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Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa koulun liikuntatunnilla sattuvia tapaturmia ja 
liikuntavammoja sekä niiden ennaltaehkäisymahdollisuuksia. Haastattelujen avulla sel-
vitettiin liikunnanopettajien aikaisemmin käyttämiä tapaturmien ennaltaehkäisykeinoja. 
Lisäksi tutkimusmateriaalina toimi IF- vakuutusyhtiöön ilmoitetut Matinkylän koulun 
tapaturmat vuosina 2005-2009.  
 
Tutkimuksen teoreettisessa osassa perehdyttiin yleisimpiin liikuntavammoihin ja niiden 
ennaltaehkäisyyn koululiikunnassa. Empiirisessä osassa tutkittiin mitä olisi mahdollista 
tehdä, jotta koululiikuntavammariski saataisiin mahdollisimman alhaiseksi. Tapaustut-
kimuksen kohteena olivat espoolainen Matinkylän koulu ja sen liikunnanopettajat. 
 
Liikunta- ja muut koulutapaturmat jaoteltiin kolmeen luokkaan. Erittäin vakaviin sisäl-
tyi välitöntä lääkärin hoitoa vaatineet tapaturmat, mm. vakavat murtuma- ja silmävam-
mat. Vakaviin vammoihin kuuluivat mm. pienemmät murtumat, ruhjevammat sekä näön 
heikkeneminen tapaturman seurauksena. Lieviin vammoihin sisältyi esimerkiksi nyr-
jähdykset, tärähdykset, haavat ja murtumaepäilyt. Tapaturmia esiintyy suhteellisen pal-
jon vauhdikkaissa pallopeleissä ja ulkoliikunnassa olosuhteiden vuoksi.     
 
Matinkylän koulussa sattuvista koulutapaturmista 40% sattuu liikuntatunnilla, 31% väli-
tunnilla, 12% koulumatkalla ja 17% muiden kouluaineiden oppitunneilla. Liikunta-
vammatyypeistä yleisimpiä ovat ruhjevammat, nyrjähdykset ja vääntymiset alaraajojen 
sekä sormien alueella. Yleisin vamman aiheuttaja on puolestaan liikuntavälineen osu-
mavamma (40%), kaatuminen (23%) ja törmäystilanne toisen oppilaan kanssa (13%).    
 
Liikuntatunnin säännöt sekä niiden noudattaminen ja yleinen järjestyksen pito ovat Ma-
tinkylän koulun liikunnanopettajien eniten käyttämiä tapaturmien ennaltaehkäisykeino-
ja. Tärkeiksi vammoja ennaltaehkäiseviksi toimiksi koetaan myös suojavälineiden tar-
koituksenmukainen käyttö, liikuntavälineiden ja varusteiden kunnosta huolehtiminen, 
huolellinen alkuverryttely sekä yleisen turvallisuuskasvatuksen sisällyttäminen liikun-
nanopetukseen.      
 
 
 
ASIASANAT: tapaturma, ennaltaehkäisy, riskienhallinta, koululiikunta, tapaustutkimus   
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1 JOHDANTO 

 

Liikunnan ja urheilun maailma pitää sisällään hyvin erityyppisiä lajeja, jotka rasittavat 

kehoamme monin eri tavoin. Koululiikunnassa pyritään käytössä olevan opetussuunni-

telman (2004) mukaisesti monipuoliseen lajivalikoimaan sekä sisä- että ulkoliikuntala-

jeissa eri vuodenaikojen mukaisesti (Heikinaro-Johansson, Huovinen & Kytökorpi 

2001, 111). Koska tekevälle sattuu, ei liikuntavammoiltakaan ole valitettavasti aina 

mahdollista välttyä. Urheilulääkäri, ortopedi Tapio Kallion (2008, 115) mukaan helpoin 

tapa välttää liikuntavammoja on olla liikkumatta lainkaan, kun taas järkevin tapa on 

liikkua oikein. 

 

Päätarkoituksenani on tutkia koululiikunnassa sattuvien liikuntavammojen ja tapaturmi-

en ennaltaehkäisymahdollisuuksia. Tutkimukseni avulla selvitän Espoolaisessa Matin-

kylän yläkoulussa vuosina 2005-2009 sattuneita liikuntavammoja. Pyrin saamaan selvil-

le, miten sattuneisiin tapaturmiin on reagoitu ja mihin toimiin se on mahdollisesti johta-

nut. Liikuntatunneilla on monenlaisia riskitekijöitä ja vaaratilanteita, jotka on otettava 

huomioon. Keskityn tutkimuksessani erityisesti liikunnanopettajalla käytettävissä ole-

viin tapaturmien ennaltaehkäisykeinoihin. Tuon esille, mitä riskitekijöitä liittyy pallope-

leihin, yleisurheiluun, uintiin, jääpeleihin sekä muutamaan muuhun koululiikuntaan si-

sältyvään liikuntalajiin ja millä tavoin toimimalla vaaratilanteiden ennaltaehkäisy voi 

olla tulevaisuudessa mahdollista. 

 

Perehdyn aluksi yleisimpiin liikuntavammoihin ja niiden hoitoon alan kirjallisuuden 

kautta. Siirryn sitten käsittelemään liikuntavammojen ennaltaehkäisykeinoja yleisestä 

turvallisuusnäkökulmasta. Päähuomion olen kiinnittänyt toimiin, mitä liikunnanopetta-

jan on mahdollista tehdä, jotta tapaturmia olisi mahdollista ennaltaehkäistä sekä vähen-

tää. Tutkimuksessani hyödynsin kandidaatintutkielmaani, jossa perehdyin yleisimpiin 

koululiikunnassa sattuviin liikuntavammoihin ja tapaturmiin sekä niiden ennaltaeh-

käisyyn. Tutkimusmetodinani on liikunnanopettajien teemahaastattelu. Käytän tutki-

musmateriaalina myös IF- vakuutusyhtiöön ilmoitettuja Matinkylän koulun koulutapa-

turmia vuosilta 2005-2009. Tuon esille koululiikuntavammojen lisäksi tarkasteluun 

myös muita koulussa sattuvia tapaturmia.  
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Koululiikuntavammoista on tällä hetkellä olemassa tutkimustietoa suhteellisen vähän. 

Valtakunnallinen Kouluterveyskysely kerää tietoa koulussa sattuneista tapaturmista ja 

vammoista, mitkä ovat vaatineet kouluterveydenhoitajalla käymistä. Tampereella on al-

kamassa syksyllä 2010 koululiikuntavammoja käsittelevä hanketutkimus, jonka materi-

aalia kerätään lukuvuoden 2010-2011 aikana viidessä eri yläkoulussa. Kouluilla ei ole 

varsinaista koululiikunnassa sattuneiden vammojen tilastointivelvollisuutta, vaikka lä-

hes kaikki koulut tekevätkin tapaturmailmoitukset vakuutusyhtiöille. Kattavia tilastoja 

koululiikuntavammojen yleisyydestä, vakavuusasteista tai tyypeistä ei siis ole tällä het-

kellä saatavilla. Tässä tutkimuksessani tavoittelen uuden ja hyödyllisen tiedon rapor-

tointia, mikä auttaisi liikunnanopettajia haasteellisessa työssään.  

 

Liikunnan aikana sattuvat tapaturmat on mahdollista jakaa akuutteihin vammoihin eli 

äkillisesti sattuviin tapaturmiin sekä pidemmällä aikavälillä syntyviin rasitusvammoihin 

(Kallio 2008, 17, 37). Akuutti vamma on odottamaton ja äkillinen tapahtuma, jonka 

seurauksena on jonkin kehonosan vammautuminen.  (Parkkari, Kannus & Kujala 2008, 

685; Tiirikainen 2009, 12.) Suurin osa urheillessa sattuvista akuuteista vammoista koh-

distuu alaraajoihin, joista taas yli puolet nilkka- ja polvinivelten alueelle. Yleisimmät 

vammatyypit ovat puolestaan nyrjähdykset, venähdykset ja ruhjeet. (Vuori 1999, 360; 

Parkkari ym. 2008, 685.) Monet liikunnan aikana sattuvat vammat ovat ennaltaehkäis-

tävissä hyvällä alkuverryttelyllä, oikeaoppisella suoritustekniikalla, asiaan kuuluvilla 

suojavarusteilla sekä tietenkin sääntöjä ja ohjeita noudattamalla. (Parkkari, Hiilloskorpi, 

Koskela & Pasanen, 2005, 39; Peltokangas 2007, 36; Vuori 1999, 360.)  

 

Kouluterveyskyselyn mukaan vuosina 2006 ja 2007 noin joka viidennelle 8.- ja 9-

luokkalaisista sattui vähintään kerran lukuvuoden aikana koululiikunnassa vamma tai 

tapaturma, joka vaati kouluterveydenhoitajan tai lääkärin hoitoa (Kouluterveyskysely 

2007; Tiirikainen 2009b, 88). Vaikka tavallisissa joukkuepeleissä, kuten jalkapallossa, 

jääkiekossa, koripallossa ja lentopallossa sattuukin suhteellisen paljon vammoja, voi-

daan niiden Kujalan (2009) mukaan ajatella olevan kuitenkin suhteellisen turvallisia 

harrastaa, koska vakavia vammautumisia sattuu varsin harvoin. Suurin loukkaantumis-

vaara on Tampereen Urheilulääkäriaseman ylilääkäri Jari Parkkarin (2005) mukaan 

squashissa, judossa, suunnistuksessa ja salibandyssa.  
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2 TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten Espoolaisen Matinkylän koulun 

liikunnanopettajat ottavat työssään huomioon liikuntatuntien turvallisuuden liikunta-

vammojen ennaltaehkäisynäkökulmasta. Tutkimus keskittyy ennaltaehkäisykeinoihin, 

joita liikunnanopettajat käyttävät, jotta liikuntavammojen syntymisen voisi minimoida.  

Lisäksi tutkimus tarkastelee koulussa 2005-2009 sattuneita koulutapaturmia välitunneil-

la, koulumatkoilla sekä muutamassa muussa oppiaineessa. Tutkimuksen seurauksena on 

mahdollista löytää uusia tapaturmien ehkäisykeinoja tai kehittämisideoita liikuntapai-

koille, mikä saattaa omalta osaltaan olla vähentämässä koulun liikuntatunneilla sattuvia 

vammautumisia.  

 

Tutkimukseni pääongelmat ovat: 

1.    Mitä tapaturmia liikuntatunneilla sattuu eniten?  

2.    Miten Matinkylän koulun liikunnanopetuksessa huomioidaan tapaturmien      

       ennaltaehkäisy? 

3.    Miten jo sattuneisiin tapaturmiin on reagoitu, mitä niistä on opittu, ja miten oppilaat  

       ja opettajat ovat kokeneet tapahtumat?  

4. Olisiko tapaturmia ollut mahdollista välttää?   

 

Käytän tutkimuksessani materiaalina vakuutusyhtiö IF:n koulun liikuntatapaturmatilas-

toja vuosina 2005-2009, Matinkylän koulun liikunnanopettajien teemahaastattelua sekä 

omakohtaista osallistumista liikunnanopettamiseen. Tulosten analysointi tapahtuu kes-

kustelujen pohjalta sekä haastattelulomakkeita apuna käyttäen.  

Tutkimus on tarkoitus toteuttaa syyslukukauden 2010 aikana. Tarkoituksena on saada 

laaja-alaista näkökulmaa liikuntatuntien turvallisuuteen mm. eri liikuntapaikkojen kaut-

ta sekä vuodenaikojen mukaan vaihtuvien liikuntalajien avulla. Koulussa tapahtuu toki 

myös muita kuin liikunta-tapaturmia. Ne olen kuitenkin jättänyt suurelta osin tutkimuk-

seni ulkopuolelle, tuon esille välitunti- ja koulumatkatapaturmia vain pääpiirteissään. 

Perustelen ratkaisuani sillä, että koko koulun tapaturmien tarkastelu olisi ollut tämän 

pro gradu-tutkielman työmäärään nähden aivan liian suuri kokonaisuus toteutettavaksi. 
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Uskon löytäväni enemmän hyödyllistä tietoa keskittymällä pääosin koululiikuntaan ja 

koululiikuntavammojen ennaltaehkäisymahdollisuuksiin.    

Tapaturma sisältää aina sattuneen tilanteen lisäksi sen aiheuttamat jatkoseuraamukset. 

Tapaturmat aiheuttavat eri vaikeusasteisia vammoja ja loukkaantumisia. Ennaltaeh-

käisytyö lähtee liikkeelle riski- ja vaaratekijöiden tunnistamisesta. (Lounamaa & Rå-

back & Tiirikainen, 2009, 12-13.)      

Riskin käsite liittyy Luhmanin (1993) mukaan alun perin kaupan alalle ja nimenomaan 

oman edun tavoitteluun siten, että tappiot ja menetykset olisi mahdollista välttää eikä 

katumiselle olisi tarvetta. Koulun toiminnassa on joka tapauksessa olemassa erilaisia 

riskejä eli vahingon mahdollisuuksia (Murtonen & Tamminen, 2007, 5), mitkä voidaan 

oikein kohdennetuilla toimilla saada alhaisiksi. Vaara eroaa riskistä siinä, että se on ul-

koisten tekijöiden aiheuttama. (Luhman, 1993, 22.) Riski-käsitteen käyttö on yleistynyt 

ja Eräsaari (1997) määrittelee sen ennakoitavissa ja käsitteellistettävissä olevaksi omi-

naisuudeksi ja kokemukselliseksi kontrolloinniksi johonkin tiettyyn ilmiöön liittyen. 

Riskiin liittyy olennaisesti käsitteet odottamattomuus, epävarmuus sekä tietämättömyys. 

(Eräsaari, 1997, 86; Lagerspetz, 1997, 94.) Kunnan opetustoimen tehtävänä on tehdä 

kouluista riskien arviointi, minkä perusteella riskinhallintatoimet on mahdollista koh-

dentaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Riskin suuruus määräytyy haitallisen 

tapaturman todennäköisyydestä sekä seurausten vakavuudesta. (Murtonen & Tammi-

nen, 2007, 9, 26.)       

Ennaltaehkäisykeino voidaan tässä yhteydessä määritellä liikunnanopettajan toimintata-

vaksi, joka pyrkii estämään liikuntavammoja ja vaaratilanteita koululiikunnassa. Lii-

kunnanopettaja pitää esimerkiksi huolen siitä, että liikuntapaikat ovat asianmukaisessa 

kunnossa ja että liikuntaryhmä noudattaa yhteisiä turvallisuusohjeita ja sääntöjä. Tapa-

turmien ennaltaehkäisytyö voi tapahtua myös koko koulun tasolla, jolloin se kattaa esi-

merkiksi välitunnit ja koulumatkat. Tulokset näkyvät parhaiten, kun vaaratekijät sekä 

riskinaiheuttajat on tunnistettu ja niihin on reagoitu. Tapaturmien ennaltaehkäisyä voi-

daan lähestyä kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäinen on ympäristön ja tuotteiden 

turvallisuus, eli ennaltaehkäisykeinot kohdistuvat esimerkiksi liikuntapaikkoihin, laittei-

siin sekä tarvikkeisiin. Toinen lähestymistapa on standardien, sääntöjen ja ohjeiden 

noudattaminen. Kolmas on koulumaailmaan hyvin soveltuva turvallisuusasenteisiin ja 

käyttäytymiseen vaikuttaminen. (Lounamaa ym. 2009, 13-16.)   
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3 LIIKUNTAVAMMAT 

 

 

3.1 Akuutit liikuntavammat 

 

Koulutapaturmien ehkäisy 2002-2004 hankkeessa tehdyn tutkimuksen (Lounamaa ym. 

2005) mukaan yleisimmät koulussa sattuvat vammatyypit olivat ruhje tai avohaava 

29%, nyrjähdys tai venähdys 23%, mustelma tai kuhmu 21% ja murtuman epäily 9%. 

Samaisesta tutkimuksesta käy ilmi, että yläkoulun oppilaista 14% joutui lukuvuoden ai-

kana jonkun tapaturman uhriksi. (Lounamaa ym. 2005.)  

 

Nuorten terveystapatutkimus sitä vastoin ilmoittaa, että 6% 12-18-vuotiaista nuorista on 

edeltävän puolen vuoden aikana joutunut turvautumaan lääkärin tai sairaanhoitajan 

apuun. Näistä tapaturmista noin viidennes oli koulussa sattuneita. (Markkula & Öörni 

2009, 84.) 

 

Akuutti liikuntatapaturma tarkoittaa kehon äkillistä loukkaantumista tai vammautumis-

ta, missä sen rakenteet joutuvat hetkellisesti liian suurten voimien ja väännön kohteeksi. 

Yhtä hyvin liikuntavamma voi tulla esimerkiksi vauhdikkaissa joukkuepeleissä törmät-

täessä toiseen pelaajaan, pelivälineen osumasta, alkuverryttelyn laiminlyönnin seurauk-

sena tai ulkoliikunnassa liukkaasta tai epätasaisesta alustasta johtuen. (Kallio 2008, 17; 

Keggenhoff 2004, 98;  Parkkari & Kannus 2009.) 

 

Akuutin vamman tunnusmerkkinä on aina voimakas kipu, minkä lisäksi vaurioitunut 

alue turpoaa suhteellisen nopeasti. (Kallio, 2008, 18; Kotiranta, Sertti & Schroderus 

2007, 143.) Yleisimpiä akuutteja liikuntavammoja ovat esimerkiksi lihasten, jänteiden 

tai nivelten venähdykset, revähdykset ja pienemmät ruhjevammat, mm. mustelmat, ku-

ten taulukosta 1 käy ilmi. Näihin vammatyyppeihin kuuluu 60-80% kaikista vammoista.  

Suuri osa akuuteista vammoista kohdistuu alaraajojen alueelle. (Keggenhoff 2004, 98; 

Parkkari ym. 2008, 685; Vuori 1999, 358.) 
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TAULUKKO 1. Tyypillisiä akuutteja liikuntavammoja eri liikuntalajeissa. (Kujala 

2009; Parkkari ym. 2008, 686-687.) 

 

Liikuntavamma  Liikuntalaji, jossa vamma on tyypillinen 

Nilkan ja polven nyrjähdykset Jalkapallo, Koripallo, Salibandy, Sulkapallo, 

    Suunnistus, Pesäpallo, Squash, Aerobic 

Ruhjevammat   Jalkapallo, Jääkiekko, Salibandy 

Sormivammat   Koripallo, Lentopallo, Jääkiekko 

Ihon ja silmän naarmut  Suunnistus 

Rannemurtumat  Rullaluistelu 

Akillesjännevammat  Squash, Tennis 

 

 

Suuri osa liikunnassa sattuvista vammoista on mahdollista hoitaa oikeaoppisella en-

siavulla eli kolmen K:n-hoidolla. Kylmä-koho-kompressio-menetelmä supistaa vaurioi-

tuneen alueen pintaverenkiertoa, vähentää kudosvaurion aiheuttamaa verenvuotoa ja 

helpottaa kipua. (Keggenhoff 2004, 99; Kääriäinen 2008, 668; Parkkari ym. 2008, 687.) 

On tärkeää tiedostaa, että vasta lääkäri pystyy tutkimuksien perusteella määrittelemään 

liikuntavamman todellisen ja tarkan laadun. Ensiavun antajan tehtävä on tehdä kolmen 

K:n hoito mahdollisimman nopeasti ja saattaa potilas vamman niin vaatiessa jatkohoi-

toon. (Kallio 2008, 18; Keggenhoff 2004, 98, 100; Parkkari ym. 2008, 687.) 

 

Kylmähoidolla on tärkeä merkitys vamman paranemiselle ja sen tarkoituksena on lievit-

tää akuutin vaiheen kipua vaurioalueella sekä vähentää kudosten turvotusta (Kallio 

2008, 18; Keggenhoff 2004, 99). Kylmähoidoksi sopii esimerkiksi kertakäyttöinen jää-

pussi tai pakastamisesta otettava ruokatarvikepussi. Kylmähoitoa annetaan ensivaihees-

sa noin 20 minuutin ajan raajan ollessa kohoasennossa. Pienemmissä vammoissa 10-15 

minuutin kylmähoito on riittävä. Jos vamma on niin pieni, että liikuntasuoritus voi sat-

tuneesta tapaturmasta huolimatta jatkua, on mahdollista tehdä myös ns. pintakylmähoi-

to. Se toteutetaan suihkeella tai voiteella, jolloin pintatunto saadaan hetkellisesti pois. 

(Kallio 2008, 18; Parkkari ym. 2008, 687.)  

 

Alkuvaiheessa vaurioitunutta kohtaa voi puristaa käsin. Jatkohoidoksi käy puristava 

kompressioside, jotta verisuonet pysyvät supistuneena, eikä vauriokohtaan pääse muo-
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dostumaan lisää verenpurkaumaa. Kylmähoito ja kompressio on järkevää toteuttaa sa-

manaikaisesti, heti kun tarvittavat ensiapuvälineet ovat käytettävissä. Kompressio-

sidettä tehtäessä on huomattava, että se ei saa olla liian kireällä, jolloin vammautuneen 

raajan tai kehon osan verenkierto saattaa estyä. (Huovinen 2001, 74; Kallio 2008, 19; 

Keggenhoff 2004, 99; Parkkari ym. 2008, 687.)   

 

Vamman vakavuudesta riippuen vauriokohdan on syytä antaa levätä muutaman vuoro-

kauden ajan. Kylmähoidon jatkaminen esimerkiksi nyrjähdysvammassa ensimmäisen 

vuorokauden aikana parin tunnin välein 20 minuuttia kerrallaan on järkevää. Oikeaoppi-

sella kotihoidolla saadaan paraneminen hyvin käyntiin. Varsinainen ensihoitovaihe kes-

tää yleensä 2-3 vuorokautta. Liikuntavamman jälkeinen toipumisaika riippuu tietenkin 

vamman vakavuudesta. Taulukko 2 esittää ohjeellisia toipumisaikoja liikuntavamman 

jälkeen. Lepojakson jälkeen on aloitettava vammakohdan asteittainen käyttö. Sitä seu-

raavan kuntoutusjakson aikana on tarkoitus totuttaa esimerkiksi nyrjähtänyt nilkka uu-

delleen rasitukseen. Vammasta riippumatta on hyvin oleellista pitää yllä muun kehon ja 

myös vamma-alueen lihaskuntoa sekä liikkuvuutta, mikä osaltaan nopeuttaa kokonais-

valtaista paranemista. (Huovinen 2001, 55; Kallio 2008, 21; Parkkari 2008, 687.)  

 

 

TAULUKKO 2. Yleisimmistä liikuntavammoista toipuminen. (Parkkari ym. 2008, 687) 

 

 

Liikuntavamma  Toipumisaika 

Nilkan venähdys  1-3 viikkoa 

Nilkan nivelsiteen repeämä  4-8 viikkoa 

Polven sivusiteen venähdys  1-3 viikkoa 

Polven sivusiteen repeämä  6-8 viikkoa 

Pehmytkudosten ruhjevamma 1-2 viikkoa 

Luun ruhjevamma  3-6 kuukautta  

Polven ristisiteen repeämä  6-12 kuukautta 

 

 

Liikuntavamma voi aiheutua sisäisen tai ulkoisen tekijän vaikutuksesta, mitä taulukko 3 

selventää. Liikuntalajin luonne, olosuhteet sekä kontaktit muiden pelaajien kanssa ovat 
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ulkoisia merkittäviä muuttujia. Sisäisiä tekijöitä puolestaan ovat liikkujan fyysinen kun-

to ja motoriset taidot, ikä, henkilökohtainen urheilutausta sekä liikkumisen motivaatio.  

(Parkkari, Kujala & Kannus 2001, 985; Schwellnus 2004, 189.)  

  

 

TAULUKKO 3. Ulkoiset ja sisäiset liikuntavamman aiheuttajat (Parkkari ym. 2001, 

985; Schwellnus 2004, 189.) 

 

Ulkoiset tekijät   Sisäiset tekijät  

   

Liikuntalaji   Ikä, sukupuoli 

Liikunnan kesto  Aikaisempi vamma 

Pelipaikka   Fyysinen kunto 

Harjoittelun tyyppi, määrä ja teho Liikkuvuus 

Alusta, millä liikutaan  Lihaskireydet- ja heikkoudet, lihastasapaino 

Sisä- ja ulkolajien olosuhteet Nivelten väljyys 

Muut pelaajat, muut liikkujat Rakenteelliset poikkeamat 

    Motoriset taidot ja lajitaidot 

    Motivaatio, Riskinotto   

 

 

3.2 Raajoihin kohdistuvat vammat 

 

Alaraajat joutuvat liikunnan aikana usein voimakkaaseen kuormitukseen ja ovat siksi 

alttiita vammoille. Monet akuutit vammat kohdistuvat juuri alaraajojen alueelle, etenkin 

nilkka- ja polviniveleen ja niitä tukeviin rakenteisiin. Jalkapallo, koripallo, salibandy, 

sulkapallo ja suunnistus ovat liikuntalajeja, joissa eriasteiset nilkan ja polven alueen 

vammat ovat erittäin yleisiä. Noin 20 - 30% kaikista liikuntatapaturmista ja esimerkiksi 

puolet koripallovammoista ovatkin nilkan nyrjähdyksiä.  (Huovinen ym. 2006, 27; Ku-

jala 2009; Parkkari 2008, 685; Rechel, Yard & Comstock 2008, 203; Ristiniemi 2008, 

658.)  

 

Nilkan nyrjähtäminen eli venähdys on yleisin liikuntatapaturma. Venähdys tarkoittaa 

nilkkanivelen samanaikaista vääntymistä ja kiertymistä äkillisen voiman vaikutuksesta. 
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Yleensä vääntymissuuntana on ns. inversiovamma eli jalkaterä sisäänpäin kiertyminen, 

jolloin askeleen paino on jalkaterän ulkosyrjällä. Varsinainen vauriokohta syntyy näin 

ollen nilkan ulkopuolen nivelsiteille. (Kallio 2008, 19; Kotiranta ym. 2007, 143; Palo 

2001, 552; Rechel ym. 2008, 198.)  

 

Lääkärissä käynti nilkan nyrjähdyksen jälkeen on perusteltua, jos nilkalla ei ensiavusta 

huolimatta pysty varaamaan lainkaan tai jos nivel ei tunnu toimivan tavanomaisesti. Ta-

paturman jälkeen nilkka on yleensä turvoksissa vamman vakavuudesta riippuen muuta-

man päivän. Tämän vaiheen aikana lepo ja säännöllinen kylmähoito auttavat parhaiten 

paranemisprosessia alkuun. Luuvammaa on syytä epäillä, jos luiden koputtelu sormen-

päällä tuottaa kipua eikä painon laittaminen raajalle onnistu edes kevyesti. (Huovinen 

ym. 2006, 27; Kotiranta ym. 2007, 143; Rasku & Sopanen & Toivola 1999, 171.)  

 

Vain harva nilkan nyrjähdys vaatii leikkaushoitoa eli tärkeimpänä hoitomuotona toimii 

konservatiivinen hoito, omatoiminen tai fysioterapeutin ohjaama kuntoutus kivun salli-

missa rajoissa. Täydellinen nilkan nivelsiteen repeämä vaatii yleensä leikkauksen, missä 

revenneen osan päät liitetään takaisin yhteen. (Elo ym. 2006, 199; Kallio 2008, 20; Ras-

ku ym. 1999, 171; Ristiniemi 2008, 659.) 

 

Polven nivelsidevamma, eli polven normaalin liikelaajuuden ylittävä äkillinen liike, 

syntyy useimmiten nopeaa suunnanmuutosta tai äkkipysähdystä vaativissa lajeissa, jois-

sa kehon paino on hetkellisesti yhden jalan varassa. Se on varsin yleinen liikuntaan liit-

tyvä vamma.  Niveleen kohdistuu samanaikaisesti useasta suunnasta tulevia voimia ja 

polvi joutuu liiallisen väännön kohteeksi (Parkkari 2008, 686; Rasku ym. 1999, 171).  

 

Polven alueen nivelsidevamma voi syntyä myös kaatumisessa, liukastumisessa, taklauk-

sessa sekä törmäyksen tai iskun seurauksena. Nivelsiteen osittainen tai täydellinen re-

peämä aiheuttaa aina verenvuotoa ja turvotusta. Välitön ensiapu kylmä-koho-

kompressio -menetelmällä on siis varsin tärkeä kudosvaurioiden pienentämisessä ja 

vamman paranemisen nopeuttamisessa. (Huovinen 2001, 55; Kallio 2008, 24; Kotiranta 

ym. 2007, 146; Rasku ym. 1999, 171.) 

 

Polven nivelsiteitä ovat etu- ja takaristisiteet. Eturistisidevamma on yleinen esimerkiksi 

laskettelussa ja lumilautailussa eli lajeissa, joissa tehdään voimakas alastulo koko kehon 
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painolla. Eturistisidevammasta toipuminen on suhteellisen hidasta. Lisäksi polvessa on 

molemmilla puolilla sivunivelsiteitä, jotka vioittuvat suhteellisen helposti. Vammautu-

neet nivelsiteet alkavat kestää rasitusta yleensä noin 6 - 8 viikon kuluttua vammasta. 

Polvesta voi vaurioitua tapaturmaisesti myös nivelkierukat, rustot, nivelkapseli tai luut, 

esimerkiksi polvilumpio. (Kallio 2008, 24; Parkkari 2008, 687; Rasku ym. 1999, 171; 

Ristiniemi 2008, 650.)   

 

Polvilumpio (patella) voi esimerkiksi pallopelissä siirtyä pois paikaltaan (luxio patellae) 

eli jäädä virheasentoon. Sijoiltaan mennyt polvilumpio on suhteellisen yleinen polveen 

kohdistuva vamma. Se on potilaalle erittäin kivulias, ja polvi saattaa näyttää epämääräi-

seltä ja oudon malliselta. Polvilumpio voi siirtyä polven ulkosyrjälle äkillisen voimak-

kaan kiertoliikkeen vuoksi tai sivusuunnasta kohdistuvan iskun vaikutuksesta. Vaurioi-

tunut raaja on yleensä tapaturman sattuessa koukkuasennossa, ja kivun salliessa lumpio-

ta voi yrittää asettaa takaisin paikalleen. Jollei toimenpide jalan suoristamisesta huoli-

matta onnistu, ensihoitaja tai lääkäri laittaa polvilumpion paikoilleen sekä arvioi jatko-

hoidon tarpeen. Usein vamma hoituu levolla, kuntoutuksella ja polvituella. Joissakin ta-

pauksissa tosin tarvitaan nykyään erittäin yleistä ja valtaosin hyviä tuloksia tuovaa tä-

hystyskirurgista hoitoa. (Huovinen ym. 2006, 28; Kallio 2008, 25; Kotiranta ym. 2007, 

147; Nikku 2008, 649; Rasku ym. 1999, 170; Ristiniemi 2008, 650.) 

 

Polvinivel voi mennä sijoiltaan (luksaatio), jolloin luun pää siirtyy pois paikaltaan eli 

nivelkuopasta aiheuttaen usein myös nivelkapselin repeämän (Castren 2001, 61; Elo 

ym. 2006, 199; Huovinen ym. 2006, 28; Rasku ym. 2004, 169). Sijoiltaan menon jäl-

keen on syytä arvioida ja tutkia myös polviniveltä ympäröivien nivelsiteiden kuntoa, 

koska sijoiltaan meno on aiheuttanut nivelsiteille tavallisesta poikkeavaa venymistä. 

Polviniveltä ei yritetä vetää paikoilleen vaan raaja tuetaan liikkumattomaksi asentoon, 

missä se loukkaantumishetkellä on. Paikoilleen laittamisen hoitaa ensihoitaja tai lääkäri. 

(Castren 2004, 61.) 

 

Polven nivelkierukkavamma (meniskivamma) syntyy myös helposti palloilu- ja kontak-

tilajeissa, erityisesti polven vääntövammojen yhteydessä. Sisempi kierukka vaurioituu 

viisi kertaa useammin verrattuna ulompaan kierukkaan. Kipu tapaturmahetken jälkeen 

on kova, mutta polvi ei välttämättä turpoa heti vamman jälkeen. Joskus kierukkavamma 
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on jopa oireeton. Lievimmät vammat hoituvat yleensä levolla ja liikuntatauolla. Nivel-

kierukan sijainti näkyy kuvassa 1.   (Kotiranta ym. 2007, 145; Sandelin 2008, 720.)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 1. Polven rakenne. (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, 

www.likes.fi) 

  

Lihasrevähdykset alaraajojen lihaksissa ovat erittäin yleisiä liikuntavammoja. Reväh-

dyksen syy voi olla sisäinen tai ulkoinen (Schwellnus 2004, 188), esimerkiksi alkuver-

ryttelyn laiminlyöminen, nopea suunnanmuutos pelitilanteessa tai äkillinen maksimaali-

sella teholla liikkuminen, jos lihakset eivät ole tottuneet kovatehoiseen liikuntaan. Toi-

saalta lihasrepeämän taustalla voi olla myös heikko lihastasapaino tai todella huono li-

haskunto (Kallio 2008, 27). Myös isku raajoihin voi aiheuttaa eriasteisia lihaskudosvau-

rioita, koska ihonalainen rasvakerros ja lihakset joutuvat äkillisen iskun voimasta puris-

tumaan kokoon.  Vauriokohdan turvotus johtuu kehon automaattisesta korjaamismeka-

nismista, mikä kuljettaa avuksi vammaa korjaavia soluja. (Huovinen ym. 2006, 118)  

 

Lihas voi revetä osittain tai kokonaan sekä keskeltä lihasrunkoa että kiinnittymiskohdis-

ta eli jänteistä. Revähdykset jaetaan viiteen vakavuusluokkaan sen mukaan, minkä ver-

ran lihaksesta on vaurioitunut. Kylmä-koho-kompressio- hoito toimii lihasrevähdyksis-

säkin parhaana ensiapuna. Välittömästi ensihoidon jälkeen revähtänyttä lihasta on yritet-

tävä käyttää vamman vakavuuden selvittämiseksi. Lääkäriin on syytä mennä, jos lihas ei 

revähdyksen jälkeen toimi normaalilla tavalla tai jos kipu ja turvotus on huomattavan 

http://www.likes.fi/�
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suurta. Lihaksella on suhteellisen hyvä paranemiskyky Repeämän koosta riippuen li-

haksen toimintakuntoiseksi paraneminen kestää yleensä muutaman viikon ajan. (Kallio 

2007, 26-27; Kääriäinen 2008, 668.) 

 

Mustelma on hyvin tyypillinen vamma esimerkiksi kaatumisen ja yhteen törmäämisen 

jälkeen pelitilanteessa. Mustelmassa (hematoomassa), kudos vuotaa verta eli syntyy si-

säinen verenpurkauma, joka näkyy ihon läpi. Mustelma voi syntyä myös nyrjähdyksen 

ja venähdyksen yhteydessä sekä ruhjevammoihin liittyen. Se saattaa olla kipeä pitkään, 

koska veri hajoaa hitaasti aiheuttaen samalla ärsytystä kudoksille. (Palo 2001, 552, 

563.)   

 

Murtumavammat jaetaan avo- ja umpimurtumiin. Umpimurtuma ei aiheuta avointa vuo-

tavaa haavaa ja tulehdusvaara on avomurtumaa huomattavasti pienempi. Avomurtumas-

sa eli komplisoituneessa murtumassa iho on sitä vastoin auki ja luun päät saattavat olla 

näkyvissä. Lihasvauriot ovat hyvin todennäköisiä ja tulehdusvaara on olemassa. Mur-

tuma aiheuttaa aina verenvuotoa ja esimerkiksi nyrkin kokoisen turvotuksen aiheuttama 

verenvuoto on noin 500ml. Avomurtumassa lukema voi olla jopa kaksinkertainen um-

pimurtumaan verrattuna. (Keggenhoff 2004, 102; Rasku ym. 1999, 196.) 

 

Nilkkamurtuma on alaraajojen tavallisin murtumatyyppi. Murtuma on usein sääriluun 

alaosassa olevan sisäkehräksen tai pohjeluun alaosassa olevan ulkokehräksen tai näiden 

kummankin murtuma. Tyypillinen murtumakohta on myös jalkapöydän luiden alueella 

(kuva 2). Nilkka voi murtua vääntövamman yhteydessä tai suoran iskun kohdistuessa 

luuhun. Myös varpaat joutuvat usein murtuman kohteeksi esimerkiksi potkaistaessa tai 

törmäyksessä. (Huovinen ym. 2006, 30; Palo 2001, 559.) 

 

Murtuma on vakava vamma ja vaatii aina lääkärin hoitoa. Raajalla ei saa missään tapa-

uksessa astua eikä se yleensä ole mahdollistakaan. (Kotiranta ym. 2007, 144) Vasta 

röntgenkuva kertoo vamman todellisen laadun ja esimerkiksi nilkan alueella pienissä 

luissa (kuva 2) saattaa olla useita murtumia eri kohdissa, minkä lisäksi myös hermot tai 

nivelsiteet saattavat olla kärsineet vauriota. Polven alueella murtumat ovat liikunta-

vammoina suhteellisen harvinaisia (Kotiranta ym. 2007, 144), säären ja reiden pitkät 

luut sitä vastoin vaurioituvat huomattavasti helpommin.   
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Pitkien luiden, esimerkiksi sääri- ja reisiluun murtumavammaan liittyy usein raajan vir-

heasento, joka voidaan jo ensihoitovaiheessa mahdollisuuksien mukaan reponoida eli 

yrittää korjata paikoilleen. Potilaan turhaa liikuttamista on aina syytä välttää. Kylmä-

koho-kompressio-hoito auttaa vähentämään kipua ja turvotusta murtumapotilaankin 

kohdalla. Pitkien luiden murtumissa luut voidaan lastoittaa paikalleen, jotta turhaa lii-

kettä olisi mahdollista välttää ennen jatkohoitoon pääsyä. Murtuman hoito voi olla kon-

servatiivista, esimerkiksi kipsaaminen, tai operatiivista vamman vakavuudesta ja mur-

tumatyypistä riippuen. Sääriluun (kuva 2) murtuma hoidetaan usein ydinnaulauksella, 

pohjeluun (kuva 2) sitä vastoin elastisella siteellä. (Keggenhoff 2004, 104; Palo 2001, 

559; Rasku ym. 1999, 199.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 2. Jalkaterän luiden rakenne. (Tohtori.fi – nettisivusto) 

 

 

Ruhjevamma (Palo 2001, 564) on iskusta tai törmäyksestä aiheutuva urheiluvamma. 

Vaurion kärsinyt kehonosa on pitkään kipeä eikä röntgen-tutkimus välttämättä kerro 

vamman todellista syytä. Magneettikuvausmenetelmä sitä vastoin todentaa luuruhjeen. 

(Kotiranta ym. 2007, 147.) Ensivaiheen hoitona toimii vauriokohdan puristaminen 2-3 

minuutin ajan, jotta laajempi verenvuoto pystytään estämään. Kylmä- ja kohoasento 

edesauttaa paranemista kun ruhjevamma on raajojen alueella. (Palo 2001, 564.) 
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Akillesjänteen repeämä voi syntyä äkillisen liiallisen rasituksen seurauksena jolloin jän-

ne venyy liiallisesti aiheuttaen vaurion. Esimerkiksi sulkapallon, squashin ja salibandyn 

nopeat suunnan muutokset ja äkilliset liikkeet saattavat aiheuttaa akillesjänteelle liian 

suuren kuorman kannettavaksi. Akilles voi revetä osittain tai kokonaan. Kipu on kova 

eikä repeämän jälkeen kykene nousemaan varpailleen. (Huovinen ym. 2006, 29;  Koti-

ranta 2007, 145; Leppilahti 2008, 724) Akillesjänteen repeämät eivät onneksi ole kovin 

yleisiä urheiluvammoja. Lähes aina täysin katkenneen akillesjänteen tutkimuksissa on 

löydettävissä jo aiempia muutoksia, mitkä eivät välttämättä ole oireilleet millään tavoin 

aikaisemmin. Repeämä hoidetaan kirurgisesti. (Leppilahti 2008, 724; Palo 2001, 552.) 

 

Alaraajoihin kohdistuvat haavat ovat suhteellisen yleisiä liikuntavammoja. Pinnalliset 

haavat hoidetaan puhdistamalla iho vaurioituneen alueen ympäriltä ja laittamalla haa-

vansuojateippi tai laastari. Syvemmälle ihokerroksiin ulottuvat haavat sitä vastoin vaa-

tivat lääkärissä käynnin, mahdollisten lisävammojen tutkimisen ja yleensä haavan om-

pelun (Huovinen ym. 2006, 27).   

 

Monet liikuntaan liittyvät akuutit yläraajan vammat syntyvät kaatumistilanteessa (Kallio 

2008, 29) tai esimerkiksi pelivälineen osumasta kori ja lentopallossa. Ylävartaloon koh-

distuvat vammat ovat paljon harvinaisempia kuin alavartalon tapaturmaiset vammautu-

miset. Kyynärpää on usein rasitusperäisten vammojen kohteena, kun olkapään alueelle 

taas sattuu enemmän tapaturmaisia liikuntavammoja (Kotiranta ym. 2007, 152).  

 

Olkanivelen sijoiltaan meno (luksaatio) voi aiheutua synnynnäisestä nivelen löysyydes-

tä tai äkillisestä liikuntatapaturmasta, esimerkiksi kaatumisesta. Paikaltaan lähtenyttä 

olkapäätä ei yritetä laittaa paikalleen, ellei avustavalla henkilöllä ole toimenpiteestä ai-

kaisempaa kokemusta ja tietoa kuinka toimia. Mahdollisimman nopea nivelen paikal-

leen laittaminen vähentää ympäröivien kudosten vaurioita ja kylmähoito helpottaa poti-

laan kipua ja vähentää turvotusta. Olkanivelen sijoiltaan menon jälkeen yläraajan toi-

minta ja koko olkanivelenseutu on syytä tutkia lääkärissä, vaikka nivel olisikin saatu he-

ti tapaturman jälkeen asetettua takaisin paikoilleen. Sijoiltaan meno on saattanut vahin-

goittaa esimerkiksi olkapään kiertäjäkalvosimia ja vamman uusiutumisriski varsinkin 

nuorilla on suuri. (Huovinen ym. 2006, 406; Kallio 2008, 30-31; Kotiranta ym. 2007, 

153; Pajarinen 2008, 635.) 
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Rannevammoja syntyy eniten lajeissa, missä kaadutaan yläraajan päälle. Ranteen alueen 

murtumia tulee usein laskettelijoille, lumilautailijoille, rullalautailijoille ja rullaluisteli-

joille. Ranteen alueella on seitsemän pientä luuta, mutta murtuma kohdistuu usein värt-

tinä- tai veneluuhun. (Kotiranta ym. 2007, 156; Palo 2001, 557) Rannemurtuma vaatii 

aina hoidoksi tukilastan tai kipsin. Vamman varsinaisen laadun varmistamiseksi rönt-

genkuvaus on tärkeää, koska eriasteisten vammojen hoito poikkeaa paljon toisistaan. 

Lievä venähdys ranteen alueella paranee usein itsekseen. Jos kyseessä on vakavampi 

vamma, olisi vamma hyvä saada kerralla kuntoon, koska vamman uudelleen korjaami-

nen on erittäin hankalaa myöhemmässä vaiheessa. (Kallio 2008, 29; Kotiranta ym. 

2007, 154, 156; Nieminen 2008, 639.) 

 

Sormivammoja sattuu usein pallopeleissä. Sormi saattaa venähtää, vääntyä, murtua tai 

lähteä kokonaan pois paikoiltaan. Varsinkin koripallossa sormeen kohdistuvat vammat 

ovat yleisiä, koska koripallo on suhteellisen raskas väline. Lentopallo taas saattaa aihe-

uttaa sormille enimmäkseen lieviä vammoja, esimerkiksi verenpurkaumia ja pieniä ruh-

jeita. (Huovinen 2006, 406; Kallio 2008, 29; Nieminen 2008, 645). Lievä nivelsiteen 

venähdysvamma sormien alueella paranee yleensä hyvin kylmähoidolla ja levolla (Koti-

ranta ym. 2007, 154, 156). Kivun pitkittyessä lääkärissä käynti on perusteltua, jotta saa-

daan selvyys siitä, että vakavampaa rakenteellista vammaa ei ole. Sormien luiden mur-

tumien hoitona käytettään lastoitusta 4-6 viikon ajan (Palo 2001, 557). Sormen sijoil-

taan menon (luksaatio) jälkeen sormi pitää saada oikeaan asentoon mahdollisimman no-

peasti. Murtuman ja luun sirujen irtoamisen mahdollisuus on myös syytä ottaa huomi-

oon. Röntgenkuva kertoo todellisen tilanteen. (Kotiranta ym. 2007, 156.)  

 

Solisluu voi murtua tapaturmaisesti ojentunutta yläraajaa kohti tai olkapään päälle kaa-

duttaessa (Pajarinen 2008, 634; Palo 2001, 555). Solisluun murtuma on kivulias ja luun 

päät saattavat olla kokonaan irti toisistaan, jolloin leikkaushoito on usein tarpeen (Huo-

vinen 2006, 407). Solisluu voi myös mennä törmäyksen tai kaatumisen voimasta sijoil-

taan joko olkanivelen- tai rintalastan puoleisesta kohdasta. Vammaa hoidetaan laittamal-

la yläraaja kolmioliinan varaan lepoasentoon vähintään kolmen viikon ajaksi. Aikuisilla 

konservatiivisen hoidon jälkeinen luutuminen kestää 6-9 viikkoa. (Pajarinen 2008, 634; 

Palo, 2001, 561.) 
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3.3 Pään alueen vammat 

 

Pään alueelle kohdistuvia liikuntavammoja sattuu eniten kontaktilajeissa, pesäpallossa 

sekä muissakin vauhdikkaissa lajeissa. (McIntosh 2003, 2). Lievät pään vammat ovat 

hoidettavissa kotikonstein, mutta esimerkiksi silmän alueelle kohdistunut osumavamma 

saattaa tarvita erikoislääkärin hoitoa. Suojavarusteiden käyttö on järkevää aina kun 

mahdollista kypärän tai erilaisten kasvo- ja silmäsuojusten avulla. (Kallio 2008, 118; 

Veigel 2008, 350.)  

 

Aivotärähdys (kommootio) voi syntyä pään kolahtaessa voimakkaasti kovaan alustaan 

putoamisen tai kaatumisen yhteydessä tai päähän kohdistuvassa voimakkaassa iskussa. 

Aivot joutuvat näin ollen iskeytymään kalloa vasten. Aivotärähdys on lievin ja yleisin 

päähän kohdistuva vamma. Kontaktilajit aiheuttavat suhteellisen usein päälle tärähdyk-

siä ja kolahduksia. Aivotärähdys paranee yleensä itsestään ja tulee suhteellisen nopeasti 

oireettomaksi. Aivotärähdykseen voi liittyä hetkellinen tajunnan tason heikkeneminen, 

vakavammissa vammoissa jopa tajuttomuus. Lyhyenkin tajuttomuuden jälkeen potilas 

tarvitsee aina lääkärissä käynnin. Jos vammassa on havaittavissa selkeä osuma- ja kuh-

mukohta, voi kylmähoidosta olla apua turvotuksen vähentämiseksi. Usein lievän aivotä-

rähdyksen jälkeen potilas tuntee päänsärkyä, huimausta ja voi myös voida pahoin. Oi-

reiden olisi hyvä hävitä muutaman tunnin kuluessa, muussa tapauksessa lääkärin hoito 

saattaa olla tarpeen. (Huovinen ym. 2006, 288; Kallio 2008, 33; Keggenhoff 2004, 72; 

Koivisto 2008, 626-627; Palo 2001, 562-563.) 

 

Liikuntaan liittyvät kasvovammat saavat usein alkunsa pelikaverin tai vastustajan iskus-

ta, pelivälineen osumasta tai tapaturmaisesta kaatumisesta. Yleisin kasvojen alueelle tu-

leva vamma on ihon haava. Haavan syvyydestä riippuen se paranee itsestään tai korja-

taan ompelemalla, mutta silmän, korvan ja nenän lähistöllä sijaitsevien haavojen koh-

dalla on otettava huomioon myös lisävammojen mahdollisuus. Verenvuoto pään alueel-

la olevassa haavassa on yleensä runsasta verrattuna muualla kehossa sijaitseviin haavoi-

hin. (Huovinen ym. 2006, 134; Kallio 2008, 33.)   

 

Akuutti nenäverenvuoto (epistaksis) voi aiheutua iskusta, osumasta tai törmäyksestä. 

Verta tulee yleensä suhteellisen paljon, koska nenän limakalvojen alueella on vilkas ve-

renkierto (Palo 2001, 375). Potilas on järkevää asettaa puoli-istuvaan asentoon, jotta ve-
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ri pääsee tulemaan kunnolla ulos eikä valu nieluun ja potilaan on muutenkin helpompi 

olla. Kylmähoito kannattaa suunnata niskaan, koska niskan alueella kulkevat nenään 

verta tuovat suuret verisuonet, mitkä olisi hyvä saada supistumaan vuodon vähentämi-

seksi. Vaihtoehtoisesti jääpussin voi laittaa otsalle tai nenän sivulle. Vuotava sierain 

niistetään tyhjäksi ja puristetaan kiinni nenän väliseinää vasten ensihoitotilanteessa vä-

hintään 2-3 minuutin ajaksi. Jos vuoto ei lopu, sierain tyhjennetään uudelleen ja sulje-

taan 10-15 minuutiksi. Tämän jälkeen vuodon pitäisi olla lakannut. Muussa tapauksessa 

on tarvetta lääkärissä käynnille, minne potilas kuljetetaan istuvassa asennossa. (Huovi-

nen ym. 2006, 240; Kallio 2008, 35; Malmberg 2008, 1437-1438; Rasku ym. 1999, 

184.) 

 

Nenä voi vaurioitua iskun seurauksena myös nenäverenvuotoa vakavammin. Ruhje-

vamma tai murtuma aiheuttaa kovaa kipua ja paikallinen kylmähoito on tarpeen. Vaka-

va nenämurtuma voidaan joutua asettamaan uudelleen paikalleen lääkärin toimesta, kun 

taas lievä, hyvässä asennossa oleva murtuma paranee yleensä itsekseen. (Huovinen ym. 

2006, 135; Kallio 2008, 35; Suonpää 2008, 1435.) 

 

Silmään kohdistuvat vammat ovat mahdollisia kontaktilajeissa ja pallopeleissä, missä 

pallo voi osua silmään. Squash lienee yksi vaarallisimmista suhteellisen kovan, nopean 

sekä pienen pallon ja vaihtelevien liikkeiden vuoksi (Veigel 2008, 350) Silmävaurio voi 

kohdistua esimerkiksi silmäluomeen, silmämunaan tai silmän kannattimiin ja vähäisel-

täkin vaikuttavaan vammaan on syytä suhtautua vakavasti. Oireisto saattaa olla vam-

masta riippuen hyvin moninainen. Lääkäriin on syytä mennä, jos silmä ei liiku normaa-

listi, potilas näkee kaksoiskuvia tai jos silmä vuotaa verta. (Huovinen ym. 2006, 323; 

Kallio 2008, 34; Kunnamo ym. 2008, 1387.) 

 

 

3.4 Vartalon vammat 

 

Selän vaurioituminen tapaturmaisesti voi aiheutua esimerkiksi kaatumisesta, putoami-

sesta, väärin suoritetusta raskaasta nostoliikkeestä tai muusta äkillisestä liikkeestä. Lie-

vä vaurio kohdistuu yleensä selän alueella lihakseen, mikä voi venähtää, revähtää tai 

kovemmalle rasitukselle joutuessaan jopa revetä (Kallio 2008, 31). Lievä vamma para-

nee yleensä alkuvaiheen levolla ja sopivan kevyellä liikkumisella.  Vakavampi vamma 
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selkärangan luiselle rakenteelle voi syntyä esimerkiksi kovan iskun tai äkillisen heilah-

duksen seurauksena, jolloin nikama, nikamanvälilevy, nivelside tai nivelkapseli vaurioi-

tuu. Putoamistapaturmissa on otettava aina huomioon selkärankaan kohdistuvan erittäin 

vakavan vamman mahdollisuus ja loukkaantunut on toimitettava kiireellisesti lääkärin 

hoitoon. Selkäranka ja niska on tuettava liikkumattomiksi lisävaurioiden estämiseksi. 

(Kallio 2008, 31; Huovinen ym. 2006, 314; Palo 2001, 441.)  

 

Kylkiluiden vauriot, esimerkiksi murtumat, ovat putoamisen tai selkään kohdistuneen 

iskun yhteydessä mahdollisia. Murtunut kylkiluu on akuuttivaiheessa erittäin painoarka 

ja kipuilu jatkuu useamman viikon vammautumisen jälkeen. Jos murtuneita kylkiluita 

on enemmän kuin kaksi, on sairaalahoito yleensä tarpeen.  (Huovinen ym. 2006, 314; 

Keggenhoff 2004, 76; Kunnamo ym. 2008, 633.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

4 LIIKUNTAVAMMOJEN ENNALTAEHKÄISY KOULULIIKUNNASSA  

 

 

4.1 Turvallisuussuunnitelma ja riskien kartoitus  

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2004) koulua velvoite-

taan tekemään suunnitelma, mistä selviää koulun tapaturmatilanteiden työn- ja vastuun-

jako sekä ennaltaehkäisyn näkökulmasta ja hoidollisesti. Koulukohtainen turvallisuus-

suunnitelma on erittäin tärkeä, minkä lisäksi riskit on syytä kartoittaa erikseen myös jo-

kaisella muulla liikuntatuntien aikana käytössä olevalla liikuntapaikalla. Kouluyhteisön 

järjestyssäännöt olisi hyvä laatia oppilaiden ja muun koulun henkilöstön kanssa yhdes-

sä, jotta kaikki kokisivat säännöt omikseen ja sitoutuminen niihin olisi parempaa. Tur-

vallisuussuunnitelman laatimisessa tavoitteena on yleisen turvallisuustason parantami-

nen. (Hyytinen, 2009, 3-9; Markkula, 2009, 85.)  

 

Turvallisuussuunnitelma on mahdollista tehdä yhteistyössä kunnan kanssa. Kunnan ta-

solla tapahtuva tapaturmien ennaltaehkäisy ja torjunta pitää sisällään koulujen, terveys-

toimen, teknisen toimen ja kunnan johdon yhteistyötä. (Lounamaa ym. 2005) Viime ai-

koina liikuntapaikkojen turvallisuutta koskevissa selvityksissä on keskitytty erityisesti 

rakennusturvallisuuteen tai jonkun yksittäiseen urheilulajiin. Liikuntapaikkojen turvalli-

suuden suunnittelu ja turvallisuudesta huolehtiminen on todella moniammatillista yh-

teistyötä. (Opetusministeriö, 2009; Peltokangas, 2007, 13.)  Liikuntapaikkojen turvalli-

suuden huomioon ottaminen useasta eri näkökulmasta, on tärkein tekijä turvalliseen lii-

kuntatuntiin pyrittäessä. Tapaturmien seuranta on välttämätöntä toiminnan kehittämisen 

kannalta tulevaisuutta ajatellen. (Parkkari 2009; Tiirikainen 2009b, 91; Veigel 2008, 

351.)  

 

Turvallisuussuunnitelman rakentamisessa on apua aikaisemmin sattuneista koululiikun-

nan tapaturmatilastoista, jos sellaisia on koulukohtaisesti käytettävissä. Erityisesti ris-

kialttiimmat liikuntalajit sekä vaarallisimmat liikuntapaikat olisi hyvä olla ennalta tie-

dossa, jotta toimet osataan kohdistaa oikein. Tällä hetkellä Suomessa ei kuitenkaan ole 

käytössä valtakunnan kattavaa koulutapaturmien tilastointimenetelmää. Kouluterveys-

kysely on ainoa käytössä oleva tilasto, mistä on mahdollista nähdä koulussa tai koulu-

matkalla sattuneiden tapaturmien määrä. Turvallisuuden suunnittelu on erittäin tärkeä 
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osa liikuntatuntien ja liikuntapaikkojen toiminnan suunnittelua. (Hyytinen, 2009, 5; 

Markkula, 2009, 83)  

 

Jotta olisi mahdollista tehdä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja varautua mahdollisiin 

onnettomuustilanteisiin, tulee vaaratilanteiden olla tiedossa ja niiden aiheuttamien riski-

en suuruudet arvioituna (Hyytinen, 2009, 14). Koululiikuntavammojen ennaltaeh-

käisyyn tähtäävissä toimissa on tärkeää tietää, mikä on vammojen pääasiallinen aiheut-

taja ja miten ne kehon rakenteita vaurioittavat (Kallio 2008, 115; Parkkari 2008; Park-

kari & Kannus 2009; Tiirikainen 2009c, 13). Ennaltaehkäisy vaatii tietoa ja taitoa mo-

nella osa-alueella, koska koululiikunnan kenttä ja toimintasektori on varsin laaja. Käy-

tettävissä olevia keinoja on onneksi useita. Ennaltaehkäisy voidaan kohdentaa yhteis-

kuntaan, ryhmään tai yksilötasolle. (Parkkari 2008; Tiirikainen 2009b, 90-91; Veigel 

2008, 348.)   

 

Koulun rehtori on vastuussa koulun turvallisuudesta, mutta liikunnanopettaja vastaa 

kuitenkin aina lopulta siitä, miten ja missä liikunnanopetus toteutetaan. (Markkula, 

2009, 85; Segercrantz, 2001, 27.) Kun liikunnanopetuksessa huomioidaan opetuksen 

tarkoitus ja tavoitteet, oppilasmateriaali, liikuntamuoto ja opetusjärjestelyt ennaltaehkäi-

sytoimenpiteineen on opetuskerta varmasti ilmapiiriltään mielekäs ja huolellisesti etukä-

teen suunniteltu (Heikinaro-Johansson & Hirvensalo, 2007, 104). Opettajien säännölli-

nen ensiapukoulutus on erittäin tärkeää, jotta he osaavat tapaturman sattuessa toimia 

parhaalla mahdollisella tavalla. (Paavonheimo 2008; Peltokangas, 2007, 128; Segerc-

rantz, 2001, 14.) 

  

Yläkoulun tapaturmat näyttävät Suomessa painottuvan varsinkin tytöillä liikuntatunneil-

le (37%), kun pojat puolestaan satuttavat itsensä liikunnan (24%) lisäksi myös välitunti-

en aikana. (Lounamaa ym. 2005, 29) Ruotsalainen koululiikuntavammoja käsittelevä 

tutkimus sitä vastoin on osoittanut noin joka neljännen tapaturman sattuvan liikuntatun-

nilla. Pallopelit olivat ylivoimaisesti suurin (35,6%) vammoja aiheuttava lajiryhmä, ku-

ten seuraavasta (taulukko 4) käy ilmi. (Sundblad, Saartok, Engström & Renström 2005, 

313; Parkkari & Rauramo 2006, 16.)   
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TAULUKKO 4. Liikuntavammojen ilmaantuvuus tuhatta harrastettua tuntia kohti eri la-

jeissa. (Parkkari & Rauramo 2006, 16) 

 

Liikuntamuoto  vammojen yleisyys (1000 harrastetuntia kohti) 

squash   18,3 

suunnistus   13,6 

kaukalopallo   11,5 

salibandy   10,9 

koripallo    9,1 

jalkapallo   7,8 

jääkiekko   7,5 

lentopallo   7,0 

pesäpallo   6,7 

rullaluistelu   5,0 

tennis   4,7 

sulkapallo   4,6 

laskettelu   4,1 

yleisurheilu   3,8 

luistelu   3,3   

 

 

Vamma-alttiimmissa koululiikuntalajeissa, kuten squashissa, suunnistuksessa jääpeleis-

sä ja salibandyssa, on syytä kiinnittää erityishuomiota vammojen ennaltaehkäisyyn, suo-

javarusteiden asianmukaiseen käyttöön sekä tietenkin sääntöjen ja ohjeiden noudattami-

seen.  (Parkkari & Rauramo 2006, 16.)  

 

Terveystiedon tunnilla on mahdollista keskustella liikuntaan liittyvistä riskeistä, liikun-

tapaikkojen turvallisuudesta tai vaikkapa liikuntavammojen yleisyydestä oppilaiden 

kanssa, koska turvallisuuteen liittyvät asiat liittyvät olennaisesti oppilaiden asenteisiin, 

arvostukseen, tietoihin, taitoihin sekä tahtoon toimia yhteisten asioiden puolesta (Pelto-

kangas, 2007, 13). Luokkaopetus voi saada oppilaat näkemään liikuntatunneilla tapah-

tuvan tekemisen ja toiminnan hieman toisenlaisesta näkökulmasta. (Markkula 2009, 83, 

85). Oppilaiden voisi olla hyödyllistä miettiä keinoja liikuntavammojen minimoimiseen 

omatoimisen ennaltaehkäisyn kautta. Taulukko 5 esittää yhdenlaisen tapaturmien ennal-

taehkäisymallin kouluun. (Parkkari 2009; Parkkari & Kannus 2009; Tiirikainen 2009, 

122.)  
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TAULUKKO 5. Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli kouluun. (Paavonheimo 2008) 

 

KARTOITA  säännöllisesti vaaranpaikat ja riskit 

KORJAA  puutteet ja riskitekijät fyysisessä ja sosiaalisessa toimin-

taympäristössä 

KIRJAA   tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet. Hyödynnä karttuva  

tieto. Päivitä tapaturmien ehkäisyyn liittyvät suunnitelmat 

KOULUTA   henkilökunta (tiedot, taidot ja ensiapuvalmius) ja  

turvallisuus – ja ensiapuvastaavat. Muista säännöllinen ker-

taus ja välitä oppisi muille. 

KASVATA  turvallisuuteen ja toimi esimerkkinä. Tapaturmien ehkäisy  

ei ole vain kieltoja. 

KANNUSTA  turvallisuuden huomioimiseen osana arjen  

toimintaympäristöä. 

  

Valtakunnan tasolla Suomessa toimii tällä hetkellä LiVE-ohjelma eli liikuntavammojen 

ehkäisyohjelma, minkä tavoitteena on vähentää liikuntavammojen määrä puoleen ny-

kyisestä. LiVE-ohjelman Kymppiympyrä (Kuva 3) antaa tietoa terveellisestä liikkumi-

sesta sekä urheileville lapsille ja nuorille, että heidän vanhemmilleen, valmentajille ja 

opettajille sekä ohjaajille. (www.terveurheilija.fi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kuva 3.Kymppiymprä.(www.terveurheilija.fi) 

 

 

http://www.terveurheilija.fi/�
http://www.terveliikkuja.fi/index.php?id=75�
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4.2 Sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen 

 

Koulun liikuntatunnilla sattuvia liikuntavammoja on osaltaan mahdollista ennaltaeh-

käistä yhteisiä sääntöjä noudattamalla. Säännöt on järkevää muodostaa yhdessä liikunta-

ryhmän kanssa, jotta ne koettaisin liikuntatuntien aikana merkittäviksi. Liikunnanopet-

tajan tehtävänä on pitää huolta siitä, että sääntöjä noudatetaan. Lisäksi opettaja antaa 

tunnin turvallisen kulun varmistamiseksi kuhunkin liikuntalajiin ja tilanteeseen liittyen 

erityisohjeita. Oikein rakennettu turvallinen ja yhteisiin sääntöihin pohjautuva opetusti-

lanne palvelee parhaiten liikuntaryhmän tarpeita. Liikunnanopettajan voidaankin katsoa 

olevan vastuussa sekä liikuntatunnin fyysisestä että emotionaalisesta turvallisuudesta. 

(Hakala, 1999, 107; Markkula, 2009, 85; Rovio 2003, 167.)  

 

Säännöillä on mahdollista ennaltaehkäistä ja välttää useat mahdolliset vaaratilanteet. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan juuri sääntöjen muokkaaminen turvallisempaan 

suuntaan on ollut suojavarusteiden käytön lisääntymisen ohella merkittävin vammojen 

ennaltaehkäisykeino (Pasanen ym. 2009, 15). Esimerkiksi oman vuoron odottaminen on 

monen liikuntasuorituksen onnistumisen kannalta varsin tärkeää, jotta suorituspaikka on 

vapaa ja tilaa on riittävästi. Näin ollen voidaan välttää esimerkiksi törmääminen tai 

osuma toiseen oppilaaseen. On tärkeää, että yhteisistä säännöistä pitävät kiinni sekä op-

pilaat että opettaja ja että opettaja osaa sekä uskaltaa puuttua mahdollisiin vaaratilanteita 

aiheuttaviin seikkoihin. (Parkkari 2008; Tiirikainen 2009a, 121.)  

 

Pelisäännöt lisäävät yhteistä turvallisuutta ja niiden on oltava jokaisella pelaajalla tie-

dossa, koska niiden mukaan muodostetaan oma pelikäsitys ja pelisuunnitelma. Turvalli-

suuteen suoraan liittyviä sääntöjä, esimerkiksi salibandyn korkea maila ja jääkiekon 

kampitus, ovat niin keskeisiä, että liikunnanopettajan on hyvä pitää niistä tarkasti kiinni. 

Useat salibandyn osumavammat ja jääkiekon ruhjeet syntyvät juuri niin, että edellä 

mainituista säännöistä ei piitata. Tahallista sääntöjen vastaista pelaamista ei koskaan tu-

le hyväksyä, koska se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen vastustajalle tai rikkojalle itsel-

leen. (Miettinen, 1995, 70; Veigel 2008, 348.) 

 

Vammariski kasvaa kaatumisten ja kontaktien lisääntyessä. Kontaktilajeissa sattuukin 

kolminkertaisesti vammoja kontaktittomiin verrattuna. Kontaktilajien sääntöjä on mah-

dollistaa muuttaa liikuntatunnilla siten, että esimerkiksi suhteellisen vamma-alttiissa 
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jääkiekossa otetaan käyttöön taklauskielto tai koripallossa ei sallita lainkaan kosketusta 

vastajoukkueen pelaajaan. Pelaajien kokoerot murrosiän aikana, vahvuus kontaktitilan-

teissa ja myös taitotaso voivat olla hyvinkin erilaisia, joten ns. kevennetyt säännöt mah-

dollistavat kaikkien oppilaiden turvallisen osallistumisen. Muutenkin turhat kontaktit eri 

lajeissa on hyvä pyrkiä jättämään koululiikunnasta kokonaan pois.  (Rechel ym. 2008, 

203; Veigel 2008, 348.) 

 

 

4.3 Liikuntapaikat ja olosuhteet 

 

Yläkoulujen liikuntatunneista pidetään osa jossakin muualla kuin oman koulun liikunta-

tiloissa. Liikuntapaikoille siirryttäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota liikenneturval-

lisuuteen. Oppilaiden on myös tiedettävä järkevin sekä turvallisin reitti eri liikuntapai-

koille, jotta omatoiminen siirtyminen onnistuu. Yläkouluikäisten oppilaiden huoltajilla 

on oltava tiedossa se, että lapset liikkuvat koulupäivän aikana muuallakin kuin koulun 

alueessa. (Segercrantz, 2001, 14, 27.) Jos matka kuljetaan pyörällä, on pyöräilykypärän 

käyttö suositeltavaa. Syksyn pimeinä aamuina puolestaan heijastimen käyttö on järke-

vää ja talvikeleillä taas liukkauden huomioiminen. (Peltokangas, 2007, 83-86.)  

 

Opetuksessa käytettävien liikuntapaikkojen monipuolisuus sekä houkuttelevuus toimi-

vat oppimisen edistäjänä ja oppilaiden liikuntamotivaation lisääjinä. Ympäristö poikke-

aa muiden kouluaineiden opetusympäristöstä, mikä puolestaan tuo sekä mahdollisuuksia 

että haasteita opetusjäjestelyihin.  (Hakala, 1999, 99; Heikinaro-Johansson & Hirvensa-

lo, 2007, 107.) Suomen kaikista liikuntapaikoista noin 70-80 % on kuntien omistukses-

sa. Niitä käytetään moniin eri tarkoituksiin ja niiden käyttäjäryhmät ovat varsin erilaisia 

lapsista ikäihmisiin, mikä lisää liikuntapaikkojen turvallisuustyön haasteita.  (Opetus-

ministeriö, 2009.) 

 

Muut kuin koululla sijaitsevat liikuntapaikat ovat monella paikkakunnalla varmasti laa-

jalti perusopetuksen käytössä. Tällaisia liikuntatiloja voi olla esimerkiksi yleisurheilu-

kenttä, telinevoimistelutila, monitoimihalli, judo- tai painisali, kuntosali, keilahalli ja 

jäähalli. Oletuksena on, että liikuntaryhmä noudattaa liikuntatiloissa liikkuessaan aina 

kyseisen liikuntatilan sääntöjä. Yleisillä liikuntapaikoilla on syytä ottaa muut liikuntati-
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lan käyttäjät huomioon kaikkien yhteisen turvallisuuden ja mukavuuden vuoksi. (Se-

gercrantz, 2001, 21.) 

 

Opettajan tehtävänä on huolehtia siitä, että esimerkiksi telinevoimistelutilassa voltti-

montun alastulopaikat ovat turvallisessa kunnossa (Tervo & Pehkonen 2003, 348). Li-

säksi huomiota on kiinnitettävä siihen, että yleisurheilukentällä pituushypyn lankku ei 

ole vaarallisen märkä ja että kuntosalilla laitteista käytetään vain niitä, mitä osataan 

käyttää turvallisesti, vaikka laitteet ohjaavatkin tekemään oikeita liikeratoja (Kalaja & 

Kalaja, 2007, 241). Ammattitaitoinen opettaja osaa ohjata myös oppilaansa huolehti-

maan yhteisten liikuntavälineiden kunnosta. Epäkunnossa olevat välineet on otettava 

välittömästi pois käytöstä. Viime kädessä liikuntapaikan omistajalla on vastuu siitä, että 

kiinteistön rakenne ja sen sisältämät urheiluvälineet ja laitteistot ovat aina turvallisia ti-

lojen käyttäjille. (Hyytinen, 2009, 25; Segercrantz, 2001, 15.) 

 

Koulun liikuntasali välineineen on varsinkin talvikaudella usein liikuntatunnin opetusti-

lana. Monissa kouluissa samaa salia käyttävät sekä tytöt että pojat, jolloin salin jakava 

seinä on tarpeen. Liikuntasali tarjoaa mahdollisuuksia monipuolisiin liikuntatunteihin, 

mutta asettaa osaltaan myös rajoituksia tunneille (Heikinaro-Johansson 2003, 116). Lii-

kuntasalin olisi hyvä olla riittävän tilava, jotta nykyään välillä varsin suurtenkin liikun-

taryhmien tunnit olisi mahdollista toteuttaa turvallisesti. Liikuntasalin lattian kunto on 

myös hyvä tarkastaa aika ajoin, ettei salin lattiasta irtoa esimerkiksi puutikkuja avoja-

loin liikkuvien oppilaiden jalkapohjiin. Puolapuiden kunto- sekä muiden kiinteiden lii-

kuntavälineiden säännölliset tarkastukset ovat tarpeellisia, koska liikuntavälineetkin ku-

luvat niitä käytettäessä (Heinkinaro-Johansson & Hirvensalo, 2007, 107). Turvallista 

liikuntasalia rakentamaan tarvitaan siis koulun henkilökuntaa monilta eri sektoreilta. 

Liikuntatilan kuntotarkastus kannattaa suorittaa vuosittain teknisen tarkastajan sekä lii-

kuntatiloista vastaavan henkilön toimesta. Mukana voi toki olla myös liikunnanopetta-

jat. (Heikinaro-Johansson 2003, 116; Hyytinen, 2009, 6; Markkula, 2009, 87; Segerc-

rantz, 2001, 16, 50.)  

 

Liikunta-alustan kunto näyttää ruotsalaistutkimuksen mukaan olevan yhteydessä liikun-

tatapaturmien määrään, kun taas Suomessa tehdystä tutkimuksesta käy ilmi, että liian 

pitävä pelialusta nostaa loukkaantumisriskin jopa 12-kertaiseksi. (Tiirikainen 2009a, 

119) Salibandyn synteettinen alusta taas osoittautui parkettilattiaa vaarallisemmaksi Pa-
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sasen ym. (2009) tutkimuksessa, jonka mukaan synteettisellä alustalla sattuu jopa puolet 

enemmän loukkaantumisia kuin parketilla. Kovan sisäliikunta-alustan aiheuttamia on-

gelmia on mahdollista ennaltaehkäistä käyttämällä hyvin iskunvaimennettuja jalkineita 

(Kallio, 2008, 83.). 

 

Yleisurheilutunnilla pitkien heittolajien (keihäs, kiekko, moukari) heittosuunnat on ol-

tava yhdenmukaiset, jotta oppilaat osaavat varoa välineitä harjoittelun aikana. Heit-

tosektorien on myös hyvä olla riittävät laajat, jotta vahinkoja ei pääse tapahtumaan. 

(Segercrantz, 2001, 17) Kaiken kaikkiaan oppilaiden kokema turvallisuuden tunne lii-

kuntatunnin aikana parantaa oppimistuloksia taitoharjoittelussa. Oppilaiden avustustoi-

minta on myös erittäin hyvä apukeino yleisen turvallisuuden lisäämiseksi. Oppilas voi 

avustaa toista oppilasta esimerkiksi telinevoimistelussa renkaille nousemisessa tai toi-

mia yleisurheilukentällä välineiden palauttajana. (Tervo & Pehkonen & Kalaja, 2007, 

314.)  

 

Ulkoliikunnassa olosuhteet on otettava aina huomioon, koska säähän ja sen seurauksiin 

ei ole mahdollista vaikuttaa. Luistelutunnilla ulkojään kunto on merkittävä tekijä tunnin 

onnistumiseksi. Opettajan on hyvä tarkastaa ennen tuntia ainakin mahdolliset jäärailot, 

jäällä olevat kivet tai hiekka ja muut mahdolliset esteet, jotka voivat aiheuttaa oppilaalle 

tapaturman. Jos samaa luistelukenttää käyttää useampi opetusryhmä, on käytettävissä 

olevat alueet oltava ennalta selkeästi sovittuna, jotta turhilta yhteentörmäyksiltä välty-

tään. (Laine, 2007, 425.)  

 

Muu ulkoliikunta, esimerkiksi lenkkeily talviolosuhteissa on hyvä suorittaa hiekoitetuil-

la teillä kaatumisten välttämiseksi. Tasainen alusta on sekä talvi että kesäolosuhteissa 

turvallinen. Kylmissä oloissa liikuttaessa alkuverryttelyn merkitys on varsin tärkeä li-

hasrevähdysten ja venähdysten ennaltaehkäisynä. Kylmän ilman ohella liukas alusta 

saattaa tehdä liikkumisesta epämukavaa. Talviliikunnan pakkasraja riippuu asteiden 

ohella tuulen voimakkuudesta, joka nostaa pakkasen purevuutta entisestään. Hiihtotun-

nilla on käytettävä yleisesti käytössä olevaa hiihtosuuntaa, ettei aiheuteta vaaratilannetta 

itselleen eikä myöskään muille ladunkäyttäjille.  (Huotari 2007, 408; Segercrantz 2001, 

18.) 
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Järkevästi suunniteltu suunnistustunti kaatosateessa ei välttämättä aiheuta turvallisuus-

riskiä, mutta asiallinen vaatetus on tietenkin tarpeellinen (Palomäki 2003, 305). Märkä 

ilma saattaa sitä vastoin aiheuttaa huolta loukkaantumisista esimerkiksi pesäpallotunnil-

la, koska maila voi livetä lyöntitilanteessa kädestä tai märällä hiekalla saattaa kaatua 

helpommin. Jalkapallotunnilla nurmi on erittäin liukas kovalla sateella ja sen jälkeen, 

joten mahdollisuuksien mukaan pelin siirtäminen hiekalle olisi varmasti järkevää. 

(Miettinen 1995, 70.) 

 

Uimahallissa turvallisuusasioiden huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää. Vuonna 2003 

uimahalleissa sattui yhteensä 100 000 tapaturmaa, joista 3 oli hukkumistapauksia. Tilas-

toon kirjattiin kaikki uimahalleissa sattuneet pienetkin vammat. (Rintanen-Närhi & Pel-

linen 2004, 132.)  Opettaja on aina viime kädessä vastuussa uintituntien turvallisuudes-

ta. Yhtäaikainen allastilaan saapuminen ja sieltä poistuminen selkeyttää tunnin kulkua. 

Liukastumisen todennäköisyys uimahallissa kasvaa, jos oppilas esimerkiksi juoksee al-

taan lähellä. Uimahallin yleisiä käyttäytymissääntöjä on syytä noudattaa muiltakin osin, 

jotta vahingoilta vältyttäisiin. Selkeät ohjeet ennen tuntia lisäävät oppilaiden turvalli-

suutta ja uintitunnin tehokkuutta. (Opetushallitus, 2008, 3-5; Segercrantz, 2001, 19.) 

Erilaiset uintitaidot omaaville oppilaille on järkevää tarjota heidän omalle taitotasolleen 

sopivia harjoitteita. Heikommat uimarit voivat käyttää harjoittelun tukena esimerkiksi 

uimalautaa, jotta vedessä oleminen tuntuu turvallisemmalle ja harjoitukset on näin ollen 

mahdollista suorittaa. Taitavimmille uimareille sitä vastoin on mahdollista tarjota oppi-

mistehtäväksi esimerkiksi pelastusuintia tai vaativampien uintitekniikoiden harjoittelua. 

(Keskinen 2007, 361.) 

 

 

4.4 Liikuntavälineet ja varusteet 

 

Koululiikuntavälineistö on eri kouluilla hyvinkin erilainen ja eritasoinen. Tärkeintä tur-

vallisuuden kannalta on se, että välineet ovat ehjiä ja käyttökuntoisia. Välineen iällä ei 

ole niinkään merkitystä. Salibandymailoissa ei esimerkiksi missään tapauksessa saa olla 

irtoavia osia, esimerkiksi huonosti kiinni olevaa lapaa, joka voi laukauksen jälkeen irro-

ta aiheuttaen vaaratilanteita. Välineiden on hyvä olla säännöllisesti tarkastettuja ja tar-

peen mukaan kunnostettuja sekä korjattuja. (Heikinaro-Johansson & Hirvensalo, 2007, 

107; Hyytinen, 2009, 6.)  
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Suojavälineiden käyttö on järkevää niin monipuolisesti kuin mahdollista. Se näyttääkin 

olevan aikaisempien tutkimusten mukaan todella merkittävä vammojen ennaltaehkäisy-

keino (Pasanen ym. 2009, 15). Koululla olisi hyvä olla maalivahdin suojavarusteita sekä 

jäälle että salibandyyn ja ehdottomasti kypärät (Laine 2007, 426). Henkilökohtaiset lisä- 

ja suojavarusteet, esimerkiksi nilkka- ja rannetuet, vähensivät Aaltosen ja Karjalaisen 

(2006) mukaan liikuntavammoja jonkin verran.  

 

Henkilökohtaiset liikuntavarusteet, ulko- ja sisäjalkineet on tärkeää olla jalalle sopivat 

ja riittävän tukevat. Luistimien taas täytyy olla oikean kokoiset, sekä turhien kaatumis-

ten välttämiseksi riittävän terävät, jotta niillä saa jäähän hyvän pidon (Halme & Barano-

va 2003, 334-335). Urheiluvaatetus taas täytyy olla joustava ja mielellään myös hengit-

tävä, mikä tekee liikkumisesta miellyttävää. Farkut eivät ole urheiluhousut, vaikka oppi-

laat välillä yrittävätkin välillä tulla liikuntatunnille farkut jalassa. Vaaratilanteita voi ai-

heutua esimerkiksi telinevoimistelussa rekillä, hevosella tai puomilla, kun tavoiteltu ja-

lannosto tai ojennus ei kireistä housuista johtuen onnistukaan. Kontaktipallopeleissä, 

esimerkiksi salibandyssa, pelaajalla ei saa olla vaatteita tai varusteita, jotka saattavat ai-

heuttaa vastustajalle tai pelaajalle itselleen loukkaantumisen. (Kallio 2008,118-119; 

Suomen salibandyliitto, 25; www.nuorisuomi.fi/liikuntavammat.) 

 

Opettajan on hyvä huomioida liikuntatunnilla sisäjalkineita käyttävät ja avojaloin liik-

kuvat oppilaat. Ihannetilanne olisi sisäjalkineet kaikilla oppilailla, mutta tämä harvem-

min toteutuu perusopetuksen parissa tavallisella liikuntatunnilla. Turhia ruhjevammoja 

voi ehkäistä esimerkiksi sopimalla, että kenelläkään ei ole sisäpelikenkiä, jos vain muu-

tamalla oppilaalla on kengät. Lajiin sopivat sisäpelikengät suojaavat oppilaan jalkaa 

toistuvilta iskuilta alustaan ja saattavat osaltaan helpottaa liikkumista. (Kallio 2008, 79.) 

 

 

4.5 Alku- ja loppuverryttely sekä kehonhuolto 

 

Alkuverryttelyn tarkoitus on valmistaa keho tulevaan rasitukseen, nopeisiin liikkeisiin 

ja erilaiseen voimankäyttöön (Saari ym. 2009, 3). Liikuntasuoritusta edeltävä verryttely 

ja lyhytkestoinen venyttely on yleisesti suositeltavaa. Niiden vammoja ennaltaehkäisevä 

vaikutus on yleisin motivaattori verryttelyyn (Snyder, McLeod & Hartman 2006, 68). 

http://www.nuorisuomi.fi/liikuntavammat�
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Jos alkuverryttely on suoritettu huolimattomasti tai laiminlyöty kokonaan, se saattaa ol-

la edesauttamassa lihasrevähdyksien syntymisessä. (Parkkari 2008; Saari ym. 2009, 3.) 

Suomalaisen tutkimuksen mukaan huolellisella tekniikalla suoritettu alkuverryttely vä-

hensi liikuntavamma- ja loukkaantumisriskiä salibandyn pelaajilla 66%. (Pasanen ym. 

2009, 19.)  

 

Toisaalta taas amerikkalaisessa venyttelyn merkitystä käsittelevässä laajassa artikkelien 

tarkastelussa (Snyder ym. 2006, 66) ei löydetty suoranaista yhteyttä venyttelyn ja lii-

kuntavammojen vähenemisen välille. Lääkäri Tommi Vasankari (haastettelu 2009) ker-

tookin, ettei venyttelyn hyötyä ole tieteellisesti todistettu, mutta maalaisjärki ohjaa liik-

kujia venyttelemään. Aaltonen taas totesi pro gradu- tutkielmassaan vuonna 2006, että 

venyttely ja lämmittely eivät ole kovinkaan tehokkaita menetelmiä liikuntavammojen 

ennaltaehkäisyssä. Oppilaan ja liikkujan on hyvä oppia kuuntelemaan omaa kehoaan ja 

sen lähettämiä viestejä, jotta liikkuminen on miellyttävää ja mukavaa. (Aaltonen & Kar-

jalainen, 2006, 9; Vasankari, 2009.)   

 

Liikunnanopettajan on hyvä ottaa tuntia suunnitellessaan huomioon alku- ja loppuver-

ryttely sekä ajankäytöllisesti että liikuntakasvatuksellisessa mielessä. Opettaja saa oppi-

lailtaan varmasti palautetta siitä, jos usean oppilaan lihakset ovat kipeytyneet kovatehoi-

sen ja rasittavan liikuntatunnin jälkeen. Liikunnanopettaja voi arvioida opetuskokonai-

suuksien onnistumista jälkikäteen yhtä hyvin turvallisuuden näkökulmasta kuin opetuk-

sellisten tavoitteiden täyttymisen osalta. Toiminnan kehittämisen kannalta työn itsearvi-

ointi on varsin tarpeellista. (Varstala, 2007, 125.)   

 

Kehonhuoltoharjoitukset ovat oppilaille tärkeitä yleisen liikehallinnan ja oman kehon 

tiedostamisen kehittämisessä. Juuri siksi ne sopivat erinomaisen hyvin koululiikuntaan. 

Hyvä ryhti ei pysy loppuelämää, ellei sitä ylläpidä ja yleensäkin lihakset tahtovat kiris-

tyä ilman asianmukaista huoltoa ja venyttelyä. Keskivartalon lihasten hallinta ja riittävä 

lihasvoima ovat esimerkiksi telinevoimistelussa rekkiliikkeiden avaintekijöitä, jotta suo-

ritus on ylipäätään mahdollista tehdä. Riittävää nivelten liikkuvuutta puolestaan tarvi-

taan ainakin voimistelussa. Lihaskireydet ja vaillinaiset liikeradat saattavat olla edesaut-

tamassa liikuntavammojen syntyä, joten ennaltaehkäisyn merkitystä itsehoidon ja ke-

honhuoltoharjoitusten avulla tuskin kannattaa vähätellä. (Siljamäki 2007, 255-257.) 
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4.6 Suoritustekniikka ja suoritusteho 

 

Koululiikuntalajit ovat monipuolisesti kehoa kuormittavia ja hyvinkin erilaisia suoritus-

tekniikoiltaan. Perustekniikan hallinta esimerkiksi keihäänheitossa on varsin tärkeää, 

jotta epäluonnollinen heittoasento ja nopea heittoliike ei aiheuta keholle liiallista rasi-

tusta. Uuden liikesuorituksen opettelu on järkevää aloittaa aina vaihe vaiheelta, jotta ke-

ho ennättää tottua uusiin liikeratoihin suhteessa voiman tuottamiseen. Tekniikkaharjoit-

telun tukena toimivat yleistä kehon hallintaa parantavat harjoitukset, joilla vammoja on 

mahdollista vähentää merkittävästi. (Parkkari 2008; Pasanen ym. 2009, 16.)  

 

Täysillä yrittäminen ja oman parhaansa tekeminen ovat liikuntatunnin tärkeitä tavoittei-

ta. Koululiikuntaa on hyvä välillä soveltaa, jotta liikunnan avulla olisi mahdollista oppia 

enemmän. Pallopeleissä on hyvä muistuttaa oppilaita välillä ns. Fair Play-ideasta, jossa 

on muutakin opettelemisen arvoista taustalla kuin vain ja ainoastaan voitto. Suvaitsevai-

suus, solidaarisuus ja samanarvoisuus ovat yhtä lailla liikuntatunnin tavoitteita kuin tai-

to- ja kuntoharjoittelukin. (Tiirikainen 2009a, 121; Veigel 2008, 349; Venkula 1998, 

92.) 

 

Opettajan on olennaista tietää oppilaan mahdolliset suoritusta rajoittavat tekijät ja olisi 

hyvä pystyä tarjoamaan tarvittaessa vaihtoehtoinen suoritusmalli. Liikuntaryhmälle olisi 

hyvä löytää sopivan haastavia harjoitteita, jotta lajien perustekniikoiden harjoittelemi-

nen tuntuisi oppilaista mielekkäältä. Liikuntaryhmän sisällä olisi siis hyvä eriyttää oppi-

laita heidän taitotasonsa mukaisesti, jotta mahdollisimman monella oppilaalla olisi 

mahdollisuus oppia juuri itselleen tarpeellisia taitoja. Hyvä suoritustekniikka vähentää 

nopeissa ja räjähtävyyttä vaativissa lajeissa loukkaantumisriskiä huomattavasti. Näitä 

lajeja ovat esimerkiksi keihäänheitto, tennis, squash, salibandy koripallo. (Carlsson 

2003; 179, 265; Kallio 2008, 115; Segercrantz 2001, 14). 

 

Suoritustehon ollessa maksimaalinen esimerkiksi kilpailutilanteessa, tapaturmia sattuu 

huomattavasti enemmän kuin harjoituksissa. (Kujala 2009; Parkkari ym. 2005, 39.) Kun 

tehdään täydellä teholla esimerkiksi kuntotestauksessa, oppilaan on tärkeää ymmärtää 

myös suurempi tapaturmaisen loukkaantumisriski. Se saattaa osaltaan toimia terveen 

järjenkäytön lisääjänä, jotta yltiöpäiset ja uhkarohkeat suoritukset jäisivät oppilaalta te-

kemättä. (Parkkari ym.  2005, 39; Peltokangas, 2007, 36; Rechel ym. 2008, 197, 2 
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5 MUUT KOULUTAPATURMAT 

 

5.1 Koulumatkat ja matkat liikuntapaikoille 

Liikennetapaturmat ovat nuorten yleisin tapaturmaluokka Suomessa (Markkula & Öör-

ni, 2009, 28). Koko väestölle sattuu Suomessa vuosittain noin 240 000 lievää liikenne-

tapaturmaa, joista joka neljäs johtaa kehon vammautumiseen. Kehonosista useimmiten 

loukkaantuu pää, minkä lisäksi myös keskivartalo ja kädet ovat loukkaantumisalttiita. 

Vamman aiheuttavia liikennetapaturmia sattuu kansallisen uhritutkimuksen (2009) mu-

kaan vuosittain eniten pyöräilijöille (27 000), henkilöautoille (23 000) ja mopoille (11 

000) ja jalankulkijoille (3 000). (Haikonen & Valtonen, 2009, 40; Tiirikainen, 2009, 13, 

98.)  

Yläkoululainen liikkuu koulumatkansa useimmiten kävellen, polkupyörällä tai bussilla. 

Joskus oppilaat tulevat huoltajan kyydillä ja pitkämatkalaiset mahdollisesti koulutaksil-

la. Koulutapaturmien ehkäisy- hankkeen (2005) tietojen perusteella noin 5%:lle oppi-

laista sattuu joku  koulumatkatapaturma (Markkula, Råback ja Tiirikainen, 2009, 116). 

Yleisyyden arviointia vaikeuttaa huomattavasti tapaturmien luokitteluerot ja yhteisen ti-

lastoinnin puuttuminen valtakunnan tasolla. Koulumatkalla sattuvaan liikennetapatur-

maan saattaa olla vaikutusta oppilaan kulkutavalla, mielialalla, riskinottohalulla tai esi-

merkiksi heikentyneellä vireystilalla. Lisäksi ulkoiset olosuhteet, kuten liukkaus talvike-

lillä, on osaltaan lisäämässä tapaturmariskiä. Pojat loukkaavat itsensä tyttöjä useammin 

ja sama suunta on nähtävissä myös nuorten aikuisten kohdalla. (Markkula & Öörni, 

2009, 30; Tiirikainen, 2009, 12-13.) 

Pyörällä liikuttaessa yleisin tapaturmatyyppi on kaatuminen, mikä saattaa johtua esi-

merkiksi epätasaisesti alustasta. Onnettomuustyyppi on yleensä ilman vastapuolta ta-

pahtuva (Tiirikainen, 2009, 99). Sekä koulu- ja kotimatkoilla että liikuntatunneille siir-

ryttäessä oppilaan on suotavaa käyttää pyöräilykypärää ja pyöräteitä, valita järkevä reitti 

sekä keskittyä huolellisesti ajamiseen. Pimeinä aamuina heijastimien käyttö on varsin 

suositeltavaa, jotta autoilijat havaitsevat koulumatkapyöräilijän. Polkupyörätapaturmia 

sattuu määrällisesti eniten juuri 10-14-vuotiaille koululaisille sekä 55-59-vuotiaiden ikä-

ryhmälle. (Olkkonen, 2002, 166, 168; Tiirikainen, 2009, 99.)  
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Yläkoulussa ei enää järjestetä alakoululle tyypillistä yhteiskuljetusta esimerkiksi uima-

halliin, vaan oppilaan on selviydyttävä välimatkoista omatoimisesti. Tämä tarkoittaa si-

tä, että oppilaan on tunnettava reitti, tiedettävä ja tiedostettava liikenteen mahdolliset 

riskitekijät ja osattava noudattaa yleisiä liikennesääntöjä. Liikunnanopettajan vastuulle 

jää päätös siitä, onko ryhmän turvallista antaa liikkua omatoimisesti vai suoritetaanko 

siirtyminen yhdessä, mikä on usein järkevin toimintatapa ainakin 7-luokkalaisilla. (Se-

gercrantz, 2001, 29.) 

Koulujen lähialueella on yleensä alhaiset nopeusrajoitukset, mikä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että kaikki tienkäyttäjät niitä noudattaisivat. Kokemattomat, 9-luokkalaiset mopoi-

lijat saattavat joutua vaaratilanteisiin koulumatkoilla, koska suuri osa huomiosta kiinnit-

tyy mopon tai skootterin hallintaan, muun liikenteen huomioimisen jäädessä aivan liian 

vähäiseksi. Tämä saattaa lisätä nuorten liikennetapaturmariskiä. Ajotaitoon sisältyy mo-

pon teknisen hallinnan lisäksi liikenteen riskien tunnistaminen sekä niihin reagointi.  

Uudet kuljettajat ovat kokeneempia kuljettajia suuremmassa vaarassa joutua liikenneta-

paturman uhreiksi. (Rajalin & Keskinen, 2002, 13-14; Tiirikainen, 2009, 119; Wallin-

heimo, 2002, 170.) 

Koulun liikenneturvallisuuskasvatus on varsin tärkeää ja sen merkitys on erittäin hel-

posti perusteltavissa. Ilmasen ym. (2010) mukaan turvallisuus yhtenä liikunnanopetuk-

sen arvona nousee opettajien arvoasteikossa varsin korkealle. Nuorten liikennetapatur-

mat ovat Uhritutkimuksen mukaan olleet viime vuosina kasvussa (Haikonen & Louna-

maa, 2009, 44).  Suojavälineiden, esimerkiksi pyöräilykypärän ja heijastinliivin, käyttö 

on järkevää opettaa jo alakouluikäisille kodin ja koulun yhteistyöllä. Liikenneturvan tie-

tojen perusteella heijastinta käyttää vain joka toinen jalankulkija, joten meillä aikuisilla-

kin on tässä asiassa parantamisen varaa. Oman esimerkin avulla turvalliseen liikenne-

käyttäytymiseen opastaminen on tärkeä osa kouluissa tapahtuvaa turvallisuuskasvatusta. 

(Tiirikainen, 2009, 100.)  

Liikuntatunneille liikuttaessa opettajalla on mahdollisuus käsitellä liikenneturvallisuu-

teen liittyviä seikkoja (taulukko 6) oppilaiden kanssa käytännön tilanteissa. Lisäksi ter-

veystiedon opetussuunnitelma pitää sisällään liikenneturvallisuus-aihekokonaisuuden, 

missä aihetta lähestytään tieto- ja teoriapainotteisen opetuksen avulla. Peruskoulut teke-

vät oman liikenneturvallisuussuunnitelmansa koulukohtaisesti, ja se kuuluu omana osa-

naan koulun yleiseen pelastussuunnitelmaan. Oppilaiden olisi hyvä tietää edellä maini-
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tuista suunnitelmista keskeisimmät asiat. Ne on luontevaa sisällyttää esimerkiksi terve-

ystiedon opetukseen. (Markkula & Öörni, 2009, 88-89, 94; Perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteet, 2004.)   

 

Taulukko 6. Liikenteessä ja koulumatkalla (Matinkylän koulun lukuvuosiopas 2010-

2011) 

 

 

 

 

 

 

5.2 Välitunnit 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) ja perusopetuslaissa (628/1998) 

on pykälä, joka velvoittaa takaamaan oppilaalle turvallisen oppimisympäristön. Koulu-

yhteisön ja ympäristön terveellisyys- ja turvallisuusasiat tuodaan esille myös Kouluter-

veydenhuollon laatusuosituksissa (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2004). Yhteiset järjes-

tyssäännöt palvelevat koko koulun turvallisuutta sekä oppi- että välituntien aikana (Tii-

rikainen, 2009, 121).    

Välituntitapaturmat näyttävät olevan yläkoulussa suhteellisen yleisiä. Koulutapaturmien 

ehkäisy- hankkeen (2005) mukaan jopa kolme neljäsosaa kaikista tapaturmista sattuu 

väli- ja liikuntatuntien aikana. Niitä tapahtuu esimerkiksi erilaisissa vapaissa pelitilan-

teissa, porraskäytävässä, ruuhkaisessa aulassa sekä tahallisissa että tahattomissa töni-

mistilanteissa. Yläkoulun välituntitapaturmat sattuvat pojille huomattavasti useammin 

kuin tytöille. Tämä selittyy poikien aktiivisella ja vauhdikkaalla tavalla liikkua välitun-

tien aikana. Muutenkin poikien tapaturmariski koulussa on tyttöjä korkeampi, lukuun 

ottamatta liikuntatunteja. (Kouluterveyskysely; Markkula & Öörni, 2009, 84.)       

1. Noudata koulumatkalla yleisiä liikennesääntöjä. Liiku rauhallisesti ja huomioi 
kanssakulkijat. Koulumatkat kuuluvat kouluaikaan. 

2. Käytä pimeän aikaan heijastinta, jotta muut kulkijat ja etenkin autoilijat huomaa-
vat sinut paremmin. Heijastin on pieni henkivakuutus. 

3. Käytä pyöräilykypärää tullessasi pyörällä kouluun. Jätä pyörä niille tarkoitetulle 
paikalle ja muista lukita pyörä. Ylitä tie aina suojatietä käyttäen. 
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Välituntivalvojan tehtävä on yläkoulussa tärkeä, jotta yhdessä sovittujen sääntöjen nou-

dattamista valvotaan opettajien toimesta myös oppituntien välillä. Välituntisin sattuvat 

yleisimmät tapaturmaluokat ovat kaatumiset ja putoamiset. Niitä on kolme neljästä il-

moitetusta tapaturmasta. Useimmiten terveydenhoitajalla käynti riittää, mutta Kouluta-

paturmien ehkäisy- hankkeen (2005) mukaan noin 20% tapaturman uhreista tarvitsee 

terveyskeskuskäynnin, 3% hoidetaan sairaalassa ja 4% hammaslääkärillä. (Markkula & 

Öörni, 2009, 94; Tiirikainen, 2009, 118.) 

Koulun piha-alueen turvallisuus on järkevää ottaa tarkastelun kohteeksi säännöllisin vä-

liajoin ja eri vuodenaikoina. Koulun piha voi olla esimerkiksi talvella liukas, pelikenttä 

voi olla liian lähellä muuta välitunti aluetta tai kiipeilytelineet ja muut välineet saattavat 

olla huoltamattomia ja näin ollen vaarallisia. Yläkoulun mopo- ja pyöräliikenne on tär-

keää suunnata turvalliselle alueelle, jotta siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa 

muille oppilaille. Kouluyhteisöllä on mahdollisuus tarttua toimeen ja kehittää koulun 

lähiympäristöä koulun johdon, opettajien, oppilaiden ja huoltajien yhteistyöllä turvalli-

semmaksi. Yhteisesti mietittyjä välituntiohjeita on myös järkevää kerrata oppilaiden 

kanssa aika ajoin. (Markkula & Öörni, 2009, 85, 87, 94; Tiirikainen, 2009, 121.) 

 

Matinkylän koulun lukuvuosiopas ohjeistaa oppilaita välitunneilla seuraavasti:   

1. Hae päällysvaatteesi ja siirry ripeästi ulos, jos on ulkovälitunti. 

2. Pysy koulualueella. 

3. Heittele vain palloa: ei kiviä, ei lunta, ei lumipalloja, tms. 

4. Pyöräily, mopoilu, rullaluistelu tai -lautailu on kielletty kouluaikana koulun pihassa. 

5. Seurustele toveriesi kanssa sopuisasti.  

6. Kohtele hyvin istutuksia, pihan aitoja ja muuta sellaista. Ilmaista rahaa ei ole: jokai-

nen rikottu aita maksaa ja raha on pois jostakin muusta. 

7. Koulualueella tupakointi on kielletty. Koskee kaikkia lapsia ja aikuisia. 
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8. Jos on sisävälitunti, oleskele välituntialueella (ei auditorion aulassa). 

9. Istu penkeillä. Ei pöydillä eikä pattereilla. 

10. Kohtele hyvin koulun irtaimistoa ja seiniä. Vie roskat roskakoriin, lehdet hyllyyn ja 

tuolit paikoilleen. Yleinen siisteys säästää verorahoja ja lisää yhteistä viihtyvyyttä. 

(Matinkylän koulun lukuvuosiopas 2010-2011) 

 

5.3 Muiden aineiden oppitunnit 

Teknisen- ja tekstiilityön oppitunneilla sattuu Koulutapaturmien ehkäisy- hankkeen 

(2005) mukaan väli- ja liikuntatuntien jälkeen seuraavaksi eniten (7%) tapaturmia. Tä-

mä selittynee sillä, että näissä oppiaineissa oppilas käsittelee useita eri laitteita ja konei-

ta omatoimisesti ja loukkaantumisriski on näin ollen korkeampi. Yhteisten sääntöjen 

noudattaminen on sekä teknisessä-,  että tekstiilityössä ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi 

opettajan antamien ohjeiden kuunteleminen ja noudattaminen ennaltaehkäisee tapatur-

mien syntymistä. (Tiirikainen, 2009, 117.) 

Teknisen– ja tekstiilityön luokkien olisi hyvä olla suunniteltu niin, että opettaja pystyy 

valvomaan mahdollisimman monta oppilasta tehtävissään samanaikaisesti. Opettajalle 

varattu tila on syytä siis olla hyvin keskeisellä paikalla. Lisäksi eri työpisteet on oltava 

selkeässä järjestyksessä, jotta turhalta ja mahdollisia vaaratilanteita aiheuttavalta liik-

kumiselta vältytään. Työturvallisuusopetus on keskeinen osa käsityön opetuksesta. Mo-

nipuolisesti ja oikein toteutettuna se on tärkein tapaturmien ennaltaehkäisymenetelmä. 

(Kuhmonen, 1996, 21; Tapaninen, 2002, 19, 76.)       

Piispasen (2008) Hyvä oppimisympäristö- tutkimuksesta käy ilmi, että oppilaat toivovat 

oppimisympäristöstä sellaista, missä voi oppia turvallisesti ja rauhassa omien kykyjen 

mukaan. Vanhemmat taas korostivat hyvän oppimisympäristön psyykkisiä ja sosiaalisia 

tekijöitä turvallisuuden näkökulmasta, kun opettajat puolestaan painottivat pedagogisten 

tekijöiden merkitystä. Oppilaat viettävät suuren osan koulupäivästä lukuaineiden oppi-

tunneilla, joten on varsin tärkeää, että esimerkiksi pulpetti ja tuoli ovat ergonomisesti 

mahdollisimman oikeaoppiset erikokoisille oppilaille. Fyysinen oppimisympäristö on 
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kokonaisuus, jossa oppimista tapahtuu luokkahuoneen lisäksi myös kaikkialla muualla 

kaiken aikaa. (Nuikkinen, 2005, 50, 130; Piispanen, 2008, 114.)  

    

Eri oppiaineiden tavoitteissa (perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004) mää-

ritellään hyvinkin erilaisia työskentelytapoja, mitkä asettavat omat vaatimuksensa ope-

tustilojen fyysiselle turvallisuudelle. Oppilas oppii hankkimaan tietoa eri tavoin ja opet-

tajan tehtävänä on pitää huoli siitä, että oppimisympäristö säilyy tapaturmariskin näkö-

kulmasta katsottuna mahdollisimman turvallisena. (Nuikkinen, 2005, 151.)   
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

6.1 Aiheen yhteiskunnallinen merkitys 

 

Turvallinen kouluyhteisö- ja ympäristö on tärkeä oppimisen edellytys, mikä toimii ar-

voineen, asenteineen ja sääntöineen perustana koko kouluyhteisön hyvinvoinnille 

(Markkula & Öörni, 2009, 83.)  Valtakunnan tasolla ei tällä hetkellä tilastoida kouluta-

paturmia, mutta Kouluterveyskysely (2006/2007) selvittää mm. liikunta- ja välitunnilla 

sekä koulumatkalla sattuneita tapaturmia. Koulun vaikutus lapsiin ja nuoriin on suuri, 

koska koulussa vietetään noin kolmannes hereillä oloajasta (Markkula & Öörni, 2009, 

83). Tämän vuoksi koulujen turvallisuuskasvatus ja tapaturmien ennaltaehkäisytyö on 

ensiarvoisen tärkeää (Tiirikainen ym. 2009, 116).  

 

Liikuntavammat ovat yleisin tapaturmaluokka Suomessa. Vuosittain noin 300 000 suo-

malaista loukkaa itsensä liikunnan parissa. (Tiirikainen ym. 2009, 87.) Koululiikunnas-

sakaan ei ole mahdollista välttyä tapaturmilta kokonaan. Kouluterveyskyselyn 

(2006/2007) mukaan noin 16% 8. – ja 9. – luokkalaisista oli joutunut liikuntatunnilla 

sattuneen tapaturman uhriksi, mikä vaati terveydenhoitajalla tai lääkärillä käynnin. Väli-

tunnin aikana tai koulumatkoilla tapaturmia sattui puolestaan noin 5%:lle oppilaista. 

Koulutapaturmien ehkäisy- kehittämishankkeen (2005) mukaan pojat ovat riskialttiim-

pia koulussa sattuville tapaturmille kuin tytöt. Sekä liikunta- että myös muita koulutapa-

turmia on mahdollista ennaltaehkäistä koko kouluyhteisön tarkoituksenmukaisesti koh-

dennetuilla toimilla. (Tiirikainen ym. 2009, 120.)      

 

 

6.2 Matinkylän koulu, koulun arvot ja toimintaympäristö 

 

”Matinkylän koulu on yleissivistyksen merkitystä korostava koulu, jossa innostunut ja 

ammattitaitoinen henkilökunta ohjaa nuorta parantamaan tietojaan ja taitojaan sekä 

kasvamaan vastuulliseen aikuisuuteen. Koulussamme annetaan opetusta vuosiluokille 

7–9, valmistavaa opetusta maahanmuuttajalapsille sekä lisäopetusta perusopetuksen 

suorittaneille nuorille. Koulumme alaisuudessa toimii myös nuorten maahanmuuttajien 

ryhmä.”(www.matinkylankoulu.fi) 
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”Koulussamme halutaan kunnioittaa kouluyhteisön kaikkia jäseniä ja toimia eri tilan-

teissa jokaista yksilöä arvostaen ja tukien, sillä toimintakulttuurimme ydin on koulun 

perustamisesta lähtien ollut hyvä yhteishenki. Matinkylän koulu on ollut kehittämässä 

maahanmuuttajaopetusta Espoossa. Koulussa on valmistava luokka, ja opettajat tukevat 

äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvia oppilaita koko yläkoulun ajan.” 

(www.matinkylankoulu.fi) 

”Matinkylä on iso ja vireä, monikulttuurinen Espoon kaupunginosa. Matinkyläläisyys 

näkyy koulussamme oppiaineiden teemoissa, ja oppilaita ohjataan arvostamaan omia 

juuriaan. Koulu yhdistää eri-ikäisiä matinkyläläisiä tarjoamalla hyvät tilat monenlai-

siin harrastuksiin. Koulu tekee yhteistyötä alueella toimivien yhdistysten, yhteisöjen ja 

yritysten kanssa tukeakseen nuorille myönteisen ja turvallisen kasvuympäristön kehit-

tämistä. Ihmisten, kielten ja kulttuurien sopuisan ja toimivan kohtaamisen turvaaminen 

on koulun tärkeimpiä tehtäviä. Haluamme jokaisen oppilaan yksilöllisyyttä kunnioittaen 

ohjata häntä yhteisöllisyyteen ja yhteisvastuuseen.” (www.matinkylankoulu.fi)  

Espoossa on yhteensä 18 yläkoulua ja 8 yhtenäiskoulua. Matinkylän koulussa on 435 

oppilasta, joista 217 tyttöä ja 218 poikaa, 43 opettajaa sekä 7 muuta henkilökuntaan 

kuuluvaa ihmistä. Koulu sijaitsee etelä- Espoossa lähellä meren rantaa, asuintalojen 

keskellä. Viereinen rakennus on alakoulu, Tiistilän koulu, joten koulun lähiympäristö on 

varsin monelle 7-luokkalaiselle tuttu jo aikaisemmilta kouluvuosilta. Sekä ylä- että ala-

koulu ruokailevat yhteisessä ruokalassa ja välituntialueet ovat lähellä toisiaan. Koulun 

viereinen tie Tiistilänkuja, on päättyvä pussikatu, joten läpikulkuliikennettä ei ole ja tien 

laidat toimivatkin henkilökunnan auto- ja oppilaiden mopoparkkeina.   

Yläkoulun liikuntasali on todella suuri ja hyvin toimiva useammallekin opetusryhmälle 

samanaikaisesti. Sali on liikunnanopettajien mielestä suunniteltu hyvin laadukkaan lii-

kunnanopetuksen vaatimuksia vastaavaksi. Salia käytetään usein myös koko Espoon 

oppilasurheilun järjestämiin eri lajien turnauksiin. Tila on mahdollista jakaa kolmeen 

yhtä suureen osaan väliverhoilla ja kolmanneksessa mahtuu vielä hyvin pelaamaan esi-

merkiksi kori- tai lentopalloa normaalikokoisen liikuntaryhmän kanssa.  

Koulun kenttä on kaksiosainen hiekkakenttä, minkä toinen puoli on ala- ja toinen puoli 

yläkoulun käytössä. Kentät eivät ole kovin suuria, joten ainakin yläkoulun oppilaiden 

ulkoliikuntalajit järjestetään yleensä Matinkylän urheilupuistossa. Siellä on normaaliko-
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koinen yleisurheilukenttä, minkä keskellä on monikäyttöinen hiekkatekonurmialue. Li-

säksi urheilupuiston alueella on täysimittainen nurmikenttä jalkapalloa varten. Näitä 

kenttiä ei tarvitse varata etukäteen vaan lähikoulujen oppilasryhmät ja muut liikkujat 

käyttävät niitä yhteisesti. Jäähalleja on kaksi, harjoitushalli sekä varsinainen jäähalli. 

Koululaisvuoroja on mahdollista varata molempiin. Asfalttipäällysteisiä ulkotenniskent-

tiä on kolme, minkä lisäksi alueella on katukoripallokenttä sekä skeittausramppi. Ma-

tinkylän urheilupuisto sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Matinkylän koulusta. Kul-

kureitti on suhteellisen turvallinen, koska koko matka on mahdollista kulkea jalkakäytä-

vällä ja isojen teiden alitse kulkevat alikulkutunnelit.   

Uimahalli on Espoonlahdessa, minne kertyy koululta matkaa noin seitsemän kilometriä. 

Oppilaat kulkevat matkan lähes poikkeuksetta omatoimisesti bussilla. Muita, lähinnä 

valinnaisen liikunnan käytössä olevia liikuntapaikkoja ovat esimerkiksi biljardisali ai-

van koulun lähellä, tanssikoulu noin puolen kilometrin päässä sekä keilahalli myös tur-

vallisen kulkureitin varrella koulun lähialueella.     

Espoon kaupunki on vakuuttanut koulun oppilaat tapaturmien varalta. Vakuutusyhtiö 

korvaa koulussa ja koulumatkalla sattuneista tapaturmista aiheutuneet matka-, tutkimus- 

ja hoitokulut 8410 euroon asti. Vahingon sattuessa oppilas toimitetaan hoitoon kaupun-

gin terveysasemalle.  (Matinkylän koulun lukuvuosiopas 2010-2011)  

 

6.2.1 Turvallisuus Matinkylän koulussa  

 

”Terveydenhoitaja on tavattavissa koulussa yleensä kolmena päivänä viikossa. Lääkäri 

on tavattavissa kuukausittain. Tapaturmien sattuessa toimitaan kriisisuunnitelman mu-

kaan. Asianomaisen aineen opettaja huolehtii välittömästi tapaturmailmoituksesta. Lie-

vät tapaturmat hoitaa terveydenhoitaja ja hänen poissa ollessaan Matinkylän terveys-

asema ja/tai Puolarmetsän sairaala. Vanhemmille ilmoitetaan tapauksista mahdolli-

simman pian”. 

 

”Koulussa on kriisisuunnitelma sekä palo- ja pelastussuunnitelma. Luokanvalvojan ja 

opettajien tulee selvittää palo- ja pelastussuunnitelman pääkohdat oppilaille lukuvuo-
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den alussa. Tärkeää on neuvoa joka luokasta turvallisin ja nopein poistumistie sekä 

paikka, johon kukin luokka kokoontuu nimenhuutoa varten”. 

 

”Matinkylän koulun kriisivalmiusryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, kouluter-

veyden-hoitaja, kuraattori, erityisopettaja, teknisen työn opettaja, kotitalousopettaja ja 

fysiikka/kemia-opettaja. Koulussa on ensiapukaapit, joiden puutteista on ilmoitettava 

terveydenhoitajalle. Vaikeita väkivaltatilanteita voi olla syytä käsitellä tapahtuman jäl-

keen jälkihuoltoryhmän kanssa. Aseen (terä-, ampuma-ase- tai vastaava) tuominen kou-

luun on lainvastaista. Oppilasta pitää pyytää luovuttamaan ase. Asiasta ilmoitetaan 

huoltajalle, vakavassa tapauksessa myös poliisille. Jos oppilas ei suostu luovuttamaan 

asetta, otetaan yhteys poliisiin”. (Matinkylän koulun opetussuunnitelma 2006) 

 

 

6.2.2 Liikunnanopetussuunnitelma   

 

”Liikunnan opetuksen päämääränä on antaa oppilaille sellaisia taitoja, tietoja ja koke-

muksia, joiden pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa. Tämä edel-

lyttää yksilöllisten kehittymismahdollisuuksien huomioon ottamista osana ryhmäopetus-

ta. Liikunnanopetuksen tehtävänä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyyk-

kiseen ja sosiaaliseen toiminta-kykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtä-

mään liikunnan terveydellinen merkitys”. 

 

”Liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan fyysinen ja motorinen kehitys, 

terveyden-tila ja mahdolliset rajoitukset. Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa 

edetään leikin ja taitojen oppimisen kautta kohti omaehtoista harrastuneisuutta. Liikun-

nan opetuksessa korostetaan vastuullisuutta, reilua peliä sekä turvallisuutta. Opetus 

pohjautuu  kansalliseen liikuntaperinteeseen, jonka lisäksi tutustutaan kansainväliseen 

liikuntakulttuuriin. Liikunnanopetuksen tehtävänä on myös opastaa käyttäytymään tur-

vallisesti liikenteessä. Opetuksessa otetaan huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, 

paikalliset olosuhteet sekä lähiympäristön ja  koulun tarjoamat mahdollisuudet sekä re-

surssit. Liikunnanopetuksen keskeisinä aihekokonaisuuksina ovat kaikilla luokka-

asteilla ihmisenä kasvaminen sekä turvallisuus”. (Matinkylän koulun opetussuunnitel-

ma) 
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1. Matinkylän urheilupuisto 
2. Matinkylän koulu  
3. Rantaraitti, lenkkeilymaastot 
 

 Kuva 4. Matinkylän alueen kartta 

 

Matinkylän koulussa on kaksi poikien ja yksi tyttöjen liikunnanopettaja. Opetus tapah-

tuu perusliikunnan osalta tytöillä ja pojilla erikseen, mutta 8.- ja 9.- luokkalaisten valin-

nainen liikunta on järjestetty sekaryhminä. Kaikilla haastatelluilla liikunnanopettajilla 

on pitkä kokemus sekä laaja-alainen näkemys Matinkylän koulun liikunnanopetuksesta. 

Koulun sekä Matinkylän urheilupuiston sijainti näkyy kuvassa 4.  

 

6.3 Kvalitatiivinen tutkimus, toiminta- ja tapaustutkimus 

 

Kvalitatiivinen tutkimus on kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, joka keskittyy todelli-

seen elämään, jonkun asian tai ilmiön kuvaamiseen mahdollisimman monipuolisesti. 

Tutkimusaineisto hankitaan laadullisia metodeja käyttäen eli esimerkiksi haastattelemal-

la. Haastateltavat on mahdollista valita tarkoituksenmukaisesti, mikä varmistaa omalta 

osaltaan kohderyhmän asiantuntijuuden. Tutkijan omat havainnot ovat erittäin keskeisiä 

ja monet laadullista tutkimusta tekevät tutkijat käyttävätkin erilaisia lomakkeita ja teste-

jä ainoastaan havainnoinnin apuna.  (Hirsjärvi ym. 2004, 152, 155.)  
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Laadullisessa tutkimuksessa ei testata hypoteesin pitävyyttä vaan ajatuksena on, että 

tutkija pystyisi löytämään jotakin odottamatonta tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimusproses-

si on matka, jonka aikana suunta saattaa vaihdella tai muuttua kokonaan. Kvalitatiivista 

tutkimussuunnitelmaa voidaankin kuvata varsin joustavaksi. Käytettävät metodit, esi-

merkiksi teemahaastattelu, osallistuva havainnointi ja ryhmähaastattelu, antavat tutkit-

tavien näkökulmille mahdollisuuden nousta esiin. Jokainen kvalitatiivisesti tutkittava 

tapaus on ainutlaatuinen, mikä ohjaa aineiston tulkintaa. (Hirsjärvi ym. 2004, 155.)  

 

Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen välimaastossa oleva toimintatutkimus 

kuvaa ihmisten toimintaa ja sen tarkoituksena on kehittää käytännön toimintoja aikai-

sempaa paremmiksi sekä tuottaa käyttökelpoista tietoa. Toimintatutkimus tehdään 

yleensä rajatulla aikavälillä ja se on usein projektiluontoinen. Tutkijan tavoitteena on 

käynnistää muutosprosessi, motivoida toimijoita sekä raportoida asiantilasta tutkimuk-

sen jälkeen. Toimintatutkimuksessa tutkijan asema sisältää aktiivisen osallistujan roolin, 

kun taas tutkimuksessa yleensä tutkija toimii ulkopuolisena asiantuntijana. (Heikkinen, 

Rovio & Syrjälä, 2007, 16-17, 19-20.)  

 

Toimintatutkimusta voidaan kuvailla käytännönläheiseksi, osallistuvaksi ja reflektiivi-

seksi. Lisäksi se on tilannesidonnaista, yhteistyötä vaativaa ja itseään tarkkailevaa (Met-

sämuuronen, 2008, 29). Toimintatutkimus perustuu toiminnan kehittämiseen tutkimuk-

sen avulla sekä tiedon hankkimiseen toiminnan kehittämisen avulla. Tutkimuksen toi-

mintaympäristön muuttuessa tutkijan on rajattava tutkimusprosessi loppumaan valitse-

maansa ajankohtaan, mutta kehittymistä tapahtuu tietenkin tämän jälkeenkin. Kehitty-

misprosessi on jatkuva, koska onnistuneenkin projektin jälkeen voidaan asettaa uudet 

tulevaisuuden tavoitteet. Vanhan toiminnan arviointi sekä uuden toiminnan havainnointi 

siis vuorottelevat tutkimusprosessin aikana. (Heikkinen ym. 2007, 27, 78, 200.)  

 

Toimintatutkimuksessa on mahdollista käyttää myös kvantitatiivista tiedonhankintame-

netelmää. Määrällisen sekä laadullisen tavan yhdisteleminen onkin usein tarkoituksen-

mukaista. Opettajan työn toimintatutkimus eroaa muusta työn kehittämisestä siinä, että 

tutkimus pyrkii tuottamaan uutta työyhteisölle hyödyllistä tietoa, minkä vaikutuksia ja 

tarpeellisuutta julkisesti arvioidaan. Virheiden myöntäminen on tutkijalle mahdollisuus 

uuden oppimiseen. Koska tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa täysin uutta käyttötie-

toa, saattavat tutkittavat ongelmat muuttaa matkan varrella muotoaan tai niiden tärkeys-
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järjestys voi olla lopulta aivan toinen verrattuna alkuperäiseen. (Heikkinen ym. 2007, 

30, 78, 85.)   

 

Uudemmat tutkimussuuntaukset, kuten toimintatutkimus, joutuvat vakuuttamaan tie-

deyhteisölle tieteellisyyttään, tarpeellisuuttaan sekä luotettavuuttaan. Toimintatutkimus 

ei juurikaan korosta tieteen perinteitä, instituutioita eikä järjestelmiä, mutta se tuottaa 

uutta tieteellistä tietoa prosessimaisesti ja lisää näin ollen ymmärryksen lisääntymistä. 

Pelkkä raportointi ei riitä, vaan toimintatutkimuksen on pystyttävä muodostamaan uutta 

tietoa täyttääkseen tieteellisyyden vaatimukset. Hankaluuksia toimintatutkimuksessa 

saattaa tuottaa teorian ja käytännön yhdistäminen sekä se, että toimijat eivät aina osaa 

hyödyntää tutkimustuloksia parhaalla mahdollisella tavalla. (Heikkinen ym. 2007, 185-

186; Metsämuuronen, 2008, 32.)  

 

Tapaustutkimus (case study) on empiiristä tutkimusta, mikä pyrkii tutkimaan nykyistä 

tapahtumaa ja toimintaa tietyssä ympäristössä. Kvalitatiivinen tutkimus voidaan määri-

tellä lähes kokonaan tapaustutkimukseksi. Tässä tutkimuksessa keskitytään liikunnan-

opettajien ennaltaehkäisykeinoihin liikuntatunneilla sattuvissa tapaturmissa. Tapaustut-

kimuksessa kysytään, mitä yhdestä tapauksesta on mahdollista oppia? Tämä tutkimus 

pyrkii löytämään uusia ennaltaehkäisykeinoja, jotta koululiikunnan vammariskiä saatai-

siin pienennettyä. Lisäksi tutkimus selvittää, mitä vammatilanteissa olisi voitu tehdä toi-

sin. Tapaustutkimuksen etuna on sen käytännönläheisyys. Uudesta tiedosta on mahdol-

lista saada välitöntä hyötyä käytännön työhön. Tiedon yleistettävyys tapaustutkimukses-

sa on sitä vastoin varsin heikkoa. (Metsämuuronen, 2008, 16-18.)  

 

Oma tutkimukseni on kvalitatiivinen toiminta- ja tapaustutkimus, jossa aineistoa hankit-

tiin teemahaastattelulla Matinkylän koulun liikunnanopettajilta. Lisäksi minulla oli käy-

tössä koulussa vuosina 2005-2009 tilastoidut If- vakuutusyhtiöön ilmoitetut koulutapa-

turmat. Aineistoa analysoitiin ja tulkittiin kvalitatiivista sisällönanalyysia ja osin kvanti-

tatiivista menetelmää apuna käyttäen. Tarkoituksenani oli selvittää mitä tapaturmia Ma-

tinkylän koulussa on sattunut aikaisemmin. Analyysini keskittyy pääosin liikuntatunnil-

la sattuneisiin tapaturmiin, mutta esittelen lyhyesti myös muita koulussa sattuneita tilas-

toituja vahinkoja. Erityinen mielenkiintoni keskittyy siihen, mitä liikunnanopettajat te-

kevät ennaltaehkäistäkseen liikuntatapaturmia ja miten ennaltaehkäisykeinoja voi tule-

vaisuudessa hyödyntää aiempaa tehokkaammin.    
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6.4 Teemahaastattelu 

 

Teemahaastattelu on joustava, teemoittain suunniteltu kokonaisuus, jossa haastatteluti-

lanteen lopullinen suunta selviää vasta haastattelutilanteessa. Kysymyksiä ei suunnitella 

etukäteen liian tarkasti, vaan niillä on mahdollisuus muokkaantua haastattelun edetessä 

tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Teemahaastatteluun sisältyy sekä tosiasia- että mieli-

pidekysymyksiä, joihin vastaaminen tapahtuu yleensä avokysymyksille tyypillisellä ta-

valla. Teemahaastattelun voidaankin katsoa olevan lomake- ja avohaastattelun välimuo-

to (Hirsjärvi ym. 2004, 197.) Haastateltavan mielipiteet ja näkemykset nousevat oikeu-

tetusti tutkimuksen keskiöön. Ennakkosuunnittelun merkitys on joka tapauksessa suuri, 

koska tutkijan on tiedettävä tarkasti, millaista tietoa hän haluaa saada haastateltavista 

selville. (Hirsjärvi & Hurme, 1991, 44-45.)  

 

Haastattelun ainutlaatuisuus tulee esille siinä, että tutkijan ja tutkittavan välillä on haas-

tattelutilanteessa yleensä jatkuva vuorovaikutustilanne (Hirsjärvi ym. 2004, 193). Haas-

tateltavien henkilöiden kiinnostus tutkittavaan ilmiöön on varsin tärkeä, yksi haastatte-

lun lopputulokseen vaikuttava tekijä. Tutkijan tehtävänä on muodostaa haastattelutilan-

teesta sellainen, että haastateltavan motivaatiota on mahdollista vahvistaa sekä ylläpitää. 

Lisäksi tutkija arvioi jälkikäteen haastateltavan vastauksien oikeellisuutta, osallistumi-

sen astetta sekä haastateltavan olemusta. Joskus muistiinpanot haastateltavan käytökses-

tä saattavat olla varsin tärkeitä tutkimuksen kannalta.  (Hirsjärvi & Hurme, 1991, 46-47, 

51.) 

 

Teemahaastattelulla on mahdollista tuottaa erittäin monipuolista tietoa tutkittavasta il-

miöstä sekä todellisuuden moninaisuudesta. Haastattelun aikana on mahdollista tarken-

taa kysymyksiä tai pyytää vastaukseen lisäselvitystä mahdollisimman tarkkojen tietojen 

saamiseksi (Hirsjärvi ym. 2004, 194.) Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu pitää si-

sällään koko tutkimusprosessin eli tutkimuksen ennakkovalmistelut, haastattelutilanteen 

sekä tulosten analysoinnin ja tulkinnan. Haastattelujen määrästä riippuen voidaan pää-

tellä, onko luotettavuuden tarkastelu tarpeen erilaisia mittareita apuna käyttäen. Pääpe-

riaatteena on kuitenkin tutkimuksen toistettavuus eli saako toinen tutkija samansuuntai-

set tulokset tai onko uusintatutkimuksen tulos vastaava ensimmäisen tutkimuksen kans-

sa. Menetelmänä teemahaastattelu on kuitenkin ainutkertainen, eikä sen tekeminen uu-
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delleen samalle henkilölle ole tarkoituksenmukaista. (Hirsjärvi & Hurme, 1991, 128-

129.)  

 

   

6.5 Haastateltavien valinta 

 

Valitsin tutkimukseni haastateltavat tarkoituksenmukaisesti, jotta pystyin tutkimaan 

mahdollisimman tarkkanäköisesti ja kohdennetusti Matinkylän koulun liikunnanopetta-

jien liikuntatapaturmien ennaltaehkäisykeinoja sekä ottamaan selvää tulevaisuuden 

mahdollisuuksista koululiikuntariskien vähentämiseksi. Haastateltavien motivaatio ja 

innostus aiheeseeni oli kauttaaltaan erittäin hyvää. Haastattelutilanteet olivat puolestaan 

varsin antoisia ja monenlaista pohdintaa herättäviä. Tutkimuksen aihe ja sen merkitys 

koettiin todella tärkeäksi ja tutkimustuloksista uskottiin olevan hyötyä liikunnanopetta-

jien käytännön työhön. Tutkijan työmotivaatio pysyi koko tutkimusprosessin ajan kor-

kealla, koska tutkimustyöllä koettiin olevan merkitystä.  

 

Liitteessä 1 on haastattelun tukikysymykset, jotka toimivat haastattelujen rakennetta 

muokkaavana runkona. Liitteessä 2 on haastateltavat sekä haastattelujen ajankohdat.  

 

 

6.5.1 Aineiston keruu, analyysi ja tulkinta 

 

Pyysin Matinkylän koulun liikunnanopettajia osallistumaan tutkimukseeni heti uuden 

lukuvuoden alkaessa, elokuussa 2010. Kaikki lupautuivat mukaan, joten pysyin alun pe-

rin suunnittelemassani haastattelujoukossa. Haastattelut toteutettiin syyskuun lopussa 

koululla. Haastattelukerta oli kestoltaan tunnista puoleentoista tuntiin.  

 

Haastattelulomakkeen kysymyksistä valtaosa oli avoimia. Kysymyksistä oli selkeästi 

erotettavissa sekä tosiasiakysymyksiä että mielipidekysymyksiä. Muutamaan kysymyk-

seen pyysin vastausta yhdellä sanalla tai käsitteellä, koska se oli mielestäni tarkoituk-

senmukaisempaa. Pyysin haastateltavia esimerkiksi määrittelemään mielestään yhden 

suurimman riskitekijän kohdennetusti eri liikuntapaikoille. Liikuntatuntien tavoitteet ja 

liikunnanopetuksen arvot taas pyrin selvittämään kysymyksellä, missä haastateltava 

määritteli itselleen parhaiten sopivaa tekijää tärkeysjärjestyksessä. 
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Kirjoitin haastattelutilanteessa muistiinpanot käsin. Annoin ajatusteni levätä Jokaisen 

haastattelun jälkeen hetken verran raikkaassa ulkoilmassa lenkkeilemällä ja palasin 

haastattelumateriaaliin myöhemmin haastatteluiltana. Muutamaan haastatteluissa esille 

tulleeseen seikkaan kaipasin pientä tarkennusta. Tarkentavat kysymykset tein haastatel-

taville puhelimitse.  

 

Tukikysymyslomakkeen perusteella haastatteluiden rakenne muodostui kaikkien haasta-

teltavien kohdalla pääpiirteissään samanlaiseksi. Tutkimustulosten analysoinnin onnis-

tuminen ja tulosten luotettavuus määräytyvät tutkijan perehtyneisyydestä aineistoonsa ja 

tutkimuskirjallisuuteen. Ensimmäisessä aineiston läpikäyntivaiheessa tuloksista muo-

dostettiin karkea perusjako. Seuraavalla kierroksella luokkia tarkennettiin ja vertailtiin 

keskenään. Lopullinen luokittelu tapahtui tutkijan oman teoretisoinnin kautta, missä pe-

rustana toimivat esille tuodut teoreettiset käsitteet ja näkökulmat suhteessa tutkimuson-

gelmiin.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa ei haeta yleistettäviä tutkimustuloksia. Uskallan kuitenkin 

väittää, että tutkimukseni kvantitatiivisena lähdeaineistona toimineet Matinkylän koulun 

vuosien 2005-2009 tapaturmatilastot saattavat kuvata mahdollisesti myös muiden ylä-

koulujen yleisimpiä koulutapaturmia niin liikuntatuntien kuin muidenkin tapaturmien 

kohdalla ainakin yleistä suuntaa antavasti. Tutkimukseni lähdemateriaali jakautuu siis 

haastatteluilla kerättyyn laadulliseen osaan ja määrälliseen tapaturmatilasto-osaan. 

 

Luettuani liikunnanopettajien haastatteluja läpi riittävän monta kertaa, pystyin nosta-

maan vastauksista esiin yleisimpiä liikuntavammojen ennaltaehkäisykeinoja, mitä opet-

tajat työssään käyttävät sekä lisätoimia liikuntatapaturmariskin pienentämiseksi edel-

leen. Tapaturmatilastoista ja opettajien kertomasta oli löydettävissä myös nopeasti yhte-

näinen linja yleisimmistä tapaturmatyypeistä sekä niiden vakavuudesta. Tutkimustehtä-

väni oli alusta alkaen selkeä, minkä suuntaisesti uuden tiedon etsiminen oli johdonmu-

kaista.  
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6.5.2 Tutkimuksen luotettavuus   

 

”Reliaabeliuden ja validiuden käsitteet perustuvat ajatukselle siitä, että tutkija voi 

päästä käsiksi objektiiviseen todellisuuteen ja objektiiviseen totuuteen.” (Hirsjärvi & 

Hurme, 2001. 185). 

 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu on olennainen osa tutkimustyötä. Haastattelutut-

kimuksessa hyvä etukäteissuunnittelu on varsin keskeinen tekijä haastattelun onnistumi-

sen kannalta.   Lisäksi vastauksia on tarvittaessa tarkennettava haastattelu jälkeen mah-

dollisimman oikeellisen tiedon saamiseksi. Teemahaastattelulla toteutettavassa tapaus-

tutkimuksessa on olennaista määrittää rakennevalidiutta. Rakennevalidius selvittää, 

koskeeko tutkimus sitä mitä sen on oletettu koskevan ja ovatko tutkimuksessa käytetyt 

käsitteet oikeita määrittelemään tutkimusongelmaa. Tutkimuksen sisäiseen validiteettiin 

saattaa vaikuttaa tutkijan omat ennakko-oletukset tai tutkimustuloksista johdetut väärät 

johtopäätökset. Ulkoista validiteettia on puolestaan mahdollista parantaa kertomalla 

mahdollisimman tarkasti tutkimuksen eri vaiheet, käsitteet, haastattelutekniikat ja käy-

tännön onnistuminen sekä käytössä ollut lähdekirjallisuus. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 

186-187.) 

 

Reliaabelius puolestaan määrittelee samalle henkilölle kahteen kertaan tehdyn tutki-

muksen tulosten yhdenmukaisuutta. Haastattelua ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukais-

ta tehdä samalle henkilölle useampaan kertaan, koska vastaukset ovat hyvin todennäköi-

sesti samansuuntaisia samoihin kysymyksiin vastattaessa. Saman haastattelukokonai-

suuden uusiminen tulisi kysymykseen ainoastaan kyseisen tapaustutkimuksen seuranta-

tutkimuksessa pidemmän aikavälin kuluttua, jolloin tutkimustuloksista olisi saatavissa 

enemmän hyötyä liikunnanopettajien käytännön työhön. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 

186.)  

 

Pyrin parantamaan oman tutkimukseni luotettavuutta sillä, että tarkensin haastatteluvas-

tauksia niiltä osin, mikä oli tulosten analysointivaiheessa hiemankaan epäselvää itselle-

ni. Pyysin haastateltavia lisäksi lukemaan kirjoittamani tutkimustulokset vedosvaiheessa 

läpi, jotta mahdolliset väärinkäsitykset tai puutteelliset tulkinnat kävisivät ilmi. Uhkana 

tutkimukseni luotettavuudelle saattavat olla oman elämäni henkilökohtaiset tapahtumat 
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ja sympatia tutkittavia liikunnanopettajia kohtaan. Mielestäni tutkijan ja haastattelijan 

roolin omaksuminen onnistui minulta kuitenkin hyvin.  

 

Haastateltavat liikunnanopettajat ovat minulle tuttuja ihmisiä, mikä saattaa osaltaan olla 

vaikuttamassa tutkimustulosteni luotettavuuteen. En kuitenkaan usko, että haastateltavi-

en tunteminen tai oma työhistoriani liikunnanopettajana olisi ollut vaikuttamassa nega-

tiivisesti tutkimukseni luotettavuuteen. Tutkittavien valinnan onnistuin tekemään kuten 

olin alun perin suunnitellut. Tutkimuksen tuloksiin saattaa olla vaikutusta tutkimusolo-

suhteilla, koska haastattelutilanne olisi voinut olla rauhallisempi. Yksi haastattelu kes-

keytettiin kahdesti, toinen sitä vastoin kerran, mutta kokonaisuudessaan haastattelujen 

eteneminen sujui suunnitelman mukaisesti ja tehokkaasti.  

 

Tutkimustulosten luotettavuuteen saattaa olla vaikutusta myös opettajien tutkimushet-

ken kokonaistilanteella. Tapaturmarikas alkusyksy opetuksessa saattaa näkyä tutkimus-

tuloksissa jonkun liikunnanopettajan kohdalla tavanomaisesta poikkeavana. Lähes il-

man tapaturmia sujunut lukukausi sitä vastoin näyttäytyy taas täysin toisessa valossa. 

Haastatteluissa en halunnut rajata mitään aikaväliä, minkä ajalta haastateltavat kysy-

myksiini vastasivat. Uskon, että tutkimuksen kannalta on saatavissa suurempi hyöty sii-

tä, että pitkän työhistorian omaavat varsin kokeneet liikunnanopettajat pystyvät peilaa-

maan vastauksissaan kokemuksensa kautta kertynyttä liikuntavammoja ennaltaehkäise-

vää toimintaa.  

 

Valitsin tapaturmatilastoiden analysointiin viiden vuoden ajanjakson (2005-2009), jotta 

olisi mahdollista löytää yleisimmät koulutapaturmat ja koululiikunnassa sattuneet louk-

kaantumisen mahdollisimman todenmukaisesti ja luotettavasti. Tutkimusmateriaali pitää 

sisällään ainoastaan tilastoidut eli vakuutusyhtiö IF:iin ilmoitetut koulutapaturmat. Tut-

kimuksen luotettavuuteen on vaikutusta sillä, että suuri osa liikuntatunneilla sattuneista 

lievistä tapaturmista näyttäytyy ainoastaan liikunnanopettajien kertomana. Tapaturmati-

lastosta käy siis ilmi ainoastaan tilastoidut tapaturmat. Pyrin tuomaan tutkimustuloksia 

analysoidessani esille synteesin haastattelujen tuloksista sekä Matinkylän koulun koulu-

tapaturmatilastoista.  

 

Haastattelutilanteissa käytetty terminologia oli puolin ja toisin ymmärrettävää, joten tut-

kimukseni luotettavuus on siltä osin varsin hyvä. Haastattelun alussa ollut käsitteen- 
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määrittely kysymys (tapaturma, tapaturmien ennaltaehkäisy, koululiikuntatapaturma, 

riskitekijä) näytti suuntaviivoja sille, että liikunnanopettajat puhuivat keskenään hyvin 

pitkälle samaa kieltä eli vastauksista oli löydettävissä paljon yhtäläisyyksiä.  

 

Tutkimukseni lopullisen luotettavuuden arvio jää lukijalle. Olen mielestäni kuvaillut 

tutkimukseni etenemisen, käyttämäni tutkimusmetodit, tulosten analysoinnin sekä ta-

paustutkimuksen toimintaympäristön toimijoineen riittävän tarkasti. Omia tuntemuksia-

ni tutkimusprosessista kirjoitin tutkimuspäiväkirjaani seuraavanlaisesti:  

 

”uuden haasteen, tutkimustyön, edessä on mahdollista nauttia jokaisesta uudesta asias-

ta, mitä tässä matkan varrella voin oppia” 

 

”onneksi ajankäyttö onnistuu kerrankin suunnitelmien mukaan paria pientä poikkeusta 

lukuun ottamatta” 

 

”tiedänkö tarpeeksi, ymmärränkö asian ytimen, osaanko tulkita ja analysoida, oikealla 

otteella keräämääni materiaalia?” 
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET  

 

 

7.1 Tapaturmat Matinkylän koulussa vuosina 2005-2009  

 

Espoon yläkoulut ilmoittavat koulussa sattuneet tapaturmat IF-vakuutusyhtiöön. Tässä 

tutkimuksessa analysoin vuosien 2005-2009 koulutapaturmia koululiikunnassa, välitun-

neilla ja koulumatkoilla sekä muutamassa muussa oppiaineessa.  

 

Matinkylän koulussa tapaturmat sattuvat useammin pojille (56%) kuin tytöille (44%), 

kuten taulukosta 7 selviää. Tätä on mahdollista selittää poikien aktiivisemmalla välitun-

tien viettotavalla sekä riskialttiimmalla toiminnalla.  Pojat nujakoivat välitunnilla kes-

kenään huomattavasti useammin kuin tytöt, mikä aiheuttaa esimerkiksi useita ruhje-

vammoja ja vaatii käynnin terveydenhoitajalla. Välituntitapaturmat näyttävät olevan po-

jilla suhteellisen yleisiä (73%) tyttöihin (27%) verrattuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 7. Matinkylän koulussa oppilaille sattuneet tapaturmat vuosina 2005-2009  
      
 yhteensä liikunta välitunti koulumatka muu oppiaine 
2009 17 5 6 3 3 
 9 poikaa (53%) 29 % 35 % 18 % 18 % 
 8 tyttöä (47%)     
2008 18 13 2 2 1 
 11 poikaa (61%) 72 % 11 % 11 % 6 % 
 7 tyttöä (39%)     
2007 12 5 5 1 1 
 8 poikaa (67%) 41 % 42 % 8 % 8 % 
 4 tyttöä (33%)     
2006 7 1 3 1 2 
 3 poikaa (43%) 14 % 42 % 14 % 29 % 
 4 tyttöä (57%)     
2005 13 6 3 1 3 
 7 poikaa (54%) 46 % 23 % 8 % 23 % 
 6 tyttöä (46%)     
KA pojat 56% 6,0 liikunta 3,8 välitunti 1,6 matka 2 muu 
 tytöt 44% 40% liikunta 31% välitunti 12% matka 17% muu 
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Toisaalta tytöt (64%) loukkaantuvat poikia (36%) useammin liikuntatunnilla (taulukko 

7). Sama suuntaus on nähtävissä myös muutamassa koulutapaturmia käsittelevässä tut-

kimuksessa. Koulumatkatapaturma Matinkylän koulun oppilaille sattuu useimmiten 

polkupyörällä (50%) tai mopolla (25%) ja tilastoitujen tapaturmailmoitusten mukaan 

pojille neljä kertaa useammin kuin tytöille.  

 

Kaikista Matinkylän koulun koulutapaturmista 40% tapahtuu liikuntatunnilla, 31% väli-

tunnilla, 12% koulumatkalla ja 17% jonkun muun aineen oppitunnilla (taulukko 7). 

Muiden oppiaineiden tapaturmat painottuvat teknisen- ja tekstiilityön tunneille. Niiden 

lisäksi lukuaineiden tunnilla sattuu vuosittain muutamia tapaturmia, joista esimerkkinä 

mainittakoon tuolilla kaatuminen.  

 

Erittäin vakavia koulutapaturmia sattuu Matinkylän koulussa noin joka kymmenennessä 

tapaturmatilanteessa. Erittäin vakavaksi luokitellaan välitöntä lääkärinhoitoa vaatinut 

tapaturma. Tapaturma on aiheuttanut vamman, joka on vaatinut ambulanssikyydin ja/tai 

leikkaushoidon, esimerkiksi luunmurtuma, silmävamma tai törmäys terävään esinee-

seen. Jatkohoitopaikkana on yleensä Jorvin sairaala tai esimerkiksi HUS:n silmäsaira-

uksien erikoispoliklinikka.  

 

Vakavia tapaturmia sitä vastoin on 13% kaikista tapaturmista. Vakava vamma hoidetaan 

yleensä Puolarmetsän sairaalassa, mikä on koulua lähinnä sijaitseva sairaala. Vamma-

tyyppi on usein murtumavamma, vakava ruhjevamma tai näön heikentymä. Lieviin kou-

lutapaturmiin (76%) kuuluu terveydenhoitajalla käyntiä vaatineet vammat, esimerkiksi 

pienet ruhjeet, haavat, mustelmat sekä nyrjähdykset.  

 

Koululiikunnassa erittäin vakavia vammoja syntyy tapaturmatilaston perusteella noin 

joka neljännen liikuntatapaturman yhteydessä. Esimerkkeinä sählypallon osuma oppi-

laan silmään, mikä aiheutti huomattavan näön heikkenemisen ja pyörtymisen sekä pesä-

pallon osuma suoraan lyönnistä sormeen, aiheuttaen vakavan sormimurtuman. Vakavia 

vammautumisia syntyy 20% tapaturmista. Vakavia ovat esimerkiksi luun murtumat eri-

laisissa pelitilanteissa ja kaatumisten yhteydessä sekä erilaiset osumavammat, jotka ai-

heuttavat vakavia ruhjeita. Onneksi lieviä vammoja (57%) on kaikista koululiikunnassa 

sattuvista tapaturmista yli puolet. Lievä vamma ei vaadi jatkohoitoa terveyskeskuksessa 
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eikä sairaalassa, vaan liikunnanopettajan antama ensiapu (kylmä-koho-kompressio- hoi-

to) sekä terveydenhoitajalla käynti on yleensä riittävä.  

 

 

7. 2 Koululiikunnan riskitekijät, tapaturmatyypit ja vamman aiheuttajat  

                    

Liikunnanopettajia pyydettiin haastattelun alussa määrittelemään tapaturma-käsite. Ta-

paturma ymmärrettiin äkilliseksi tapahtumaksi, jonka vaikutukset usein miten näkyvät 

ainakin muutaman päivän ajan yksilön elämässä. Huomionarvoiseksi nousi tieto siitä, 

että tapaturma voi sattua liikunnan lisäksi myös liikenteessä sekä liikunnanopettajan 

työssä.  

 

Toinen määriteltävä käsite oli tapaturmien ennaltaehkäisy. Vastauksissa tuli esille toi-

mintatapoja ja esimerkkejä siitä, miten on mahdollista toimia tapaturmariskin pienentä-

miseksi. Miesopettajan napakka ja kokonaisvaltainen kommentti tapaturmien ennalta-

ehkäisystä oli seuraavanlainen: 

 

”olosuhteiden tekeminen mahdollisimman turvallisiksi opetuksen ja oppimisen kannal-

ta”  

 

Yksi opettaja taas mainitsi tapaturmien ennaltaehkäisyn olevan: 

 

”ulkoisten riskitekijöiden minimointia” 

 

Koululiikuntatapaturma puolestaan käsitettiin yleisimpien koululiikunnassa sattuvien 

tapaturmien kautta yhteentörmäykseksi, kaatumiseksi tai yleisen järjestyksen puuttumi-

sesta johtuvaksi vahingoksi. Tapaturman ajankohdaksi nostettiin tavallisten liikuntatun-

tien ohella koulun yhteiset liikuntapäivät, joissa näyttää tilastojenkin mukaan sattuvan 

jonkin verran tapaturmia. 

 

Riskitekijöinä nähtiin sääntöjen noudattamattomuus, ulkoliikunnan huonot sääolosuhteet 

sekä suorituspaikkojen huono kunto. Yleinen järjestyksen puute koettiin yhteisesti tär-

keimmäksi tapaturmariskiä lisääväksi tekijäksi. Lyhyt määrittely riskitekijälle oli ”asia, 

joka nostaa jonkin riskiä”.  
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Yleisimpiä Matinkylän koulun liikuntatunneilla sattuvia vammoja ovat nilkkavammat, 

polvivammat, sormivammat sekä erilaiset osumavammat pään alueelle. Vammatyyp-

peinä ovat usein miten ruhjevammat, vääntymiset, nyrjähdykset sekä mustelmat. Lii-

kunnanopettajat nostavat liukastumiset ja yhteentörmäykset yleisimmiksi tapaturman 

aiheuttajiksi. Varsinkin pallopeleissä sattuu usein kyseisiä vahinkoja. Koulun yleiset ta-

paturmatilastot viimeisen viiden vuoden ajalta tukevat hyvin liikunnanopettajien näke-

mystä liikuntavammojen yleisyydestä, vammatyypeistä sekä vamman aiheuttajista.  

 

Vakavimpiin liikuntatunneilla sattuneisiin tapaturmiin kuuluivat murtumavammojen li-

säksi hammasvammat, hampaiden katkeamiset ilman kasvosuojusta pelatessa, jääkiek-

kotunnilla. Myös muut kasvovammat ovat varsin yleisiä vauhdikkaissa pallopeleissä, 

esimerkiksi salibandyssa. Vakavan vamman mahdollisuus on olemassa aina kun silmä-

lasipäinen oppilas saa pallon tai muun pelivälineen kasvoihinsa. Onneksi silmälasien 

rikkoontumisesta aiheutuvia vakavia silmävammoja syntyy suhteellisen harvoin. Mur-

tumavamman yhteydessä naisopettajan kommentti jäänkunnosta oli varsin ajatuksia he-

rättävä: 

 

”Jää oli tunnin aikana osittain todella heikossa kunnossa, mikä saattoi osaltaan aiheut-

taa oppilaan kaatumisen ja vakavan tapaturman, kyynärvarren murtuman..”  

 

Suurin loukkaantumisriski näyttää olevan pallopeleissä (77%). Näistä tapaturmista 82% 

on lieviä ja 18% erittäin vakavia tai vakavia. Pallopeleissä loukkaantumisten suurta 

osuutta voitaneen selittää pallopelien suurella osuudella opetussuunnitelmaan kuuluvista 

koululiikuntalajeista. Luistelussa ja muissa jääpeleissä sekä laskettelussa sattuu 10% lii-

kuntatapaturmista. Ulkoliikunnassa sääolosuhteiden merkitys tapaturmien ja loukkaan-

tumisten yhteydessä korostuu. Yleisurheilu (7%) ja telinevoimistelu (7%) ovat seuraa-

vaksi riskialttiimpia lajeja. Niissä näyttää sattuvan onneksi vain harvoin erittäin vakavia 

tai vakavia tapaturmia. 

 

Kuten kirjallisuudesta (Parkkari, Kujala & Kannus 2001, 985; Schwellnus 2004, 189) 

käy ilmi, liikuntatapaturman aiheuttajana voi olla ulkoinen tekijä (liikuntapaikan kunto, 

olosuhteet) tai sisäinen tekijä (aikaisempi vamma, motorinen taito, lihaskireys). Liikun-

nanopettajat kokevat sisäliikunnan suurimmaksi riskitekijäksi liukastumisen tai tör-

määmisen toiseen oppilaaseen. Myös yleisestä epäjärjestyksestä aiheutuva hälinä aihe-
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uttaa vaaratilanteita. Ulkoliikunnassa sopimattomat jalkineet voivat olla osallisena tapa-

turmaan. Outo suorituspaikka vaikuttaa tapaturmariskiin lisäävästi, koska oppilas ei 

välttämättä tunnista vieraan liikuntapaikan vaaratekijöitä. Jääpeleissä törmäys toiseen 

oppilaaseen, ylimääräiset esineet jäällä sekä tylsät luistimet koettiin keskeisimmiksi 

vaaratekijöiksi. Uimahallissa sitä vastoin yleisten sääntöjen noudattamattomuus, esi-

merkiksi juokseminen kiellosta huolimatta, oli suhteellisen usein tapaturman aiheuttaja-

na.  

 

Liikuntavammatyypeistä yleisimpiä ovat ruhjevammat (53%) sekä nyrjähdykset ja 

vääntymiset sormien alueella (30%) ja alaraajoissa (10%). Murtumavamma (17%) ja 

murtumavamman epäily (7%) eivät onneksi ole kovin yleisiä liikuntavammatyyppejä. 

Vamman aiheuttaja on yleisimmin jonkun liikuntavälineen (esim. pallon) osumavamma 

(40%), kaatuminen (23%) tai törmäys/osumatilanne toisen oppilaan kanssa (13%). Nä-

mä aiheuttavat reilusti yli puolet Matinkylän koulussa sattuvista liikuntatapaturmista.  

 

Liikunnanopettajat kokevat työnsä suhteellisen turvalliseksi. Muutamia tapaturmia on 

kuitenkin tapahtunut ulkoliikunnassa sääolosuhteiden myötävaikutuksesta lievinä lihas-

revähdyksinä ja sisäpalloilussa nilkan nyrjähdyksinä. Miesopettaja taas kertoi seuraa-

vanlaisen esimerkin:  

 

”Oppilas törmäsi minuun koripallopeliä tuomaroidessani. Oppilaan kyynärpään osui 

suoraan kasvoihini. Vihellystilanteessa suussani ollut pilli osui törmäyksen voimasta 

hampaaseeni, joka meni kokonaan poikki.”    

 

Naisopettaja uskoo työkokemuksella olevan suuren merkityksen omaan tilanteeseen:  

 

”15 vuoden työkokemus on antanut perusturvallisuutta, käytäntö on opettanut.” 

 

 

Liikunnanopettajien ensiapuvalmius on tärkeää tapaturmatilanteen nopean ensihoidon 

kannalta. Matinkylän koulun opettajat ovat kouluttautuneet Suomen Punaisen Ristin en-

siapukurssilla opintojensa yhteydessä, mutta säännöllistä ensiaputietojen ja taitojen päi-

vitystä he ovat saaneet vain terveystiedon opettamisen ja tuntien suunnittelun avulla. 

Ainoastaan yksi opettaja on käynyt ensiapu 1-kurssin. Oma arvio ensiaputaidoista lii-
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kunnanopettajilla on hyvä tai keskinkertainen. Yleisimpiin liikuntatapaturmiin, nyrjäh-

dyksiin ja ruhjevammoihin opettajat kokevat osaavansa antaa ensiapua hyvin. Tietojen 

päivitykselle koetaan kuitenkin olevan jonkin verran lisätarvetta.  

 

 

 

7.3 Liikunnanopettajien toiminta 

 

7.3.1 Ennaltaehkäisykeinot  

 

Käytettävissä olevia koululiikuntatapaturmien ennaltaehkäisykeinoja on useita. Yleinen 

järjestyksen pito ja sääntöjen noudattaminen nostettiin erittäin keskeisiksi tekijöiksi tun-

tien turvallisuuden kannalta. Opettajat perustelivat mielipidettään sillä, että hyvä järjes-

tys ja sääntöjen mukaan toimiminen tekevät oppilaiden olosta monin tavoin turvalli-

semman, yhteisöllisyyden tunne ryhmässä kohoaa ja turha riehuminen, mikä varsinkin 

poikien liikuntatunnilla on yleistä, vähenee. Sääntöjen merkitys oli kaikille liikunnan-

opettajille erittäin suuri, kuten seuraavista kommenteistakin voi huomata: 

 

”Liikuntatunnin käyttäytymissääntöjen säännöllinen tarkastelu ja tarkka noudattaminen 

toimii tapaturmia ennaltaehkäisevänä tekijänä varmasti.”  

 

”Säännöt on tehty noudatettaviksi, niistä ei neuvotella, eikä niitä ole mahdollista sovel-

taa kuin äärimmäisessä tilanteessa. Poikkeustapauksessa sääntömuutokset on saatetta-

va koko liikuntaryhmän tietoon, jotta koko porukka osaa käyttäytyä sääntöjen mukaises-

ti. Yleinen hälinä ja kaaos aiheuttaa aivan liian suuren osan tapaturmista.” 

 

Aivan kaikki liikuntatunnilla sattuvat tapaturmat eivät ole ennalta arvattavissa, mikä 

vaikeuttaa ennaltaehkäisytoimien tekemistä. Oppilaiden pelitilanteessa tapahtuviin tör-

mäyksiin liikunnanopettaja voi puuttua oikeastaan ainoastaan rajaamalla pelisäännöt 

sellaisiksi, että kontakti vastapelaajaan on kokonaan kielletty. Säännöstä huolimatta ta-

hattoman törmäyksen vaara on olemassa koko ajan, koska pelitilanne muuttuu hetkessä 

eikä oppilaiden reagointikyky tai kehonhallinta ole välttämättä riittäviä estämään tör-

mäyksiä muiden pelaajien kanssa. Voimakkaita kontakteja sisältävissä lajeissa, esimer-

kiksi jääkiekossa, koululiikunnan pelisäännöt on joka tapauksessa järkevää pitää lähes 
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kontaktittomina, koska varsinkin yläkouluikäisten poikien koko- ja taitoerot saattavat 

olla suuria. Pienikokoisimmat oppilaat saattavat loukata itsensä taklaustilanteessa. Opet-

tajan näkökulmasta katsottuna jääkiekkoa kannattaa korostaakin taitopelinä. 

 

Tarkoituksenmukainen suojavälineiden käyttö koettiin myös erittäin tärkeäksi. Matinky-

län Koulun liikuntavälineistö on varsin hyvä ja uudenaikainen. Lähes kaikkiin koululii-

kuntalajeihin löytyy asianmukaiset suojavarusteet. Liikunnanopettajien tehtävänä on 

huolehtia liikuntavälineistön asianmukaisesta kunnosta ja toimittaa puutteelliset sekä 

toimimattomat välineet huollettaviksi. Välineiden kuntotarkastukset tapahtuvat työn 

ohella, eivätkä liikunnanopettajat koe tehtävää erityisen aikaa vievänä tai haasteellisena. 

Välineistön kunnossa pysyminen katsotaan kaikkien yhteiseksi eduksi. 

 

”Tekniikkaharjoittelua tulee sisältyä opetukseen riittävä määrä, jotta varsinainen laji-

suoritus on mahdollista tehdä samanaikaisesti sekä maksimaalisella teholla ja yrityksel-

lä, että turvallisesti ilman loukkaantumisia.” 

 

Tähän näkemykseen on varsin helppo yhtyä. Perustaidot ja eri lajien suoritustekniikat 

tulee olla kunnossa, jotta virheellisestä teknisistä suorituksista aiheutuvat tapaturmat 

olisi mahdollista minimoida.     

 

Liikuntapaikoille siirtymisestä tulee oppilaille yläkoulun aikana rutiinia, mutta 7-

luokkalaiset saattavat tarvita yläkoulun alussa ohjausta turvallisimpien ja järkevimpien 

reittien kohdalla liikennevahinkojen välttämiseksi. Kaikki liikunnanopettajat pitivät tar-

peellisina käydä reitit eri paikoille läpi yhdessä 7-luokan oppilasryhmien kanssa, mutta 

varsinainen siirtyminen jätettiin oppilaille omatoimisesti toteutettavaksi. Yksi opettaja 

tosin kertoi kulkevansa ryhmän kanssa yläkoulun ensimmäisen liikuntatunnin Matinky-

län urheilukentälle yhtä matkaa. Näin ollen myös oppilaat, jotka eivät tienneet urheilu-

alueen tarkkaa sijaintia, pystyivät jatkossa kulkemaan itsenäisesti. Liikunnanopettajan 

päivä on aikataulultaan niin kiireinen, että liikkuminen koululta kentälle ja takaisin jo-

kaisen oppitunnin jälkeen ei ole tarkoituksenmukaista, ellei se jostakin syystä ole aivan 

pakollista.  

 

Tärkeäksi tapaturmia ennaltaehkäiseväksi keinoksi mainittiin liikuntatilan riittävä koko 

ja liikuntalajin valinta kyseisen tilan koon mahdollisuuksien mukaan. Vaikka koulun 



 61 

liikuntasali on suuri, on se jouduttu toteamaan liian pieneksi esimerkiksi fresbeen heit-

toharjoitteluun sekä sisäpesäpalloon. Näissä lajeissa osumatapaturmia tulee erittäin her-

kästi, jos käytössä oleva liikuntatila on liian pieni. Myös liikuntaryhmän koolla mainit-

tiin olevan suuri vaikutus turvallisuuteen. Matinkylän koulun tuntijakoa pidettiin ylei-

sesti hyvänä ja edistyksellisenä muutamaan muuhun espoolaiseen yläkouluun verrattu-

na. Oppilasryhmien koot ovat lähes poikkeuksetta sopivia tavoitteelliseen ja toimivaan 

liikunnanopetukseen. 

 

Liikuntatilan esteettömyys koettiin varsin tärkeäksi tekijäksi tapaturmien ennaltaeh-

käisyn kannalta. Liikunnanopettajan tehtäviin kuuluu tarkastaa liikuntatila ennen tunnin 

alkua ja varmistua siitä, että se on tyhjä ylimääräisistä esineistä. Myös oppilaiden tunnin 

aikana pois ottamat vaatteet, esimerkiksi pitkähihaiset paidat, pidettiin tärkeänä jättää 

niille varatuille paikoille, eikä esimerkiksi liikuntasalin reunalle lattialle, jolloin joku 

oppilaista voi liukastua vaatteeseen. Oppilaille tuttu oppimisympäristö, liikuntatila, sai 

myös useamman maininnan turvallisuutta lisäävänä tekijänä.  

 

Liikunnanopettajat suhtautuivat hieman eri tavoin sukkien käyttöön sisäliikuntatunnilla. 

Sukkien poisottamista eli paljasjaloin tai sisäpelikengällä pelaamista perusteltiin sillä, 

että kaatumiset ja turhat liukastumiset vähenevät varmasti. Sukat oppitunnilla salliva 

opettaja sitä vastoin mainitsi sukkien olevan joka tapauksessa sen verran kosteat ja hiki-

set, etteivät ne hänen mielestään juurikaan luista tai aiheuta vaaratilanteita synteettisellä 

pelialustalla. Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että pelikengät olisi hyvä olla koko oppilas-

ryhmällä, mutta myös siitä, että opettajilla ei ole oikeutta vaatia oppilasta ostamaan sisä-

liikuntajalkinetta ainoastaan koululiikunnan tarpeisiin. Kun osalla oppilaista on kengät 

ja osalla paljaat varpaat tai sukat, pelitilanteessa saattaa tulla varpaiden ja jalkapöydän 

alueelle pieniä ruhjevammoja tahattoman varpaille astumisen seurauksena. Tätä liikun-

nanopettajat eivät kuitenkaan pitäneet kovin vakavana liikkumisen riskinä, vaan kenkien 

käyttö oli sallittua, vaikka kaikilla ei jalkineita ollutkaan. Motivointikeinona käytettiin 

kengän hyvää pitoa alustaa vasten, mikä saattaa helpottaa pelaamista ja tekee siitä miel-

lyttävää. Lisäksi korostettiin pelikengän tukevuutta, ettei nilkan vääntymisiä tulisi niin 

usein.  

 

Toisen oppilaan oikeaoppinen avustaminen telinevoimistelussa nostettiin myös merki-

tykselliseksi tekijäksi. Oppitunnin etenemisen kannalta on hyvä, että suorituspaikkoja 
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on useampia. Opettaja toimii varmistajana yhdellä paikalla ja oppilaat varmistavat toi-

nen toisiaan annettujen ohjeiden mukaisesti toisilla paikoilla. Kaikkein vaativimpien 

suoritusten avustamisesta kuitenkin pidettiin parhaana opettajan varmistamista, koska 

vastuu on viime kädessä hänellä. Opettajan avustustaitoa pidettiin myös luotettavampa-

na kuin oppilaan, koska oppilaan huomio saattaa kiinnittyä helpommin epäolennaisiin 

seikkoihin aiheuttaen mahdollisia vaaratilanteita.  

 

Alkuverryttelyn merkitys liikuntatapaturmien ennaltaehkäisyssä on huomattava ainakin 

lihasrepeämä- ja revähdysvammojen kannalta. Huolellinen alkuverryttely valmistaa tu-

ki- ja liikuntaelimistön sekä oppilaan mielen tulevaan liikuntasuoritukseen, eikä sitä 

kannata laiminlyödä koskaan. Naisopettajan mielipide alkuverryttelyn merkityksestä:  

 

”Hyvä, perusteellinen alkulämmittely on vähintään yhtä tärkeää kuin varsinainen lii-

kuntalajikin. Mielikuvitusta kannattaa käyttää.” 

 

Liikunnanopettajien kertoman mukaan Matinkylän oppilaat kulkevat matkat Matinkylän 

urheilupuistoon useimmiten jalan ja polkupyörällä, mikä osaltaan toimii liikuntatuntiin 

valmistavana verryttelynä. Yhdeksäsluokkalaisista varsin suuri osa taas tulee kentälle 

mopolla tai bussilla, mikä on otettava huomioon varsinaisen tunnin aloituksessa. Opet-

tajien yhtenäinen näkökanta alkuverryttelyyn onkin sen merkityksen korostaminen ja pi-

täminen jokaisella liikuntatunnilla. Tapaturmia ja loukkaantumisia ennaltaehkäisevän 

vaikutuksen lisäksi alkuverryttelyn koetaan yhdistävän oppilaat ryhmäksi ja tekevän 

tunnille selkeän aloituksen, mistä kannattaa jatkossakin pitää kiinni.  

 

Opetussuunnitelmassa mainittua yleistä turvallisuuskasvatusta liikunnanopettajat kerto-

vat antavansa oppilaille usein. Pohdintaan ja käsittelyyn voi sisältyä koululiikunnassa 

esimerkiksi liikenneturvallisuuteen tai liikuntapaikan turvallisuuteen liittyviä asioita. 

Myös oppilaille kotiin lähteneessä koululiikuntatiedotteessa on erityismaininta turvalli-

suusasioiden korostamisesta liikuntaan liittyen. Esille on nostettu asian- ja säänmukai-

nen liikuntavarustus, välimatkojen omatoiminen liikkuminen sekä oppilaalla mahdolli-

sista liikkumista hankaloittavista tekijöistä ilmoittaminen.  
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7.3.2 Liikuntatilat, liikuntapaikat ja liikuntavälineet 

 

Matinkylän koulun liikunnanopettajat pitävät koulun liikuntasalia aivan erinomaisena 

liikuntatilana ja ehdottomasti yhtenä koko Espoon koulujen parhaista liikuntasaleista. 

Sali on riittävän tilava jopa kolmen liikuntaryhmän yhdenaikaiseen tuntiin, koska jako 

pienempiin osiin onnistuu kätevästi massiivisella jakoseinällä. Lattia on synteettistä ma-

teriaalia, mistä ei lähde esimerkiksi tikkuja paljaisiin jalkoihin. Synteettinen materiaali 

pitää erittäin hyvin urheilujalkineen alla sekä suhteellisen hyvin myös paljain jaloin 

liikkuessa. Se on lisäksi miellyttävän tuntuinen ja lämmin liikunta-alusta.  

 

Vaikka liikuntasali on kokonaisuudessaan erittäin hyvä, pientä huolta opettajille aiheut-

taa seinällä olevat patterit, joita ei ole erityisesti suojattu törmäysten varalta. Vammati-

lanteet ovat erittäin harvinaisia, mutta patterien päälle on toiveena saada pehmuste tai 

muu suoja, jotta kukaan ei kolhisi niihin itseään.  

 

Sulkapalloverkkojen kiinnityskoukku salin päädyssä saattaa olla myös pieni riskitekijä 

koripallotunnilla, jos oppilas ajautuu reilusti korin ohi ja joutuu ottamaan salin pääty-

seinästä tukea. Seinässä oleva rautakoukku on tarkoitus suojata avattavalla muovikuvul-

la tapaturmien välttämiseksi. Yksi opettaja on kiinnittänyt huomiota salin pitkällä sivul-

la oleviin porrasaskelmiin. Ne saattavat olla repsottavien reunateippien ja listojen vuok-

si vaarallisen liukkaat sekä epämääräiset turvallisen astumiskohdan määrittämiseksi.  

 

Matinkylän urheilukenttää pidetään suhteellisen turvallisena liikuntapaikkana lukuun ot-

tamatta novotan- pinnoitteen varsin heikkoa kuntoa. Pinnoite on paikka paikoin lohkeil-

lut ja repeillyt, mikä saattaa aiheuttaa oppilaalle kompastumisen tai liukastumisen. 

Myös kuulantyöntörinki on huonokuntoinen, koska alusta on hiekkaa. Se on usein epä-

tasainen, mutta kuulan alastulolle on reilusti tilaa. Heittopaikkoja keihäälle, kiekolle ja 

moukarille ei kentällä ole lainkaan, mutta läheinen hiekkakenttä (parkkialue) on toimi-

nut tarvittaessa keihäänheitto ja myös kuulantyöntöpaikkana. Pitkien heittojen, keihään-

heiton heittosektori ja alastulopaikka on syytä olla oppilailla tiedossa ja ehdottomasti 

kokonaan tyhjä oppilaista, kun joku on heittämässä. Tämä asettaa tunnin yleiselle järjes-

tykselle todella suuria haasteita, koska hiekkapäällysteinen parkkialue ei ole heittolajei-

hin suunniteltu liikuntapaikka. Juoksuradan keskellä oleva hiekkatekonurmi taas toimii 
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hienosti monen eri lajin harjoittelussa. Alusta on varsin hyvä ja nivelystävällinen erilai-

siin hyppy- ja loikkaharjoituksiin.  

 

Jalkapallokenttä on opetuksen kannalta erinomainen. Tilaa on riittävästi, koska jalkapal-

lokenttä on virallisten mittojen mukainen ja kokonaan tekonurmella päällystetty. Kent-

tää ympäröi korkea verkkoaita, jossa on 6 sisääntuloaukkoa eri puolilla. Näin ollen ken-

tän läpikulkuliikenne on minimoitu eikä kentälle ole mahdollista tulla esimerkiksi pol-

kupyörällä. Sekä isot että pienet maalit ovat käytettävissä ja ne voidaan pyöriensä ansi-

osta siirtää tunnin kannalta parhaisiin mahdollisiin ja turvallisiin paikkoihin.  

 

Espoonlahden uimahalli koetaan uinninopetuksen kannalta hyvin toimivaksi tilaksi. 

Oppilasuinnit järjestetään 25 metrin altaassa. Uintitunnilla voidaan käyttää laitarataa, 

jotta oppilaalla on mahdollista saada opettajalta välitöntä palautetta suorituksestaan. 

Kun uimahallissa käyttäydytään yleisten järjestyssääntöjen mukaisesti, ei siellä juuri-

kaan tapahdu tapaturmia. Heikon uimataidon omaavat tai lähes uimataidottomat oppi-

laat voi saada uimavalvojan valvonnan alaisiksi matalaan harjoittelualtaaseen. Ainoan 

haasteen uintitunneille asettaa suhteellisen pitkä matka koulun ja uimahallin välillä. 

Matkojen järkevä organisointi koululta uimahallille ja takaisin koetaankin varsin tärke-

äksi järjestää tulevaisuudessa uudella, paremmin toimivalla tavalla.  

 

Koulun näyttämöllä sijaitseva kuntosali on välineistöltään hyvä ja suhteellisen moni-

puolinen. Riskitekijäksi liikunnanopettajat kokevat oppilaiden kokemattomuuden kun-

tosalilaitteiden käytössä. Kukaan liikunnanopettajista ei jätä oppilaita kuntosalille ilman 

valvontaa. Kuntosalin ja liikuntasalin välillä on näköyhteys, mikä helpottaa opettajan 

valvomista. Kuntosalilla vaaran aiheuttajana saattavat olla myös irtopainot, kuntosali-

laitteen äkillinen rikkoontuminen tai toisen oppilaan huolimaton avustus liikettä suori-

tettaessa. Yksi opettaja pitää erittäin tärkeänä kuntosalilaitteiden kuntotarkastusta nyky-

tilaa useammin ja kokee keskeiseksi tekijäksi myös tilattujen huoltotoimenpiteiden no-

peamman järjestymisen.    

 

Suunnistuksessa sateisella säällä liukastamisen ja kaatumisen riski on suuri. Liikunnan-

opettajat korostavat erityistä varovaisuutta liukkaiden kivien päällä ja vaikeakulkuisessa 

metsässä. Tapaturmariskiä on mahdollista pienentää kiinnittämällä huomiota oppilaiden 

jalkineisiin, ovatko ne soveltuvat maastosuunnistukseen vai eivät. Matka suunnistusra-
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dan lähtöpaikalle koetaan myös tärkeäksi käydä oppilaiden kanssa huolellisesti läpi. 

Turvallisimman reitin valinta kannattaa tehdä varsinkin 7-luokkalaisten kanssa opettaja-

johtoisesti, jotta turhilta liikennetapaturmilta oudossa ympäristössä olisi mahdollista 

välttyä. Yläkoulun aikana oppilaat tutustuvat koulun lähialueen karttaan sekä Olarin ja 

Haukilahden suunnistuskartoilla näkyviin alueisiin. Välimatkaliikuntaa lähtöpaikoille 

kertyy muutamia kilometrejä.  

 

Liikuntasalin telinevoimisteluvälineistö on liikunnanopettajien mielestä vanhanaikai-

nen, joiltakin osin jopa turvaton. Katosta lähtevät köydet ovat vanhat ja kuluneet sekä 

välillä erittäin vaikeat liikutella. Voimistelupenkit ovat huonokuntoisia, niistä saattaa ir-

rota tikkuja eivätkä puolapuihin tarkoitetut penkkien päädyissä olevat kiinnitysosat ole 

enää varmatoimisia. Myös puolapuut ovat vanhoja ja haurastuneita, vaikkakin vielä 

toimiviksi todettuja. Ainoastaan juuri uusitut voimistelurenkaat sekä pitkä, uusi voimis-

telumatto mainitaan ajanmukaisiksi ja turvallisiksi. Telinevoimistelutunnit on järjestetty 

suurelta osin koululla, mutta opettajasta riippuen joitakin 9-luokan tunteja on pidetty 

Tuulimäessä, Espoon Tapiolassa. Tapiolan väestönsuojaan Tuulimäkeen, telinevoimis-

telijoille suunniteltuun voimistelutilaan tulee tosin koululta matkaa noin 5 kilometriä, 

mikä on osaltaan rajoittanut liikuntatuntien järjestämistä kyseisessä, huipputasokkaassa 

telinevoimistelutilassa. 

 

Kori-, lento- ja sisäjalkapallot ovat hyväkuntoisia ja niitä uusitaan tarpeen niin vaaties-

sa. Salibandymailat ovat suhteellisen uudenaikaisia ja niitä on suurellekin ryhmälle riit-

tävästi. Peliliivit ovat ehjiä ja värejä on tarpeeksi erottamaan joukkueet turvallisesti lii-

kunnan aikana.  

 

Muista sisäliikuntavälineistä pöytätennismailat ovat osittain huonokuntoisia, koska mai-

lojen osumapintaosat repsottavat irrallaan. Mailat vaativat useammin liimausta ja muuta 

huoltoa, että pelaaminen säilyy turvallisena ja mukavana. Perusvoimisteluvälineet, van-

teet, nauhat ja voimistelupallot, ovat niiden suhteellisen vähäisestä käytöstä johtuen 

edelleen erinomaisia, vaikka ovatkin iältään vanhoja.   

 

Pesäpalloräpylöiden kunnossa liikunnanopettajilla on hieman huomautettavaa, koska 

todella monesta useammin käytössä olevasta vasemman käden räpylästä puuttuu koko-

naan kiristysremmi.  Ulkokäytössä olevat jalkapallot ovat eri kasseissa pojille ja tytöille. 
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Molemmat ovat kunnoltaan ja käyttömukavuudeltaan varsin hyviä ja toimivia. Tämä se-

littynee ehkä sillä, että palloja ei juurikaan käytetä hiekkakentällä, koska Matinkylän 

jalkapallokentän hiekkatekonurmi mahdollistaa huippuolosuhteet jalkapallotunneille.  

 

Liikunnanopettajat toivovat, että oppilailla olisi jääliikuntatunnilla omat luistimet, ja 

muut tarvittavat suojavarusteet mutta aina näin ei tietenkään ole. Koulun lainaluistimet 

ovat todella vanhoja, eivätkä ne tue nilkkaa enää riittävästi. Luistimien huono kunto ja 

terän tylsyys aiheuttavat turhia kaatumisia ja hankaloittavat oppilaan luistelutekniikkaa. 

Kypärän käyttöä opettajat velvoittavat jääpelitunneilla. Kypärän tärkeyttä yksi opettajis-

ta korostaa seuraavalla tavalla: 

 

”Kun meillä on vaan yksi pää, eikä vaihdettavia varaosia, se kannattaa suojata par-

haalla mahdollisella tavalla, sopivan kokoisella kypärällä. Ei mitään väliä, miltä kypä-

rä päässä näyttää.”   

 

 

7.3.3 Miten tapaturmia olisi ollut mahdollista estää?  

 

Vaikka Matinkylän koulun liikuntatuntien yleinen turvallisuus määritellään yleisesti 

hyväksi, ovat opettajat samaa mieltä siitä, että kaikille tapaturmille ei vaan voi mitään. 

Tapaturman jälkiselvittelyä pidetään todella tärkeänä. Pohdinnan on hyvä kohdistua ni-

menomaan siihen, olisiko tapaturma ollut ennaltaehkäistävissä tai estettävissä toimimal-

la jotenkin toisin. Liikunnanopettajat miettivät myös sitä, ovatko he varmasti tehneet 

kaiken tarvittavan ennaltaehkäistäkseen vakavia ja erittäin vakavia loukkaantumisia 

koululiikunnan aikana. Vastuukysymyksiä käsitellään tapaturmien jälkiselvittelyssä 

varmasti. Asian läpikäyminen on jatkon kannalta tärkeää, jotta sattuneeseen tapatur-

maan osataan reagoida sen vaatimalla tavalla ja että siitä osataan ottaa opiksi. Liikun-

nanopettajat toteavat lähes samoja sanoja käyttäen, että kun kaikki ennaltaehkäisykeinot 

ovat olleet käytössä ja tapaturma sattuu silti, ei opettaja voi jäädä syyttämään sattunees-

ta liiaksi itseään tai omaa toimintaansa. On kaikkien yhteinen etu, että koululiikunnassa 

sattuneet erittäin vakavat ja vakavat tapaturmat käydään huolellisesti läpi tulevaisuuteen 

varautuvalla, ennaltaehkäisevällä asenteella.   
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Sattuneita tapaturmia olisi joiltakin osin ollut mahdollista estää suojavarusteiden moni-

puolisemmalla käytöllä. Esimerkkinä mainittakoon jääkiekko, kaukalopallo sekä ringet-

te, missä kypärän lisäksi olisi todella tarvetta käyttää jokaisella liikuntatunnilla myös 

ristikkoa eli kasvojen kokosuojusta. Matinkylän koulun käyttämät jääkiekkokypärät 

ovat uudenaikaisia ja niitä on useita eri kokoja, joten lähes aina oppilaalle löytyy juuri 

omaan päähän sopiva kypärä. Kasvosuojuksellisia kypäriä on vain muutama, mikä ai-

heuttaa ongelmia. Pojat tuovat tyttöjä useammin liikuntatunnille mukaan oman ristikolla 

varustetun kypäränsä, mutta siitä huolimatta aivan kaikilla pelaajilla ei aina välttämättä 

ole koko kasvojen alue suojattuna. Tytöillä kasvovammojen vähäinen määrä on selitet-

tävissä jääpelien vähäisemmällä määrällä sekä pelin rauhallisemmalla vauhdilla.  

 

Liikuntajalkineiden sopimattomuudesta johtuvia tapaturmia olisi ollut mahdollista vält-

tää vaatimalla oppilaalle urheiluun paremmin soveltuva kenkä. Ongelmallisen asiasta 

tekee se, että liikunnanopettajalla ei ole oikeutta vaatia oppilasta ostamaan koululiikun-

taa varten urheilujalkineita. Useat oppilaat osallistuvat liikuntatunneille ns. skeittiken-

gillä, missä on erittäin liukas tasainen pohja, huonot iskunvaimennusominaisuudet, löy-

sä nauhakiinnitys eikä juuri minkäänlaista sivuttaissuunnan tukea nilkalle. Tämä aiheut-

taa useita vaaratilanteita esimerkiksi tekonurmialustalla, yleisurheilukentällä ja erityi-

sesti pituushypyn sekä kolmiloikan lankulle tulotilanteissa. Puinen lankku on vaaralli-

sen liukas tasapohjaisen kengän alla, mikä aiheuttaakin todella usein liukastumisen. 

Tyttöjen usein käyttämät kangaskengät eivät myöskään toimi urheilujalkineena huonon 

tukevuuden ja pohjan liukkauden vuoksi. Liikunnanopettajalla on mahdollisuus ohjata 

oppilaita järkevän kenkävalinnan suuntaan ja näyttää omalla esimerkillään, että urhei-

luun suunniteltu, iskunvaimennettu jalkine on paras mahdollinen kenkä erilaiseen ulko-

liikuntaan. 

 

Telinevoimisteluvammat, esimerkiksi kovalle alustalle alastulot ja muut tärähdykset oli-

si ollut joissakin tapauksissa mahdollista estää lisäämällä alastuloalueen reunoille lisä-

patjoja. Putoamiset ja läheltä piti- tilanteet rekillä ja nojapuilla olisivat taas usein vaati-

neet lisäavustajan opettajan avuksi. Trampoliinin käytössä on erityisen tärkeää huomi-

oida oppilaiden suoritusjärjestys ja pitää kiinni yhteisistä säännöistä. Muutamassa tapa-

uksessa törmäys- tai osumavamma toiseen oppilaaseen olisi voitu estää sillä, että tram-

poliinille ei olisi mennyt kahta oppilasta samanaikaisesti säännöistä huolimatta.  
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Pesäpallotunnin osumavammat, esimerkiksi pallo suoraan lyönnistä sormeen, olisi ollut 

todennäköisesti mahdollista estää sijoittamalla oppilaat kentälle niin, että siepparin sekä 

1-pesävahdin paikalla olevat oppilaat olisivat sijoittuneet lyöntitilanteessa huomattavasti 

kauemmaksi kotipesästä. Mutta koska pelin luonteeseen kuuluu pallon nopea kiinniotto 

ja polton yritys, kaukana kentällä vastaanottaminen ei näin ollen palvele pelin varsinais-

ta peli-ideaa ja ajatusta niin hyvin kuin se olisi mahdollista. Pesäpallon suhteellisen 

yleinen vaaratilanne on mahdollista estää kiinnittämällä erityishuomio lukkarin toimin-

taan. Lukkari ei saa koskaan ottaa epäonnistunuttakaan syöttöä suoraan ilmasta kiinni, 

koska jos lyöjä on päättänyt löydä, on mailan osuma lukkariin hyvin todennäköinen. 

Liikunnanopettajan on syytä kiinnittää huomiota myös heittoharjoittelun heittosuuntien 

yhdenmukaisuuteen, jotta epätarkkakaan heitto ei osuisi niin helposti toiseen oppilaa-

seen. 

 

Laskettelurinteessä tapahtuneita tapaturmia ei todennäköisesti olisi ollut mahdollista es-

tää. Opettajat ovat joka tapauksessa kehottaneet oppilaita noudattamaan yleistä varovai-

suutta ja yhteisiä rinnesääntöjä sekä laskemaan omia taitojaan vastaavia rinteitä sekä 

hyppyreitä, mutta siitä huolimatta muutama vakavakin laskettelutapaturma on päässyt 

tapahtumaan. Terveeseen järjen käyttöön kannustamisen lisäksi opettajat voivat kehot-

taa oppilaita esimerkiksi kypärän ja selkäsuojan käyttöön lautaillessa. Aivan kaikkia 

rinnetapaturmia suojavarusteillakaan ei tosin pystytä estämään. 

 

Haastatteluista käy ilmi, että opettajan pienikin epäröinti jonkun liikuntasuorituksen 

turvallisuudesta kannattaa ottaa vakavasti ja luottaa rohkeasti vaistoonsa, että kyseisessä 

suorituksessa saattaa käydä huonosti. Esimerkkeinä mainittakoon läheltä piti- tilanne 

yleisurheilun keihäänheittoharjoittelussa, jossa heittosektori ei ollutkaan riittävän laaja. 

Opettaja aavisteli asian olevan näin, mutta yritti siitä huolimatta saada vietyä tunnin läpi 

suunnitelmansa mukaisesti. Opetus päättyi tilanteeseen, jossa keihään osuma alastulo-

paikalla olleeseen oppilaaseen oli erittäin lähellä.  

 

 

7.4 Tulevaisuuden muutosmahdollisuudet   

 

Vaikka Matinkylän koulun liikunnanopettajat määrittelevät sekä oppilaiden että oman 

turvallisuutensa liikuntatunneilla suhteellisen hyväksi, on sitä yleensä aina mahdollista 
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kehittää edelleen joiltakin osin. Liikuntatuntien turvallisuuden parantamisessa löytyy 

keinoja, joilla tapaturmariskiä on mahdollista pienentää sen nykytilasta.  

 

Liikuntatuntien sääntöjen suunnittelu yhdessä oppilaiden kanssa saattaa olla tulevaisuu-

den liikunnanopetuksessa varsin keskeinen turvallisuutta parantava tekijä. Kun oppilaat 

joutuvat miettimään perusteluja suunnittelemilleen säännöille, se saattaa avata uutta nä-

kökulmaa liikuntatuntien tapaturmariskin pienentämiseen. Yhteiset säännöt voidaan laa-

tia niin, että ne pitävät sisällään yleisen käyttäytymisen liikuntatunnille mennessä, ope-

tuksen aikana ja sen jälkeen muiden aineiden oppitunneille palatessa. Tämän lisäksi eri 

liikuntalajien sääntöjä saattaa olla hyödyllistä käsitellä turvallisuusnäkökulmasta, koska 

varsinkin vauhdikkaiden pallopelien tapaturmamäärät ovat varsin suuria muihin koulu-

liikuntalajeihin verrattuna.  

 

Poikien tunnilla ilmenee varsin paljon leikinomaista tönimistä, mikä saattaa aiheuttaa 

odottamattoman tapaturman, kun tönimisen kohde ei välttämättä osaa lainkaan valmis-

tautua tulevaan äkkiliikkeeseen. Varsinkin takaa päin tulevissa, selkään kohdistuneissa 

tönimisissä on tullut monta vaaratilannetta. Opettajan mahdollisuudet tönimiseen puut-

tumisessa ovat sääntöjen tekemisessä ja niiden noudattamisen vaatimisessa erittäin tär-

keät. Sekä pelitilanteessa, että muutenkin tunnin aikana toisia oppilaita tönivät ja tuup-

pivat oppilaat on hyvä ottaa ns. jäähylle viilenemään.  

 

Liikuntasalin osalta seinän vieressä olevien pattereiden suojaaminen on tärkeää mahdol-

listen törmäämisten varalta. Lentopalloverkon tolpat on myös suunnitteilla pehmustaa, 

jotta niihin törmääminen ei aiheuta niin suurta riskiä. Lattian puhtaudesta huolehditaan 

jatkossa samaan tapaan kuin tähänkin saakka. Koripallokorien säätökahvat on hyvä 

näyttää oppilaille, jotta niitä osataan tarvittaessa käyttää ja niitä osataan myös tarpeen 

tullen varoa osumavammojen välttämiseksi. Salin päädyssä seinässä oleva sulkapallo-

verkkojen kiinnitysrengas tullaan suojaamaan muovikuvulla tai vastaavalla, jotta oppi-

las ei osu siihen esimerkiksi pelitilanteen jälkitilanteessa. Rautakoukku on suunnilleen 

silmän korkeudella monille oppilaille, joten suojaus on varsin huomionarvoinen kehit-

tämiskohde aivan lähitulevaisuudessa.  

 

Suojavälineitä on tarkoitus hankkia liikuntaan suunnatuista määrärahoista lisää. Sali-

bandyyn tarkoitetut suojalasit ovat hankintalistan kärkipäässä, samoin kuin jääkiekko-
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kypärien kasvosuojukset kypäriin, missä niitä vielä ei ole. Salibandyn maalivahdinva-

rusteet kestävät oikein käytettynä useamman lukuvuoden, mutta varsinkin pehmustetun 

paidan ja suojahousujen kuntoon on syytä kiinnittää huomiota vuosittain. 

 

Vanha, aikansa elänyt telinevoimisteluvälineistö on tarkistettava ja tarpeen vaatiessa 

huollettava aiempaa useammin. Välineistö on vielä käyttökuntoista, mutta siinä on ha-

vaittavissa turvallisuuspuutteita. Erityishuomio kannattaa liikunnanopettajien mukaan 

kiinnittää patjojen alle tulevien liukuestemattojen kuntoon sekä rekkien kiinnitysosien 

pitävyyteen. Köydet, puolapuut ja voimistelupenkit ovat uusimisen tarpeessa, samoin 

kuin hyppyarkut ja pieni trampoliini. Voimistelurenkaat on uusittu muutama vuosi sit-

ten, toisen espoolaisen yläkoulun erittäin vakavan telinevoimistelutapaturman jälkeen. 

Pitkä permantovoimisteluun tarkoitettu matto on myös uudenveroinen. Muilta osin kou-

lun telinevoimisteluvälineistön uudistaminen on erittäin tarpeellista mahdollisimman 

pian.  

 

Kuntosaliliikunnan turvallisuuden lisäämiseksi laitteiden käyttöopastus on ensiarvoisen 

tärkeää. Käyttöopastus on mahdollista toteuttaa liikunnan kerhotunnilla, valinnaisen lii-

kunnan tunneilla tai ajankäytön salliessa pienryhmissä koko liikuntaryhmälle peruslii-

kunnan tunneilla. Opettajien haastatteluista nousee esiin kuntosalilla käytettävä oppilas-

paritoiminta, jossa kaikkien liikkeiden suorittaminen tapahtuu pareittain. Näin ollen op-

pilaalla on aina varmistaja ja auttaja lähellä sekä mahdollisuus saada suorituksestaan pa-

lautetta toiselta oppilaalta. Tämän mallin liikunnanopettajat uskovat toimivan parhaiten 

yhdeksännen luokan oppilailla sekä kahdeksansien luokkien valinnaisessa liikunnassa.  

 

Koulun kenttää pyritään käyttämään luistelu- ja jääpelitunneilla mahdollisimman har-

voin. Kentän kunto, jään epätasaisuus ja jäälle kulkeutunut hiekka, aiheuttavat turhia 

kaatumisia ja muita vaaratilanteita. Kentän yli kävellään säännöistä huolimatta talvella 

kouluun tultaessa ja koulusta pois lähtiessä, eikä kenttää huolleta kaupungin puolelta 

riittävän usein. Jääliikuntatunnit pyritäänkin järjestämään lähes poikkeuksessa Matinky-

län jäähallissa, missä olosuhteet ovat erinomaiset.  

 

Liikunnanopettajat kertovat tuntiensa pääasialliseksi tavoitteeksi tuntien virkistävän 

vaikutuksen, ilon sekä monipuolisten liikuntataitojen harjoittelun. Merkitystä on myös 

oman lajin löytämisellä sekä liikunnalliseen elämäntapaan ohjaamisella. Jotta näihin ta-
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voitteisiin on mahdollista yltää, on liikuntatuntien yleisen turvallisuuden ja viihtyvyy-

den oltava hyvällä tasolla. Turvallisuuteen kasvattaminen liikunnan avulla on huomioitu 

Matinkylän koulun liikunnanopetuksessa monipuolisesti, kuten tämän tutkimuksen tu-

loksista käy ilmi. Opettajilla on myös kovasti motivaatiota kehittää tuntiensa turvalli-

suuteen tähtääviä toimia edelleen. 
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8 POHDINTA  
 

Koululiikunnan aikana tapahtuvia akuutteja liikuntavammoja on mahdollista ennaltaeh-

käistä monin eri tavoin, kun tarvittavaa tietoa ja taitoa vaan on riittävästi käytettävissä. 

Tutkimukseni mukaan eri koululiikuntalajeissa on loukkaantumisriskin kannalta suh-

teellisen suurta vaihtelua. Tämä tukee myös omaa näkemystäni koululiikunnan tapatur-

mariskeistä.   

 

Pallopeleissä näyttää sattuvan usein vammoja erityisesti raajojen alueelle. Opettajan nä-

kökulmasta katsottuna olisi hyvä soveltaa pallopelien sääntöjä turvallisempaan suun-

taan, jotta turhilta loukkaantumisilta olisi mahdollista välttyä. Turhien riskien ottaminen 

pelitilanteiden aikana kannattaa jättää pois, samoin kuin yltiöpäinen yliyrittäminen. 

Edellä mainittuihin seikkoihin on mahdollista puuttua juuri muokkaamalla sekä peli-

ideoita vaihtelemalla, jotta oppilaat esimerkiksi vaihtavat pelipaikkoja tavallista use-

ammin, sekä ottavat erilaisia rooleja ja vastuualueita liikuntatunnin aikana. Samalla eri 

taitotasoiset ja eri tavoin lahjakkaat oppilaat pääsevät näyttämään osaamistaan moni-

puolisesti.   

 

Ulkoisten olosuhteiden vaikutusta liikuntatapaturmien aiheuttajana ei voi vähätellä. 

Tutkimukseni tuloksista käy ilmi, että esimerkiksi kentän huono kunto, vaikeat sää-

olosuhteet, huonokuntoiset liikuntavälineet tai muuten toimimaton liikuntatila lisäävät 

oppilaiden loukkaantumisriskiä liikuntatunnilla. Tätä näkemystä tukevat sekä ruotsalai-

nen loukkaantumisriskejä käsittelevä tutkimus (Laflamme & Menckel, 1998.) että Suo-

malaiset tapaturmien uhreina 2009- kansallinen uhritutkimus.   

 

Erittäin vakavan tai vakavan tapaturman riski näyttää olevan suurin laskettelussa (kaa-

tumisten aiheuttamat murtumavammat), telinevoimistelussa (putoamisista aiheutuneet 

murtuma-, tärähdys- ja ruhjevammat) sekä pallopeleissä (murtumavammat, nyrjähdyk-

set). Onneksi erittäin vakavat loukkaantumiset ovat koululiikunnassa melko harvinaisia. 

Tähän vaikuttaa myönteisesti liikunnanopettajien saama koulutus, tapaturmia ennalta-

ehkäisevät toimet sekä turvallisuuskasvatuksen merkityksen korostaminen.  

 

Tiedostettujen ja tiedostamattomien riskien pohtiminen on välillä paikallaan, koska jos-

kus liikuntatunnilla sattuva tapaturma saattaa ilmaantua kuin itsestään. Kaikkiin sattu-
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muksiin ei siis ole ennalta mahdollista varautua, koska aina on olemassa ns. inhimilli-

nen tekijä, joku asia vaan tapahtuu ilman että siihen voi millään tavoin vaikuttaa. Tie-

dostettuihin riskeihin kohdentuvat ennaltaehkäisytoimet ovat Matinkylän koulun liikun-

nanopettajilla tutkimukseni mukaan monipuolisesti käytössä. Tiedostamattomista ris-

keistä aiheutuvia tapaturmia taas on vaikeaa, jollei lähes mahdotonta estää. Niiden ole-

massaolon huomiointi ja ymmärtäminen on kuitenkin tärkeää.   

 

Nostaisin yhdeksi liikuntavammojen ennaltaehkäisytoimeksi kollegojen kanssa käytävät 

keskustelut. Kokemusten jakaminen muiden liikunnanopettajien kanssa sattuneista tapa-

turmista ja vahingoista saattaisi olla hyödyllistä ja ajatuksia herättävää. Varsinkin nuo-

rella, uraansa aloittelevalla opettajalla olisi varmasti paljon opittavaa kokeneempien kol-

legoidensa esimerkkien kautta.  

  

Liikunnanopettajalta vaaditaan todella monipuolista ammattitaitoa liikuntatuntien järjes-

tämisessä mahdollisimman turvalliseksi. Turvallinen oppimisilmapiiri parantaa oppi-

mistuloksia ja lisää varmasti myös oppilaiden viihtymistä liikuntatunneilla. On varsin 

tärkeää, että oppilas pystyy keskittymään kunnolla opetettavaan asiaan, eikä keskittymi-

nen kohdistu epäolennaisiin seikkoihin. Liikunnanopettajan on hyvä pysähtyä välillä 

miettimään, millaiseksi oppilaat kokevat liikuntatunnit sekä yleisen viihtyvyyden, että 

turvallisuuden kannalta. Nämä kaksi tekijää ovat avainsanoja tulokselliseen ja kaikkia 

osapuolia tyydyttävään liikunnanopetukseen pyrittäessä. 

 

Oman opettajuuden kehittämisen kannalta liikunnanopettajan kannattaa suhtautua jokai-

seen liikuntatunnilla sattuvaan läheltä piti- tilanteeseen vakavasti. Vaaratilanteen jäl-

keen kannattaa analysoida ainakin se, miksi kyseinen vaaratilanne oli lähellä toteutua ja 

millä toimilla se olisi ollut mahdollista estää. Miettiä voi myös sitä, oliko oppilaat oh-

jeistettu liikkumaan lajin ja liikuntapaikan vaatimalla oikeaoppisella tavalla ja olisinko 

voinut tehdä jotakin toisin. Kokemuksen myötä liikunnanopettajan työssä oppii varmas-

ti havaitsemaan vaaran paikat ja mahdolliset turvallisuusriskit paremmin. Yksi haasta-

teltavistani mainitsikin, että 

 

”Kokemus tuo varmuutta liikunnanopettajan työhön. Uskaltaa luottaa aiempaa enem-

män omaan vaistoonsa ja pitää ohjat tukevasti käsissään.” 
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Vaihtelevat olosuhteet ja toisistaan kovastikin poikkeavat liikuntapaikat tuovat oman li-

sänsä liikuntatuntien kokonaisuuteen. Uusi liikuntapaikka innostaa oppilaita liikku-

maan, mutta saattaa toisaalta myös saada aikaan liikaa innokkuutta ja omien rajojen ko-

keilua. Myöskään aktiivinen ympäristön havainnointi ei onnistu uudessa ja vieraassa 

paikassa yhtä hyvin kuin tutussa ympäristössä liikuttaessa. Liikunnanopettajan on pidet-

tävä yhteisistä säännöistä tiukasti kiinni myös silloin, kun liikutaan esimerkiksi yleises-

sä liikuntahallissa, uimahallissa, yleisellä pururadalla tai kuntosalilla. Oppilasryhmän on 

huomioitava muut liikuntapaikan käyttäjät ja käyttäydyttävä ehdottomasti yleisten jär-

jestyssääntöjen mukaan.    

 

Olen pyrkinyt tässä tutkimuksessani löytämään yleisimmät Matinkylän koulussa sattu-

vat liikuntatapaturmat sekä liikunnanopettajien keinoja liikuntatapaturmien ennaltaeh-

käisemiseksi. Lisäksi olen etsinyt tulevaisuuden muutosmahdollisuuksia, jotta liikunta-

vammat näyttäytyisivät entistä pienempänä joukkona koko Matinkylän koulun tapatur-

matilastoissa.  

 

Vaikka koulun vakuutus korvaakin oppilaalle koululiikuntatapaturman seurauksena ai-

heutuneet hoito- ja matkakulut, jää vakavasta tapaturmasta kuitenkin aina oma jälkensä 

oppilaan elämään. Joskus tapaturma voi aiheuttaa pitkänkin poissaolon koulusta, mikä 

näkyy oppilaan arjessa varsin suurena muutoksena. Lievienkin vammojen kohdalla kun-

toutus- ja hoitojakso saattaa viedä viikkoja. Oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin 

kannalta tapaturma olisi hyvä käydä läpi ainakin sen varsinaisen aiheuttajan, vamman 

syntymekanismin, tapaturmatilanteen vastuun sekä jatkotoimenpiteiden osalta. Oppilaan 

on hyödyllistä ymmärtää kokonaisuus, jotta omien tuntemusten läpi käyminen on vaiva-

tonta ja tilanteesta on mahdollista myös oppia tulevaisuutta ajatellen. 
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LIITTEET 

 
 
Liite 1. Haastattelun tukikysymykset 
 
 
 
HAASTATTELU  Matinkylän koulun liikunnanopettajat      

 
 
 
1. Mitä Sinulle tulee ensimmäisenä mieleen käsitteestä 
 

a) tapaturma? 

b) tapaturmien ennaltaehkäisy? 

c) koululiikuntatapaturma? 

d) riskitekijä? 

 
 

2. Mitkä ovat yleisimpiä tapaturmia liikuntatunneillasi viimeisen 5 vuoden aikana?  
 
 
 

3. Millaisia muita tapaturmia tunneillasi on sattunut? Vakavimmat, yllättävimmät, ym. 
 
 
 

4. Olisiko sattuneita tapaturmia ollut jotenkin mahdollista estää? Miten? 
 
 
 

5. Mitkä tunneillasi käyttämät liikuntapaikat koet turvallisiksi? Miksi? 
 
 
 

6. Mitkä tunneillasi käyttämät liikuntapaikat koet turvattomiksi / vaarallisiksi? Miksi? 
 
 
 

7. Mitä keinoja olet käyttänyt ja käytät, ettei tunneillasi sattuisi tapaturmia? 
 
 

8. Mitä voisit tehdä, jotta liikuntatuntisi olisivat tulevaisuudessa vieläkin turvallisempia? 
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9. Millaiseksi kuvailisit Matinkylän koulun liikuntasalia? (tarkoituksenmukaisuus, turvallisuus, 
toimivuus, tilat, ym.) 

10. Miten kuvailisit koulun liikuntavälineitä ja varusteita? (kunto, turvallisuus, käyttökelpoi-
suus, ym.) 

 
 
 

11. Mitkä asiat / tekijät kaipaisivat mielestäsi kunnostusta, huoltoa, parannusta tai muuta kehit-
tämistä liikuntatuntien turvallisuuden suhteen 

 
a) koulun liikuntasalissa? 

b) Matinkylän jalkapallo- tai urheilukentällä? 

c) Espoonlahden uimahallissa? 

d) muissa liikuntapaikoissa / liikuntatiloissa? Missä?  

 

 
12. Mitkä ovat liikuntatuntiesi 3 tärkeintä yleistä tavoitetta? 

 
1)   ______________________________________________________________________ 

2)   ______________________________________________________________________ 

3)   ______________________________________________________________________ 

 
 
 

13. Mitkä ovat mielestäsi liikunnanopetuksen 3 tärkeintä arvoa?  
 

1)   ______________________________________________________________________ 

2)   ______________________________________________________________________ 

3)   ______________________________________________________________________ 

 
 
 

14. Millaiseksi koet liikuntatuntiesi yleisen turvallisuuden? Perustele. 
 
 

15. Kuinka turvalliseksi koet oman työsi liikunnanopettajana? Perustele. 
 

 
16. Oletko itse joutunut tapaturman uhriksi liikuntatunnin aikana? Millaisen tapaturman? 

 
 
 

17. Mielestäni koululiikunnan suurin riskitekijä on  
 

a) sisäliikunnassa:   _____________________________________________ 
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b) ulkoliikunnassa: _____________________________________________ 

c) jääpeleissä:  _____________________________________________ 

d) uinnissa:  _____________________________________________ 

e) kuntosalilla: _____________________________________________ 

f) telinevoimistelussa: _____________________________________________ 

g) muussa, missä:  _____________________________________________ 

 

 

18. Millaiset ensiaputaidot Sinulla on? Oletko kouluttautunut esim. SPR:n EA1- ja EA2-

kursseilla? 

 

19. Millä tavoin olet toteuttanut tunneillasi opetussuunnitelmassa mainittua tai yleistä turvalli-

suuskasvatusta?  

 

20. Onko koululiikunta muuttunut mielestäsi hyvään vai huonoon suuntaan lajivalikoiman mo-

nipuolistumisen myötä, turvallisuuden näkökulmasta katsottuna? Perustele.  

 

 

Kiitos ajastasi & vastauksestasi. Vastauksesi käsitellään luottamuksellisesti. 
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Liite 2. Haastateltavat sekä haastatteluajankohdat 
 
 
 
Kari Tuominen, LitM, rehtori  23.9.2010  
 
 
Kari Tirkkonen, liikunnanohjaaja  24.9.2010  
 
 
Kati Laakkonen, LitM   28.9.2010  
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