opiskelevia Tas-
manian yliopistossa, Australiassa. Gråsté-
nin tutkimusalueisiin kuuluvat mm. kou-
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lulaisten fyysinen aktiivisuus ja toimin-
takyky, liikuntamotivaatio sekä fyysis-
tä aktiivisutta edistävät kouluinterventiot. 
sähköposti: agrasten@jyu.fi
Marja Kokkonen (PsT, LitM, sertifioi-
tu urheilupsykologi) työskentelee yliopiston-
lehtorina Jyväskylän yliopiston liikuntatie-
teellisessä tiedekunnassa. Kokkosen tutki-
mus- ja opetusalueita ovat mm. tunne- ja 
vuorovaikutustaidot opetuksessa, ohjauk-
sessa ja urheiluvalmennuksessa, psyykkinen 
hyvinvointi sekä yhdenvertaisuus, tasa-ar-
vo ja syrjintä urheilussa ja koululiikunnas-
sa. Hän on myös valtion liikuntaneuvoston 
yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän 
kehityksen jaoston asiantuntijajäsen. sähkö-
posti: marja.kokkonen@jyu.fi
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