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ANKKURI-HANKE 
Nikotiinittomuuteen kannustava opiskeluympäristö  2.11.2022  
 
Työryhmän loppuraportti  
Työryhmän jäsenet: Annika Ollila, Jenni Numme, Merja Berg ja Mikko Viitanen 
 
Päädyimme työryhmässä kolmeen erityyppiseen teemaan, tilaratkaisuun, jotka 
näkemyksemme mukaan kannustavat opiskelijoita nikotiinittomuuteen uudessa 
TAITO-kampuksessa. Tilat ovat rentoutumistila, liikunnallinen tila ja luova tila. 
 
 

Ruiskadun kampus (Annika Ollila) 
 
Nuoren hyvinvoinnille koulunkäynnin merkitys on suuri. Tutkimuksissa on voitu 

jakaa tekijät kolmeen tekijään. Fyysisinä tekijöinä kouluhyvinvointiin liittyy koulun 

koettu turvallisuus ja ympäristötekijät, rakenteellisina tekijöinä tarkoitetaan mm. 

koulun sääntöjä, tapoja ja arvoja. Tutkimusten mukaan kouluhyvinvointi vaikuttaa 

vahvasti nuoren yleiseen elämäntyytyväisyyteen, asenteisiin ja käyttäytymiseen sekä 

mielenterveyteen. Niillä nuorilla, jotka viihtyvät koulussa on todettu olevan parempi 

itsetunto, he ovat myönteisemmässä vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ja heillä on 

elämälle tavoitteita useammin kuin heillä, jotka eivät ole tyytyväisiä koulussa. 

Koulussa viihtyminen vähentää myös riskiä masentua ja ahdistua. Kouluhyvinvointi 

vaikuttaa siis suoraan tai välillisesti sekä nuorten fyysiseen että henkiseen 

hyvinvointiin. Puutteet kouluhyvinvoinnissa vaikuttavat tutkimusten mukaan 

opintojen keskeyttämiseen ja sillä on merkittäviä sekä yksilöllisiä että 

yhteiskunnallisia seurauksia. (Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt: Blogitesti 

marraskuulta 2019. https://vslj.fi/kouluhyvinvointi/  Koulu – enemmän kuin 

oppimisen paikka. Kouluhyvinvoinnin merkitys) 

  

Oppilaitosten terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikutetaan tilojen 

suunnitteluratkaisuilla, materiaaleilla, opasteilla, esteettömyydellä ja monilla muilla 

tekijöillä kuten toimintatavoilla. Sekä terveellisyyden että turvallisuuden tulee olla 

https://vslj.fi/kouluhyvinvointi/


 
 
 
 

päätavoitteita uusia rakennuksia ja korjaustöitä suunniteltaessa (OKM 2015). Kun 

kiinteistön terveellisyyttä ja turvallisuutta arvioidaan on huomiota kiinnitettävä 

rakennukseen, sisätiloihin, esteettömyyteen, piha-alueeseen sekä liikenteeseen.  

(Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos Opas ympäristön ja yhteisön 

monialaiseen tarkastamiseen Marke Hietanen-Peltola Ulla Korpilahti (toim.) THL 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-505-9 , Tiivistelmä: 

https://www.julkari.fi/handle/10024/126936 ) 

  

Opiskelijoiden hyvinvointia edistää parhaiten hyvinvointityö mikä kietoutuu osaksi 

heidän arkeaan. Oppilaitoksen näköinen hyvinvointityö vaatii koulutuksen 

järjestäjältä sitoutumista ja tällä tavoin on merkittäviä mahdollisuuksia tukea uusien 

ammattilaisten hyvinvointia ja kehittää samalla työelämän hyvinvointikulttuuria. 

(Opetushallitus, lokakuu 2021, Hyvinvointi tuodaan näkyväksi ammatillisen 

koulutuksen arjessa, https://www.oph.fi/fi/blogi/hyvinvointi-tuodaan-nakyvaksi-

ammatillisen-koulutuksen-arjessa) 

  

Myös Fressis Edu on koonnut huoneentaulutyylisesti tietopaketin nikotiinittomasta 

oppilaitoksesta.  

https://fressisedu.fi/materiaalit/nikotiiniton-oppilaitos/ 

  

Opiskelijoilta kysytyt mielipiteet ja näkemykset siitä, että minkälainen uusi tuleva 

Taito Kampus olisi, jotta se mahdollisimman hyvin tukisi nikotiinittomuutta ja lisäisi 

opiskelijoiden hyvinvointia ovat linjassa yllä olevan tiedon kanssa. He nostavat esille 

useissa vastauksissa sen, että koulussa on tärkeää viihtyä. Kun viihtymisen käsitettä 

lähdetään purkamaan, saadaan kuulla, että koulurakennuksen on oltava viihtyisä ja 

värikäs ulkoa ja sisältä. Koulutalon toivotaan olevan sellainen, jonne on kiva tulla ja 

jossa on riittävästi tekemistä myös tauoilla. Esiin nousee myös erilaiset tauko- ja 

työskentelytilat. Fyysisten tilaratkaisujen ja toimintojen lisäksi opiskelijat nostavat 

esille yhteisten sääntöjen näkymisen sekä sen, että henkilökunta on mukavaa, heitä 

kuuntelevaa ja kannustavaa. Koulurakennusta suunnitellessa hyvinvointia tukevat 

asiat on otettava huomioon. Kuten teoriaosassa on tuotu esille, koulussa viihtyvyys 

on ensiarvoisen tärkeää. Asiaa voisi pohtia mielestäni niin, että jotta pystyy 

oppimaan, on voitava voida hyvin. Panostamalla koulurakennukseen siten, että 

opiskelijat kokevat viihtyvän opiskeluiden parissa, saamme kasvatettua itsevarmoja 

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-505-9
https://www.julkari.fi/handle/10024/126936
https://www.oph.fi/fi/blogi/hyvinvointi-tuodaan-nakyvaksi-ammatillisen-koulutuksen-arjessa
https://www.oph.fi/fi/blogi/hyvinvointi-tuodaan-nakyvaksi-ammatillisen-koulutuksen-arjessa
https://fressisedu.fi/materiaalit/nikotiiniton-oppilaitos/


 
 
 
 

tulevaisuuden ammattilaisia, jotka voivat tarpeeksi hyvin jaksaakseen solmia 

sosiaalisia suhteita ja kasvaa opinnoissaan ammattilaiseksi ilman opintojen 

keskeytymistä.  

Unelmien koulutalo: Soten opiskelijoiden, aloittaneet syksyllä 2022, ajatuksia 

nikotiinittomuutta lisäävälle unelmien koulutalolle:  

  

Vastaukset pienryhmissä: 

• Saa harrastaa omaa lajiaan 

• Rentoutustilat 

• Pehmeät ja hyvät sohvat 

• Ilmastointi 

• Chillit opet 

  

• Paljon ikkunoita 

• Bilispöytä 

• Hyvä ruoka 

• Lyhyet oppitunnit 

• Paljon sohvia 

• Pitkät tauot 

• Seinillä “ei nikotiinia” tarroja 

• Isot luokat (ei ryhmäkoot vaan luokkatila) 

  

• Isot ikkunat 

• Stressitön ympäristö 

• Hyvä ilmastointi 

• Värejä 

• Mielekästä tekemistä esim. Bilis 

  

• Hyvä luokkahenki 

• Tunneilla mukavaa 

• Hyvä työrauha 



 
 
 
 

• Ei kiusata 

• Jokainen saa olla oma itsensä 

• Autetaan toisia 

• Kannustetaan 

  

• Nikotiinin puhuminen 

• Paremmat luokat 

• Tarkastetaan onko mukana jotain 

• Nikotiini laillista 

• Parempi kaveri tai luokkapiiri 

  

• Nikotiinittomia julisteita 

• Paljon terveystietoa 

• Päihdevalistuksia 

• Opettajat eivät käytä nikotiinia 

• Apua nikotiinin lopettamiseen 

• Ilmainen nikotiinipurkka 

  

• Päihdevalistuksia 

• Viriketoimintaa 

• Apua addiktoitumisesta pois pääsemiseen 

• Hyvä ilmapiiri 

• Kaikki kaikkien kavereita 

  

• Tarjotaan apua lopettamiseen 

• Julisteet jotka kertoo nikotiinin vaaroista 

• Yksi tupakkapaikka niin ettei koko koulu ole tumpeissa 

  

• Tunti jälkkää nikotiinituotteesta 

• Luontoon paljon retkiä 

• Kursseja ja sivistystä niksatuotteista 



 
 
 
 

  

• Valaistu, avoimet tilat 

• Värikkäät tilat 

• Virikkeet ja muuta toimintaa (bilis, pingis yms.) 

• Ei ahtaita käytäviä tai muita mutkittelevia tiloja 

• Savuttomuutta kannustavat käytännöt 

  

• Hienot värit seinille, ei mielisairaalan näköinen 

• Hyvät sohvat ja penkit 

• Kunnon välipala automaatti 

• Päihdevastaisia kylttejä ympäri taloa 

• Luova 

• Puhdas 

• Siistit vessat 

  

• Kuvia tupakoitsijoiden keuhkoista 

• Tuhkakuppeja ulos 

• Jotain muuta tekemistä, ettei aina mene tupakille 

• Ulkoa värikäs, ettei ole synkkä 

  

• Kannustuslauseita seinille 

• Paljon vapaa-ajan tekemistä 

• Siisti sisältä ja ulkoa, ei esim pelkkää betonia 

  

Lisäksi kaksi kuvaa, jotka on tehty värikynillä.  

  

• Koulutalon pihalla on tärkeää olla puita, pensaita ja kukkia. Koulutalon piha-

alueella on oltava tekemistä ja pihan pitää olla viihtyisä. Koulutalossa on väriä 

ulko- ja sisäpuolella. Isot ikkunat ja kutsuva pääovi. Kyltit ja opasteet niin 

löytää perille.  

  



 
 
 
 

• Koulutalo on värikäs ja viihtyisä. Ulkona on iso liukumäki, keinut, koristeline ja 

pallo. Koulun piha on viihtyisä sillä siellä on kukkia ja nurmikkoa. Koulun 

seinällä on ulkona iso kello ja opiskelijat hymyilevät. Oviaukolla on kyltti, jossa 

kerrotaan “Ei nikotiinia”. Sisällä on viihtyisää ja siellä on kiva opiskella. 

  

Unelmien koulutalo: Millainen koulurakennus kannustaa nikotiinittomuuteen ja 

ohjaa toiminnoillaan terveellisiin elämäntapoihin? 

Kävin luokissa ja jaoin 3-4 opiskelijan porukoilla tussit ja post it laput. Laput koottiin 

yhteiselle fläppipaparille. Tässä ideat koostettuna ryhmittäin.  

  

• Aktiviteetteja; Biljardipöytä, Pingispöytä, ps 5 (12 ääntä)  

• Juoma-automaatti (2 ääntä) 

• Lyhyet koulupäivät 

• Hyviä opettajia 

• Välipaloja 

• Mukavat istumapaikat 

• Hyvä ilmanvaihto 

• Värikäs 

• Laadukkaita vessoja riittävästi 

• Laseja paljon, että tulee valoa 

• Paljon hissejä 

  

• Erilaisia aktiviteettejä sisälle ja ulos: Biljardipöytä, Pingispöytä, kuntolaitteita 

ulkona ja sisällä, koripallokori ja kenttä (10 ääntä)  

• Lähikauppa (3 ääntä)  

• Tarpeeksi pehmeitä sohvia ja istumapaikkoja opiskelijoille (2 ääntä)  

• Kahvila (2ääntä) 

•  (2 ääntä)  

• Hyvää ja parempaa kouluruokaa: makaroonilaatikko + ketsuppi, lasagne + 

ketsuppi, lihapullat, kasvissosekeitto + raejuusto (2 ääntä)  

• Paljon sisäänkäyntejä 

• Liikuntatiloja käytettäisiin välitunneilla myös esim jalkapallo ja koripallo 

• Ei 10 kerrosta portaita parkkipaikat tarpeeksi isot 



 
 
 
 

• kaloja 

• Liukumäet portaiden kanssa 

• Riippumattoja ja keinuja sisälle 

• Avoimet tilat  

• Hyvä ilmastointi 

• Ulkona terassi mukavilla penkeillä ja sohvilla 

• Hyvä viihtyvyys! 

• Ruokala viihtyvyys hyvä!! 

• Oleskelupaikkoja ja pistorasioita, valoisa, ei ruma kolkko 

• Ei hissiä 

• Paljon portaita, jotta nuoret liikkuu ja hengästyy edes kerran päivässä 

• Mukavat työtasot 

• Isot tilat 

• Paksua ja laadukasta wc-paperia 

• Automaatteja 

• Hyvä kuntosali 

• Luokkien välinen kuviskisa 

  

• Tekemistä: liikuntasalissa tekemistä välitunneilla, biljardipöytä, 

Ilmakiekkopöytä, pleikkari, pingispöytä (6 ääntä)  

• Hissi käytössä kaikille (2 ääntä)  

• Sohvia (2 ääntä)  

• Puhelimen latauspisteet (2 ääntä)  

• Enemmän istumapaikkoja erillinen chillauspaikka (2 ääntä)  

• Hyvää ruokaa 

• Oppilaiden kannustus 

• Lokerot 

• Atk luokka 

• Kunnon välipalakone 

• Joka luokalle yksi luokkatila, opet vaihtaa luokkaa 

  

Lisäksi tutorkoulutuksessa alkuvuonna kysytyt palautteet: 

Tutoreiden ideoita taukoihin ja kouluviihtyvyyden lisäämiseen: 



 
 
 
 

(kerätty tutorvalmennuksen ykköspäivässä helmikuussa 2022 sekä joitakin 

kommentteja ns. käytäväkohtaamisisssa) 

  

Peltola ja Kuormakatu (Ollila) 

• Peltolaan pleikkarit 

• joku oli kuullut, että ulos tulisi Peltolaan ajorata. Se olisi hienoa. 

• Kuormakadulla biljardi rikki. Biljardeja toivottiin lisää ja ehdotettiin paikaksi 

Syrjinnästä vapaata aluetta. 

• Sosiaalitilat Kuormakadulla toivottiin olevan paremmat, bilispöytä vie tilaa ja 

sen ympärille toivottiin valvontakameraa ilkivallan vuoksi. 

• tauot pidemmiksi 

• tauoilla muuta kuin liikuntaa 

• kahden koulutalon opiskelut koettiin huonoiksi. 

• Peltolan B-käytävältä ei tule lähdettyä infoteekkiin asti. B-käytävällä on vessan 

ovi rikki ja siksi vessassa ei voi käydä. Myös juoma-automaatti ei toimi ja 

käytävä on ankea.  

  

Aninkainen ja Lemminkäinen (Ollila) 

• Lemminkäisen kadulla ei koettu olevan varsinaista taukotilaa. Pingis ja sohvat 

on 3 kerroksen aulassa. 

• Aninkaisissa tutorit pohti sitä, että taukotilojen sijainnit voisi olla kartassa 

merkattu kuten Ruiskadulla. Kaikki eivät tienneet, että mistä taukotilat löytyy. 

Tutorit voisivat syksyllä näyttää uusille opiskelijoille taukotilat ja myös oleilla 

siellä koulujen alkaessa.  

• Taukotilat koettiin ankeaksi olla Aninkaisissa ja puhuttiin, että mitä asialle 

voisi tehdä.  

• Pingis toiveena Aninkaisiin ja myös taukotilaa aulaan. 

• Jotain ohjattua taukotoimintaa voisi olla.  

• Piano jota voisi tauoilla soitella 

• rentoutusta, löhöystä, jotain jossa saisi makoilla esim säkkituolit. 

• Aninkaisiin qr suunnistus taukotiloista taukotiloihin.  

  



 
 
 
 

Ruiskatu / Lito (Ollila) 

• biljardipöytä on hyvä 

• liikkasaliin voisi luoda mahdollisuuksia luokkien väliseen tekemiseen ja 

liikkasali voisi olla auki tauoilla omatoimiseen tekemiseen. 

  

Ruiskatu / Sote (Ollila) 

• rentoutushetki 

• jumppatauko 

• teehetki koulun jälkeen. Tee hetkessä voisi tavata ja jutella toisten 

opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan kanssa (varsinkin opiskelijahuollon) 

• lautapelit helpommin saataviksi. Nyt lyhyellä tauolla ei ehdi hakea peliä, 

pelata sitä ja viedä takaisin. 

• pingis ja bilis pelimahdollisuuksia enemmän. Varsinkin toivottiin toista 

biljardia ja pohdittiin pelivuoroja, jotta useammilla olisi mahdollisuus 

pelaamiseen taukojen aikana. 0-kerroksen taukotilan lisäksi taukotila voisi olla 

1.kerroksen läpikulkuaulassa. Pingiksen tilalle biljardi. 

• tuoleja/penkkejä/sohvia enemmän käytäville. Viihtyisyyttä, ei eripari tuoleja. 

Kuulemma 3.kerroksen litokäytävän sohva on ihana. Sohville tyynyjä, vilttejä 

• aukioleva luokka/tila, jossa voisi viettää aikaa tai vaikka rentoutua.  

• seinille tauluja, maalauksia tai muuta viihtyisää. 

• pidemmät tauot, noin 20 min olisivat hyvät. 

• joka kerrokseen defibilaattori. 

• Paremmat bilismailat 

• 5 minuutin tauko on liian lyhyt, ei ehdi ulos 

• opettajilta eri käytännöt taukojen pitämiseksi ja eivät kuuntele taukotoiveista. 

• tauoilla halutaan vapaata hengailua. Jos ei ehdi puhua tauoilla niin puhutaan 

tunneilla.  

• koulunuorisotyöntekijät plussaa. Joskus kiva jutella jonkun ulkopuolisen 

kanssa. 

 

TAI Lemminkäisenkatu (Merja Berg) 
   



 
 
 
 

Rentoutumistila  

 
Opiskelijan koulupäivään sisältyvien taukojen merkitys hyvinvoinnin edistäjänä, 
nikotiinittomuuden tukeminen. Kulttuurimuutoksen kartoitus –ja 
suunnittelukokonaisuus. Asioita, joita on hyvä ottaa huomioon TAITO-kampuksen 
suunnittelussa, jotta opiskelijoille löytyy vaihtoehtoisia yhteisöllisiä tapoja viettää 
aikaa mm.välituntien aikana. Hyvinvointi kuuluu kaikille- pedagogisen käsikirjan 
osioon. Sovimme työryhmässä työnjaostamme kolmeen osaan, luovaan tilaan, 
rentoutumiseen sekä liikkumiseen. Oma osioni käsittelee rentoutumisen tilaa / 
tilojen suunnitteluun vaikuttavia asioita uuden kampuksen suunnittelun tueksi.  
  

Koulutyön ja opiskelun järjestämistapa    

   

Koulutyön ja opiskelun järjestämistapa vaikuttaa oppilaiden ja opiskelijoiden 
hyvinvointiin. Oppilaitos pystyy edistämään hyvinvointia omilla ratkaisuillaan. 
Näiden suunnittelussa on hyvä hyödyntää oppilaiden ja opiskelijoiden näkemyksiä ja 
kokemuksia sekä opiskeluhuollon henkilöstön monialaista asiantuntemusta. 
Työskentelyn ja opintojen järjestämisen käytänteet vaikuttavat oppilaiden ja 
opiskelijoiden vireyteen koulu- ja opiskelupäivän aikana, mutta myös jaksamiseen 
pidemmällä aikavälillä. Siten järjestelyt ovat suorassa yhteydessä myös 
oppimiskykyyn. Lukujärjestysten toimivuutta on hyvä tarkastella hyvinvoinnin 
tukemisessa. Tällöin arvioitavaksi tulevat koulupäivien pituus, alkamis- ja 
loppumisajankohdat, koulumatkajärjestelyt, riittävä tauotus sekä virkeyttä edistävä 
vuorottelu lukujärjestyksen oppituntien sijoittelussa (Hietanen-Peltola, 2015, 33) 
Opiskeluryhmien opintojen ajoittaminen, lukujärjestykset, ruokailut sekä tauotus on 
mietittävä suuressa oppilaitoksessa tarkasti. Tällöin tilat ovat tehokkaasti käytössä, 
odotteluun ja jonottamiseen ei mene turhaa aikaa, palvelut ovat mahdollisimman 
oikea-aikaisesti avoinna ja tarjolla opiskelijoille.  
 
Lukujärjestyksien rakentamisessa on mahdollista suunnitella porrastuksia ja 
taukojen sijoittelua siten että taukotilat toimivat sujuvasti liikaa ruuhkaantumatta ja 
voivat toimia myös itsenäisinä työskentelytiloina opintojen lomassa ryhmätöissä tai 
itsenäisiä tehtäviä tehtäessä. Rentoutumisen tilat ovat sopivia tauoille sekä 
ns.hiljaisempaan työskentelyyn, ehkä osa tilasta voidaan rajata tai sopia eri 
käyttötarkoitukseen. Koulutyön suunnittelu uudessa kampuksessa edellyttää 
kokemusta aiempien suurten yksiköiden hyvistä tavoista toimia, benchmarkkausta 
sekä hyvää yhteistyötä  suunnitelmallisuutta, ja ymmärrystä koulutyön järjestelyissä 
tilojen, henkilökunnan sekä opiskelijaryhmien osalta.  
 



 
 
 
 

Välitunnit ja tauot tarjoavat oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuuden virkistäytyä, 
palautua edellisten oppituntien rasituksesta ja kerätä voimia seuraavaa tuntia 
varten. Tarjolla tulisi olla erilaisia vaihtoehtoja, kuten mahdollisuuksia ulkoiluun, 
vapaaseen toimintaan muiden oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa, ohjattuun 
toimintaan tai omaan yksityisyyteen ja hiljentymiseen esimerkiksi kirjastossa. 
(Hietanen-Peltola, 2015, 33)  
 

Rakennus ja sisätilat  

 
Ympäristön olosuhteilla on merkitystä oppilaitosrakennuksessa oleskelevien 
terveyteen ja turvallisuuteen sekä myös työn tuottavuuteen, oppimistuloksiin ja 
ylipäätään viihtyvyyteen oppilaitoksessa. Arvioitaessa rakennuksen olosuhteita, 
jaetaan arvioitavat tekijät yleensä fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin tekijöihin. 
Olosuhteisiin vaikuttavat muun muassa rakennuksen kunto, ilmanvaihto, käytetyt 
rakennus- ja sisustusmateriaalit sekä tiloissa harjoitettava toiminta ja toimintojen 
sijoittaminen rakennuksessa. Fysikaalisiin olosuhteisiin kuuluvat muun muassa 
sisäilman lämpötila ja kosteus, melu (ääniolosuhteet), ilmanvaihto (ilman laatu), 
säteily ja valaistus. Sen lisäksi, että fysikaaliset olosuhteet vaikuttavat suoraan 
rakennuksen sisäympäristön laatuun, niillä on merkitystä myös kemiallisiin 
päästöjen vapautumiseen ja biologisten tekijöiden kasvuolosuhteisiin, 
vapautumiseen ja leviämiseen. Esimerkiksi rakennusmateriaalien sisältämien 
kemiallisten aineiden päästöt sisäilmaan riippuvat sisäilman lämpötilasta ja 
kosteudesta. Vastaavasti sisäilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat yhteydessä 
ilmanvaihdon toimintaan ja sen tehokkuuteen.  
 
Ilman kosteus ja lämpötila vaikuttavat myös mm. mikrobien ja punkkien 
esiintymiseen. Kemiallisia tekijöitä ovat erilaiset kemialliset epäpuhtaudet, joita 
sisäilmaan vapautuu tai kulkeutuu muun muassa sisustus- ja 
rakennusmateriaaleista, ihmisten käyttämistä tuotteista, toiminnoista ja 
ulkoilmasta. Tällaisia ovat mm. erilaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet kuten 
formaldehydi, hiilidioksidi, hiilimonoksidi, radon ja PAH-yhdisteet. Sisäilman 
hiilidioksidipitoisuutta mittaamalla voidaan arvioida myös ilmanvaihdon riittävyyttä. 
Kemiallisiksi tekijöiksi luokitellaan myös tupakansavu ja hiukkasmaiset 
epäpuhtaudet, kuten hengitettävät hiukkaset, pienhiukkaset, teolliset 
mineraalikuidut ja asbesti. (Hietanen-Peltola, 2015, 45)  
  
Sisätilojen suunnittelussa olisi hyvä sijoittaa opiskelutilojen lomaan rentoutumista, 
luovaa toimintaa sekä liikkumista ajatellen sopivia monikäyttöisiä pienempiä tiloja, 
joissa olisi valmiina välineitä ja tarvikkeita toiminnan aloittamiselle ja ylläpitämiselle 



 
 
 
 

vaivattomasti. Tilojen kestävyys, esteettömyys ja viehättävyys tukevat opiskelijoiden 
viihtymistä ja tauottamista. Näistä toiveista opiskelijakyselyn tuloksissa tarkemmin.  
 

Piha ja liikenne 

   
Oppilaitoksen piha ja läheiset liikennealueet ovat osa fyysistä opiskeluympäristöä. 
Eri kouluasteilla oppilaitosten pihoja käytetään eri tavoin, mikä heijastuu myös 
tapaturmatilastoihin (THL 2013, Pauna ym. 2012, Lounamaa ym. 2005). 
Oppilaitoksen piha-alueen tulee rohkaista käyttäjiä liikkumaan ja leikkimään sekä 
ulkoilemaan. Vaihtelevat maaston muodot ja kasvillisuus, leikki- ja liikuntavälineet 
sekä sateensuojat parantavat viihtyisyyttä. Motoristen taitojen kehittymisen 
tukemiseksi on hyvä, että oppilaitoksen piha kannustaa kiipeämään, juoksemaan, 
heittämään ja hyppimään. Liikkumista varten tulee luoda mahdollisuuksia ja samalla 
huolehtia, että liikkuminen onnistuu turvallisesti. Oppilaitosten lähialueiden ja 
pihojen liikennejärjestelyihin sekä liikenteen aiheuttamiin melu- ja päästöhaittoihin 
on syytä kiinnittää tarkastuksessa huomiota. Etelä-Pohjanmaalla rehtoreille tehdyn 
selvityksen mukaan vaaratilanteita piha-alueilla aiheuttivat saattoliikenne ja 
koulukuljetukset, parkkipaikkojen sijainti ja riittämättömyys sekä lisäksi lukioissa ja 
ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoiden vaarallinen ja turha ajo piha-alueella 
(Sointu ym. 2014). (Hietanen-Peltola 2015,47)  
 
Savuttoman oppilaitoksen ajatus on arvostettava, on kuitenkin todettava, että 
täydelliseen nikotiinittomuuteen ei päästäne. Ns. Tupakkatilat ulkona, mikäli 
sellaisia olisi, aiheuttavat siistimisen tarvetta sekä paloturvallisuudesta 
huolehtimisen tarvetta. Ympäristöhaitat ovat merkittäviä ja myös tätä näkökulmaa 
olisi hyvä korostaa perusteluissa miksi oppilaitos on savuton. Uuden kampuksen 
osalta ehkä eri ikäisten opiskelijoiden oppimisympäristö aiheuttaa omat haasteensa, 
kun ajatellaan täysi-ikäisiä ja alaikäisiä opiskelijoita.  
  

Esteettömyys  

 
Oppilaitosympäristön esteettömyys ja opiskelun saavutettavuus muodostuvat 
kokonaisuudesta, jossa tilojen ja toiminnan suunnittelussa huomioidaan ihmisten 
moninaisuus ja erilaiset tarpeet. Esteettömyydellä tarkoitetaan yksilön 
mahdollisuutta käyttää ympäristöä ja palveluita riippumatta henkilön 
terveydentilasta ja sosiaalisesta, psyykkisestä tai fyysisestä toimintakyvystä. 
Esteettömyys mahdollistaa toimintakyvyltään erilaisten ihmisten yhdenvertaisen 
osallistumisen oppimiseen ja oppilaitoksen toimintaan – tai toimimisen esimerkiksi 



 
 
 
 

opettajana. Esteet estävät yhdenvertaisen osallistumisen ja ovat syrjiviä. (Hietanen-
Peltola 2015)  
Rauhoittumisen tilojen suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon tilan 
saatuvutettavuus, tilan toiminnat, valaistus, materiaalit, puhtaanapito sekä tilan 
muunneltavuus eri käyttäjäryhmien ja tilanteiden mukaan.   
 

Yhteisöllinen tila  

 
Yhteisöllisyyteen kuuluu jakaminen. Yhteenkuuluvuus toisten ihmisten kanssa on 
tärkeää jokaiselle. Kuuluminen ja toisaalta kuulumattomuus eri ryhmiin vaikuttaa 
siihen, miten muiden ryhmien jäseniin suhtaudutaan. Ryhmäjäsenyydet myös 
muovaavat omaa identiteettiä ja vaikuttavat vuorovaikutukseen. (Hietanen-Peltola 
2015 )  
Rauhoittumiseen sopivat tilat tuovat opiskelijalle toiveeni mukaan turvaa, 
levollisuutta ja yhteisön hyväksyntää. Tauon merkitys osana opiskelupäivää ja 
muiden opiskelijoiden kanssa mahdollistaa positiivisella tavalla verkostoitumista, 
tutustumista, harrastusideoiden jakoa sekä osaamisen kehittämistä.  
 

Herkkutori 

  
Tilassa tai sen läheisyydessä olisi hyvä olla saatavilla jotain kevyttä välipalaa 
ostettavissa (kahvi, tee,mehut hedelmät, leivät). Nälkäisenä mieli ei ole 
vastaanottavainen sosiaalisuudelle tai opiskelulle. Herkkutorin valaistuksen tulisi olla 
muu kuin työskentelyvalaistus. Tilassa voisi olla hyvä tarjota musiikillista 
virkistäytymistä rauhoittavan musiikin kautta koska musiikin avulla päästään 
nopeasti tilanteesta toiseen, positiivisuuteen sekä rentoutumiseen. Hyviä 
rentoutumiskeinoja ovat myös esimerkiksi lukeminen, musiikki ja kavereiden kanssa 
hengailu.(Smartmoves, Lepo ja rentoutuminen)  
 
Tila sopii tarvittaessa myös näyttelytilaksi eri teemoille. (liikuntaa tarjoavat järjestöt 
ja yritykset, opiskelijoiden pientuotteita tai palveluja myyvät myyntinäyttelyt, taide, 
musiikkiesitykset, opiskelijakuntatyö, opiskeluhyvinvointi, opiskeluun innostus ja 
ideointi, opiskelijoiden osaamisen osoittaminen, työnäytteet..)  
Ryhmien välisiä suhteita voidaan edistää esim.   

1. koulutuksen ja tiedottamisen  
2. luokittelurajojen uusimisen  
3. kontaktihypoteesin  
4. ei-kilpailullisen yhteistoiminnan avulla.   



 
 
 
 

Ryhmien välisten suhteiden edistäminen on tarpeellista työrauhan sekä 
ennakkoluulojen vähentämisen takia. Jokaisella opiskelualalla on omia 
mielenkiintoisia opiskelijoita, tekemistä ja osaamista jota oppilaitosympäristössä 
osoittamalla voidaan korostaa hyvän yhteistyön merkitystä työ-ja 
opiskeluympäristössä.  
Rentoutumisen keinot ovat yksilöllisiä, jollekin sopii liikeaistia hellivä tekeminen, 
kuuloaistia, näköaistia ja hienomotorikkaa käyttävä tekeminen tai tuntoaistia 
käyttävä toiminta. Rentoutuminen auttaa tunnesäätelyä ja antaa näin 
opiskelupäivään tarvittavaa energiaa sekä rauhoittumista. Rentoutuminen hoitaa 
myös ahdistuneisuutta. (Mieli ry, Rentoutuminen palauttaa voimia)  
 

Rentoutumisen hyödyt keholle  

 
• Autonominen ja ääreishermosto rauhoittuvat  
• Ääreisverenkierto paranee ja verisuonet laajenevat  
• Kudokset saavat paremmin ravinteita ja happea  
• Verenpaine ja sydämen lyöntitiheys laskevat  
• Stressihormonien kuten kortisolin eritys vähenee  
• Mielihyvähormonien kuten beetaendorfiinin ja oksitosiinin eritys 
lisääntyy  
• Vastustuskyky paranee.  

 

Vaikeiden tunteiden lievittyminen  

 
Rentoutuminen hoitaa mieltä monella tapaa. Hiljentyminen ja rauhoittuminen 
auttavat havainnoimaan itseä ja kuulemaan omia tunteita ja ajatuksia. Portti kohti 
sisäistä maailmaa ja omaa itseä avautuu ja itsetuntemukselle tulee tilaa kehittyä.  
Rentoutuminen voi vapauttaa ja lievittää hankalia tunteita, kuten levottomuutta, 
pelkoa ja ahdistusta. Vaikeat tunteet, kuten levottomuus, ahdistus ja pelko 
ilmenevät paitsi mielessä, samalla jännityksinä eri puolilla kehoa.  Keho säilöö 
muistiin ikäviä tunnekokemuksia, koska voimakkaasti ahdistavat tilanteet saavat 
kehon jännittymään ja hengityksen lukkiutumaan.  
Koska koettuja tunteita voi varastoitua kehoon jännityksinä, jännitysten 
rentouttaminen voi samalla nostaa tietoisuuteen ikäviäkin muistoja. Silloin 
rentoutumisen ohella voidaan tarvita muistojen purkamista puhumalla tai 
rauhoittavaa mielikuvatyöskentelyä. (Mieli ry, Rentoutuminen palauttaa voimia)  
 

Tilan muodot ja värit  

 



 
 
 
 

Pinottavat tuolit, jotka eivät aiheuta siirrettäessä kovaa ääntä. Helposti 
puhdistettava lattiamateriaali. Tarvittavat varastotilat tarvikkeille.   
  

Taidetori  

Välineitä taiteen toteuttamiseen (maalit, värit, tussit, kynät, paperit). Tilassa voi 
valmistella ja tuottaa taidetta. Tästä tarkemmin toisen työryhmän edustajan 
raportissa.  
  

Taitotori  

Opiskelijoiden työnäytökset, pienyrittäjyys, tuotemyynti sovitun vuosikellon mukaan 
eri alojen osaamista esillä, asiakkaille myyntituotteita, tutustumista osaamisiin.  
   

Yksilöllinen tila mahdollistaa oman rauhoittumisen, opiskelun tai muun rauhallisen 

puuhastelun. Yksilöllisiä tiloja voidaan muodostaa kalusteilla, seinäkkeillä, kasveilla 

sekä tilan muodoilla.   

   

Digitaalinen hyvinvointipiste  

 
Tilaan voisi sijoittaa esim. kuulokkeilla kuunneltavia valittavia podcasteja eri aiheista, 
joita opiskelija kulloinkin tarvitsee. Valmiita laadukkaita tietoisuusharjoituksia 
käyttäen opiskelija voisi valita kulloisenkin tarpeensa mukaan kuunneltavan 
podcastin tai nauhoitteen ja syventyä kuulokkeiden takana omaan 
valmentautumiseensa ennen opiskelupäivää tai tauolla.  

• ajankäytön kohentaminen, aikatauluttaminen, priorisointi  
• puuhastelusta toimeen opinnoissa  
• oppimisvaikeudet  
• jännittäminen, ahdistus, pelko  
• kannustus, keskittyminen  
• ilo, rentoutuminen (Oiva - Pitkä rentoutus (oivamieli.fi)  
• jännityksen purkaminen  
• yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen  
• univaikeudet  
• stressin sietokyky  
• resilienssi  
• muutosvalmiudet  

Kuunneltavia lähteitä –tyyliin   
Oiva - Harjoitukset (oivamieli.fi)  
Harjoitukset - MIELI ry  
Uni ja rentoutuminen | Hyvinvoinnin digivalmentaja (jamk.fi)  

https://www.oivamieli.fi/pitka_rentoutus.php
https://www.oivamieli.fi/dashboard.php
https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/harjoitukset/
https://oppimateriaalit.jamk.fi/ebossdigivalmentaja/hyvinvointitreenit/uni-ja-rentoutuminen/


 
 
 
 

    

Tilan muodot ja värit  

 
Opiskelu- ja työskentelypisteen rakenteet ja käytettävät välineet valitaan, 
mitoitetaan ja sijoitetaan opiskelun luonne ja oppilaan tai opiskelijan edellytykset 
huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Työvälineiden, 
opiskelupisteiden ja kalusteiden on mahdollisuuksien mukaan oltava 
käyttäjäkohtaisesti säädettäviä ja järjestettäviä. Lisäksi niiden tulee olla 
ominaisuuksiltaan sellaisia, ettei niiden käyttämisestä aiheudu oppilaan tai 
opiskelijan terveydelle haitallista kuormitusta tai tapaturman vaaraa. 
Opiskeluympäristöjen ergonomisissa tarkastuksissa voidaan hyödyntää 
fysioterapeuttien osaamista. Korjattaviksi ehdotettujen kohteiden seurannassa 
kannattaa hyödyntää valokuvaamista.  
 
Oppituntien ja luentojen pitkiin istumisrupeamiin tulee kiinnittää huomiota 
oppilaitoksissa. Niitä tulisi tauottaa seisomaan nousulla ja pienellä verryttelyllä 
vähintään kerran tunnissa. Opiskelukulttuurin pitäisi mahdollistaa myös opetuksen 
kuuntelun seisten. Sitä varten opetustiloissa olisi hyvä olla korkeita pöytiä 
muistiinpanojen tai tehtävien tekemistä varten.  
Yksilöllisyyttä tukevat tilat, joissa voi vetäytyä hetkeksi ”hälyltä” omaan tilaansa. 
Mukavat luonnonväriset materiaalit rauhoittavat ja virkistävät. Metsän vaikutelma. 
Pehmeämpi epäsuora perusvalaistus. Jos tarvitaan äänimaailmaa, se voisi olla 
luonnon ääniä (meren kohinaa, linnunlaulua, tuulen ääntä). Yksityisyyttä 
mahdollistavat kasvit, puut, luonnonmateriaalit.   
   
Savutonta ympäristöä tukevat menettelytavat sisältävät mm.alueen savuttomuutta 
tukevat rakenteet, taukojärjestelyt, nikotiinittomuutta tukevat infopisteet/ 
terveyskioskit sekä vaihtoehtoiset tavat toimia. Terveellisten elintapojen ohjauksen 
merkitys korostuu myös nuorten vastauksissa kyselyyn.   
Kiinnostavaa toimintaa savuttelun sijaan  
Stumppi – Apua tupakoinnin lopettamiseen  
Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito (kaypahoito.fi)  
  
  

Kysely 
 
Aninkaisten sekä Lemminkäisenkadun ravintola- ja cateringalan opiskelijoille 
Kampusalueen suunnitteluun liittyen syyskuussa 2022  

https://stumppi.fi/
https://www.kaypahoito.fi/hoi40020


 
 
 
 

Kyselyn tulokset esitetään alla lyhyenä koosteena. Kyselyjä voidaan tehdä 
myöhemmin suunnittelun ja rakentamisen edetessä, toimintaa aloitettaessa. Osa 
opiskelijoista voisi toimia tilojen opastajina tai lähettiläinä, he voisivat rohkaista 
tilojen yhteisölliseen sopuisaan käyttöön, esim. osana tutortoimintaa tai osana 
työhyvinvointiopintojaan. Vastaajat ovat olleet pääosin opiskelijakunta-aktiiveja. 
Vastauksia saatiin 30 kpl.  
  
“Hyvinvointia edistää, jos opiskelijat voivat mahdollisimman paljon itse vaikuttaa 
hyvinvointia edistävän oppimisympäristön visiointiin ja saavuttamiseen. Esimerkiksi 
yhdessä sovitut vastuullisen ja turvallisemman tilan periaatteet lisäävät osallisuuden 
kokemusta ja kynnys kertoa opettajalle mahdollisista hyvinvoinnin haasteista 
madaltuu.”  
 

Oppimisen tilat ja ympäristöt  

 

• Mahdollistakaa opiskelijoiden yhteinen fyysinen ja virtuaalinen opiskelu 
kampusalueen tiloissa kalusteiden, teknologioiden ja aukioloaikojen avulla.  

• Varatkaa opiskelijoille monenlaisia työskentelytiloja kampuksille – 
mahdollistakaa kohtaaminen ja rauhoittuminen, yhdessä ja yksin.  

• Varmistakaa, että opiskelijoilla ja opetushenkilökunnalla on tilaisuuksia kohdata 
myös opetustilojen ja -tilanteiden ulkopuolella  

  
Rentoutumiseen sopiva tila- joka on aina avoin joogaamiselle, rauhoittumiselle, 
kehonhuollolle. Kalusteina mattoja, patjoja, tyynyjä, venyttelyohjeita, 
vastuskuminauhoja (tarvikkeita on hankittu hankkeiden kautta jo aiemmin), 
jumppapalloja.  
Voimavaralähtöisyys voisi lähteä tilasta, opiskelijatutoreista, ehkä ohjaavista 
opettajista joita voisi päivittäin olla muutaman tuokion verran rentoutumispisteessä 
tarpeen mukaan töissä.  
 
Opiskelijoiden ollessa osin kansainvälisiä olisi hyvä tunnistaa heidän tarpeensa 
yksityisyydestä sekä ryhmän mahdollisuuksista rentoutumiseen. Sensitiivisellä 
otteella suunnittelussa voidaan edistää suvaitsevaisuutta.  
Rentoutumistilan tulee olla sopivalla tavalla valvottu, siellä voi saada TV-ruudulta 
esim. kevyitä rentoutusharjoitteita / audiomateriaalilla harjoitteita.   
 
 
 
  



 
 
 
 

Turvallisuuden edistäminen yhteisössä ja ympäristössä  
 
Turvallisuuden edistäminen on tärkeä osa oppilaitoksen toimintakulttuuria ja 
opiskeluhuoltoa. Turvallisuus on käsitteenä laaja, mutta se voidaan määritellä uhan 
tai vaaran poissaolona, mitä voidaan arvioida sekä yksilön kokemuksen että 
erilaisten mittareiden, kuten kyselyjen ja tilastoseurannan avulla. 
Kokonaisvaltaiseen turvallisuuskulttuuriin kasvaminen ja siihen sisältyvien tietojen, 
taitojen ja asenteiden omaksuminen on jatkuva ja vuorovaikutteinen prosessi, joka 
jatkuu varhaislapsuudesta aikuisuuteen. Säädökset ohjaavat oppilaitoksen 
turvallisuuskulttuurin edistämistä sekä varhaisen tuen ja puuttumisen 
toimintamallien kehittämistä ja toteuttamista.  
 
Hyvän turvallisuuskulttuurin kautta luodaan perusta oppilaitoksen päivittäiselle 
turvallisuudelle, joka sisältää muun muassa rakenteelliset turvallisuusratkaisut, 
yhteisön ilmapiirin ja henkisen hyvinvoinnin edistämisen. Turvallisuuden 
edistämisessä on tärkeää tarkastella oppilaitoksen turvallisuuskäytäntöjä. 
Turvallisuuden edistäminen on yhteinen tehtävä; kaikkien yhteisössä toimivien tulee 
sitoutua yhteisesti asetettuihin päämääriin ja turvallisuustoimintaan. Hyvän 
turvallisuuskulttuurin perustana on toimiva turvallisuusjohtaminen sekä kunnassa 
että yksittäisissä oppilaitoksissa.   
Turvallisuus ja luottamuksellisuus oppilaitoksen eri tiloissa ovat ehdottoman 
tärkeitä, jotta ne yhtäältä tulevat käytetyiksi ja toisaalta lisäävät turvallisuuden sekä 
yhteisöllisyyden tunnetta opiskelijoissa.  
 
Turvallisuuden käsitettä toiminnallisena tavoitteena voidaan tarkastella kolmesta eri 
näkökulmasta:   

1. pyrkimyksenä estää onnettomuudet ja suojella vaaroilta teknisten ratkaisujen 
tai työntekijän toiminnalle asetettujen sääntöjen avulla.   

2. pyrkimyksenä ehkäistä onnettomuudet niitä tunnistamalla tai poistamalla 
ennakoivasti ja lisäämällä turvallisuusosaamista organisaatiossa.  

3. pyrkimyksenä edistää hyvinvointia ja lisäämällä myönteisiä muutoksia hyvällä 
johtamisella ja kehittämistyöllä. (Turvallisuusjohtaminen toisen asteen 
opppilaitoksissa,13, 2020)  

Toisaalta on myös tärkeää luoda oppilaitosympäristöön helposti käytettäviä kanavia 
huolen ilmaisemiseksi opiskelijoista. Tätä kautta saatavaa tietoa voitaisiin käyttää 
turvallisuuden parantamiseksi, ja syrjäytymisvaarassa olevat opiskelijat saisivat 
nopeasti tukea.   
 



 
 
 
 

Moniammatillista työskentelyä tulisi lisätä ja helpottaa eri ammattiryhmien tiedon 
saantia opiskelijoiden tilanteesta. Toiminnassa pitäisi voida poistaa turhia esteitä ja 
työskennellä yhdessä tavoitteena opiskelijan hyvinvointi. Yhteisöllisyyttä voitaisiin 
lisätä kehittämällä turvallisuusasioita yhdessä opiskelijoiden kanssa ja samalla he 
saisivat turvallisuustietämystä omaa ammattiaan varten. Opiskelijoiden 
ryhmäytyminen ja tunne kuulumisesta omaan ryhmään sekä puuttuminen 
epäasialliseen käyttäytymiseen ja kiusaamiseen ovat tärkeitä asioita syrjäytymisen 
ehkäisemisessä.  
 
Häirintään ja epäasialliseen käyttäytymiseen tulee kaikkien oppilaitoksessa toimivien 
puuttua niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin kohdalla. Turvallisuutta on 
tarkasteltava ja kehitettävä fyysisen turvallisuuden lisäksi psykososiaalisesta 
näkökulmasta. Tähän sisältyy myös pedagoginen turvallisuus, jossa tuetaan erilaisia 
opiskelijoita heidän tarpeidensa mukaisesti (Turvallisuusjohtaminen toisen asteen 
oppilaitoksissa, 67-68,2020)  
 
On mahdollista, että oppilaitoksen tiloissa, myös rauhoittumisen tilassa/tiloissa 
liikkuu ulkopuolisia kulkijoita tai oppilaitoksen omat opiskelijat häiritsevät tilassa 
olevia sanallisesti, seksuaalisesti tms. Häiriten tai kiusaten. Tilojen tulisi toimia 
ehdottoman turvallisina ja kynnys puuttua häirintään tulisi olla helppo ja menettely 
häirityn osalta yksinkertainen huoli-ilmoitus joko tilassa toimivalla henkilölle. 
Opiskelijoiden tavaroille (reput, laukut, it-laitteet tarvitaan sekä lukittavia 
säilytyspaikkoja että latauspisteitä).  
 
Toisena tärkeänä asiana turvallisuuden tunteen lisäämisessä on liikkumisen 
rajaaminen oppilaitoksissa. Oppilaitoksissa liikkuu paljon sinne kuulumattomia 
henkilöitä ja he aiheuttavat siten turvattomuuden tunnetta niin henkilöstön kuin 
opiskelijoiden keskuudessa. Lähteen mukaan esimerkkioppilaitoksissa oli jo tehty 
jonkin verran liikkumisen rajaamista lukitusten ja kulunvalvonnan avulla. Itse näkisin 
tärkeänä määritellä erilaisia kulkualueita opiskelijoille ja henkilöstölle 
oppilaitoksissa. Esimerkiksi oppilaitoksessa vierailevat ohjattaisiin aulatilaan, josta 
heidät haettaisiin. Myös henkilötunnistekortit tulisi ottaa käyttöön henkilöstöllä ja 
opiskelijoilla heidän tunnistamiseksi. (Turvallisuusjohtaminen toisen asteen 
oppilaitoksissa, 68, 2020)  
 
Kaikkien turvallisuusosaamista voitaisiin lisätä varmistamalla perehdytys jokaiselle 
toimijalle oppilaitoksessa. Riittävä perehdytys vaatii etukäteen suunnitellun 
toimintaohjelman, jossa on huomioitu perehtyjien erilaiset vaatimukset 
turvallisuusasioissa. Toimintamalli voi olla esimerkiksi sähköinen 



 
 
 
 

perehdyttämisohjelma, jossa olisi erilaisia tehtäväosioita luettavasta materiaalista 
virtuaalisiin harjoituksiin.   
 
Turvallisuusperehdytyksen ja - harjoittelun osallistumista tulee seurata jatkuvasti, 
sillä tämä antaa johdolle tietoa turvallisuusosaamisen tasosta mutta toisaalta kertoo 
kehittämistarpeista. Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuudessa huomiota olisi hyvä 
kiinnittää toimintamallien rakentamiseen häiriötilanteita varten, esimerkiksi tiloissa, 
joissa on paljon lasirakenteita. Toimintamallit ja harjoittelut toisivat käyttäjille 
turvallisuuden tunnetta ja varmuutta häiriötilanteissa toimimiseen. Myös erilaiset 
turvallisuutta lisäävät ratkaisut, kuten mm. verhot, opasteet ja hälytysratkaisut 
parantavat tilojen turvallisuutta. (Turvallisuus toisen asteen oppilaitoksissa, 
70,2020)  
 
Toimitilaturvallisuutta voidaan ylläpitää omalla toiminnalla tai ostamalla palveluita 
vartiointiliikkeeltä. Toimitilaturvallisuus muodostuu monista fyysisistä tekijöistä ja 
toiminnallisuuksista.   
Toimitilaturvallisuuteen kokonaisuutena vaikuttavat erilaiset asiat, kuten:  

• toimipaikan sijainti  
• kaavoitus ja ympäristön vaikutusten arvioinnin vaatimukset   
• rakennushankeen toteuttaminen  
• tiestö ja pysäköinti, lastaus- ja purkualueet   
• kiinteistön turvallisuusvastuut   
• väestönsuojavaatimukset   
• rakenteellisten turvallisuusjärjestelyjen tarpeet ja vaatimukset - suojaustasot - 

tunkeutumissuojauksen tarve   
• aidat ja portit   
• valaistus   
• ovien ja ikkunoiden rakenteellinen suojaus - seinien, lattian ja kattojen 

rakenteet   
• erityistilojen suojaus   
• lukitus ja avainhallinta   
• esteetön liikkuminen ja hissit. (Leppänen 2006, 333.)  

(Turvallisuus opiskelijoiden näkökulmasta,14 2010)  
 

Savuttomuus  

 
Oppilaitosten savuttomuustyö on keskeisessä roolissa nuorten terveyserojen 
kaventamisessa, sillä tupakointi on merkittävimpiä sosioekonomisten terveyserojen 
aiheuttajia. Vaikka nuorten tupakointi on yleisesti vähentynyt ja nuorten asenteet 



 
 
 
 

tupakointia kohtaan ovat muuttuneet kielteisimmiksi (Piispa 2017), ammatillisissa 
oppilaitoksissa tupakointi on edelleen yleistä ja selvästi runsaampaa kuin lukioissa. 
Kun lukiossa opiskelevista nuorista vain 3 prosenttia tupakoi päivittäin, ammattiin 
opiskelevilla nuorilla tupakoivien osuus on seitsenkertainen, 23 prosenttia. Vaikka 
suunta on myönteinen ja päivittäin tupakoivien osuus on ammatillisissa 
oppilaitoksissakin lähes puolittunut vuosikymmenen alusta (40 %) 
(Kouluterveyskysely 2017), kuilu ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden välillä 
jatkaa tupakoinnin yleisyyden osalta kasvuaan.  
 
Oppilaitosten savuttomuustyö on keskeisessä roolissa nuorten terveyserojen 
kaventamisessa, sillä tupakointi on merkittävimpiä sosioekonomisten terveyserojen 
aiheuttajia. Vaikka nuorten tupakointi on yleisesti vähentynyt ja nuorten asenteet 
tupakointia kohtaan ovat muuttuneet kielteisimmiksi (Piispa 2017), ammatillisissa 
oppilaitoksissa tupakointi on edelleen yleistä ja selvästi runsaampaa kuin lukioissa. 
Kun lukiossa opiskelevista nuorista vain 3 prosenttia tupakoi päivittäin, ammattiin 
opiskelevilla nuorilla tupakoivien osuus on seitsenkertainen, 23 prosenttia. Vaikka 
suunta on myönteinen ja päivittäin tupakoivien osuus on ammatillisissa 
oppilaitoksissakin lähes puolittunut vuosikymmenen alusta (40 %) 
(Kouluterveyskysely 2017), kuilu ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden välillä 
jatkaa tupakoinnin yleisyyden osalta kasvuaan.  
 
Tutkimuksessa tarkastellaan tupakkatuotteiden käytön nykytilaa ja savuttomuustyön 
toteutumista auto- sekä ravintola- ja cateringalan koulutusohjelmissa kuudessa 
ammatillisessa oppilaitoksessa eri puolilla Suomea.   
Tutkimuksessa hyödynnetään kolmenlaisia aineistoja: opiskelijoiden, henkilökunnan 
ja johdon edustajien haastatteluja, oppilaitoksissa tehtyä havainnointia ja 
oppilaitosten savuttomuutta koskevaa materiaalia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, 
että savuttomuustyön käytännöt ovat hyvin samanlaisia riippumatta oppilaitoksesta 
ja koulutusalasta.   
 
Kaikissa oppilaitoksissa ja molemmilla koulutusaloilla savuttomuustyö ilmeni 
samansuuntaisina toimintatapoina. Tupakkalaki ja järjestyssäännöt toimivat 
savuttomuuden edistämisen pohjana, ja kaikissa oppilaitoksissa henkilökunta sekä 
opiskelijat olivat niistä tietoisia. Työssäoppimispaikat näyttäytyivät harmaana 
alueena, josta puuttuivat selvät säännöt ja ohjeistukset.   
Oppilaitosten savuttomuustyö näkyi pääosin tupakkatuotteiden käytön kieltämisenä 
oppilaitosalueella ja opiskelijoiden ohjaamisena tupakoimaan oppilaitoksen alueen 
ulkopuolelle.   
 



 
 
 
 

Henkilökunnan yhtenäisen sitoutumisen ja yhteisten pelisääntöjen puuttuminen 
koettiin keskeisimpänä ongelmana. Vaikka puuttuminen kuului koko 
henkilökunnalle, se jäi usein muutamien aktiivisten henkilöiden vastuulle. Ristiriitaa 
savuttomuustyötä koskevan ohjeistuksen ja käytäntöjen välille tuotti se, että useissa 
oppilaitoksissa osa henkilökunnasta tupakoi samoilla paikoilla opiskelijoiden kanssa 
eikä henkilökunnan esimerkki vahvistanut savuttomuustyön päälinjoja. (Savupilvi 
portin yllä, 7, 2019)   
 
Tutkimuksen havainnot nostavat esiin viisi osa-aluetta, jotka edellyttävät erityistä 
huomiota savuttomuustyön vahvistamiseksi:  
 
 1) Työelämäyhteistyö kaipaa kipeästi nikotiinittomuutta edistävän ohjeistuksen 
selkiyttämistä. Työssäoppimispaikoista puuttuvat savuttomuutta koskevat 
ohjeistukset, jotka tukisivat oppilaitosten järjestyssääntöjä. Tämän vuoksi 
tavoitteeksi olisi hyvä asettaa savuttomuuden kirjaaminen oppilaitoksen ja 
työpaikan välisiin koulutussopimuksiin.   
 
2) Nuorten osallisuutta ja opiskelijakunnan roolia on edelleen varaa vahvistaa 
nikotiinittomuuden tukemiseksi. Opiskelijat kokivat omaehtoisen tekemisen ja 
nuorilta nuorille viestimisen mielekkäinä vaikuttamisen keinoina.   
 
3) Kieltojen ja sanktioiden ohella savuttomuustyöhön kaivattiin myönteisiä 
vaikuttamisen keinoja. Niiden suunnitteluun toivottiin ulkopuolisia resursseja, 
välineitä ja ideoita. Valmiit ja hyvin suunnitellut mallit sekä ohjeistetut 
toteuttamistavat toivotettiin tervetulleeksi.   
 
4) Savuttomuustyön vahvistamisessa korostettiin johtajien eli rehtoreiden ja 
koulutusalapäälliköiden roolia. Henkilökunta toivoi johdolta tukea sekä 
osallistumista. Rehtorit ja koulutusalapäälliköt puolestaan näkivät omaksi 
tehtäväkseen henkilökunnan sitouttamisen. Rehtorit ja koulutusalapäälliköt ovat 
siten keskiössä savuttomuuden edistämisessä.   
 
5) Henkilökunnan esimerkki on avainasemassa savuttomuustyön toteutumisessa. 
Savuttomissa oppilaitoksissa ja työpaikoilla henkilökunnan tupakointi vaarantaa 
savuttomuuden periaatteet. Savuttomuutta on korostettava rekrytointitilanteissa ja 
savuttomuus tulisi sisällyttää selkeästi työsopimuksiin.  
 
Kaikkiaan oppilaitoksia on tuettava henkilökunnan tupakointirajoitusten 
toteutumiseksi. Tutkimuksen tulosten valossa keskeistä on, että savuttomuustyö 



 
 
 
 

saadaan yhtäältä osaksi johtamista ja toisaalta osaksi opetussuunnitelmia. Näyttää 
siltä, että savuttomuustyön vakiinnuttaminen ja systematisoiminen edellyttävät 
toimia kolmella tasolla.   
 

Ensinnäkin henkilöstölle tarvitaan valmiita malleja työn toteuttamiseksi, ”ns. 
nikotiinittomuuskansioita”, jotka sisältävät valmiit materiaalit (julisteet, opasteet) 
sekä ohjeet työn toteuttamiseksi ja tapahtumien organisoimiseksi.  
 Toiseksi tarvitaan nikotiiniteeman integrointia osaksi henkilöstön työnkuvaa, eli 
teeman vahvempaa sisällyttämistä opetussuunnitelmiin, opetukseen ja 
ammatillisuuteen, jotta se leviää toimintaan eikä jää kirjallisten ohjeistusten 
asteelle. Savuttomuustyö on toteutuakseen tuotava oppilaitoksen rakenteisiin.  
 
Kaikille henkilökunnan jäsenille on oltava selvää, miten tupakkatuotteiden käyttöön 
puututaan, miten sääntörikkomuksissa toimitaan ja miten tupakkatuotteiden 
lopettamista tuetaan. Kolmanneksi nikotiinittomuuden vahvistamisessa tarvitaan 
johtajien tukea ja teeman integrointia johtamiskoulutukseen. Savuttomuustyön 
vahvistaminen edellyttää johdon roolin ja vastuun korostamista. Savuttomuustyön 
vahvistaminen edellyttää siten teeman integrointia johtamiseen, opetukseen, 
kasvatusvastuuseen ja laajempaan hyvinvointinäkökulmaan. Savuttomuustyön 
vahvistaminen edellyttää myös teeman nostamista jatkuvaksi osaksi oppilaitosarkea. 

 
Yksi tapa integroida savuttomuustyötä oppilaitoksen rakenteisiin on teeman 
sisällyttäminen lukuvuosirytmiin, esimerkiksi eri teemoja jäsentävän hyvinvoinnin 
vuosikellon avulla. Vuosikello pitää savuttomuusteeman toistuvasti esillä ja 
varmistaa, ettei se jää irralliseksi toiminnaksi (ks.Hyvinvoinnin vuosikello)  
Nuuskaa käyttää päivittäin ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista pojista kuusi 
prosenttia ja lukiolaispojista seitsemän prosenttia (1. ja 2. vuoden opiskelijoista). 
(Nuuska nuorten maailmassa, 9, 2013)   
 
Nuoret luulevat, että nuuska auttaa eroon tupakasta Nuuskakokeilujen syyt ovat 
samankaltaisia kuin syyt nuorten tupakointikokeilujenkin taustalla (esim. Salomäki & 
Tuisku 2009, 2011): Nuori haluaa kokeilla nuuskaa, koska monet kaveritkin koulussa, 
treeneissä ja vapaa-ajalla kokeilevat ja käyttävät sitä. Nuuska herättää 
mielenkiintoa, koska se on jotain uutta ja muodikasta, vielä ”kovempaa ja 
siistimpää” kuin tupakointi.   
Nuoret ovat myös kokeilunhaluisia ja uteliaita tietämään, miltä nuuska tuntuu ja 
miten se vaikuttaa. Lisäksi nuoria, erityisesti ammatillisessa oppilaitoksessa 
opiskelevia poikia, motivoi nuuskakokeiluihin halu lopettaa tai vähentää tupakointia. 
Nuoret siis luulevat, että nuuskan avulla he voisivat päästä eroon tupakoinnista. 
(Nuuska nuorten maailmassa, 12)   



 
 
 
 

 
Nuuska maksaa kaverilta ostettuna noin viisi euroa/kiekko. Ostomäärät vaihtelevat 
oman rahatilanteen ja nuuskan saatavuustilanteen mukaan yhdestä kiekosta 
useampaan torniin. Nuoret tietävät myös, että nuuskaa myydään tietyissä paikoissa 
”tiskin alta”. Näiden paikkojen hintaa pidetään kuitenkin liian kalliina, ja nuuskaa 
ostetaan mieluummin kavereilta. Itse tehty nuuska ei vaikuta olevan nuorten parissa 
suosittua. Nuuskaa käyttävistä julkisuuden henkilöistä esiin nousivat haastatteluissa 
muun muassa jääkiekkoilijasankarit ja muut urheilijatähdet kuten Kimi Räikkönen 
sekä Jare ja VilleGalle JVG-bändistä.  
 
Mielikuva nuuskaavasta nuoresta: rento, fiksu ja urheilullinen. Haastateltujen 
nuorten mielikuvat nuuskaavasta nuoresta ovat hyvin positiivisia: Hän harrastaa 
urheilua ja menestyy koulussa ihan hyvin. Hän on suosittu ja hänellä on laaja 
kaveripiiri. Hän on sosiaalinen ja huumorintajuinen ja avoin uusille asioille. 
Mielikuvien nuuskaava nuori on ”rento, fiksu ja urheilullinen”. Mielikuva 
nuuskaavasta nuoresta on erilainen, paljon positiivisempi, kuin mielikuva 
tupakoivasta nuoresta (esim. Salomäki & Tuisku 2011).   
 
Mielikuva tupakoivasta nuoresta on moniulotteisempi, ja siihen liittyy myös 
negatiivisia mielleyhtymiä esimerkiksi heikosta koulumenestyksestä, 
harrastamattomuudesta ja vähäisestä liikunnasta, liiallisesta päihteiden käytöstä, 
huonosta itsetunnosta ja piittaamattomuudesta omaa hyvinvointia kohtaan  
Nuuskan terveyshaittoja ei tunneta Haastatellut nuoret eivät olleet kovinkaan 
tietoisia nuuskan terveyshaitoista. Esille nousivat lähinnä haitat suun terveydelle 
(hampaille ja ikenille) ja syöpäriski (suusyöpä, haimasyöpä). Haitoista puhuttaessa 
nuorten välille syntyi haastatteluissa väittelyä.  
 
 Keskustelutilaisuuksissa nuoret kiistelivät ja pohtivat ääneen, aiheuttaako nuuska 
näitä haittoja todistetusti. Nuuskan käytön haittoja ei ollut juurikaan havaittu 
itsessä. Nuoret eivät myöskään tienneet, että kavereille tai tutuille aikuisille nuuskan 
käyttäjille olisi aiheutunut nuuskasta mitään haittoja. Nuuskan haitat eivät näy 
helposti ulospäin. Nuorilla ei siis ole todistettua faktatietoa eikä omakohtaista 
kokemusta nuuskan haitoista. Tästä johtuen nuuskan käyttö tuntuu heistä 
terveellisemmältä kuin tupakointi.  
  

Nuorten ehdotuksia nuuskan käytön vähentämiseksi  
 



 
 
 
 

Haastatteluissa kysyttiin nuorilta, miten heidän mielestään nuorten nuuskan käyttöä 
voitaisiin ehkäistä ja vähentää. Nuoret esittivät erilaisia nuuskan tuontia ja myyntiä 
rajoittavia sekä nuuskan hintaan vaikuttavia ja säädösten kiristämiseen liittyviä 
ehdotuksia. Lisäksi toivottiin lisää tietoa nuuskan haittavaikutuksista sekä selkeitä 
sääntöjä nuorten nuuskan käyttöön. Nuorten ehdotuksia olivat kouluissa 
tapahtuvan nuuskaamisen vähentämiseksi valistettavan enemmän nuuskaamisen 
vaaroista kouluissa, enemmän keskustelua haitoista, paremmat faktat ja 
tutkimukset, todistetaan todelliset haitat sekä kouluun tiukemmat säännöt nuuskan 
käytön suhteen ja vanhemmille tiedottamisen. (Nuuska nuorten maailmassa, 24, 
2013)   
 
Näistä nuorten ajatuksista on hyvä lähteä liikkeelle. Opiskeluhyvinvoinnin 
vuosikelloa ajatellen savuttomuuden ajatuksen ylläpitäminen on tärkeää koko 
toimintakauden ajan. Vuosikelloon voidaan sijoittaa sekä tiedottamista, haitoista 
tiedottamista sekä toimintaa savuttomuuden ylläpitämiseksi, myös työssäoppimisen 
ajalle. Nikotiinituotteiden käyttöön liittyy myös nuorten käsitys tavasta lievittää 
stressiä ja tähän tulisi varautua tarjoamaan muita vaihtoehtoja.  
 
 

TAI Ruiskadun kampus (Mikko Viitanen) 
 

Liikunnalliset ratkaisut 

 
Toisen asteen opiskelijoiden ajatuksia nikotiinittomuuteen kannustavasta, 
liikunnallisuutta edistävästä oppimisympäristöstä. Työryhmässä esiin tulleita 
ajatuksia. 
 
Omalta osaltani minun oli tarkoitus kartoittaa erilaisia liikunnallisia ratkaisuja liittyen 

tulevaisuuden nikotiiniton kampus – suunnitelmaan. Hankeryhmän omissa 

keskusteluissa nousivat esiin erilaiset opiskelijoita aktivoivat ratkaisut. Tänä päivänä 

niihin liittyvät esimerkiksi erilaiset pelikonsoleihin kytketyt liikunnallisuutta lisäävät 

välineet. Kun uusi kampus vuosikymmenen lopulla valmistuu, näitä ratkaisuja on 

varmasti tarjolla vielä paljon enemmän.  

 

Liikunnalla on kuvattu olevan monia myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja 

oppimiseen. Opiskelijoiden suhtautuminen liikkumiseen on nähty yleisesti varsin 

myönteisenä, ja 75 % toisen asteen opiskelijoista haluaisi liikkua nykyistä enemmän 



 
 
 
 

(Siekkinen ym. 2021.) Naiset ovat pitäneet miehiä yleisemmin mielekkäinä erilaisia 

keinoja, joilla voidaan lisätä fyysistä aktiivisuutta opiskelupäivään, kuten istumisen 

vähentämistä oppitunneilla, taukoliikuntaa, vaihtoehtoisia tapoja istua ja 

personoitua liikuntaneuvontaa. Ammatillisessa koulutuksessa on osaamisaloja, 

joissa on selvästi enemmän joko miehiä tai naisia opiskelijoina.  

Näillä aloilla liikkumisen edistämisessä on tärkeää ottaa huomioon opiskelijoiden 

omat mielipiteet, jotta keinot vastaisivat nuorten miesten ja naisten toiveita ja 

tarpeita. Samalla on kuitenkin ymmärrettävä, että yksilöt tulkitsevat liikunnan 

yksilöllisesti ja monimuotoisesti. Tämän vuoksi myös erilaisissa liikunta-aktiivisuutta 

ja liikkumista lisäävissä toimissa tulisi huomioida nuorten erilaiset liikuntamotiivit 

(Siekkinen ym. 2021).  

Kostamon ym. (2017) mukaan osalla nuorista liikuntaan liittyvät myönteiset 

kokemukset jaksamiseen, terveyteen ja hyvään oloon ovat tärkeitä motiiveja. 

Liikunnassa kannattaisikin heidän tutkimuksensa mukaan painottaa rentoutumista, 

arjesta irti pääsemistä ja parempaa jaksamista. Nämä seikat painottuivat myös 

opiskelijoiden omissa kirjallisissa vastauksissa ja luokassa käydyissä keskusteluissa.  

 

ANKKURI hankkeeseen liittyvistä asioista keskusteltiin useilla oppitunneilla ja 

keskustelun sisällöt/opiskelijoiden toiveet olivat hyvin samankaltaiset riippumatta 

opiskelijoiden iästä, sukupuolesta tai siitä, miten pitkään hän oli oppilaitoksessa 

opiskellut. Monet toivoivat pääsääntöisesti samoja asioita, jotka tulevat seuraavissa 

teksteissä esiin. Keskusteluissa korostui viihtyvyyden merkitys ratkaisevan oloisella 

tavalla. Oppilaitoksen tulisi olla avara, miellyttävillä väreillä sisustettu ja tarjolla tulisi 

olla riittävästi mahdollisuuksia rentoutumiseen välituntisin tai hyppytunneilla. 

Biljardia, pöytätennistä ja vastaavia aktiviteetteja. Monet toivovat myös riittävästi 

toimivia työpisteitä, jossa voisi omia keskeneräisiä töitään edistää. Nykyään edellä 

mainittuja on aivan liian vähän, ja opiskelijoiden mukaan ne kannustavat ”huonoille 

tavoille”   

Jotta asian tarkastelu ei jäisi pelkän keskustelun tasolle, toteutin opiskelijaryhmien 

keskuudessa kyselyn yksinkertaista Padlet - seinää apuna käyttäen. Opettaja lähetti 

opiskelijoille lyhyen ja selkeän tehtävänannon ja linkin Padlet seinälle. Seinälle voi 

kirjoittaa omia ajatuksiaan nimettömänä.  

Opiskelijat toivat esiin liikunnallisten ratkaisujen lisäksi runsaasti ajatuksiaan liittyen 

nikotiinituotteiden käytön vähentämiseen yleisellä tasolla. Ne ryhmät, joita opettaja 



 
 
 
 

lähestyi kyselyn tiimoilta kurssin jo päätyttyä, vastasivat valitettavan niukasti. Tästä 

johtuen vastaajien määrä jäi melko vähäiseksi.  

Vastauksia saatiin Padlet seinälle yhteensä 18kpl.  

 

Alla vastaukset koottuna ja kirjoitettuna siten, kun opiskelijat ovat ne kirjoittaneet.  

• Liikunta enemmän 

• Voisi kertoa enemmän tupakan, nuuskan ja vapen haitoista opiskelijoille sekä 

auttaa niitä, jotka oikeasti haluisi riippuvuudesta pois:) 

• Vähennetään muovin käyttöä 

• Lisää tietoa tupakoinnin ja nikotiinin haitallisista vaikutuksista 

• Tarjoa lisää vaihtoehtoisia aktiviteetteja ja virkistystoimintaa. 

• Kertomuksia sekä omia kokemuksia nikotiini tuotteiden pois jättämisestä sekä 

vertaistukea siihen.  

• Minun mielestäni hyvä koulun ympäristö kun aina ulkona ja sisällä 

huolehti nuori opiskelija ja auttaa  heillä rauhallinen paikka täynnä erilainen 

harrastuksia ja pelejä siten lapset ei tule tylsää ei aina käyttää puhelemista ja 

tupakointia.  

• Hyvä kaverit 

• Tietoa nikotiinin haitoista ja vaikutuksista 

 

• Maidan koulun on moni activiteet, mutta ymparisto kaveri ja ystavat on niin 

tarkeä 

• Usein opiskelijat tai ainakin nuoret haluaavat jutella päihteiden käytöstä, niin 

olisi hyvää antaa opiskelijan/nuoren esittää kysymyksiä ja jutella aiheesta. Eli 

voidaan puhua päihteiden käytöstä tunneilla. 

• Minun mielestäni, että koulu antaa nuorille enemmän tietoa ja myös 

kannustaa miten ensin vähentää? ei heti lopettaa on vaikea. Nuorille kertoa 

mitä vaikuttaa hänen tuleivaisuus? 

• Enemmän tarkistamista ulkona ja huomioiden pihalle ja sisalle. 

• Enemmän virikkeitä ulkona ja sisällä esim: biljardipöytää, pingispöytää nuorille 

sopivaa aktiviteettejä. 



 
 
 
 

• Minun mielestäni koulussa pitäisi lisätä leikkiä eli biljardia, jalkapalloa, ja 

enemmän telkkaria, koska nuoret ei ajattele paljon alkoholia ja mm.. tule 

vähemmän. 

• Laatuaikaa tai jutella ystävien kanssa kahvilassa 

• Ei olisi niin paljon hyppytunteja ja jos semmoisia olisi niin olisi hyvää, että olisi 

jotain aktiviteetti niiden aikana. Esim. Olisi joku opettaja, joka vaikka pitäisi 

jonkun leffa tuokion tai jotain mielenkiintoista mitä opiskeljat haluisivat tehdä 

 

TAI Aninkainen (Jenni Numme) 

Luovatila 

Luovuus lisää hyvinvointia 

Luovilla harrastuksilla on terveydelle suuri merkitys. Tutkimusten mukaan ne voivat 

esimerkiksi poistaa jännitystä ja stressiä tai vähentää riskiä dementian ja 

masennuksen syntyyn. (Akuutti 2019) 
 

Tutkimusten mukaan luovien lajien harrastaminen edistää terveyttä siinä missä 

liikuntakin. Maailman terveysjärjestön (WHO) raportti 2019 vahvistaa, että taiteesta 

voi olla apua myös monien sairauksien hoidossa. WHO raportin suomalainen 

vertaisarvioitsija Liisa Laitinen Turun ammattikorkeakoulusta toteaa, että 

tutkimusten mukaan taideosallistumisella, niin taiteen tekemisellä kuin kokemisella, 

on monenlaisia fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä terveyttä 

edistäviä ja tukevia vaikutuksia. (Akuutti 2019) 

 

Tohtorikoulutettava Eeva Siljamäki Taideyliopistosta toteaa, että luova harrastus 

mahdollistaa arjesta irrottautumisen, se virkistää ja ylläpitää kognitiivisia ja 

sosiaalisia kykyjä. Samalla se tukee ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja 

elinikäistä oppimista. (Akuutti 2019.) 

Huhtinen-Hildenin ja Isolan mukaan luovuuden mahdollisuudet ja taide eri 

muodoissaan pitäisi ottaa rohkeammin osaksi sosiaali-, terveys-, opetus- ja 

kasvatusalojen käytäntöjä. Tämä tuo uusia ulottuvuuksia hyvinvoinnin 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-eng.pdf


 
 
 
 

vahvistamiseen, terveyden edistämiseen sekä oppimisen tukemiseen. (Huhtinen-

Hilden, L. & Isola, A-M. 2020.)  

Useissa tutkimuksessa on osoitettu, että luovuuden merkitys ihmisille mm. lisää 

turvallisuuden tunnetta, toimii puskurina vastoinkäymisissä ja auttaa ottamaan 

käyttöön potentiaaliamme. Luovuus voi olla taiteisiin liittyvän toiminnan lisäksi 

myös muunlaista kokeilemista, mielen leikkiä tai ilmaisua. Luova tila arjen 

realiteettien keskelle voi löytyä monenlaisista paikoista tai tekemisistä. (Huhtinen-

Hilden, L. & Isola, A-M. 2020.) 

Itse kukin voimme arjessamme, työssämme ja vuorovaikutustilanteissamme 

hyödyntää mielikuvittelun, musiikin, äänen, käsillä tekemisen, kuvien, tarinan, 

liikkeen, luonnon ja leikin taikavoimaa. Jokainen ihminen on erilainen ja siksi myös 

merkityksellisiin luovuuden kokemuksiin, ja itsensä ilmaisemiseen liittyvät tarpeet 

ovat erilaisia. Kaikilla ihmisillä on kuitenkin olemassa mielen vapautta ja luovuutta 

tarvitseva puoli. Sitä voidaan ravita arkisella luovuudella, joka on osana kohtaamisia. 

(Huhtinen-Hilden, L & Isola, A-M. 2020.) 

Luovuus kuuluu jokaisen elämään. Kaikilla on oikeus heille merkityksellisiin 

kokemuksiin ja niiden jakamiseen yhdessä muiden kanssa. Vaikutukset lisäävät 

hyvinvointia monin tavoin: yhdessä laulaminen kietoo turvallisuuteen, kuvan 

tekeminen tuo oman kokemuksen näkyvämmäksi ja siitä kertomisen helpommaksi. 

Tieto velvoittaa pohtimaan toimivia reittejä luovaan arkeen. Kun teemme 

yhteistyötä moniammatillisesti, löydämme uusia ratkaisuja, joilla voi olla 

kauaskantoisia seurauksia.  Elämässä pienestä luovuudesta voi seurata isoja asioita: 

ihminen kokee osallisuutta, valtautuu ja ryhtyy ajamaan asioitaan, puolustamaan 

oikeuksiaan sekä huolehtimaan ympäristöstään.  

Lisäksi uutta Taito-kampusta ja opiskelijoitamme, tulevaisuuden työntekijöitämme 

ajatellen Luovuuden tutkimus- ja kehitystalo Yellow Methodin perustajaosakas 

Pauliina Valpas toteaa, että Luovuus on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä 

työelämätaidoista, joka on yhteydessä sekä organisaatioiden että ihmisten 

menestykseen. Luovuus luo hyvinvointia. 



 
 
 
 

Luova tila houkuttelee opiskelijat viihtymään  

Esteettisyys, säädeltävyys ja ergonomiset elementit ovat kalustamisen kolme 

näkökulmaa, jotka parhaimmillaan lisäävät luovuutta tai huonosti toteutettuna 

laskevat sitä. Yleensä ensivaikutelma työtilasta on visuaalinen. Hyvä tunnelma ja 

värit luovat kannustavan ja esteettisen ympäristön. (Vehkala, R. 2013.) Kun taas 

esimerkiksi hälyisyys, keskeytykset, häikäisy ja monet muut tilaan ja ihmisten 

fyysiseen sijoitteluun liittyvät tekijät ovat yhteydessä ympäristön stressaavuuteen. 

(Tukiainen 2010, 53.) 

Tukiaisen (2010) mukaan kokeilemisen arvoisia ominaisuuksia, elementtejä tai 

tilarakenteita luovuutta tukevissa työympäristöissä voisivat olla muun muassa: 

avaruus ja avoimuus, suora yhteys luontoon, luonnonvalon määrän optimointi, 

mahdollisuus liikkeeseen ja liikkumiseen, säilytystila inspiroiville esineille ja 

tavaroille, laaja pinta, johon voidaan visualisoida se, mitä ollaan tekemässä, välitilat, 

joihin voi vetäytyä ajattelemaan, oma keittiö ja mahdollisuus yhteiseen 

ruokapöytään tai ruokailuun. (Tukiainen 2010, 59.) 

Kirjassaan Tukiainen (2010, 102–105) selvittää yhtä luovan työskentely-ympäristön 

tilakonseptia, joka mahdollistaa monenlaista työskentelyä ja toimintaa. Seuraavassa 

poimintoja kirjasta.  

Dream it -tila: Uneksimis- ja kuvittelutilassa olisi unenomainen, vaimennettu 

äänimaailma. Materiaalit olisivat pehmeitä ja miellyttäviä koskettaa. Huopaa, karvaa 

ja untuvaa. Keinuva liike olisi hyvä jollain tapaa saada tilaan, ja esimerkiksi katosta 

riippuva pallotuoli tai moderni keinutuoli voisivat olla hyviä vaihtoehtoja.  

Post it / Audit it -tila: Koko seinän kattavalle kankaalle tulisi voida heijastaa yhtä 

aikaa useita eri tietokoneilta projisoitavia kuvanlähteitä. Magneettimaalilla 

maalatulle seinälle voisi laittaa esille ideointilappusia. Istuimet epämuodolliset. 

Share it -tila: Jakamisen kulttuuria pitäisi voida harjoittaa myös luovuutta edistävissä 

erilaisissa epävirallisissa tiloissa, kuten keittiössä ja löhönurkissa. Näissä tiloissa 

hiljainen tieto vaihtaa omistajaa, ja ajatuksia jaetaan.  



 
 
 
 

Walk it -tila: Jonkinlainen mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen luovuutta 

edistävässä tilassa tulee olla. Luodaan mahdollisuus ryhmätyöskentelyn tuotosten 

näytteille asettamiseen. Paljon seinätilaa, jolle voisi koota tapaamisen seurauksena 

syntyneet yhteiset ajatukset kaikkien nähtäviksi.  

Start up -yrityksen tilaratkaisuksi Tukiainen (2010, 105) ehdottaa kotikonseptia, 

jossa toiminnot keskittyvät tupakeittiö-ajatuksen ympärille: yhdistetty keittiö ja 

oleskelutila, jossa tehtäisiin töitä rennosti yhdessä ollen ja jutellen. 

Opiskelijoiden (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) mielestä viihtyisä ja luova unelmien 

työskentelytila on muun muassa avara, valoisa, siisti, selkeä ja rauhallinen. Unelmien 

työtilalta halutaan valoisuutta, tilavuutta ja rauhallisuutta. Myös modernius, 

toimivat ja hyvät laitteet sekä miellyttävät pöydät ja tuolit mainittiin useamman 

kerran. Lisäksi unelmien työtilalta toivottiin pehmeitä penkkejä ja sohvia, 

viherkasveja sekä ikkunoita, joista avautuvat hyvät maisemat. Virvokkeiden 

saatavuus kuului myös monen unelmien työtilaan. (Vehkala 2013, 23.)  
 

TAITO-kampuksen luova tila 

Tila on monipuolisessa käytössä koulupäivän aikana ja koulupäivän jälkeen (esim. 

erilaiset järjestöt ja yhdistykset). Luovassa tilassa on mukavannäköinen ilme, kauniit 

ja sopivat värit, hyvä sisäilma, rentotunnelma. Tärkeää on myös, että perusjärjestys 

säilyy monesta tilojen käyttäjästä huolimatta.  

Luovatila kutsuu mukaansa kokemaan elämyksiä ja luomaan itse. Luovaan tilaan voi 

tulla ryhmän, kaverin kanssa tai yksin. Luovassa tilassa on helppo olla oma itsensä, 

kokeilla ja toimia. Luova tila antaa opiskelijoille onnistumisen kokemuksia. 

Luovassa tilassa viihdytään, siellä on monenlaista mieltä virkistävää tekemistä: 

Musiikkia 

voi kuunnella musiikkia, tehdä musiikkia, soittaa esim. kitaraa tai pianoa, laulaa 

karaokea, koulun bändin harjoittelutila tmv.  

Tanssia ja teatteria 



 
 
 
 

tanssin harrastajat tanssivat, pitävät näytöksiä, opettavat muita opiskelijoita, 

välitunnilla voi katsella tanssin opetusvideota ja opetella eri tansseja, 

improvisaatioteatteri  

• kädentaitoja 

• erilaisia askartelumateriaaleja, värikyniä, vesivärejä, sakset, pahvia, lankaa, 

värityskirjoja 

• kirjoja 

• minikirjasto; voi kuunnella tai lukea kirjoja, pelejä, katsoa liikkuvaa kuvaa 

• kuvallista ilmaisua  

• opiskelijoiden, ja opettajien oma taide- valokuva- tai käsityönäyttely 

• virtuaaliympäristöä 

 

• istumiseen ”ilmapatjoja”, keinutuoleja, katosta riippuvia erilaisia ”tuoleja” 

• seinä ideointiin (post it laput) 

• pyyhittävä taulu / seinä, johon voi kirjoittaa omia ajatuksia, piirtää 

• erilaisia vääristeleviä peilejä (vrt. Linnanmäen Vekkula nauru-/peilitalo) 

• ”tupakeittiö” viihtyisä kodin keittiönurkkaus, rakennettu kelopuusta, seinissä 

ikkunareiät + verhot. Nurkkauksessa mm. mikro, kahvinkeitin   

• inspiroivat värit 

 

Tiimimme palavereissa tuotiin myös esille seuraavia asioita, joita voisi kampuksen 

suunnittelussa huomioida. Jossain tilassa / tiloissa voisi olla:  

• luonnon ääniä, linnun laulua, meren kohinaa, suihkulähde 

• viherkasveja  

• kulttuurien kohtaaminen; maailmankartta, johon merkitään vaihto-

opiskelijoiden ja TAIn opiskelijoiden kotimaat  

• kuntosalinurkkaus tai kuntopyöriä (esim. opiskeluun) ks. 

kuva 

• eri korkuisia, säädettäviä tuoleja, säädettäviä pöytiä 

• puisto”fiilistä” sisälle 

• kesällä ruokailu terassilla 



 
 
 
 

• tukipalvelut keskitetysti yhdessä paikassa 

• muraaleja 

• luokille ja käytäville nimet esim. kielten luokat pääkaupunkien nimillä 

• kiipeilyrata /-seinä 

• luonnonvalon maksimointi 

• rukoushuone / hiljainen huone / rentoutushuone / joogahuone / 

mindfullnesshuone 

• riittävästi roskiksia 

• amfiteatteri 

• puhelimessa sovellus, jolla voi lainata esim. pelejä, askartelumateriaaleja, 

soittimia. Tavarat pysyisivät tallessa ja järjestyksessä paremmin.  

• kännykän latauspisteitä riittävästi 

• lukollisia säilytyslokeroita 
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