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_______________________________________________________________________________ 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Tampereen alueen koulujen henkilöstön ja tarkemmin 
ottaen oppilashuoltoryhmissä toimivien työntekijöiden käsityksiä oppilashuollosta ja 
moniammatillisesta yhteistyöstä. Tutkimuksessa mielenkiinto kohdistui siihen, mitkä asiat nähdään 
oppilashuoltoa edistävinä ja mitkä sitä vaikeuttavina tekijöinä, sekä siihen millaisia vaikutuksia 
oppilashuoltotyöllä nähdään olevan. Tämän lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia miten 
aineisto noudattelee Koskelan tutkimustuloksena muodostamaa oppilashuollon typologiaa eli 
mallia oppilashuollon kentästä.  

Tutkimuksen aineistona on käytetty Tampereen alueelta kerätyn Koulun turvallisuus -
aineiston vapaapalauteosiota kahdesta eri kysymyksestä. Avoimeen kysymykseen oppilashuollosta 
vastasi 133 oppilashuoltoryhmän jäsentä ja kysymykseen moniammatillisuudesta 138 
oppilashuoltoryhmän jäsentä. Aineisto on kerätty Tampereen alueelta keväällä 2011 
perusopetuksen tilaajan ja tuottajan toimeksiannosta.  
 Tutkimuksen analyysiosio tehtiin hermeneuttis-fenomenologisen perinteen mukaisesti 
teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Taustateoriana tutkimuksessa käytettiin Koskelan 
väitöskirjassaan saamia tuloksia ja erityisesti hänen kehittämäänsä typologiaa eli kokonaismallia 
oppilashuollon kentästä. Käytännössä typologiaa käytettiin alustana, johon yksittäiset aineiston 
osat sijoitettiin ja samalla havainnoitiin, miten aineisto sopii typologiaan. Nelikenttäjakoon 
sijoituksen jälkeen, tutkittiin jokaisen kentän sisällä olevia yksilövastauksia muodostaen niistä 
ryhmiä vastauksissa käsiteltyjen teemojen perusteella. Näistä alaluokista ja niistä muodostuneista 
kategorioista muodostui lopulta moniammatillisen oppilashuollon kokonaiskuva, jonka pohjalta 
vastattiin asetettuihin tutkimuskysymyksiin.    
 Tutkimustuloksina havaittiin moniammatillisen oppilashuollon olevan oppilaan kasvua 
tukeva, oppilaan etu ja oppilaan hyvinvointia edistävä toimintatapa. Vaikka moniammatillisen 
oppilashuollon pääkohteena on oppilas, yhteisön kiinnostuksen ollessa vahvasti 
oppilashuoltotyössä, sen vaikutukset heijastuvat myös opettajan tekemään työhön. Opettajan 
saadessa moniammatillisen oppilashuoltoryhmän tukea ja apua haastavien oppilaiden kanssa, 
koetaan sen olevan opettajan taakkaa keventävää, opettajan omaa työtä tukevaa, voimavara sekä 
työssä jaksamista lisäävä tekijä. 
 Ongelmat yhteistyössä näyttäytyivät erityisesti resurssien ja tiedonkulun ongelmina. 
Oppilashuollollisten toimintojen ja henkilöstön tulisi olla kiinteässä yhteydessä koulun muuhun 
arkeen.  Koulun tasolla olisikin tärkeää huolehtia moniammatillisen oppilashuoltotyölle luotavista 
rakenteista. Vastaajat kaipasivat kouluihin myös enemmän moniammatillisen 
oppilashuollontyöntekijöitä. Tiedonkulun ongelmat ilmenivät vastauksissa vastavuoroisen 
tiedonvälityksessä hankaluuksina. Tiedonkulun kuvailtiin kulkevan opettajalta 
oppilashuoltoryhmälle, mutta toisinpäin sen ei koettu toimivan. Tiedonkulun ongelma voidaan 
nähdä syntyvän siitä syystä, että eri oppilashuoltoryhmän ammattilaisia velvoittavat eri lait. Tähän 
ongelmaan on pyritty vaikuttamaan vuonna 2010 uudistetussa perusopetuslaissa, jossa 
oppilashuollollista tiedonkulkua ja salassapitosäädöksiä selkeytetään.   

Toimivaa yhteistyötä, vastavuoroisuutta ja informaation saamista pohdittiin tutkimuksessa 
myös sosiaalisen pääoman näkökulmasta. Käsitteen avulla pystyttiin analysoimaan vastauksissa 
nousseita epäkohtia sekä toimivan yhteistyön perustaa.  
Avainsanat: moniammatillisuus, oppilashuolto, sosiaalinen pääoma 
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1 JOHDANTO 

Koulun tehtäväksi nähdään laaja-alainen kasvatus- ja opetustyö. Tähän työhön kuuluu olennaisesti 

myös oppilashuoltotyö, josta määrätään laissa, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ja 

kunnan tai kaupungin opetussuunnitelman perusteissa. Oppilashuoltotyön päämääränä on lapsen ja 

nuoren hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilaan etu on toimiva ja tehokas moniammatillinen 

oppilashuoltotyö. Koska jokainen lapsi ja nuori on velvoitettu käymään koulua, voidaan koulussa 

tehtävällä hyvinvointityöllä nähdä olevan suuri merkitys lapsen ja nuoren elämään. Tämä työ, ja 

erityisesti toimiva oppilashuoltotyö, voi osaltaan olla vaikuttamassa syrjäytymisen ehkäisyyn. 

Kuitenkin on tapauksia, joissa oppilashuoltotyön ei nähdä syystä tai toisesta yltäneen sille 

asetettuun tavoitteeseen. Tästä syystä onkin tärkeää tutkia millaisista rakenteista oppilashuolto 

koostuu, mitä se vaatii toimiakseen ja millaisia vaikutuksia sillä nähdään olevan.  

Perusopetuslain (2003, 29§ ja 2010, 30§) mukaan oppilaalla on oikeus saada opetusta 

riittävin tukitoimin turvallisessa oppimisympäristössä, jossa häntä suojellaan väkivallalta, 

kiusaamiselta ja häirinnältä. Lakiin kuuluvat turvallisen oppimisympäristön perusedellytykset, 

fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi kuuluvat oppilashuollon piiriin (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2003, 24). Oikeuskansleri Jaakko Jonka (Oikeuskanslerinviraston 

tiedote 2, 2012) toteaa, että ”Oppilashuolto ei edelleenkään toteudu riittävästi ja yhdenvertaisuuden 

edellyttämällä tavalla.” Oppilashuollon kenttä on laaja ja monisävyinen johtuen sen 

moniammatillisista toimintatavoista. Laki määrää oppilashuollosta, mutta kunnilla on oikeus 

tarkentaa ja päättää sen yksityiskohtaisemmin sen toteutuksesta.  

Oppilashuolto on lainsäädännölliseltä kannalta asiaa katsoen ilmiönä varsin nuori. Vaikka 

sen historia yltääkin aina 1800-luvun jälkipuoliskolle, oppivelvollisuutta edeltäneeseen 

kansakouluun ja kehitystä on tapahtunut sieltä lähtien, vasta elokuussa 2003 voimaan tulleen 

perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muutokset määrittelevät 

oppilashuollon lainsäädännön tasolla ensimmäisen kerran. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.) 

Vaikka Koskelan (2009, 32) mukaan jo 1990-luvulla alkanut keskustelu lasten ja nuorten 

pahoinvoinnista ja syrjäytymisen ehkäisemisestä johtikin edellä mainittujen lakien muutoksiin, ei 

lasten ja nuorison pahoinvointi julkisessa keskustelussa ole hävinnyt minnekään, vaan jopa 
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lisääntynyt. Nykyään oppilashuollon tärkeys tiedostetaan ja tunnustetaan yleisesti. Tutkimusta siitä 

on silti edelleen verrattain vähän. 

Tutkimuksen tekee ajankohtaiseksi myös kesäkuussa 2010 uudistunut lainsäädäntö. Sosiaali- 

ja terveysministeriön (2006) selvityksen mukaan laissa oli tulkintaongelmia ja epäselvyyksiä, jotka 

koskivat lähinnä tietosuojasäännöksiä ja niiden soveltamista, sekä toiminnan ohjaamisen 

koordinoimista ja valvontaa. Lain muutoksella pyritään muun muassa helpottamaan eri 

hallintokuntien alla toimivien ammattilaisten viestintää oppilaan oppilashuollollisissa asioissa. 

Tutkimusaineistona käytetty kysely toteutettiin alkuvuodesta 2010 ja lainsäädäntö uudistettiin 

saman vuoden kesäkuussa. Uusi laki ei siis ollut vielä voimassa kun vastaukset kerättiin. Voidaan 

silti olettaa, että lainsäädännön uudistuminen on ollut jo ennen sen lainvoimaisuutta tiedossa ja 

oppilashuoltoryhmän ammattilaiset ovat olleet siitä tietoisia. Laki on siis saattanut jossain määrin 

vaikuttaa tutkimusmateriaalin vastauksiin. Joka tapauksessa oppilashuoltoon vaikuttavia päätöksiä 

tehtäessä, ruohonjuuritason tieto työn toteutumisesta on ensiarvoisen tärkeää. Juuri tähän 

näkökulmaan tutkimus pyrkii tarttumaan kuvaamalla käytännön työn tekijöiden kuvauksia, 

puutteita ja onnistumisia omassa työssään. 

Tutkimuksen ilmiönä on moniammatillinen oppilashuoltotyö, jota pyritään kartoittamaan ja 

käsitteellistämään kuvaamalla oppilashuollon kenttää, moniammatillisuutta ja niille asetettuja 

vaatimuksia sekä päämääriä. Päämääränä tällä on luoda pohja tutkittavalle asialle.   

  Tarkastelun lähtökohtana moniammatilliseen oppilashuoltotyöhön ovat ammattihenkilöstön 

näkemykset tästä työstä. Ammattihenkilöillä tutkimuksen tapauksessa tarkoitetaan rehtoria, 

luokanopettajaa, aineenopettajaa, erityisluokanopettajaa, erityisopettajaa, kuraattoria, psykologia ja 

apulaisrehtoria. Huomattavaa on, että oppilashuollon henkilöstöstä terveydenhoitaja ja lääkäri 

puuttuvat aineiston vastaajista kokonaan ja myös se, että suurin osa vastanneista on luokan- tai 

aineenopettajia. Terveydenhoitajan ja lääkärin osallistuminen kuitenkin mainitaan muiden tahojen 

osalta useasti. 

Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on testata Koskelan (2009) oppilashuollon kentästä 

laatimaa typologiaa. Koskela (2009, 239) itse toteaa, että hänen muodostamaansa oppilashuollon 

viitekehystä tulisi testata lisää uusilla tutkimuksilla, koska hänen tutkimuksensa tulokset ovat aika- 

ja paikkasidonnaisia. Hirsjärven ym. (2009, 231) mukaan tutkimustuloksia voidaan pitää 

luotettavina silloin jos kaksi tutkijaa päätyy samaan tulokseen. Tutkimus nojaa vahvasti Koskelan 

käsityksiin oppilashuollosta, koska analyysin yläluokat ovat suoraan Koskelan typologian 

mukaisia. Näin tutkimuksessa on ikään kuin yhtenä tutkimustehtävänä sen oman luotettavuuden 

tutkiminen, koska vertailua toiseen teoriaan tehdään jatkuvasti ja aineistoa sovelletaan siihen. 
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Muut tutkimustehtävät muodostuvat moniammatillisen oppilashuoltoryhmän jäsenten 

näkemysten ympärille. Tutkimuksessa selvitetään, minkälainen kokonaiskuva oppilashuoltotyöstä 

muodostuu vastausten perusteella ja miten vastaajat kuvaavat oppilashuollon toiminnan merkitystä 

oppilashuollon vaikuttavuutta ja niitä asioita, jotka nähdään oppilashuoltoa edistävinä ja 

vaikeuttavina tekijöinä.   

Tutkimus noudattelee hermeneuttis-fenomenologista tutkimusperinnettä. Sen kohteena on 

ihmisen suhde omaan elämäntodellisuuteensa, jota jäsennetään kokemusten kautta. Nämä 

kokemukset, jotka muotoutuvat merkitysten pohjalta, taas ilmentävät yksilön suhteita toisia 

ihmisiä ja kulttuuria kohtaan. (Laine 2007, 29 & 31.) Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tietyn 

ihmisryhmän, tässä tapauksessa moniammatillisen oppilashuoltoryhmän, merkitysmaailmaa ja 

toimintakulttuuria. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen perusteiden mukaan tutkimus, eivätkä näin ollen 

tutkimustulokset, ole sellaisenaan yleistettävissä eivätkä siirrettävissä toiseen aikaan tai paikkaan 

kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Kääntäen, tutkimuksen jokainen yksittäinen aineiston 

raakavastaus, eli yksittäisen vastaajan yksi vastaus, voidaan nähdä merkittävänä ja tärkeänä 

mielipiteenä, vaikka se eroaisi yleisestä linjasta. Tutkimus siis pohjaa ihmiskäsitykseen, jossa 

jokainen ihminen näkemyksineen ja omine merkityksineen tutkittavasta asiasta, on ainutkertainen 

tajunnallinen yksilö (vrt. Rauhala 1999; Varto, 1992, 30). 

 Tutkimuksen analyysimenetelmää valittaessa, sisällönanalyysi osoittautui tutkimuksen 

kannalta parhaaksi ratkaisuksi. Tarkemmin sanottuna analyysiin käytettiin teorialähtöistä 

sisällönanalyysiä. Analyysirunko muodostettiin Koskelan (2009) oppilashuollon typologian 

perusteella, jonka mukaiseen nelikenttään raakavastaukset jaoteltiin. Yläluokat muodostuivat siis 

suoraan Koskelan nelikentän neljän eri oppilashuollon alueen mukaisesti ja alaluokat näihin 

jaetuista raakavastauksista yhteneväisyyksien mukaan. 

Tutkijoina esiolettamuksemme tutkimusaihetta kohtaan olivat suhteellisen vähäiset. 

Moniammatillinen oppilashuolto oli tuttu vain etäisesti ja lähinnä termin tasolla. Kokemuksia sen 

toiminnasta käytännössä ei ollut tai ne olivat melko pintapuolisia ja yksittäisiä. Oppilashuolto 

vaikutti sinänsä tärkeältä osalta koulun toimintaa, mutta sen merkityksestä kouluyhteisön arjessa ei 

ollut suurempaa käsitystä. Tiedostimme oppilashuollon olevan moniammatillisuutensa ja 

monimuotoisuutensa takia haastava tutkimuskohde. Koska vastaajat edustavat eri ammattikuntia, 

voidaan olettaa, että heidän näkemyksensä oppilashuollosta painottavat eri asioita. 

Tutkimusaineistomme ollessa suhteellisen laaja, oletettavaa on, että moniammatillisesta 

oppilashuoltotyöstä löytyy niin positiivisia, kuin negatiivisiakin kokemuksia.  
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Näistä lähtökohdista tutkimusta oli sinänsä haastavaa lähteä toteuttamaan. Aihe ei herättänyt 

suuria tunteita, jotka saattaisivat vaikuttaa objektiiviseen suhtautumiseen tutkimukseen. Toisaalta 

varsinkin tutkimuksen alkuvaihetta hidasti esitiedon puute ja tarve perehtyä aiheeseen 

perinpohjaisesti.  

 Tutkimus aloitettiin keväällä 2011. Koska ennakkotiedot olivat vähäiset, kartoitettiin ensin 

tutkimuksen teoreettista viitekehystä etsimällä oppilashuollosta tehtyjä muita tutkimuksia. Tämän 

lisäksi avattiin oppilashuoltoon liittyvää käsitteistöä sekä oppilashuoltoryhmän toimintaan liittyviä 

toimintamalleja. Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty Tampereen alueella osana Koulun 

turvallisuus -kyselyä keväällä 2010.   

 Teoriaan tutustumisen jälkeen siirryttiin analyysivaiheeseen. Tutkimuksessa käytettiin 

aineiston analyysikeinona teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Analyysivaihetta ohjasi Koskelan 

tutkimuksestaan johtama oppilashuollon kokonaismalli. Oppilashuollon typologian nelikenttään 

sijoitettiin aineiston vastaukset, joista tämän jälkeen muodostettiin alaluokkia vastauksia 

yhdistävien tekijöiden perusteella. Lopuksi analyysistä saadut tulokset tiivistettiin johtopäätöksiä 

varten.  
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2 OPPILASHUOLTO 

2.1 Taustaa oppilashuollosta 

Jotta voisimme ymmärtää mitä oppilashuolto käytännössä on nykypäivänä, meidän on tunnettava 

sen historiaa. Miten oppilashuolto sellaisena, jona sen tänä päivänä ymmärrämme, on muotoutunut 

ja miten tähän on päädytty? Oppilashuollon historia yltää 1800-luvun jälkipuoliskolle, jo 

oppivelvollisuutta edeltävään kansakouluun, vaikka se kehittyikin varhaismuodoista nykyiseen 

laajuuteensa vasta toisen maailmansodan jälkeen. Oppilashuolto on aikojen saatossa toiminut myös 

koululaitoksen ulkopuolella itsenäisempänä organisaationa. Sen historia liittyykin olennaisesti myös 

suomalaisen hyvinvointivaltion koulutus-, sosiaali- ja terveydenhuoltosektoreiden muotoutumiseen. 

(Jauhiainen 2001, 67; Ikonen & Virtanen 2003, 283.) 

Jauhiaisen (2001, 68) mukaan oppilashuollon kehityksen kaudet voidaan jakaa kolmeen: 

nälkä- ja tautipolitiikan kausi, rakentamisen kausi ja psykososiaalinen kausi. Kansakoulun 

perustamisen ja yleistymisen aikaan, 1800-luvun lopulla, elettiin ensimmäistä kautta. Valtaosa 

väestöstä asui maalla ja eli äärimmäisessä köyhyydessä, jossa alhainen ravintotaso, epähygieenisyys 

ja kulkutaudit olivat arkipäivää. Näissä olosuhteissa ensimmäisten oppilashuollon työmuotojen 

tehtäväksi muodostui välttämättömimpien koulutuksen fyysis-materiaalisten esteiden poistaminen 

esimerkiksi oppilasasuntolan ja kouluruokailun keinoin. (Jauhiainen 2001, 68–69; Helsingin 

kaupungin opetusvirasto 2003, 5; kts. Koskela 2009, 30–31)  

  Itsenäistymisen ajan neljänä ensimmäisenä vuosikymmenenä luotiin suomalaisen 

hyvinvointivaltion perusta niin sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin myös koulutuksessa. 

Koulutuksen osalta merkittäviä uudistuksia olivat oppivelvollisuuden säätäminen ja kansakoulun 

laajentaminen koko ikäluokkaa koskevaksi. Oppilashuollon kehityslinjat myötäilivät myös vahvasti 

suomalaisen hyvinvointivaltion syntyä. Tuona aikana kouluterveydenhuolto laajeni ja monipuolistui 

ja psykososiaalisen oppilashuollon alkeismuoto kehittyi. Merkittävä uudistus 

kouluterveydenhoidossa oli myös Mannerheimin johtama uuden ammattikunnan, 

terveydenhoitajien, tuominen kouluun, mitä ennen oli koululääkäritoiminta jo yleistynyt. 

(Jauhiainen 2001, 71.) 



 10

Psykososiaalisen oppilashuollon juuret nousevat älykkyydenmittaustesteistä Ranskasta. Binet 

ja Simon julkaisivat 1905 testistön, jota myöhemmin alettiin käyttää Suomessa ja 1910-luvun 

jälkipuoliskolla sitä tiedetään kokeillun Tampereella ja Vaasassa. 1930-luvulla älykkyysmittaukset 

alkoivat yleistyä suuremmissa kaupungeissa ja koululääkärin tai apukoulunopettajan tekemän testin 

perusteella siirrot apukouluihin lisääntyivät. Varsinaisesti koulupsykologinen työ sai alkunsa 1930-

luvulla Helsingissä aloitetusta koulupsykiatrisesta toiminnasta, joka muotoutui myöhemmin 

kasvatusneuvolaksi. Tuolloin koulupsykologista työtä hallitsi koulupoikkeavuuden diagnosointi. 

50-luvulla kasvatusneuvolapsykologien työvälineistöä tulivat älykkyysmittareiden rinnalle 

täydentämään persoonallisuustesti ja koulukypsyystutkimukset. (Jauhiainen 2001, 72–73.) 

Toisen maailmansodan jälkeen Jauhiaisen (2001, 74) mukaan viimeisteltiin suomalainen 

hyvinvointivaltio. Sitä seuranneet vuosikymmenet olivat vauhdikkaan kasvun ja laajenemisen aikaa 

kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Hyvinvointivaltion suuriin reformeihin kuului myös peruskoulu-

uudistus, joka vaikutti merkittävästi myös oppilashuollon kehittymiseen. Kuusikymmentäluku oli 

yksi kulminaatiopiste oppilashuollon historiassa. Silloin fyysis-materiaalisen huollon muodot 

vakiinnuttivat itsensä oppilashuollon ”peruspalveluiksi”. Kuusikymmentäluvulla oppilashuoltoa 

suunnitelleet työryhmät alkoivat myös käsitellä psykososiaalisen oppilashuollon järjestämistä ja 

varsinainen kouluorganisaation psykologitoiminta aloitettiinkin kuusikymmentäluvun puolivälissä. 

(Jauhiainen 2001, 75.) 

Vuonna 1966 perustettiin Helsinkiin ja Kotkaan maan ensimmäiset kansakoulun kuraattorin 

virat. Seitsemänkymmentäluvun alussa oppilashuoltoa vuosiksi eteenpäin suunnitellut 

oppilashuoltokomitea halusi parantaa oppilaitosten omavaraisuutta psykososiaalisen huollon osalta 

ja ehdotti, että jokaiselle peruskoulun yläasteelle tulisi perustaa päätoiminen koulupsykologin tai 

-kuraattorin virka. Komitean mietinnön jälkeen kehitys alkoi näkyä hitaasti. 1980-luvulla 

koulupsykologi- ja kuraattoritoiminta alkoi sitten lisääntyä kiihtyvällä tahdilla niin, että 1990-luvun 

alussa maamme kouluissa oli yli 100 psykologin virkaa ja runsaat 200 kuraattorin virkaa. Määrä ei 

kuitenkaan vastannut vielä komitean asettamaa tavoitetta ja ongelmana oli myös virkojen 

keskittyminen Etelä-Suomeen. Oppilashuoltokomitea asetti psykologien ja kuraattoreiden työlle 

uudet haastavat tavoitteet, joiden mukaan ongelmia diagnosoivasta ja korjaavasta yksilökeskeisestä 

suhtautumisesta olisi siirryttävä koko kouluyhteisöön suuntautuvaan ennaltaehkäisevään työhön. 

Muutos koski kuitenkin niin olennaista osaa ammattiryhmien työstä, että se osoittautui vaikeaksi 

toteuttaa ja koulukohtaiset vaihtelut muutoksen työnkuvan uudistamisessa olivatkin suuria. 

(Jauhiainen 2001, 75–76.) 

 Vuonna 1972 alkanut peruskoulu-uudistus ja kaikkien oppilaiden ulottaminen saman 

koulujärjestelmän piiriin synnytti huolen siitä, miten erilaisin edellytyksin varustetut oppilaat 
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selviytyisivät samoista tavoitteista. Oppilashuolto syntyi tukijärjestelmäksi auttamaan oppilaita 

oppimisvaikeuksissa ja muissa oppimista estävissä ongelmissa. Peruskouluun siirryttäessä alkoi 

syntyä varsinaisia oppilashuoltoryhmiä. Oppilashuolto sai myös psykososiaalisen luonteen ja se 

nähtiin koulutuksellista tasa-arvoa lisäävänä ja ylläpitävänä toimintana. (Helsingin kaupungin 

opetusvirasto 2003, 5.) 

Koskelan (2009, 32) mukaan lainsäädännössä ja uuden peruskoulun arjessa muutokset jäivät 

varsin vähälle huomiolle taloudellisista syistä. Myöskään Peruskoulun opetussuunnitelman 

perusteissa 1985 ei oppilashuoltoa mainittu sisällysluettelossa, vaikka luokanvalvojille annettiinkin 

mahdollisuus käsitellä oppilaiden rikkomuksia oppilashuoltoryhmän kanssa. Koskela (2009, 32) 

jatkaa vielä, että vuonna 1994 seuraavassakaan opetussuunnitelman uudistuksessa oppilashuolto ei 

saanut omaa määrittelyään. 1990-luvulla alkoi keskustelu lasten ja nuorison pahoinvoinnin 

lisääntymisestä ja tarpeesta ehkäistä syrjäytymistä. Tämä johti laajaan selvitystyöhön, joka lopulta 

johtikin viimeisimpään opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen 2004. (Koskela 2009, 32). 

Jo elokuussa 2003 voimaan tulleen perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta 

annetun lain muutokset määrittelevät oppilashuollon lainsäädännön tasolla ensimmäisen kerran 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006). 

Oppilashuolto ja oppilashuoltoryhmien koulutus järjestäytyivät vähitellen kukin oman 

alueensa tarpeita parhaiten vastaavalla tavalla. Työssä pyrittiin paneutumaan oppilaan 

kokonaistilanteeseen tunnistamalla oppimisvaikeuksia aiempaa paremmin hyödyntämällä 

neuropsykologista tietoa ja paneutumalla lapsen eri kehitysvaiheisiin. 1990-luvulla laman jälkeen 

huomattiin tarve työmuotojen kehittämiselle. Moniammatillisuus alkoi lisääntymään 

oppilashuoltotyössä ja vanhempia alettiin ottaa enemmän mukaan yhteiseen pohdintaan 

2.2 Oppilashuollon lainsäädäntö 

 
Perusopetuksen lainsäädäntöä on uudistettu kesäkuussa 2010. Oppilashuollon osalta lainsäädäntö 

on ollut voimassa vuodesta 2003.  Tätäkin ennen kouluissa on ollut oppilashuoltoa, mutta ei lain 

velvoittamana. Koska oppilashuolto on moniammatillista, säädetään siitä perusopetuslain lisäksi 

myös kansanterveyslaissa sekä lastensuojelulaissa.  

Perusopetuksen lainsäädännön mukaan oppilashuoltoon kuuluu opetussuunnitelman 

mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palveluita. Näitä palveluita ovat kouluterveydenhuolto 

sekä koulunkäynnin tukeminen. Oppilashuoltotyötä tulee lain mukaan toteuttaa yhteistyössä 

oppilaan sekä hänen huoltajansa kanssa. Yksittäisen oppilaan asioita käsiteltäessä käsittelyyn voivat 
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osallistua vain ne, joiden tehtäviin asia välittömästi kuuluu. Oppilaalta tai huoltajalta saadulla 

erityisellä luvalla käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. (perusopetuslaki 31 a §) 

Terveydenhuoltolaissa (2010/1326) kunnan tehtäväksi määrätään kouluterveydenhuollon 

palvelujen järjestäminen. Tähän luetaan kuuluvaksi muun muassa terveydellisten olojen valvonta, 

oppilaiden ja opiskelijoiden terveyden seuranta ja kasvatustyön tukeminen. (Terveydenhuoltolaki 

2010/1326, § 16.) Laissa todetaan kouluterveydenhuollon olevan osa perusopetuslain mukaisia 

oppilashuoltopalveluja.  

Lastensuojelulaissa kunnan tehtäväksi määrätään koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita. 

Palveluilla pyritään tukemaan ja ohjaamaan koulunkäyntiä sekä ehkäisemään ja poistamaan 

sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia. Näidenkin palveluiden tulee edistää kodin ja koulun välistä 

yhteistyötä sekä sen kehittämistä. (lastensuojelulaki 2007/417, § 9.) Vaikka oppilashuollosta ei ole 

ollut ennen vuotta 2003 virallista lain säädäntöä, antoivat jo vuoden 1990 lastensuojelulain 

säädökset koulupsykologeille ja kuraattoreille mahdollisuuden osallistua kouluyhteisön toimintaan, 

kasvatukseen ja opetukseen sekä niiden suunnitteluun ja kehittämiseen. (Sosiaali- ja 

terveysministeriön selvitys 2006, 25)  

Ennen vuoden 2010 lainsäädännön uudistamista laissa oli Sosiaali- ja terveysministeriön 

(2006) selvityksen mukaan tulkintaongelmia ja epäselvyyttä. Nämä ongelmat koskivat esimerkiksi 

tietosuojasäännöksiä ja niiden soveltamista, sekä toiminnan ohjaamisen koordinoimista ja 

valvontaa. Oppilashuollon järjestämisen ja toteuttamisen käytäntöjen epäyhtenäisyys oli Sosiaali- ja 

terveysministeriön selvityksen mukaan synnyttänyt kuntien välille eroja, jolloin oppilaiden 

yhdenvertaisuus oppilashuollon saamiseen heikentyi. (2006, 55.) Uudistetussa perusopetuslaissa 

(2010) määrätään salassapitovelvollisuudesta oppilashuoltotyössä seuraavasti:  

Oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on oikeus saada toisiltaan ja 
luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja tämän lain mukaisesta 
opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen 
asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot”(perusopetuslaki 
2010, 40§). 

Kyseisellä lailla pyritään helpottamaan eri hallintokuntien alla toimivien ammattilaisten välistä 

viestintää oppilaan oppilashuollollisissa asioissa. Kuitenkin harkintavalta siitä, mikä on 

välttämätöntä jää opetuksen järjestäjälle ja tietojen luovuttajalle. Tietojensaantioikeudesta on myös 

säädetty uudistetussa laissa. Sen mukaan 

”Opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 
maksutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja 
terveydenhuollon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon 
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palvelujen tuottajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä.”(perusopetuslaki 
2010, 41 §). 

 

Tämäkin oikeus jättää tiedon luovuttajalle harkintavallan siitä, mikä on välttämätöntä. Vaikka lain 

mukaan viranomaiset voivat luovuttaa oppilashuollollisia tietoja huoltajan estämättä, lähtökohtana 

on aina kuitenkin kodin ja koulun yhteistyö oppilashuoltotyössä. Perusopetuslain pykälässä 31a 

todetaan, että oppilashuoltoa toteutetaan yhdessä huoltajan kanssa, samoin myös perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa todetaan, että huoltajaa on aina kuultava yksittäistä oppilasta koskevassa 

asiassa (perusopetuslaki 2010, 31a §; Perusopetuksen opetussuunnitelma 2004, 24.) 

2.3 Oppilashuollon toiminta 

Oppilashuollon käsitteeseen liittyy monia eri puolia ja erilaisia näkemyksiä. Yleisesti 

oppilashuollollisten tehtävien tehtävät koulussa nähdään kuuluvan kaikille kouluyhteisön 

ammattilaiselle (vrt. Koskela 2009, 72; Honkala & Suomala 2009, 9)Oppilashuollon tavoitteena 

nähdään olevan yhteistyö, joka johtaa yksilötasolla oppilaan osallisuuteen, osallistavaan 

huolenpitoon ja keskinäiseen välittämiseen. Yleisellä tasolla hyvin toimiva oppilashuolto edistää 

sosiaalista integraatiota kouluyhteisössä sekä rakentaa sosiaalista pääomaa. (Koskela 2009, 72.) 

Koskela (2009, 20) määrittelee peruskoulun merkityksen laajemmaksi kuin vain opetuksen 

ja oppimisen arvoon. Hän näkee, että peruskoululla on huomattava rooli yhteiskunnallisena 

hyvinvoinnin tuottajana ja yhteisenä kasvuympäristönä.  Oppilashuollon päämääränä voidaan nähdä 

pyrkimys vaikuttaa yhteiskunnassa havaittuihin uhkatekijöihin sekä toisaalta myös kouluyhteisön 

hyvinvoinnin vahvistaminen. (2009, 20.)  

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2004, 24) määritetään oppilashuoltoon kuuluvaksi 

lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuoltoon kuuluu sekä yksilöllinen että yhteisöllinen tuki. 

Oppilashuollon tavoitteena ovat terveen ja turvallisen oppimis- ja kouluympäristön luominen, 

mielenterveyden suojaaminen, syrjäytymisen ehkäisy sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin 

edistäminen. Pyrkimyksenä ovat lapsen ja nuoren oppimisen, tasapainoisen kasvun ja kehityksen 

edistäminen, muiden koulunkäyntiin liittyvien ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen ja 

lieventäminen sekä poistaminen mahdollisimman varhain. (Perusopetuksen opetussuunnitelma 

2004, 24) 

Opetuksen ja oppilashuollon suhteen tulisi olla niin tiivis, ettei selkeitä toiminnan rajoja olisi 

erotettavissa. Ehyeen kokonaisuuteen pääsemiseksi on opetus, erityisopetus ja oppilashuollon 
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yhteistyö suunniteltava ja toteutettava sekä arvioitava yhteistyössä. Yhteistyön piiriin kuuluvat 

myös oppilas ja hänen vanhempansa. Näin toimien ennalta ehkäiseminen ja varhainen puuttuminen 

tulevat mahdollisiksi. (Honkanen & Suomala 2009, 42.) 

 Oppilashuolto sisältää opetussuunnitelman mukaisen oppilashuollon, oppilashuollon palvelut 

eli, kansanterveyslaissa määrätyn kouluterveydenhuollon sekä lastensuojelulaissa määritellyn 

kasvatuksen tukemisen. 

”Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä 
oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan hyvässä 
yhteistyössä kotien kanssa. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien 
oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa tulee kuulla lasta tai nuorta ja 
huoltajaa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja 
heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja 
salassapitoa koskevat säädökset.” (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2004, 24). 

Perusopetuksen opetussuunnitelma määrittelee kuitenkin vain opetustoimen oppilashuollolliset 

tavoitteet, minkä vuoksi siinä ei ole säädetty moniammatillisen oppilashuoltoryhmän toiminnasta. 

Opetussuunnitelman perusteissa todetaan kuitenkin, että ”oppilashuoltoa voidaan koordinoida ja 

kehittää moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä” (perusopetuksen opetussuunnitelman 2004, 

24).  

Laissa määrätään oppilashuollosta (perusopetuslaki 2010, 31a §), lakisääteistä velvoitetta 

oppilashuoltoryhmälle ei kuitenkaan ole. Kunnat voivat kuitenkin velvoittaa alueensa kouluille 

myös kouluissa toimivan oppilashuoltoryhmän. Näin on Tampereella, jossa kaupungin 

opetussuunnitelmassa on määrätty, että oppilashuoltoryhmän tulee kokoontua säännöllisesti. 

Tampereen kaupungin opetussuunnitelmassa määritellään myös, että oppilashuoltoryhmä on 

rehtorin tai hänen valtuuttamansa henkilön säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa, kokoon 

kutsuma. Ryhmän jäsenet ovat kaupungin opetussuunnitelman mukaan ”rehtori, tai hänen 

valtuuttamansa henkilö, erityisopettaja(t), terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja (yläasteella) sekä 

käsiteltävän asian mukaan oppilaan opettaja ja mahdollisuuksien mukaan koulupsykologi tai 

koulukuraattori ja koululääkäri” (Tampereen kaupungin opetussuunnitelman 2004, 25).  

Oppilashuoltoryhmän tehtäväksi nähdään koulun oppilashuollon toteuttamisen koordinointi 

(Helsingin kaupungin Opetusvirasto 2003, 11). Koordinoinnin lisäksi oppilashuoltoryhmän 

tehtäväksi käsitetään vaikeuksien ennaltaehkäiseminen, moniammatillinen ote ja tuen antaminen 

koko kouluyhteisölle (Tilus 2004, 153).  

Oppilashuoltotyössä eniten toiminnallisia vaikeuksia aiheuttaa moniammatillisuus, joka on 

monihallintokuntaista. Koskelan (2009) mukaan oppilashuoltoryhmän jäsenet edustavat usein 

monia eri hallintokuntia. Näin ollen heidän toimintaa ohjaava organisaatio, lainsäädäntö ja 
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tavoitteisto ovat erilaisia. Yhteisen esimiehen puuttuminen hajauttaa päätöksenteon henkilöille, 

jotka eivät välttämättä tee keskinäistä yhteistyötä. (Koskela 2009, 60–61.) 

Laaksonen ja Wiegand (1990) ovat tarkastelleet oppilashuoltoa systeemiteoreettisesta 

näkemyksestä käsin. He toteavat oppilashuoltoryhmän olevan yksi koulun osasysteemi, jolla on 

itsenäisiä koko koulusysteemin tavoitteiden suuntaisia tehtäviä. (1990, 61). Yhteiset tavoitteet 

oppilashuoltoryhmän sekä koulun muiden toimijoiden välillä edesauttavat koulun kehittymistä 

(1990, 64). Laaksosen ja Wiegandin ajatus on, että siirryttäessä yksilöön kohdistuvista 

toimenpiteistä vuorovaikutustilanteisiin oppilashuolto kehittyy systeemiseksi toimijaksi. 

Systeemisessä ajattelussa ristiriitojen ratkaisu kasvattaa yhteisöä, toisin kuin ns. perinteisessä 

ajattelutavassa, jossa ristiriitoja ei saisi olla ja yksilöt, jotka aiheuttavat niitä, tulisi poistaa 

häiritsemästä. ”Tärkein ero perinteisen ja systeemisen ajattelumallin käyttämisessä 

oppilashuollollisen työn viitekehyksenä on se, että systeemisessä ajattelumallissa vaikuttamisen 

kohde on vuorovaikutussuhde eikä poikkeava yksilö tai yhteisö”.(Laaksonen & Wiegand 1990, 70.)  

 Naukkarinen (1999, 51) käyttää oppivan koulun käsitettä kuvatessaan kuinka systeemisen 

ajattelun kautta ongelmia ja niiden syntyä voidaan käsitellä aivan uudella tavalla. Naukkarinen 

lainaa Milanon mallia, jonka on alun perin lähtöisin perheterapiasta. Milanon mallissa Naukkarisen 

mukaan koulun ongelmanratkaisun painopiste siirtyy yksilön syyllistämisestä ja muuttamisesta 

kouluyhteisössä vallitseviin vuorovaikutuksen pelisääntöihin. Systeemisessä työskentelyssä 

pyritään kaikkien asianosaisten näkökulmat ottamaan esille tasavertaisina. (1999, 50–51.) 

Koskela (1999)on avannut brittiläisessä koulukulttuurissa käytettävää termiä pastoral care 

Hamblinin (1979) ajatusten pohjalta. Käsitteellä tarkoitetaan toimintaa, jolla ohjataan oppilaan 

käyttäytymistä ja moraalia. Yhtenä toimintatapana käytössä on pastoral-team toimintaa, joka on 

perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä sekä tarvittaessa myös moniammatillista tukea. Edellä 

mainituissa asioissa voidaan nähdä yhtäläisyyksiä suomalaiseen oppilashuoltoon ja sen 

moniammatillista tukea tarjoavaan toimintaan. Suomalaisessakin oppilashuollossa lähtökohtana 

ovat oppilaan kaikinpuolinen paras ja yhteistyö vanhempien kanssa.  

McGuiness (1998) lainaa Dawsin käsitystä siitä, että oppilaan mielenterveys on jokaisen 

opettajan asia. Tähän hän lisää, että jokaiselle opetuksen ammattilaiselle kuuluu ohjaajan taitoja, 

jotka eivät ole vain valinnainen lisävaruste vaan oleellinen osa ammattitaitoa. McGuiness toteaa, 

että ilman ohjauksellista taitoa opettaja haavoittaa oppilaidensa oppimista. Kaiken tämän hän pohjaa 

ajatukselle, että ihmisiin vaikuttaa, hyvänä tai pahana, toisen ihmisen läsnä- tai poissaolo. (1998, 

18.)  

 Ohjaajan taidoiksi Mcguiness kuvaa perus kuuntelu- ja läsnäolontaidon. Hän toteaa, ettei aina 

tarvitse tietää tarkalleen, miten auttaa jotakin oppilasta, vaan riittää, että on paikalla, tukee ja luo 
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tuomitsematonta sekä ystävällistä ilmapiiriä. (1998,19) Ylipäätään McGuinessin brittiläistä 

(oppilaan)ohjausta voi osittain verrata myös suomalaiseen oppilashuoltoon. Perusperiaatteet ovat 

jokseenkin samat: opettaja on ammatillisesti tietyllä lailla vaikuttamassa ja osittain vastuussakin 

oppilaidensa mielenterveydestä, oppilaan persoonan, itsetunnon ja itsearvioinnin kehittymisestä, 

mutta vielä kaikkein eniten siitä, että oppilas kokee olevansa merkityksellinen. Perusopetuksen 

opetussuunnitelmassa oppilashuollon päämääräksi on kirjattu oppilaan psyykkisen, fyysisen ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin edesauttaminen. (vrt. McGuiness 1998, 24; perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004, 24) Vertailu kansainvälisesti on kuitenkin hankalaa, koska 

kuten Koskela (2009) toteaa, oppilashuollon toimintatavat ja käsitteistö ovat yhteiskuntasidonnaista 

ja koulutusjärjestelmät eroavat toisistaan (23).  

2.4 Oppilashuollon henkilöstö 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 todetaan, että oppilashuolto kuuluu kaikille 

kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 20). 

2.4.1 Rehtori 

Moniammatillisen oppilashuoltoryhmän johtamiseen vaaditaan johtamiskykyä, näkemystä ja 

toimivaltuuksia. Lähtökohtana oppilashuoltotyössä onkin, että sen johtamisesta vastaa aina rehtori. 

Rehtorin läsnäolo edistää opetussuunnitelman tavoitteisiin pääsemistä ja hän voi toimivallallaan 

parantaa toimintojen koordinointia ja osaltaan vaikuttaa siihen, että kokoukset pidetään 

säännöllisesti ja ne dokumentoidaan asiaan kuuluvasti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 46.) 

 Hyvin johdettu moniammatillinen oppilashuoltoryhmä pystyy ratkaisemaan vaikeitakin 

haasteita. Parhaimmillaan moniammatillinen oppilashuoltoryhmä on yksi keskeisimmistä koulun 

päivittäiseen toimintaan vaikuttavista ryhmistä. Kiusaaminen, väkivaltainen toiminta, häirintä, 

tupakointi ja päihteiden käyttö sekä erilaiset tapaturmat ja onnettomuudet ovat tilanteita, joissa 

oppilashuoltoryhmän on toimittava nopeasti. Rehtorin on huolehdittava, että näitä tilanteita varten 

on laadittu opetussuunnitelman perusteissa vaaditut ohjeet varotoimenpiteistä ja suunnitelmista. 

Rehtorin poissa ollessa apulaisrehtori on koulun johtaja, joten myös hänen on oltava riittävästi 

perillä oppilashuoltoryhmän toiminnasta, ettei asioiden käsittely viivästy tietojen puuttumisen takia. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 46). 
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2.4.2 Opettaja 

Opettajan rooli osana oppilashuoltoa on kasvanut viime vuosien aikoina merkittävästi koulun 

muuttuessa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä huomioon ottavammaksi. Opetuksen ja 

oppilashuollon nähdään olevan niin kiinteästi yhteydessä toisiinsa, ettei selkeitä toiminnan rajoja 

ole eroteltavissa.  (Honkanen & Suomala, 2009, 42). Opettaja on keskeinen oppilashuollon toimija, 

jolla voi olla suuri vaikutus oppilashuollollisissa asioissa, jos hän on tiiviissä yhteydessä oppilaiden 

vanhempiin ja toimii aktiivisesti yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Opettajalla on 

oikeus ja velvollisuus osallistua oppilashuoltoryhmän toimintaan, vaikka läsnäolo kokouksissa ei 

olekaan aina pakollista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 47–49). Kun ryhmässä käsitellään 

opettajan oman luokan asioita, hänen läsnäolonsa on suotavaa, koska opettajalla on yleensä läheisin 

suhde oppilaaseen ja hän on olennainen osa kokonaistilannetta hahmotettaessa.  

Peruskoulun yläluokilla opiskellaan aineenopettajien opetuksella. Oppilailla on oma 

luokanvalvoja. Yleensä luokanvalvoja opettaa omaa luokkaansa tietyssä aineessa, mutta mahdollista 

on, että luokanvalvoja ei opeta joitain oppilaitaan ollenkaan. Tämän voidaan nähdä vaikeuttavan 

oppilashuoltotyötä, jos luokanvalvoja ei ole tekemisissä oppilaidensa kanssa muuten kuin 

viikoittaisessa luokanvalvojahetkessä. Silloin ei välttämättä ole niin, että luokanvalvojaopettajalla 

olisi läheisin suhde oppilaaseen tai tietoa hänen kokonaistilanteestaan. Tampereen kaupungin 

opetussuunnitelmassa ei erikseen eritellä luokanvalvojan oppilashuollollisia tehtäviä. Yleisesti 

mainitaan oppilashuollon kuuluvan kaikkien koulussa toimivien aikuisten tehtäväksi. (Tampereen 

kaupungin opetussuunnitelma 2004, 25.) 

 Opetussuunnitelmassa on säädetty oppilashuoltoon liittyviksi tehtäviksi oppimisen esteiden, 

oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, 

lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain (Opetussuunnitelman perusteet 2004, 24). 

Opettaja on päivittäin oppilaiden kanssa toimivana henkilönä paras taho tunnistamaan ja 

myöhemmin myös lieventämään näitä ongelmia. Opettajan edellytetäänkin yhdessä muiden 

toimijoiden kanssa vastaavan oppilashuollossa juuri näihin seikkoihin. Opettajan ja koulun 

oppilashuolto ei kuitenkaan toimi jos yhteistyötahot eivät tee omaa osuuttaan. Perheen tilanne 

saattaa olla myös sellainen, etteivät koulun tarjoamat oppilashuollolliset toimenpiteet yksin riitä, 

minkä vuoksi kouluyhteisön olisikin rakennettava jo valmiiksi varhaisen puuttumisen malleja 

muiden yhteistyötahojen kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 47.) 

 Opettaja on oppilaan kanssa päivittäin toimivana usein myös paras henkilö laatimaan 

henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman, HOJKS:n. Opettaja on myös 

luontaisin henkilö seuraamaan suunnitelman toteutumista ja siitä aiheutuvia onnistumisia tai 
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ongelmia ja raportoimaan niistä oppilashuollon henkilöstölle. Kodin osuus on jo lähtökohtaisesti 

oleellisin suunnitelman ja kasvatustyön onnistumisessa. Opettajan rooli on luoda luottamuksellinen 

suhde kotiin ja myös muihin sidosryhmiin. Hänen on myös tunnettava eri osapuolten tietojen 

saantiin ja salassapitoon liittyvät säädökset. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 47–48.) 

 Tiivistettynä, peruskoulun opettajan rooli oppilashuollon kokonaisuudessa on merkittävä, niin 

havainnoijana, suunnittelijana, valvojana, puuttujana, raportoijana kuin toimeenpanijanakin. Yksin 

opettaja ei oppilashuollossa kykene onnistumaan, mutta sidosryhmien ja moniammatillisen 

oppilashuoltoryhmän kanssa yhdessä jokaiselle oppivelvolliselle pystytään parhaimmillaan 

takaamaan otolliset olosuhteet suorittaa peruskoulu hyvin. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 48.) 

2.4.3 Koulupsykologi 

”Oppilashuoltopalveluita ovat kansanterveyslain määrittelemät 
kouluterveydenhoitajan ja koululääkärinpalvelut sekä lastensuojelulain 
määrittelemät koulukuraattorin ja koulupsykologinpalvelut. 
Oppilashuoltopalvelut on tarkoitettu koko ikäluokalle. Ennaltaehkäisevällä työllä 
kouluyhteisössä ehkäistään oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ja 
syrjäytymistä.” (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 22.) 

 

Koulupsykologin työ vaatii erittäin laaja-alaista osaamista. Koulupsykologilta vaaditaan oman 

alansa tuntemuksen lisäksi muun muassa, koululainsäädännön, koulujärjestelmän, opetustyön, 

monikulttuurisuuden sekä kunnan sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmän tuntemista sekä toimivia 

yhteistyöverkostoja tutkimus- ja hoitopalvelujen kanssa. Työn tavoitteena on oppimis- ja 

sopeutumisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja oppilaan kehitystason ja yksilöllisten valmiuksien 

huomioon ottamisen varmistaminen opetuksessa sekä edellytysten luominen oppilaan 

monipuoliselle kasvulle ja kehitykselle. Tavoitteena on myös parantaa niin oppilaiden kuin 

kouluyhteisönkin psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja mielenterveyttä. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2006, 23.) 

 Koulupsykologin työtä voidaan hyvin kuvata prosessina, joka alkaa asianosaisten 

neuvottelulla. Ennen psykologin tapaamista on kuitenkin saatava lupa oppilaan huoltajalta. Mukana 

voivat psykologin ja oppilaan lisäksi olla oppilaan vanhemmat ja opettaja. Neuvotteluissa 

kartoitetaan oppilaan tilannetta ja pohditaan erilaisia ratkaisumalleja. Perusopetuksessa 

yhteydenotot liittyvät usein oppilaan psyykkiseen tai sosiaaliseen kehitykseen, oppimiseen, oman 

elämän ja perheen kriisitilanteeseen, ryhmässä toimimiseen tai koulunkäyntiin ja 

opetusjärjestelyihin. Myös opetushenkilöstöllä on mahdollisuus psykologin konsultaatioon, jonka 
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avulla he voivat paremmin havainnoida oppilaidensa oireita, mikä taas mahdollistaa varhaisen 

puuttumisen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 23.) Koulupsykologi arvioi keskustelun 

lisäksi oppilasta havainnoimalla erilaisia vuorovaikutustilanteita ja tarvittaessa myös psykologisilla 

menetelmillä. Tutkimuksia käytetään oppimisvalmiuksien ja -vaikeuksien sekä tunne-elämän ja 

sosiaalisten suhteiden kartoittamiseen. Joskus oppilas ja jopa koko perhe voidaan ohjata saamaan 

tukea myös koulun ulkopuolisilta tahoilta tai jatkotutkimuksiin. Koulupsykologin työhön kuuluu 

myös hoitoon pääsyä odottavan tukeminen, lausuntojen antaminen sekä oppimiseen, opiskeluun ja 

elämään motivointi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 23.) 

 Moniammatillisen oppilashuoltoryhmän toimintaan koulupsykologi osallistuu psykologisen 

tiedon asiantuntijana konsultoimalla sen muita jäseniä niin yksilöpsykologisissa kuin ryhmän, 

luokan tai koulun kehittämishaasteisiin tai kriisitilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. 

Koulupsykologin tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat koulukuraattori, terveydenhoitaja, lääkäri, 

opinto-ohjaaja ja erityisopettaja. Koulupsykologin tehtäviin kuuluu myös henkilökohtaisen 

opetuksen järjestämistä koskevien suunnitelmien (HOJKS) laadinnassa konsultoiminen ja siihen 

osallistuminen yhdessä vanhempien, opettajien, erityisopetuksen ja muiden asiantuntijoiden kanssa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 24.) 

 Tärkeää koulupsykologin työn määrittelyssä olisi, että se ymmärrettäisiin koko 

kouluyhteisölle suunnattuna ennalta ehkäisevänä toimintana, joka onnistuessaan vähentää korjaavan 

työn tarvetta. Usein työhön kohdistuvat korjaamiseen ja yksilöpainotteiseen kliiniseen työhön 

painottuvat odotukset kuitenkin johtavat päinvastaiseen suuntaan. Viime vuosina koulupsykologin 

työhön on tuonut lisäpaineita myös lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin pääsemisen vaikeus 

koko maassa. Tätä tarvetta joudutaan kompensoimaan kouluissa yhä useammin keskusteluapuna 

oppilaille ja jatkuvana lapsen ja perheen voimavarojen arviointina. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2006, 24–25.) 

2.4.4 Koulukuraattori 

Koulukuraattorien työ on kouluissa tehtävää sosiaalityötä. Työ on osa kunnan lastensuojelutyötä, 

jonka tarkoituksena on muun muassa kasvatuksen tukeminen. Koulun sosiaalityötä tekee 

sosiaalihuollon ammattilainen ohjaamalla, neuvomalla ja selvittämällä sosiaalisia ongelmia. Työn 

tavoite kohdistuu oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin, myönteiseen kokonaiskehitykseen ja 

koulunkäynnin tukemiseen. Työtehtävät sisältävät asiakastyötä, opetussuunnitelman mukaista 

oppilashuoltotyötä, verkostotyötä sekä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Työssään 

koulukuraattori pyrkii tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti oppilaan koulunkäyntitilannetta tai muuta 
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elämäntilannetta huomioiden yksilön, perheen ja koulun tilanteet. Tällöin keskiössä ovat arjen 

sujuminen, toimintakyky sekä vuorovaikutussuhteet. Tällä kaikella pyritään riskitekijöiden 

kartoittamiseen sekä kehityksen esteiden tunnistamiseen.  (Sosiaali- ja terveysministeriön mietintö 

2006, 26.) 

 Koulukuraattorin työ koostuu asiakastyöstä sekä opetussuunnitelmassa määrätystä 

oppilashuoltotyöstä, sen suunnittelusta ja kehittämisestä. Päivittäisessä työssään koulukuraattori 

neuvottelee ja käy konsultaatiokeskusteluja opettajien kanssa, joilla on huoli luokan tai oppilaan 

tilanteesta.  

Työmenetelminä kuraattoreilla on yksilö- ja perhe-, ryhmä- ja luokka, verkosto- ja kriisityö.  

Koulukuraattori antaa lausuntoja, jotka perustuvat sosiaaliseen selvitykseen. Lausunnot voivat 

koskea esimerkiksi opetuksen tilapäistä erityisjärjestämistä tai lastensuojelua. (Sosiaali- ja 

terveysministeriön mietintö 2006, 27.)  

Kuraattorin työnkuva on laaja-alainen ja edellyttää niin monipuolisia asiakastyön 

menetelmiä kuin koulujärjestelmän toiminnan tuntemista sekä sitä ohjaavan lainsäädännön 

tietämistä. Näiden ohella psykososiaalisen palvelujärjestelmän tunteminen ja toimivat 

yhteistyöverkostot ovat olennainen osa kuraattorin sujuvaa työtä. Kuraattori tarvitsee myös 

asiantuntemusta lasten ja nuorten kehityksestä, nuorisokulttuureista ja perhetyöstä.  

 Kuraattorilta, kuten muiltakin sosiaalihuollon ammattilaisilta, odotetaan paljon ja vaatimukset 

heitä kohtaan ovat korkeat. Ammattitaidon edellytyksiin kuuluvat kyky luottamukselliseen 

vuorovaikutukseen erilaisten ja eri-ikäisten henkilöiden kanssa, valmius auttaa vuorovaikutuksen 

avulla, ohjaus ja tuki sekä ihmisen aktivointi päivittäisissä toimissa sekä perheen kanssa ja lisäksi 

myös sosiaalisten suhteiden edistäminen. Koulukuraattoria onkin kuvattu 

hyvinvointiammattilaiseksi. (Muhonen 1999;147,155.)  

2.4.5 Koululääkäri ja -terveydenhoitaja 

Oppilashuoltoon kuuluu myös kouluterveydenhuolto. Sosiaali- ja terveysministeriön mietinnössä 

(2006) linjataan kouluterveydenhuollon päämääriksi koko kouluyhteisön hyvinvointi ja oppilaiden 

terveyden edistäminen. Työtä kouluterveydenhuolto tekee yhdessä oppilaiden, oppilashuollon muun 

henkilöstön, opettajien sekä vanhempien kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriön mietintö 2006, 28) 

 Kouluterveydenhuolto 2002 -oppaassa kirjataan kouluterveydenhuollolle neljä osa-aluetta: 

”osallistuminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, koulun työolojen ja 

koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen, oppilaan hyvinvoinnin ja 

terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen, osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja 
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käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun 

oppilashuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa.” (kouluterveydenhuolto 2002, 28) 

Lyhyemmin kouluterveydenhuollon osa-alueet voidaan tiivistää seuraavasti: kouluyhteisö, 

kouluympäristö, oppilaan fyysiset ominaisuudet ja oppilaan henkiset ominaisuudet. 

Ensimmäinen alue, yhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, läpäisee ja on 

näkyvissä kaikessa koulun toiminnassa. Erityisesti tämä kohta huomioidaan oppilashuoltotyössä, 

opetussuunnitelmien valmistelussa sekä koulun sisäisessä ja ulkoisessa arvioinnissa.  

 Toinen tehtävä, työolojen turvallisuus ja terveellisyys ja niiden valvonta, toteutuu yhteistyössä 

muiden toimijoiden kanssa. Kouluterveydenhuollon tehtävä on seurata työolojen turvallisuutta ja 

terveydellisyyttä, sekä tuoda asiantuntemuksensa koulun kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. 

Näihin on olemassa erilliset työsuojelu- sekä työturvallisuussäädökset, joita eri viranomaiset 

valvovat (Terveydensuojelulaki 763/1994). 

  Kolmas tehtävä, osallistuminen oppilaiden fyysisen hyvinvoinnin seuraamiseen, 

arviointiin ja edistämiseen, liittyy erityisesti opetussuunnitelman valmisteluun terveydenhuollon 

näkökulmasta hyvinvoinnin asiantuntijana. (kouluterveydenhuolto 2002, 28) 

 Neljännessä tehtävässä, oppilaiden tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien 

tunnistamisessa korostuu varhainen havaitseminen ja välitön auttaminen. Nämä yhdessä hoidon 

järjestämisen ja kuntouttamissuunnitelmien koordinoinnin kanssa ovat työn keskeisiä tehtäviä.  

 Kouluterveyden huollontehtäviin kuuluu myös koulukypsyyden ja oppimisedellytysten 

arviointi yhdessä koulupsykologien ja koulukuraattoreiden kanssa. Erityisopetuksen tarpeen 

selvittämisessä käytetään myös kouluterveydenhuollon ammattilaisia ja heidän asiantuntemustaan. 

Kouluterveydenhuollolla on tietoa oppilaan oppimiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten mahdollisesta 

vammaisuudesta, sairaudesta, kehityksen viivästymästä tai tunne-elämän häiriöstä. 

(kouluterveydenhuolto 2002, 28.) 

 Kouluterveyden henkilöstöön kuuluvat kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. He 

työskentelevät yleensä työparina yhteistyössä muiden koulun työntekijöiden kanssa.   

2.5 Oppilashuolto Tampereen kaupungin opetussuunnitelmassa 

Edellä kerroimme miten oppilashuoltoryhmän henkilöstö määritellään valtakunnallisesti Sosiaali- ja 

terveysministeriön mietinnön perusteella. Opetushallitus laatii opetussuunnitelman perusteet. 

Niiden pohjalta kunnat tekevät kuntakohtaiset opetussuunnitelmat, jonka perusteella koulut tekevät 

omat opetussuunnitelmansa. Tutkimuksen aineisto on kerätty Tampereen alueen ylä- ja 
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alakouluista, jonka vuoksi on oleellista tarkastella miten Tampereen kaupunki määrittelee 

oppilashuollon tavoitteet ja henkilöstön toiminnan ja moniammatillisen yhteistyön.  

Tampereen kaupungin oppilashuollon määritelmä noudattaa yleistä käsitystä 

oppilashuollosta, joka on kokonaisvaltaista lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä 

huolehtimista. Tällä tarkoitetaan hyvinvoinnin eri osa-alueiden (fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen) huomioimista.  Toiminnan tavoite on terveen ja turvallisen oppimis- ja 

kouluympäristön luominen, mielenterveyden suojaaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. 

(Tampereen opetussuunnitelma 2004, 23.) 

 Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä myönteistä vuorovaikutusta, huolenpitoa 

sekä välittämistä edistävää. Tavoitteena on myös oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä 

muiden koulunkäyntiin vaikuttavien ongelmien ehkäisy, tunnistus sekä lieventäminen tai 

poistaminen mahdollisimman varhain. (Tampereen opetussuunnitelma 2004, 23.) 

Oppilashuollon palveluihin sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymä oppilashuolto sekä 

oppilashuollon palvelut, jotka määritellään kansanterveyslaissa. Näitä ovat kouluterveydenhuolto 

sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Oppilashuolto kuuluu kouluyhteisössä 

toimiville aikuisille sekä muille oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. (Tampereen 

opetussuunnitelma 2004, 23.) 

 Koska oppilashuoltopalveluihin kuuluvat myös kouluterveydenhuollon palvelut sekä 

lastensuojelulain mukainen kasvatuksen tukeminen, tulee Tampereen kaupungin 

opetussuunnitelman mukaan koulukohtainen opetussuunnitelma oppilashuollon kohdalla laatia 

yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa. (Tampereen 

opetussuunnitelma 2004, 23.) 

Oppilashuollosta jokaisena koulupäivänä vastaa koko koulun henkilökunta. Tampereen 

kaupungin opetussuunnitelmassa linjataan oppilashuolloksi olevan muun muassa yhteiset 

keskustelut sekä toimintatavoista sopimiset. (Tampereen opetussuunnitelma 2004, 25.) Tampereen 

opetussuunnitelmassa on määrätty, että oppilashuoltoryhmän tulee kokoontua säännöllisesti 

minimissään kerran kuukaudessa. Ryhmän jäsenet ovat opetussuunnitelman mukaan ”rehtori, tai 

hänen valtuuttamansa henkilö, erityisopettaja(t), terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja (yläasteella) 

sekä käsiteltävän asian mukaan oppilaan opettaja ja mahdollisuuksien mukaan koulupsykologi tai 

koulukuraattori ja koululääkäri” (Tampereen opetussuunnitelma 2004, 25). Opetussuunnitelmassa 

painotetaan ryhmäntoimivuuteen vaikuttavaa vakiintunutta kokoonpanoa. Oppilaiden ja 

vanhempien paikkana nähdään tarvittaessa koulun oppilashuollon kehittämistyö. (Tampereen 

opetussuunnitelma 2004, 25.) 
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Koulupsykologi- sekä koulukuraattoritoimintaa on myös määritelty kaupungin 

opetussuunnitelmassa. Nämä toimijat vastaavat psykososiaalisista oppilashuollon palveluista. 

Palvelut on tarkoitettu kaikkien koulujen, oppilaiden ja heidän huoltajiensa käyttöön. Palveluita 

jaetaan kouluille tarkoituksenmukaisesti opetuspalvelukeskuksen kautta. (Tampereen 

opetussuunnitelma 2004, 25.) 

 Koulukuraattorin työ määritellään seuraavasti: hän on “koulun sosiaalityöntekijä, joka toimii 

yhteistyössä alueen lastensuojelutyöntekijöiden kanssa” ja koulupsykologi ”edustaa psykologista 

asiantuntemusta koulussa.” (Tampereen opetussuunnitelma 2004, 26). Heidän tehtäväkseen nähdään 

ammattinsa edustajina asiantuntijanäkemyksien tuominen oppilashuoltotyöhön, kouluyhteisön 

toimintaan, opetus- ja kasvatustyöhön sekä yhteistyöhön kodin ja koulun välille.   

 Kouluterveydenhuolto toimii kaupungin opetussuunnitelman mukaan osana oppilashuoltoa. 

Yhteistyötä tehdään koulun henkilöstön, oppilaiden sekä kotien kanssa. Kouluyhteisön 

hyvinvoinnin edistäminen ja oppilaiden terveyden, kasvun ja kehityksen tukeminen ovat 

päätavoitteena. Kouluterveydenhuollosta vastaavat kouluterveydenhoitaja sekä lääkäri, jotka 

tekevät oppilailla henkilökohtaiset terveystarkastukset. Tarkastuksilla pyritään oppilaiden fyysisien, 

psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen seurantaan, tukemiseen sekä kannustamiseen. 

Terveystarkastuksien lisäksi oppilaat voivat hakeutua tarpeen tullen terveydenhoitajan 

vastaanotolle. (Tampereen opetussuunnitelma 2004, 26.) 
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3 MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 

Koulun moniammatillisuus perustuu lainsäädäntöön, jonka mukaan koulussa toimivat eri 

ammattikuntien ammattilaiset. Oppilashuoltoa koskeva lainsäädäntö löytyy sekä perusopetuksen 

lainsäädännöstä, lastensuojelulaista että terveydenhuoltolaista. Koulun moniammatillinen 

oppilashuoltoryhmä mahdollistaa eri hallintoalueiden välistä yhteistyötä tukien niiden yhteisöllistä 

toimintaa (Honkanen & Suomela, 2009, 43). 

3.1 Moniammatillisuus  

 
Moniammatillisuus on käsite, jolle ei ole määriteltävissä yhtä tarkkaa sisältöä tai ainoaa oikeaa 

määritelmää. Tämän takia termiä käytetäänkin hyvin moninaisissa merkityksissä, niin 

ammatillisessa keskustelussa kuin arkipäiväisessä kielessämme. Käsitettä voidaan myös tarkastella 

monista eri lähtökohdista käsin. Moniammatillisuudesta puhuttaessa voidaan tarkoittaa 

moniammatillista henkilöä, joka toimii monen eri alan asiantuntijatehtävissä. Yleisemmin termiä 

käytetään kuitenkin silloin, kun viitataan eri alojen ammattilaisten yhteistyöhön. Yhteistyö -termillä 

käsitetään tilannetta, jossa henkilöillä on yhteinen työ tai tehtävä suoritettavanaan, ongelma 

ratkaistavana tai päätös tehtävänään ja tulokseen pyritään pääsemään juuri yhdessä keskustellen. 

Yhteistyötä tehdään myös moniammatillisessa tiimityössä, joka voi toimia joko jonkun yhteisön 

rajojen sisällä tai yli organisaatiorajojen, kuten juuri koulujen oppilashuoltoryhmissä. (Karila & 

Nummenmaa 2001, 3; Isoherranen 2005, 13-14.) 

Moniammatillisen yhteistyön keskiössä on henkilöiden erilaisuus, joka pyritään saamaan 

yhteiseen käyttöön lisäämään ryhmän tietoa ja taitoa. Erilaiset ajatukset ja niiden pohjalta 

keskusteleminen eivät ole mahdottomuus, vaan keskustelu voi pikemminkin olla erittäin 

hedelmällistä ja tuloksellista. Jokaisen aikuisen yksilöllisyyden arvostaminen ja ymmärtäminen ovat 

toimivan kollegiaalisen yhteistyön perusta. (Dettmer ym. 2002, 72.)Keskeinen yhteistyön kysymys 

Isoherrasen (2005, 14) mukaan onkin se, kuinka kaikkien tieto ja osaaminen kyettäisiin kokoamaan 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti yhteen. Isoherranen peräänkuuluttaa tietynlaista muutosta 
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työyhteisön rakenteisiin, sillä vanhat rakenteet eivät ole mahdollistaneet aikaa, välineitä, eivätkä 

paikkaa tiedon kokoamiselle.  

 Dettmer ym. toteavat ihmisten välisten erojen olevan johdonmukaisia ja tavallisia. 

Toisistaan eroavat suhtautumiset samaan asiaan johtuvat erilaisista tavoista tulkita informaatiota. 

Erilaiset näkökulmat edistävät asian monipuolista tarkastelua, mikä taas laajentaa ongelman 

ymmärtämistä ja luo hyväenteisiä ratkaisuvaihtoehtoja, ajatuksen jakavat myös Karila ja 

Nummenmaa (2001, 3). Lyhytnäköistä olisi tarkastella vain yhtä, yleensä omaa, tapaa tehdä asioita 

ja ihmetellä, miksi muut eivät ole yhtä viisaita. (Dettmer ym. 2002, 71.)  

Suomessa moniammatillisen yhteistyön termiä on käytetty jo 1980-luvulla ja se on 

vakiintunut 1990-luvulla. Käsitettä käytetään varsin monimerkityksellisesti, kuvaamaan 

monenlaisten asiantuntijoiden yhteistyötä. Yksinkertaisimmillaan moniammatillista yhteistyötä 

kuvataan tilanteena, jossa asiantuntijoilla on yhteinen työtehtävä suoritettavanaan, ongelma 

ratkaistavana tai päätös tehtävänä. Päästäkseen tavoitteeseensa heidän tulee yhdistää tietonsa ja 

osaamisensa. (Isoherranen 2008, 33). 

Isoherranen kritisoi suomalaista moniammatillisen yhteistyön käsitettä sen liiasta 

sateenvarjomaisuudesta. Tällä hän tarkoittaa sitä, että käsite moniammatillinen yhteistyö kattaa 

kaikki mahdolliset yhteistyömuodot rinnakkain tapahtuvasta työskentelystä asiakkaan kanssa, ilman 

varsinaista yhteistyötä, roolirajoja rikkovaan asiantuntijatyöhön. Erot näiden kahden välillä liittyvät 

yhteistyön määrään ja tiiviyteen. (Isoherranen 2005, 16; 2008, 39.) Isoherrasen kritiikkiä 

suomalaisten käsitteiden epämääräisyydestä voidaan tarkastella myös sosiaalisen pääoman valossa. 

Sijoitettuna moniammatilliseen yhteistyöhön sosiaalisen pääoman voidaan nähdä kasvavan sitä 

suuremmaksi, mitä todellisempaa ja aidompaa yhteistyö on. Näin ollen rinnakkain työskentelyssä, 

joka sekin voidaan käsittää moniammatillisena yhteistyönä, sosiaalinen pääoma on vähäinen, kun 

taas roolirajoja rikkovan asiantuntijatyön sosiaalinen pääoma on suuri. Myös Putnam (2000, 19) 

toteaa samansuuntaisesti, että sosiaalinen pääoma yhteisössä, jossa on monia yksittäisiä virtuooseja, 

ei pakosta ole kovin suuri. 

Yhteistyön määritelmään sisältyvät sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus. 

Vuorovaikutustietoisessa yhteistyössä korostetaan vuorovaikutuksen merkityksen hahmottamista ja 

siihen vaikuttamista.  Onnistuneelle moniammatilliselle yhteistyölle ovat Isoherrasen mukaan 

luontaista hyvät vuorovaikutustaidot, kyky taitavaan keskusteluun ja dialogiin, sekä dialogin ja 

yhteistyön mahdollistamat organisaatioiden rakenteet. Yhteistyö ei sisällä niinkään kompromisseja 

vaan enemmän neuvottelua ja yhteistä myötävaikuttamista. Kompromississa aina puolin ja toisin 

luovutaan jostain tai myönnytään johonkin. Moniammatillinen yhteistyö onkin dilemmaattista: 

samanaikaisesti tulee selvittää ja tähdentää kunkin omaa erityisosaamista ja asiantuntijuutta ja yhtä 
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aikaa myös kyetä rakentamaan ryhmää ja sen osaamista. Yhteistyön päämääränä on tiedon 

lisääminen ja lisääntyminen, eli kumuloituminen. Tämän vuoksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että 

asiantuntija tiedostaa ja tunnistaa oman osaamisensa ja tietonsa erityislaadun. Yhteistyön 

hedelmällisintä aluetta ovat ammattilaisten erilaisuus, erilainen ammattiosaajuus, perspektiivi, 

arvot, taidot ja kiinnostuksen kohteet. Toimivan yhteistyön peruspilareita ovat kommunikaatio, 

yhteistyö ja koordinointi. (Isoherranen 2005, 15-19; 2008, 26-30; 33–34.) 

Yksilö kohtaa myös elämänsä aikana monia tilanteita, joissa hänellä ei ole tarvittavaa 

määrää tietoa eikä asiantuntijuutta ongelmien ratkaisemiseksi (Dettmer, Thruston & Dryck 2000, 1). 

Yhteistyön tarvetta ei ole aina helppo huomata, varsinkaan kapeasta näkökulmasta käsin. Tavoitteen 

tunnistaminen ja saavuttaminen tehokkaasti ja onnistuneesti on yhteistyön päämäärä. (Isoherranen, 

26) Päämäärään pääsemiseksi onkin tärkeää, ja jopa viisasta, työskennellä tiimeissä, joissa 

konsultoidaan toisia (Dettmer ym. 2002,1).  

Dettmer ym. vertaavat yhteistyötä musiikkiorkesteriin tai kuoroon, jossa eri instrumentteja 

käytetään monipuolisen, rikkaamman ja harmonisen musiikin luomiseen. Jos eri soittimet 

soittaisivat kaikki samaa säveltä, tekisi se musiikista vain kovaäänisempää. Myös opetuksellinen 

yhteistyö tähtää tehokkaaseen ja monipuoliseen opettamiseen kaikkien oppilaiden parhaaksi. 

(Dettmer ym. 2002, 8.) 

3.2 Asiantuntijuus 

Hakkarainen ym. (1999) liittävät moniammatillisuuteen jaetun asiantuntijuuden käsitteen. Jaetulla 

asiantuntijuudella ja yleisemmin käytetyllä sosiaalisesti hajautetulla kognitiolla tarkoitetaan 

prosessia, jonka aikana useat ihmiset jakavat tietoa, suunnitelmia ja tavoitteisiin liittyviä älyllisiä 

voimavaroja, jotta voisivat saavuttaa jotakin, jota yksittäinen ihminen ei pystyisi saavuttamaan 

(Hakkarainen ym. 1999, 143). Myös Etäpelto (1997, 116) käsittelee jaettua asiantuntijuutta terminä, 

joka kuvaa tilannetta, jossa asiantuntijuus nähdään yhdistelmänä usean henkilön hallitsemasta 

osaamisesta. Hän korostaa jaettuun asiantuntijuuteen liittyvän käytännön, jossa yksilön päämääräksi 

ei nähdä tietyn kokonaisuuden saavuttamista vaan muiden osaamisen täydentämistä. (Etäpelto 1997, 

116–117.)  

3.3 Haasteet 

Arnkill ja Eriksson (1998, 5) toteavat moniammatillista yhteistyötä vaikeuttavan tilanteen, jossa 

yritetään määritellä muiden tekemisiä ja ajatuksia. He kokevat myös hankalaksi asetelman, jossa 
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ryhmä yrittää määrittää yhteistä ongelmaa. Heidän mukaansa, tilanteessa jossa ongelmat olisivat 

yhteisiä, pitäisi niitä pystyä myös vaihtamaan keskenään. Esimerkkinä he kuvaavat tilanteen, jossa 

opettaja yrittää opettaa oppilasta, joka lintsaa koulusta vanhempien juomisen takia, ja 

sosiaalityöntekijä vetoaa lapsen etuun. Tapauksen ongelmat liittyvät yhteen, mutta ovat kuitenkin 

erillisiä opettajan ja sosiaalityöntekijän näkökulmasta. Ratkaisuna tähän he ehdottavat rohkaisevaa 

pohdintaa omasta pulmasta ja sen ratkaisusta verkostokontekstissa, huomioiden kuitenkin toisten 

tulkinnat ja toimet.  

Launiksen (1997) mukaan ongelma taas saattaa olla siinä, että yhteistä asiaa ei osata 

rakentaa, vaan puhutaan vain omasta reviiristä. Hänen mukaansa yhteistyön perinteiset 

toimintatavat perustuvat valtaosin yksilöasiantuntijoiden kohtaamisiin, joissa kukin asiantuntija 

tarkastelee ongelmaa omasta näkökulmastaan ja oman erityisalansa kautta, kuten kuuluukin. 

Kirjoittamaton sääntö on, että toisen asiantuntemusta ”kunnioitetaan” välttämällä puhumista hänen 

erikoisalastaan ja täten astumista toisen reviirille. Automaattiseksi toimintamalliksi muuttunutta 

yhteistyökäytäntöä ei yleensä nosteta tietoisesti yhteisen pohdinnan kohteeksi ja ongelma 

voidaankin kiteyttää yhteisen kielen puutteeksi. Tämä osoittaa myös osaltaan, että kyse on myös 

yhteisten ajattelumallien puutteesta ja näkemysten fragmentoitumisesta. (Launis 1997, 129.)   

3.4 Yhteenveto  

Moniammatillisuus saatetaan määritellä työyhteisön tai tiimin ominaisuudeksi, mutta Karilan & 

Nummenmaan (2001, 103) mukaan moniammatillinen osaaminen ei ole kuitenkaan sama asia kuin 

moniammatillisen tiimin toiminta, vaan pikemminkin niin, että tiimi tai työyhteisö luo itsessään 

mahdollisuuden moniammatillisen osaamisen kehittämiseen. Moniammatillisessa työskentelyssä 

keskiöön nousevat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä mahdollisimman avoin ilmapiiri 

ryhmän asiantuntijoiden välillä. Koska tässä tutkimuksessa moniammatillisen ryhmän työtä 

tarkastellaan aina siten, että työn kohteena on toinen ihminen, korostuu tuloksekkaaseen 

yhteistyöhön pääsemisessä jonkinlainen yhteisymmärrys toiminnan perusoletuksista sekä 

samansuuntainen ihmiskäsitys. Tärkeintä on kuitenkin yhteneväinen käsitys toiminnan tavoitteista. 

(Aaltonen ym. 1997, 89; Karila & Nummenmaa 2001, 104.) 
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4 TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS 

4.1 Aiemmat tutkimukset 

Koskela tutkii väitöskirjassaan (2009) ”Perusopetuksen oppilashuoltoa Lapissa opettajien käsitysten 

mukaan”. Tutkimuksen kohteena oleva oppilashuoltotyö on moniammatillisen työryhmän vuoksi 

kompleksinen kokonaisuus. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaisena opettaja näkee 

oppilashuoltotyön ja oman työnsä suhteen sekä minkälaisena opettajat kuvaavat oppilashuollollista 

toimintaympäristöä. Opettajien näkemykset ja kokemukset oppilashuoltotyöstä ovat tutkimuksen 

keskiössä, sillä Koskelan mukaan niillä on merkitystä opettajien ammatillisuuden kehittämisessä, 

varsinkin opettajien täydennyskoulutusvaiheessa. (2009; 18–19, 94).   

Aimo Naukkarinen (1999) sivuaa oppilashuoltotyötä väitöskirjassaan ”Tasapainoilua 

kurinalaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden välillä – Oppilaiden ei-toivottuun käyttäytymiseen 

liittyvän ongelmanratkaisun kehittäminen yhden peruskoulun yläasteen tarkastelun pohjalta”. 

Naukkarinen ei varsinaisesti tutki oppilashuoltoryhmän työtä, vaan pikemminkin koulujen 

ongelmanratkaisukulttuuria, jonka muodostumisesta vastuullisina hän pitää valtaa pitäviä tahoja 

(yleensä rehtori, opettajat, oppilashuoltoryhmä) koulussa. Hänen varsinaisena tutkimustehtävänään 

on selvittää peitenimellä kutsumansa Vuorelan yläasteen ei-toivottua käyttäytymistä, tähän 

käyttäytymiseen liittyvää ongelmanratkaisukulttuuria ja sitä, miten sitä voitaisiin kehittää 

peruskoulussa. Naukkarinen painottaa oppilaan yksilöllisyyden kohtaamista koulun päätehtävänä ja 

kohtaamisen mekanismeja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa luoduiksi.  

Koska peruskoulun opetussuunnitelman (1998) perusteella oppilaan yksilöllisyyden 

kohtaaminen on myös virallisesti koulun tehtävä, Naukkarinen (1999) korostaa sitä, miten koulun 

tulisi sopeutua oppilaaseen eikä niinkään oppilaan kouluun. Naukkarinen ei näe työrauhaongelmia 

oppilaan, vaan pikemminkin oppimisympäristön ongelmina ja kohdistaa muutospaineen enemmän 

siihen. Naukkarisen ajatusta mukaillen myös Koskela sivuaa tutkimuksessaan oppilashuoltoa 

ratkaisuyrityksenä koulun rakenteen tuottamiin ongelmiin. Oppilaiden sopeuttaminen 

perusopetusjärjestelmään ja yhteiskuntaan on kuitenkin hänen mukaansa vain kapea osa 

oppilashuoltokäsitysten moninaisuudesta. (Koskela 2009, 235). 
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Koskelan ja Naukkarisen väitöskirjat eroavat paitsi tutkimuskohteensa myös tutkimuksen 

painotusalueiden erilaisuutena. Koskela painottaa opettajien näkemyksiä, kun taas Naukkarinen 

pyrkii kuvaamaan holistisesti koko kouluyhteisön toimintaa ja etsimään siihen ratkaisuja. 

Naukkarinen myös painottaa oppilaiden näkökulman huomioon ottamista.  

Koskelan väitöskirjan tutkimustulosten mukaan, opettajat kokivat oppilashuoltotyön 

määrällisen kasvun lisääntyneen. Tämän lisäksi oppilashuoltotyön luonne ja sisältö oli laajentunut. 

Koskelan mukaan opettajien puheet painottuivat pohdintoja herättäneisiin asioihin, mutta kaiken 

kaikkiaan haastatteluissa kävi ilmi koulutyön sujuvuus ja peruskoululaisten pääsääntöinen 

hyvinvointi. (2009, 139.)  

Naukkarisen (1999) tutkimuksen varsinaiset tulokset voidaan tiivistää neljään kohtaan: 

1. Oppilaan ei-toivottuun käyttäytymiseen suhtautuminen on koulussa sosiaalisesti 
konstruoitua eli se miten ongelmatilanne määritellään, on keskeistä tilanteelle 
annettujen merkitysten ja tilanteen ratkaisutapojen kannalta. 

2. Jotta koulu pystyisi uudistamaan ongelmanratkaisutapojaan, täytyy 
ongelmatilanteet määritellä uudelleen.  

3. Ongelmatilanteiden uudelleenmäärittely vaatii koulun kulttuurin taustalla 
olevien uskomusten muuttamista. 

4. Koska ongelmatilanteen uudelleenmäärittely vaatii paradigmatasoisia 
muutoksia koulun kulttuurissa, on uudelleenmäärittelyn vakiinnuttamien erittäin 
vaikeaa. 

4.2 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

Vuorovaikutus ja yhteistyö nousevat esille lähes kaikissa oppilashuoltoon liittyvissä tai sitä 

sivuavissa tutkimuksissa. Tämä johtuu oppilashuoltoryhmän työskentelytavasta, ratkottavista 

asioista ja sen moniammatillisesta luonteesta. Työskentely on pääasiassa moniammatillista 

ryhmätyötä, jossa asiantuntijat yrittävät löytää parhaan mahdollisen tuloksen käsiteltävään asiaan. 

Käsiteltävät asiat liittyvät usein ongelmien ratkaisuun, tai niiden ennaltaehkäisemiseen ja ne 

liittyvät tiivisti henkilöihin (oppilaisiin). Ongelmia varmasti syntyy, mutta se, miten niitä ratkotaan, 

on varsinainen kysymys. 

Mattsson (2007, 45) on tutkinut pro gradu-tutkielmassaan oppilashuollon 

päätöksentekotapojen ja päätösten ohella oppilashuoltoryhmän ongelmanratkaisutapoja. Hän 

tarkastelee oppilashuoltoryhmän ongelmaratkaisusysteemejä sosiaalisen konstruktivismin 

viitekehyksessä ja pohjaa tutkimuksensa myös systeemisen ajattelun malliin, jonka avulla hän 

pyrkii kuvaamaan koulun mahdollisuutta oppia omasta toiminnastaan. Toiminnasta oppiminen on 
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tärkeää, jotta koululla olisi mahdollisuus kehittyä oppivaksi yhteisöksi. Mattssonin 

tutkimustuloksista ilmenee, että oppilashuollossa käsiteltävät asiat ovat yleisimmin yksittäisen 

oppilaan jo olemassa olevia ongelmia.  Koulun toimintaan liittyvät asiat ovat yleisimmin asioiden 

organisointia. Mattsonin tutkimuksen mukaan ennaltaehkäiseviä, koulun toimintaa ohjaavia asioita 

käsitellään sellaisissa ryhmissä, joissa joku oppilashuoltoryhmään kuuluva jäsen on saanut 

oppilashuollollista koulutusta. Kriittisimpiä ja tyytymättömimpiä ennaltaehkäisevään työhön olivat 

ne puheenjohtajat, jotka olivat saaneet oppilashuollollista koulusta (Mattsson 2007, 88–90). 

Oppilashuoltotyön nähdään kuormittavan opettajien keskinäisiä suhteita ja kouluyhteisön 

johtamistapoja aiheuttamalla ristiriitoja niin opettajien kuin oppilashuoltohenkilöstön välille. Näissä 

tapauksissa kontaktia vähennettiin ja varsinainen ristiriita jäi usein selvittämättä. (Koskela 2009, 

160;162.) Naukkarinen on saanut väitöskirjassaan samansuuntaisia tuloksia. Hän toteaa 

tutkimustuloksissaan kouluympäristön yhteisöllisyyden olevan heikkoa. Tämän lisäksi yksittäisen 

opettajan vuorovaikutustaidot, erityisesti ongelmanratkaisutilanteissa, eivät ole riittävät. 

(Naukkarinen 1999, 220). Myös Liuski (2000, 101) tutkii pro gradu -työnsä oppilashuoltoryhmän 

toimintaa ja esittelee tutkimustuloksissaan ilmenneinä ongelmina vaikeudet ongelmatilanteiden 

kohtaamisessa sekä niihin liittyvissä kommunikaatiotilanteissa. Mäkelä (2010) taas huomauttaa, että 

moniammatillisen työn haasteet ovat samalla myös sen rikkautta (Mäkelä 2010, 2). 

Moniammatillisen oppilashuollon hyviä puolia ovat asiantuntijoiden ryhmän tuoma laajempi 

pätevyys ja resurssit suurempien ongelmien käsittelyyn. Mäkelä toteaa moniammatillisen yhteistyön 

parantavan työssä jaksamista, vaikka haasteina ovatkin mm. normaalit sosiaaliseen toimintaan 

liittyvät ongelmat. 

Hyvät vuorovaikutustaidot, yhteisöllisyys ja toimiva yhteistyö voidaankin nähdä olevan 

avainasemassa oleviksi seikoiksi kun puhutaan moniammatillisen oppilashuoltotyön onnistumisen 

ennustamisesta. Oppilashuoltotyö vaatii kommunikointia niin oppilaan, vanhempien kuin myös 

oppilashuollon muiden toimijoiden kanssa. Oppilaan toimien havainnointi ja havaintojen 

tulkitseminen ovat osa vuorovaikutustaitoa. Vuorovaikutuksen toteutumisen esteenä koettiin 

resurssitekijät: aikapula, oma jaksaminen ja liian suuret oppilasryhmät. (Koskela 2009, 158–159; 

Liuski 2000, 100–101)  

Koskela tutkii vuorovaikutusta vielä erityisesti sosiaalisen pääoman käsitteen valossa. Sen 

mukaan vuorovaikutus vaatii toimiakseen luottamusta sekä muihin ihmisiin että 

toimintaympäristöön. (Koskela 2009, 77) Aikapula ja liian suuret oppilasryhmät ovat 

toimintaympäristön edesauttamia ongelmia, kun taas oma jaksaminen voi johtua luottamuspulasta 

muihin ihmisiin, jotka voisivat jakaa taakkaa.  
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4.3 Salassapito ja tiedonkulku  

Koskelan tutkimustuloksista käy ilmi oppilaskohtaisen tiedon salassapitovelvollisuuden 

tuomia erilaisia ongelmia.  Tutkimuksen mukaan tiukka salassapitotulkinta on jossain tapauksissa 

estänyt tiedonkulkua erityisesti oppilaan nivelvaiheissa, toisaalta taas liian löyhä tulkinta on 

osaltaan loukannut yksittäisen oppilaan yksityisyyden suojaa. Esimiehen linjaukset, valvonta ja 

yhtenäiset ja tarkat käytännöt tukivat sekä opettajan että oppilaan etua (Koskela 2009, 155.)  

Naukkarisen tutkimuksessa mukana olleen oppilashuoltoryhmän sisäinen yhteistyö oli hyvää, 

mutta tiedottaminen ulospäin opettajille oli heikkoa tai jopa puutteellista. Tiedotus oli satunnaista ja 

suusannallista, minkä vuoksi opettajien tietoa oppilashuoltoryhmästä on vaikea arvioida. 

Naukkarinen korostaa tämän lisäksi myös oppilaille ja heidän vanhemmillensa tiedottamista. 

(Naukkarinen 1999, 112–113)  

Oppilashuoltotyöstä tiedottaminen on luettavissa molempien tutkimusten tuloksista 

oppilashuoltoryhmän yhdeksi tärkeimmäksi tehokkaan työn takaajaksi. Toimivassa 

oppilashuollossa, sekä ryhmän jäsenet että ulkopuoliset työntekijät, tietävät työn sisällöstä, 

toimintatavoista ja työnjaosta. Tiedottamiseen kuuluu osaltaan myös salassapitosäädösten 

noudattaminen oikealla tavalla. Näitä säädöksiä on nykylainsäädännössä pyritty selkeyttämään ja 

edistämään, jotta vältyttäisiin siltä, ettei tieto kulje eteenpäin tai että oppilaan yksityisyyden suojaa 

rikottaisiin. (vrt. perusopetuslaki 2010, 31a§) 

Luottamuksen Koskela (2009, 232) kuvaa näkyvän oppilashuollossa monitasoisena. 

Tutkimuksessa keskiössä ovat opettajan mahdollisuudet kokea ja tuottaa luottamusta 

oppilashuoltotehtävässään. Koskela toteaakin opettajan muokkaavan ammatillisia mallejaan suoran 

palautteen puutteessa työyhteisön reaktioiden ja tarinoiden varassa. Opettaja tarkkailee työyhteisön 

suhtautumista niin hyvin hoidettuun oppilashuoltoasiaan kuin myös siihen, että joku sivuuttaa 

oppilashuollollisen velvoitteensa. Sosialisaation ja sosiaalisen integraation tulisi olla sosiaalisen 

pääoman kasvattamisen ja yhteisöön sitovien normien olemassa olon tuloksia (Koskela 2009, 233–

234.)  

Yhteistyö, joka pohjautuu luottamukseen arjen pienissäkin asioissa, käsitetään Koskelan 

mukaan koko kouluyhteisön hyvinvointia lisäävänä. Samoin myös heikko työilmapiiri vaikeuttaa 

oppilashuoltotyön lisäksi muutakin koulutyötä. (Koskela 2009, 236.) 
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4.4 Tutkimusten metodologia 

Koskela huomauttaa tutkimuksensa olevan sekä aika- että paikkasidonnainen. Hän toteaa, että 

tutkimuksesta johdetun oppilashuollon viitekehyksen yleistettävyyttä ja sovellusmahdollisuuksia on 

selvitettävä uusilla tutkimuksilla (2009, 239).  

Koskelan (2009, 95) tutkimusote on fenomenografia, joka tutkii sitä, kuinka jokin ilmenee 

jollekin tai ympäröivän maailman rakentumista ihmisten tietoisuudessa. Fenomenografisen 

tutkimusotteen valintaa Koskela (2009, 107) perustelee halulla tuottaa arjen opettajuutta jäsentävää 

tietoa. Ennakko-oletuksena tutkijalla on opettajien oppilashuoltokäsitysten keskinäinen erilaisuus. 

Marton ja Booth ovat Koskelan (2009, 102–103) mukaan todenneet, että jonkin asian 

kokeminen joksikin vaatii sekä asian erottamista kontekstista että myös saman kontekstin 

tunnistamista. Kokemuksessa pitää heidän mukaansa nähdä niin keskinäisiä suhteita kuin myös 

ilmiöön liittyvä kokonaisuus. Kokonaisuuksien erottelussa tapahtuu samalla aina myös määrittelyä.  

Ilmiön pääpiirteen määrittely johtaa siihen, että koemme asian merkitseväksi muiden asiaan 

liittyvien seikkojen seassa. Tällainen tutkimuksellinen näkökulma seuraa Martonin ja Boothin 

mukaan ihmisen reflektointia ja pohdintaa asiasta tai ilmiöstä. (Koskela 2009, 102-103.) 

Myös Naukkarisen tutkimusote on osittain fenomenografinen. Tutkimus pohjautuu ihmisten 

vuorovaikutuksessa syntyvän todellisuuden ja tämän ylläpitämän todellisuuden tarkasteluun. 

Taustalla on kuva siitä, miten ihminen konstruoi omaa todellisuuttaan; se miten hän 

elämismaailmassaan kokee asioita, muokkaa omaa toimintaansa, vuorovaikutusta muiden kanssa ja 

omaa toimintaympäristöään. Fenomenologista lähtökohtaa korostavat sosiaaliseen 

konstruktionismiin ja systeemiseen ajatteluun perustuvat taustaoletukset. (Naukkarinen 1999, 271.) 

Koskela määrittelee karkeasti ontologiseksi, epistemologiseksi ja metodologiseksi 

lähtökohdakseen konstruktivistisen näkökulman.  Tätä hän perustelee sillä, että haastatellut opettajat 

ovat kertoneet käsityksiään ja kokemuksiaan, joita he halusivat tuoda julki. Koskela sanoo pitävänsä 

opettajien käsityksiä sekä muuttuvina että kontekstisidonnaisina kuvauksina. Koskela näkee 

käsitykset ja kokemukset tulkintoina maailmasta, jonka hän näkee non-dualistisena. Hän myös 

ajattelee jokaisella opettajalla olevan oman suhteensa oppilashuoltotyöhön. (Koskela 2009, 106. ) 

Koskela pohjaa (2009, 73) tutkimuksensa sosiaaliseen integraatioon. Koskela (2009, 74) 

lainaa Boothsin käsitystä sosiaalisesta integraatiosta, joka edellyttää kasvokkain kohdattavia 

verkostoja. Näissä verkostoissa tulee välittää sosiaalista hyväksyntää ja affektiivista tukea. Koskela 

tukeutuu myös Boothsin toiseen ajatukseen, jossa yksilön etua ei nähdäkään individualistisena vaan 

menestyminen ja yksilön osallisuus ovat tulosta ryhmän hyvästä sosiaalisesta integraatiosta. (2009, 

74.) 
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Aineiston analyysissään Naukkarinen (1999, 275) on käyttänyt induktiivista analyysiä. 

Induktiivisessa aineistolähtöisessä analyysissä tutkija pyrkii pikemminkin löytämään vastauksia 

hänelle selkiytymättömiin kysymyksiin kuin vastaamaan deduktiivisesti johdettuihin hypoteeseihin. 

Tässä analyysitavassa merkittävää on aineiston strukturoimattomuus. Tutkija pyrkii löytämään 

keskeisiä asioita aineistosta kategorioimalla usein sirpaleista aineistoa keskeisiin asioihin. 

Naukkarinen on pyrkinyt erottamaan kuvailun ja analyysin siten, että lukujen alussa on 

kirjallisuuteen perustuva katsaus luvun teemaan, jonka jälkeen seuraavat kuvaileva osuus ja 

kappaleen loppuun empirian ja kirjallisuuden synteesinä analyyttinen ja tulkinnallinen yhteenveto 

(Naukkarinen 1999, 278).  

4.5 Koskelan typologia 

Alasuutarin (1999, 212) mukaan typologia voidaan muodostaa raakahavainnoista yhdistettyjen 

yhteisten nimittäjien pohjalta. Typologian tulee päteä poikkeuksettomana sääntönä tiettyyn 

raakahavaintojen joukkoon, josta se muodostetaan. Nämä säännöt ovat verrannollisia typologian 

tyyppeihin. Sen lisäksi, että typologian tulee olla poikkeukseton sääntö, tulee typologian tyyppien 

keskinäiset suhteet määritellä yksiselitteisesti. Näin muodostettu typologia on looginen 

kokonaisuus. (Alasuutari 1999, 212) Koskelan muodostama typologia oppilashuollosta noudattelee 

yllämainittuja periaatteita varsin tarkasti.  

Koskela (2009, 230) on luonut tutkimuksensa pohjalta oppilashuoltotyötä kuvaavan 

typologian, jossa hän jaottelee oppilashuoltotyön neljän tyypin mukaan, jotka sijoittuvat kahteen eri 

ulottuvuuteen. Koskelan kokonaismallissa oppilashuoltoa kuvataan kasautuvaksi, hajoavaksi, 

sektoroituvaksi tai yhteisölliseksi. (Koskela 2009, 230.) 

 Tutkimuksessa käytetään Koskelan typologiaa analyysirunkona, jonka avulla aineistoa 

jaotellaan. Typologia valittiin aineiston analyysitavaksi, koska tutkimusaineistoon tutustuttaessa 

havaittiin, että aineisto noudattelee typologian ulottuvuuksia. Sen lisäksi, että tutkimuksessa 

sovelletaan Koskelan typologiaa aineistoon, myös testataan typologian toimivuutta uudessa 

aineistossa. 
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Kuvio 1 (Koskela 2009, 230) 

4.5.1 Oppilashuoltotyypit 

Kasautuvalla oppilashuoltotyöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa opettaja yksin hoitaa sitoutuneesti 

moniammatillista oppilashuoltoa. Tukirakenteet ovat olemattomat ja opettajan on vaikea löytää 

tukitoimiin sitoutuvaa työparia. Opettaja voi joko ajautua toimimaan tai haluaa toimia yksin. 

(Koskela 2009, 230) 

Hajoava oppilashuoltotyö, jossa oppilashuolto sivuutetaan kaikilla tahoilla, on varmasti 

negatiivisin vaihtoehto näistä neljästä. Tukitoimia ei ole helposti saatavilla, eikä yhteistyötä tehdä. 

Koulun intressit eivät ole oppilashuollollisissa kysymyksissä, eikä vastuunkantajia ole.  (Koskela 

2009, 231) 

 Sektoroituvassa oppilashuoltotyössä palvelut toimivat ja se oppilashuollon toimintaympäristö 

on hyvä. Heikkoutena kuitenkin on, että asioiden seuranta ja kokoaminen voivat jäädä vähäisiksi. 

Vaaraksi muodostuu myös tilanne, jossa oppilashuoltotyö ohittaa kohteensa, oppilaan. 

Oppilashuoltotyö ulkoistetaan muille samalla kun yhteistyö muuttuu tehottomaksi ja itseriittoiseksi. 

Pääteesinä on se, että oppilashuoltoa ei tehdä itse, vaan luotetaan sen toteutumiseen muiden tahojen 

tukiessa oppilasta. (Koskela 2009, 231.) 

 Yhteisöllinen oppilashuoltotyö on tavoitteellista, kehittyvää ja sitoutunutta. Koulun rakenteet 

ja toimintaympäristö tukevat tehtävää työtä. Yhteistyö oppilashuollon eri osapuolten välillä on 

vuorovaikutteista dialogista keskustelua. Tämä toimintatapa edesauttaa haasteellisten tilanteiden 
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käsittelyä. Oppilashuoltoa tehdään sekä itse että yhdessä, luottaen molempien työhön. (Koskela 

2009, 231.) 

4.5.2 Kaksi ulottuvuutta 

Koskelan typologiassa oppilashuolto ei muodostu pelkästään näistä neljästä eri alueesta vaan nämä 

lisäksi sijoittuvat kahden ulottuvuuden varaan, joita Koskela kuvaa sitoutumisena 

oppilashuoltotehtävään ja luottamuksena toimintaympäristöön (Koskela 2009, 227). Kasautuva ja 

hajoava oppilashuoltotyö sijoittuvat nelikentässä sille alueelle, missä luottamus 

toimintaympäristöön heikkenee ja yhteisöllinen ja sektoroituva oppilashuoltotyö taas alueelle, jossa 

luottamus vahvistuu. Sitoutumisen ulottuvuudessa taas hajoavaa ja sektoroituvaa 

oppilashuoltotyötä alkaa ilmetä, kun sitoutuminen oppilashuoltotyöhön heikkenee ja kasautuvaa ja 

yhteisöllistä taas silloin, kun sama sitoutuminen oppilashuoltotehtävään vahvistuu. (Koskela 2009, 

228.) 

Konkreettisesti sitoutuminen oppilashuoltotehtävään tarkoittaa motivaation kohdistamista 

hyvinvointityöhön. Se ilmenee työlle osoitettuna mielenkiintona ja sen kehittämishalukkuutena sekä 

kykynä ja haluna laittaa itsensä peliin. Lisäksi se näkyy sopimusten, toiminnankuvausten ja 

aikataulujen noudattamisena sekä aktiivisuutena prosessien etenemisen huolehtimisessa. 

Sitoutuminen oppilashuoltotehtävään ilmenee yksilöiden lisäksi yhteisötasolla 

rinnakkaisorganisaatioiden välisenä yhteistyöhalukkuutena ja voimavarojen suuntaamisena 

oppilashuoltotyön kehittämiseen. Vahvaan sitoutumiseen kuuluvat neuvotteluvalmius ja halukkuus 

etsiä vaihtoehtoja oman toiminnan kehittämiseksi. Myös havaittuihin oppilashuoltotarpeisiin 

aktiivisesti puuttuminen ja havaittuihin toimenpiteisiin ryhtyminen ovat vahvan sitoutumisen 

merkkejä. (Koskela 2009, 227–228.) 

 Heikko oppilashuoltotehtävään sitoutuminen näkyy taas edellä mainittujen negatiivisena 

kääntöpuolena. Se ilmenee vaikeutena löytää aikaa oppilashuoltotyölle, haluttomuutena osallistua 

yhteisiin neuvotteluihin tai ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Heikko toimija perustelee omaa 

passiivisuuttaan ulkopuolisilla seikoilla. Pakollisissa neuvotteluissa se näkyy toiminnan 

kyseenalaistamisena jo etukäteen, sitoutumisen puutteena ja haluttomuutena muuttaa omaa 

toimintaa. Sitoutuminen kuvaakin yksilön tai yhteisön sisäistämää toimintatapaa oppilashuoltotyön 

tekemiseen. (Koskela 2009, 228.) 

Luottamus toimintaympäristöön tarkoittaa Koskelan mukaan oppilashuoltotyötä tekevän 

opettajan ja hänen toimintaympäristönsä välistä suhdetta. Se pitää sisällään oppilashuollon 

tukirakenteet sekä käsitykset niiden hyödyntämismahdollisuuksista. Luottamus ymmärretään 
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ennakoitavuutena oppilashuoltokentällä toimivien ihmisten ja palvelujen kohdalla, mahdollisuutena 

tulkita ohjeita ja käytänteitä samansuuntaisesti. Se ilmenee myös tiedonkulun sujumisena ja 

mahdollisuutena jakaa omia ammatillisia kokemuksia. Kun luottamus on vahva, syntyy 

oppilashuoltohenkilökunnan kesken paljon kontakteja, yhteistyö on tehokasta ja sen 

tuloksellisuuteen on lupa uskoa. (Koskela 2009, 228.) 

 Luottamuksen ollessa vähäistä, opettajalla on käsitys, jonka mukaan oppilashuoltotyötä ei 

jaeta, vaan opettaja toteuttaa sitä itsenäisesti. Itsenäisestä toiminnasta johtuen tällaisessa 

työympäristössä asiat tapahtuvat ennakoimattomasti eikä kukaan ole tietoinen toisten toimista. 

Tulkinnat hyvinvoinnista ovat erilaisia, palvelurakenne on satunnainen eikä oppilashuoltotyö mitä 

todennäköisimmin ole tuloksellista. Tietoja on vaikea saada, oppilashuolto koetaan kuormittavana 

ja luottamuksen rakentamiseen ja vastustuksen purkamiseen kuluu turhaan voimavaroja. 

Sitoutumisella kuvataan toimijan omaa suhdetta toisten tekemiseen ja suhdetta asian tekemiseen 

yhdessä. (Koskela 2009, 228–229.) 

4.6 Sosiaalinen pääoma 

Oppilashuollon päämääränä on hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen niin yksilö- kuin 

yhteisötasolla (vrt. perusopetuksen opetussuunnitelma 2004, 24; Koskela 2009, 76).  Työnkuva on 

vahvasti moniammatillinen ja sen vuoksi työn piiriin kuuluu eri hallintokuntia, organisaatioita ja 

yrityksiä. Monimuotoisien verkostojen vuoksi päätökset ovat hajautettuja ja monitasoisia. Myös 

yksittäisen opettajan oppilashuollollinen työ kuuluu näin ollen aina oppilashuollolliseen verkostoon. 

(Koskela 2009, 76)  

 Koskela käyttää sosiaalisen pääoman käsitettä oppilashuoltotyötä tarkastellessaan. Hän 

perustelee käsitteen käyttöä sillä, että oppilashuoltoon sisältyy verkottuneita palveluja, 

päätöksentekoa, yhteisöllisyyttä ja osallistavuutta. (Koskela 2009, 76) 

 Sosiaalisen pääoman käsite on moniselitteinen ja monitiedekuntainen. Putnam (2000,19) 

toteaa, että sosiaalisen pääoman käsite on keksitty ainakin kuudesti uudesti 1900-luvun aikana. 

Jokaisella kerralla on ollut tarkoitus suunnata tarkastelu siihen, millä tavoin sosiaaliset suhteet 

rikastuttavat elämäämme. Putnamin mukaan ensimmäinen käsitettä käyttänyt henkilö oli Halifan, 

valtion koulujen ylitarkastaja, joka esitti näkemyksensä yhteisöjen osallisuudesta menestyksekkään 

koulun peruskivenä vuonna 1916, käyttäen selityksenä sosiaalisen pääoman käsitettä. (Puttnam 

2000, 19)  

 Coleman (1988, 98) on avannut sosiaalisen pääoman käsitettä artikkelissaan. Hän toteaa, että 

sosiaalisen pääoman määrittää sen funktio. Tällä hän tarkoittaa, ettei se ole itsenäinen kokonaisuus 
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vaan valikoima monista kokonaisuuksista. Näillä kokonaisuuksilla on kaikilla kaksi yhteistä 

ominaisuutta: ne koostuvat aina jonkinlaisista sosiaalisista rakenteista ja ne helpottavat rakenteeseen 

kuuluvien toimijoiden – yksittäisten henkilöiden tai organisaatioiden - toimintaa. Coleman 

huomauttaa, että kuten kaikki muutkin pääomat, myös sosiaalinen pääoma on tuottavaa. Se 

mahdollistaa sellaisten päämäärien saavuttamisen, jotka ilman sitä eivät olisi saavutettavissa. 

Sosiaalinen pääoma sisältyy toimijoiden välisiin sekä heidän keskeisten suhteiden rakenteisiin. 

(Coleman 1988, 98) Putnam (2000, 19) jakaa Colemanin ajatuksen sosiaalisen pääoman arvosta. 

Hän katsoo sosiaalista pääomaa sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta todeten, että sosiaalinen 

pääoma lisää molempien, yksilön ja yhteisön, aikaansaavuutta (Putnam 2000, 19-20). Sosiaalinen 

pääoma, kuten muutkin pääomat, näyttäytyy erilaisissa muodoissa ja monenlaisissa tilanteissa. 

Putnamin mukaan sosiaalinen pääoma on sosiaalisia verkostoja ja normeihin liittyvää 

vastavuoroisuutta. (Putnam 2000, 21) 

 Coleman (1988) jakaa sosiaalisen pääoman kolmeen muotoon: vastavuoroisuuden 

velvoitteeseen, informaation saamiseen ja tehokkain sanktioin tuettuihin normeihin. 

Vastavuoroisuuden pohjana tulee Colemanin mukaan olla luottamuksen. Tämä luottamus liittyy 

niin ihmisten väliseen kuin myös toimintaympäristön luotettavuuteen. Informaation saaminen taas 

edellyttää sosiaalisia suhteita ja kontakteja. Informaatio on tärkeää luotaessa toiminnalle pohjaa. 

Normit taas muodostavat lujan ja voimakkaan muodon sosiaalisesta pääomasta. Sosiaalisen 

pääoman kannalta tärkeä normi on esimerkiksi yhteisöllisen edun meneminen yksilön edun edelle. 

Tällöin yhteisöllisyyden velvoite turvaa yhteisöllisen edun.  (Coleman 1988, 102-105) 

Putnam (2000, 22) huomauttaa, että vääränlainen sosiaalinen pääoma voi saada aikaan myös 

pahantahtoisuutta muita kohtaan. Esimerkkeinä tästä ovat netin keskustelupalstat, joilla 

koulusurmaajat ovat hakeneet yhteenkuuluvuutta ja yhteisnäkemystä omien tavoitteidensa 

tukemiseksi. Tärkeää olisikin miettiä miten sosiaalisen pääoman positiivisia seuraamuksia, kuten 

tukea, yhteistyötä, luottamusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista, voitaisiin lisätä ja negatiivisia 

seuraamuksia, kuten lahkolaisuutta, ryhmäkeskeisyyttä ja korruptiota, voitaisiin vähentää. (Putnam 

2000, 22) 

 Putnamin (1995, 2) mukaan elämänlaatu on monestakin syystä parempaa yhteisöissä, joissa 

sosiaalisen pääoman varasto on merkittävän suuri. Ensisijaisesti sosiaaliset verkostot vahvistavat 

yksilön sitoutumista normeihin, lisäävät vastavuoroisuutta ja luovat sosiaalista luottamusta. Näiden 

avulla yhteistyö ja kommunikaatio helpottuvat niin kuin myös ongelmien ratkaiseminen. (Putnam 

1995, 2-3)  

 Loranca-Garcian (2000, 112) mukaan verkostoituminen ja paikallinen yhteistyö ovat 

sosiaalisen pääoman ratkaisevia osia. Loranca-Garcia (2000, 114)määrittelee sosiaalisen pääoman 
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seuraavasti: ”Yhteistyön rakentaminen ei ole helppo tehtävä; se vaatii työtä, aikaa ja ponnisteluja. 

Yhteisen näkemyksen kehittäminen, toisten päämäärien ymmärtäminen, kulttuuri ja konteksti, 

kommunikaatiokeinot, hyvät henkilökohtaiset suhteet, asiaan kuuluvien toimijoiden osallisuus, 

selkeästi määritellyt roolit ja vastuut, seuranta ja arviointi sekä yhteisnäkemys 

päätöksentekoprosessista eivät ole helppoja saavuttaa. (…) Nämä voidaan nähdä oppimisprosessin 

tuloksena, missä toivottavasti eri toimijat oppivat tuntemaan toisensa, vakiinnuttavat 

kommunikaatiotapojaan sekä oppivat puhumaan ja tekemään työtä yhdessä. Näin he saavuttavat 

pitkäaikaisia etuja”.  

 Myös Koivumäki (2008) on tutkinut sosiaalista pääomaa väitöstutkimuksessaan. Hänen 

tutkimuksensa mukaan työyhteisöissä, joissa on vahva sosiaalinen pääoma, valtaetäisyydet ovat 

lyhyet, työn jako selkeä ja työyhteisössä on vallalla näkemys oikeudenmukaisuudesta esimerkiksi 

palkkauksessa.(Koivumäki 2008, 247.)  
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5 TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää Tampereen alueen koulujen henkilöstön ja tarkemmin ottaen 

oppilashuoltoryhmissä toimivien työntekijöiden käsityksiä oppilashuollosta ja moniammatillisesta 

yhteistyöstä. Tutkimuksessa tutkitaan niitä oppilashuoltoon kuuluvia vastaajia, jotka ovat 

vastanneet vuonna 2009 tehtyyn Koulun turvallisuus-kyselyyn.  

 Tutkimus lähti liikkeelle kiinnostuksesta oppilashuoltoon ja mahdollisuudesta saada käyttöön 

Koulun turvallisuus-kyselyn materiaali. Tutkimustehtävänä on selvittää Koskelan (2009) 

oppilashuollon typologian avulla aineistosta nousevia merkityskokonaisuuksia. Tarkat 

tutkimuskysymykset elivät tutkimuksen eri vaiheiden mukana ja lopulta muotoutuivat seuraavaan 

muotoon: 

 

1. Millainen kokonaiskuva oppilashuoltotyöstä avovastausten perusteella muodostuu? 

1.1. Millaisia käsityksiä vastaajilla on oppilashuollosta? 

1.2. Mitkä asiat nähdään oppilashuoltoa edistävinä ja mitkä sitä vaikeuttavina? 

1.3. Millaisia vaikutuksia oppilashuoltotyöllä nähdään olevan? 

2. Miten aineisto noudattelee Koskelan oppilashuollon typologiaa? 
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6 METODOLOGIA 

Laajassa merkityksessään metodologia-termillä tarkoitetaan metodologiaa, joka käsittelee 

todellisuutta käsittelevän tiedon peruslähtökohtaa, tieteellistä perusnäkemystä, ihmiskäsitystä ja 

maailmankatsomusta. Suppeassa merkityksessä tarkoitetaan metodiikkaa tai tutkimuksessa 

käytettyjen metodien käyttöä, joilla viitataan siihen, millä keinoin tutkimuskäytännössä hankitaan 

uutta tietoa todellisuudesta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 11.)  

Menetelmällisten kysymysten pohdinnan nähdään olevan tärkeässä osassa tutkimustyötä 

tehtäessä. Tutkijan epistemologiset ja ontologiset näkemykset heijastuvat siihen, miten tutkittavaan 

ilmiöön suhtaudutaan, millaisena tutkittava ilmiö käsitetään ja miten tulokset raportoidaan ja 

tulkitaan. Ihmiskuvan, todellisuuskäsityksen ja tietokäsityksen avaaminen ovat osa tutkimuksen 

perustaa. Ne antavat myös viitteitä tutkimuksen luotettavuudesta sekä yleistettävyydestä. 

(Syrjäläinen, Eronen & Värri 2007, 8)  

Tutkimus pohjaa käsitykseen, jossa jokainen ihminen on ainutkertainen tajunnallinen yksilö 

(vrt. Rauhala 1999; Varto, 1992, 30). Tällä tarkoitetaan, että jokaisen vastaajan vastaus on 

ainutkertainen, henkilön kokemuspohjaan tukeutuva näkemys tutkittavasta asiasta. Koska 

tutkimuskohde on ihminen, tajunnallinen yksilö, tutkimuksen kuvauskategorioina ovat merkitykset 

(Varto, 1992, 30). Nämä merkitykset tulevat todellisuudesta, jossa elämme ja joka on merkitysten 

kyllästämä. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan näitä merkityksiä, tai oikeammin 

merkitysmaailmaa, joka on ihmisten välinen ja sosiaalinen. (Moilanen & Räihä 2007, 46; Vilkka 

2005, 97.) Eskola ja Suoranta (1996, 45) kuvaavat merkityksen käsitettä ihmisen maailmasuhteen 

kautta. Nämä merkitykset läpäisevät ymmärryksen ja ovat aina läsnä. Maailman hahmottaminen 

tapahtuu merkityksellistämisen prosessin kautta.  

 Merkitykset ovat aina suhteessa toisiinsa, itsessään niillä ei ole merkitystä. Merkitykset 

nähdään myös hyvin kontekstiherkkinä sekä kulttuurisidonnaisina. Kontekstiherkkyydellä 

tarkoitetaan sitä, että asiat ja esineet saavat merkityksensä juuri kontekstissa. Tästä syystä 

merkityksiä tulkittaessa onkin oltava herkkä tulkitsemaan erilaisia vivahteita. Suhteessa toisiinsa 

merkitykset niveltyvät ja saavat merkityksensä. Tästä seuraa se, että tulkittaessa merkitystä, kyse 

on enemmän merkitysverkon hahmottamisesta kuin yksittäisen merkityksenannon selvittämisestä. 
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Merkitysten välittämisessä ja ymmärtämisessä on aina kyse tulkinnasta. Merkitysten tulkinnassa 

taas haetaan jonkin asian mieltä. (Moilanen & Räihä 2007, 46 & 50.) 

 Tutkimuksen kulussa merkitykset ovat esillä tutkimusongelmissa. Osa tutkimusongelmista 

kiinnittää huomiota nimenomaan merkityksiin, toiset taas pyrkivät merkitysten selvittämisen 

kautta ratkomaan muita ongelmia. Laajentuessaan ja syventyessään tutkijan esiymmärrys muuntaa 

ja täsmentää tutkimusongelmia. Näin ollen tutkija voi huomata aiemmin asettamiensa kysymysten 

pinnallisuuden tai monimielisyyden ja muokata vanhoja tai miettiä kokonaan uusia 

tutkimusongelmia. Tärkeintä on olla herkkä aineistolle ja etsiä vihjeitä hedelmällisimmistä tai 

kaikkein mielenkiintoisimmista merkityksenannoista. (Moilanen & Räihä 2007, 51.) 

 Moilanen ja Räihä korostavat tutkimuksessa olevan tärkeää sen, että aineisto ja 

tutkimuskysymykset vastaavat toisiaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos tutkijan päämääränä on 

selvittää, miten ihmiset kokevat jonkin asian, tulee aineiston silloin tehdä oikeutta kokemusten 

ominaislaadulle. Myös tutkittaessa käsityksiä tutkijan on tiedettävä millaisia käsitykset ovat 

luonteeltaan ja miten niitä voidaan tutkia. (Moilanen & Räihä 2007, 53–55.) 

6.1 Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus 

Usein halutaan erottaa, kuuluuko tutkimus kvantitatiivisiin vai kvalitatiivisiin tutkimuksiin. Tätä 

jakoa, tai välillä jopa vastakkain asettelua, on kuitenkin viime aikoina pyritty hieman 

väljentämään. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 136) näkevätkin kvantitatiivisen ja 

kvalitatiivisen tutkimuksen hedelmällisemmin, toisiaan täydentävinä suuntauksina. Heidän 

mukaansa on vaikea erottaa toisistaan näitä lähestymistapoja, joiksi he nämä suuntaukset 

mieltävät. Kvantitatiivisuuden juuret ovat luonnontieteissä, kvalitatiivisuudessa kentällä pohja on 

sitä vastoin moninaisempi. Sosiologialla, psykologialla, kasvatustieteillä ja antropologialla 

nähdään jokaisella olevan omat tutkimustraditionsa kvalitatiivisuuden piirissä. (Hirsjärvi, Remes, 

Sajavaara 2009, 139 & 162.) Kvalitatiivisella tutkimuksella ei myöskään nähdä olevan täysin omia 

metodeja (Metsämuuronen 2000, 2  

Vaikka kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen kesken ei haluttaisi välttämättä tehdä 

syvää ”joko-tai” asetelmaa, poikkeavat nämä tutkimusotteet kuitenkin toisistaan muun muassa 

siten, että kvalitatiivinen tutkimusote pohjautuu eksistentiaalis-fenomenologis-hermeneuttiseen 

tieteenfilosofiaan ja kvantitatiivinen positivistiseen tai postpositivistiseen tieteen ihanteeseen. 

(Metsämuuronen 2000, 13-14.) 

Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Ajatuksena on, että todellisuus on hyvin moninainen eikä sitä voida pirstaloida mielivaltaisesti 
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samansuuruisiin osiin. Tapahtumat ja toimijat vaikuttavat toisiinsa ja muovaavat toisiaan. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161.) Kvantitatiivisessa tutkimuksessa taas korostetaan 

yleispäteviä syyn ja seurauksen suhteita. Määrällisen tutkimuksen ontologian nähdään olevan 

realistinen: todellisuus on objektiivisten todettavissa olevien tosiasioiden rakenne. (Hirsjärvi, 

Remes, Sajavaara 2009, 139) Laadullisen tutkimuksen ontologia tukeutuu relativismiin, eli 

ajatukseen, että yksittäiset ominaisuudet ja piirteet tulevat esiin vain ollessaan suhteessa muihin.  

Tässä tutkimuksessa on piirteitä molemmista suuntauksista. Aineisto, on hankittu 

kvantitatiivisuudessa käytetyllä kyselylomakkeella. Aineisto on muiden kuin tutkijoiden itse 

keräämä, joka niin ikään liittyy enemmän kvantitatiivisuuteen (Vilkka 2009, 76). Analysoitavien 

vastausten joukko on myös määrällisesti suuri. Aineisto kuitenkin analysoidaan 

sisällönanalyysimenetelmin, joka taas liitetään kvalitatiivisuuteen. Koska analyysia ohjaa selkeästi 

sisällönanalyysi, voidaan tutkimuksen päämetodologian nähdä olevan enemmän kvalitatiivinen 

kuin kvantitatiivinen (vrt. Metsämuuronen 2000, 14). 

Laadullinen tutkimus pyrkii tarkastelemaan elämismaailmaa merkitysten kautta, jotka 

ilmenevät ihmisten toimina, päämäärien asettamisina, suunnitelmina, hallinnollisina rakenteina, 

yhteisöjen toimina, ja muista vastaavista ihmisestä lähtöisin olevina ja ihmiseen päätyvinä 

tapahtumina. (Varto 1992, 24.) Tutkimuksessa pyritään todellisuuden kuvaamiseen 

mahdollisimman todenmukaisesti, tietyn toiminnan ymmärtämiseen tai teoreettisesti 

mielekkääseen tulkintaan jostakin ilmiöstä. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että henkilöt, joilta tieto 

kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä verrattain paljon tai heillä on kokemuksia siitä.  (Tuomi & 

Sarajärvi 2004, 87.)  

 Tässä tutkimuksessa aineisto on kerätty Tampereen alueen koulujen henkilökunnilta. 

Vastaukset avoimiin kysymyksiin, jotka ovat varsinaisena tutkimuksen kohteena, on saatu 

luokanopettajilta, rehtoreilta, erityisopettajilta, erityisluokanopettajilta, aineenopettajilta, 

koulukuraattoreilta ja koulupsykologeilta. Ammattiryhmien perusteella voidaan olettaa, että 

jokainen vastaajista ymmärtää käsitteet moniammatillisuus ja oppilashuolto. Koska vastaukset on 

annettu koulukohtaisesti, voidaan, olettaa vastaajien olleen myös työssä, ja tätä myöten heillä 

olleen myös kokemusta aiheista moniammatillisuus ja oppilashuoltotyö.  

Laadullista tutkimusta kuvaillaan yleensä prosessiksi, joka sisältää jatkuvia 

päätöksentekotilanteita ja ongelmanratkaisuja. Tutkimuksen alussa ei välttämättä ole selkeää 

tutkimusongelmaa, vaan se täsmentyy koko tutkimuksen ajan. (Kiviniemi 2007, 71.) 

 Suurimmiksi haasteiksi on kvalitatiivisessa tutkimuksessa koettu aineiston analyysi. 

Päämääränä laadullisella tutkimuksella on inhimillisen ymmärryksen lisääminen. Tähän 

päämäärään pääsemiseksi tutkijalta vaaditaan lukeneisuutta ja herkkyyttä omaa aineistoaan 
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kohtaan.  Tärkeintä on, että tutkija kykenee tulkitsemaan saamiaan tuloksia ja näin lisäämään 

ymmärrystä. ( Syrjäläinen, Eronen & Värri 2007, 8.)  

 Oleellista tutkimusta tehdessä on tiedostaa tehdyt ratkaisut. Tutkimusta tehtäessä on 

olemassa erilaisia ennakko-oletuksia ja intuitiivisia käytäntöjä. Nämä on tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta tuotava aina esille. (Eskola & Suoranta, 2005, 20.) Esiymmärryksen 

tiedostaminen voi kuitenkin olla joskus vaikeaa, sillä osittain esiymmärrys on myös 

tiedostamatonta (Moilanen & Räihä 2007, 52).  

6.2 Fenomenologia ja hermeneutiikka 

Fenomenologiassa asiat pyritään kuvaamaan mahdollisimman ennakkoluulottomasti. Todellisuus 

nähdään monimerkityksellisenä: yksilöiden kokemukset ovat ainutkertaisia, tietyssä ajassa ja 

paikassa muotoutuneita. (Vilkka 2005, 134; Moilanen & Räihä 2007, 52) Tutkimuksen kohteena 

on ihmisen suhde omaan elämäntodellisuuteensa, jota jäsennetään kokemusten kautta. Nämä 

kokemukset ilmentävät yksilön suhteita toisista ihmisistä, luonnosta ja kulttuurista. Kokemukset 

taas muotoutuvat merkitysten pohjalta. Tutkimuksella pyritään ymmärtämään tutkittavan alueen 

ihmisten merkitysmaailmaa, esimerkiksi jonkin kouluinstituution toimintakulttuuria. (Laine 2007, 

29 & 31.)  

Ricoeur (1981, 101) toteaa fenomenologian ja hermeneutiikan olevan toisistaan riippuvaiset. 

Hän sanoo, että hermeneutiikka perustuu vahvasti fenomenologiaan ja täten se yhtä aikaa sekä 

säilyttää sen filosofiaa että eroaa siitä: fenomenologia on ylitsepääsemätön esioletus 

hermeneutiikalle. Toisaalta taas fenomenologia ei voi muodostua ilman hermeneuttista tulkintaa. 

(Ricoeur 1981, 101.) Laine (2007, 31) toteaa myös hermeneutiikan ja fenomenologian yhteyden 

muodostuvan juuri fenomenologian tarvitsemassa tulkinnan tarpeellisuudessa. Hermeneutiikka 

tutkii ihmisten välisiä ilmauksia ja ilmauksilla taas välitetään merkityksiä. Nämä merkitykset 

avautuvat vain tulkitsemalla ja ymmärtämällä. Ilmaisujen ymmärtämisen nähdään olevan 

yhteisöllisen elämän yksi perusilmiöistä. (Laine 2007, 31.) Varto (1992) kuvailee tätä 

hermeneuttista tarkastelutapaa näkökulmasta, jossa ei pyritä mahdottomuuteen eli toisen 

täydelliseen ymmärtämiseen. On huomattava, että se mitä pyritään ymmärtämään, on toisen 

elämismaailmaa, josta tutkija jää aina ulkopuolelle.  

Fenomenologis-hermeneuttisen lähestymistavan yksi piirre on eriymmärryksen 

korostaminen. Tutkimukseen sidottuna tämä esiymmärrys pitää sisällään kaikki tutkijan luontaiset 

tavat ymmärtää tutkimuskohde jonkinlaisena jo ennen tutkimusta. Tutkimukseen liitetään yleensä 

kaksitasoinen rakenne, jossa perustasolla nähdään olevan tutkittavan koettu elämä 



 44

esiymmärryksineen ja toisella tasolla itse tutkimus, joka kohdistuu perustasoon. Näiden kahden 

tason välillä vallitsee suhde, sillä tutkijan nähdään tällaisessa tutkimuksessa jo osittain olevan 

sisällä tutkittavien merkitysten maailmassa, siitä lähtökohdasta katsottuna, että hän elää samassa 

kulttuuripiirissä. Laine ehdottaakin, että tutkimuksen tavoitteeksi voisi määritellä tämän vuoksi 

pyrkimyksen tehdä tunnettu tiedetyksi. (Laine 2007, 32–33.) 

 Tutkimuksessa fenomenologia sekä hermeneutiikka näyttäytyvät nimenomaan tulkinnan 

kautta. Vastaajat ovat ensin tulkinneet kysymystä ja antaneet siihen vastauksen, jossa he tulkitsevat 

omia käsityksiään. Toinen tulkinnan taso tulee vastaan, kun tutkija tulkitsee vastauksia 

tutkimuksen ongelmien, kysymysten sekä omien esiymmärrystensä kautta.  

6.3 Sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisissa 

tutkimuksissa. Se on sekä yksittäinen metodi että väljä teoreettinen kehys, jotka voidaan liittää 

erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. Sisällönanalyysin pohjalta voidaan tehdä monenlaista 

tutkimusta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.) 

 Sisällönanalyysi, diskurssianalyysi ja historia-analyysi ovat kaikki tekstianalyysejä. 

Tutkimusaineisto voi kaikissa kolmessa olla samanlaista. Tästä huolimatta tutkimus kohdentuu eri 

asioihin. Sisällönanalyysi ja diskurssianalyysi tutkivat inhimillisiä merkityksiä, kun taas historia 

analyysi luo kokonaiskuvaa menneisyydestä. Sisällönanalyysi etsii tekstin merkityksiä, kun taas 

diskurssianalyysi analysoi, miten näitä merkityksiä tuotetaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

104.)Tuomen ja Sarajärven (2009, 104) mukaan ero diskurssianalyysin ja sisällönanalyysin välillä 

on olennainen. Heidän mukaansa näitä kahta analyysitapaa ei ole helppo sovittaa yhteen.  

 Sisällön erittely on Tuomen ja Sarajärven mukaan dokumenttien analyysia, jota tehdään 

kvantitatiivisesti. Sisällön erittely on heidän mukaansa dokumenttien sisällön sanallista kuvaamista 

eli kvalitatiivista analyysiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 105–106.) 

 Sisällönanalyysin dokumenttina voi toimia lähes mikä tahansa kirjallisessa muodossa oleva 

materiaali, kuten artikkelit, päiväkirjat, raportit, dialogit ynnä muut. Pyrkimyksenä on saada 

materiaalin kautta tiivistetty ja yleinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on 

aineisto pyrittävä järjestämään tiiviiseen ja selkeään muotoon, kuitenkin hukkaamatta aineiston 

sisältämää informaatiota. .(Tuomi & Sarajärvi 2009, 105) 

 Aineistoa analysoitaessa se ensin hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan. 

Kaikki käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan. Analyysi, jolla aineistoa on selkeytetty, 

on pohjana luotettaville ja selkeille johtopäätöksille tutkittavasta ilmiöstä. Huomioitavaa on, että 
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sisällönanalyysi on vain keino järjestää aineisto johtopäätöksiä varten. Ilman johtopäätöksiä 

tutkimus jää kesken.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 105; 108) 

6.3.1 Aineistolähtöinen 

 Aineistolähtöisen sisällön analyysin tekemisen kolme vaihetta voidaan tiivistää myös 

pelkistämisen, ryhmittelyn ja käsitteiden luomisen termein. Pelkistämisvaiheessa tutkimuksen 

aineistosta pyritään pilkkomaan tutkimukselle epäoleellinen data pois ja jättämään vain tarpeellinen 

informaatio. Pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä, jonka mukaan oleelliset ilmaukset valitaan 

aineistosta. Työvaiheessa voidaan joko tiivistää informaatiota tai sitten vain pilkkoa sitä osiin. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–109.) 

 Ryhmittelyssä eli klusteroinnissa aineistosta etsitään samankaltaisuuksia tai eroavuuksia 

kuvaavia käsitteitä. Samaa tarkoittavat käsitteet yhdistellään luokaksi, joka nimetään luokkaa 

kuvaavalla tavalla. Kun yksittäiset käsitteet sisällytetään yleisempiin luokkiin, aineisto tiivistyy 

entisestään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.) 

 Teoreettisten käsitteiden luomisen vaiheessa eli abstrahoinnissa aineisto käsitteellistetään. 

Klusteroidusta aineistosta erotetaan nyt tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja tämän tiedon 

perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Klusteroinnissa jo aloitettua abstrahointiprosessia 

jatketaan ja edetään alkuperäisen ryhmittelyn ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. 

Abstrahoinnissa pyritään pääsemään mahdollisimman yleiselle tasolle yhdistelemällä luokituksia 

niin kauan kuin se vain on aineiston puolesta mahdollista; alaluokasta yläluokkaan, siitä edellään 

pääluokkaan, ja lopulta yhdistävään luokkaan. Liittämällä aineiston teoreettisiin käsitteisiin pyritään 

esittämään tuloksena muodostettu tulkinta tai käsitejärjestelmä. Tutkija pyrkii ymmärtämään, mitä 

asiat merkitsevät tutkittaville. (Tuomi & Sarajärvi 2009; 110–111, 113.) 

6.3.2 Teorialähtöinen 

Sisällönanalyysi voidaan toteuttaa myös teorialähtöisesti eli deduktiivisesti, jolloin analyysiä ohjaa 

jokin valmis viitekehys, kuten teoria tai käsitejärjestelmä. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä 

muodostetaan ensin analyysirunko, joka voi olla hyvinkin väljä ja nousta myös aineistosta 

induktiivisen sisällönanalyysin avulla, tai sitten strukturoitu, jolloin aineistosta nostetaan vain 

analyysirunkoon sopivat asiat, jolloin voidaan testata aikaisempaa teoriaa tai käsitejärjestelmää. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 113.) 



 46

 Deduktiivisessa sisällönanalyysissä kategoriat, joihin asiat jaetaan, määritellään 

aikaisemman tiedon perusteella. Kategorioihin etsitään aineistosta sisältöjä, jotka sopivat johonkin 

kategoriaan. Aineiston analyysiä ohjaa siis aina valmis, aikaisemman tiedon perusteella luotu 

käsitejärjestelmä tai teoria. Deduktiivisessa analyysissä edetään aina yleiseltä tasolta 

yksityistapaukseen teoriaa soveltaen tai testaten. Kasvatustieteen piirissä yleinen esimerkki 

teorialähtöisestä sisällönanalyysistä on behavioristisen oppimiskäsityksen vertailu 

sosiokonstruktiiviseen näkemykseen perustuva oppimiskäsitykseen. Näiden näkemysten ero 

opettajan ajattelussa voidaan tunnistaa jo haastateltavan käyttämistä termeistä, kuten ”oppija” tai 

”opiskelija”. Asettamalla sanat analyysirunkoon voidaan edelleen määrittää, minkälainen 

haastateltava on oppimiskäsitykseltään. (Tuomi & Sarajärvi 2009; 115, 117.) 

 Teorialähtöisen sisällönanalyysin lisäksi puhutaan myös teoriaohjaavasta 

sisällönanalyysistä, joka on ikään kuin aineistolähtöisen ja teorialähtöisen sisällönanalyysin 

välimuoto. Myös teoriaohjaavassa analyysissä analyysiyksiköt nousevat aineistosta kuten 

aineistolähtöisessä analyysissä, mutta aikaisempi tutkimus- ja teoriatieto ohjaavat analyysiä. 

Teoriaohjaavassa analyysissä päättelyn logiikassa on usein kyseessä abduktiivinen päättely. Tutkija 

käyttää ajatustyössään vuoroin aineistolähtöisiä ja valmiita malleja, joita hän pyrkii yhdistelemään 

luovasti toisiinsa. Teoriaohjaavassa analyysissä on siis aiemman tutkimuksen vaikutus selkeästi 

tunnistettavissa. Aiemman tiedon vaikutus ei ole kuitenkaan tietoa testaava, kuten teorialähtöisessä 

analyysissä, vaan pikemminkin aiemman tiedon avulla uusia ajatuspolkuja aukova ja uutta luova. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009; 96–97, 117.)  

6.4 Sisällönanalyysi tässä tutkimuksessa 

Tutkimuksen alkuvaiheessa ei lähtökohtaisesti valittu mitään tiettyä sisällönanalyysin tapaa. Kuten 

edellä käsitellyistä sisällönanalyysin malleista käy ilmi, jopa mallien sisällä voidaan käyttää toisen 

mallin toimintatapoja, joten liian tiukka ajatusmallien ankkurointi tietyn mallin toimintatapoihin 

saattaisi vain rajoittaa luovaa ajattelua. 

 Tämä tutkimus nojaa vahvasti oppilashuollon lakeihin, käsitteistöön ja olemassa olevaan 

tutkimustietoon. Toisaalta aineistosta pyritään nostamaan jonkunlaista väljää analyysirunkoa. 

Laajan teoriataustan perusteella kyse ei selkeästi ole aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä, mutta 

valinta teorialähtöisen tai -ohjaavan analyysin välillä ei ollut täysin yksiselitteinen. Tuomen ja 

Sarajärven (2009, 117) mukaan keskeistä on, poimitaanko alkuperäisestä aineistosta merkittäviä 

asioita tai ilmauksia alun perinkään tietyn teorian perusteella vai pyritäänkö aineistoa lähestymään 
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täysin objektiivisesti sen itsensä ehdoilla ja vasta myöhemmässä vaiheessa sovittamaan siitä 

poimitus asiat tiettyyn teoriaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 117). 

 Selkeää valintaa näiden kahden toimintatavan välillä voi olla haastavaa tehdä, koska silloin 

pitäisi määritellä, missä vaiheessa teoria alkaa ”vaikuttaa”. Vaikuttaako tutkijan jo sisäistämä 

teoriatieto hänen aineistosta nostamiinsa aiheisiin, vaikka hän yrittää lähestyä aineistoa täysin 

objektiivisesti? Ja jos tutkija aloittaakin aineiston käsittelyn sen omilla ehdoilla ja liittää sen 

teoriatietoon ensimmäisten valintojen jälkeen, niin voidaanko jo teoriaohjaavan analyysin sijasta 

puhua teorialähtöisestä menetelmästä.  

 Tutkimuksessa oli alun perin enemmän teoriaohjaavan analyysin piirteitä, koska aineistosta 

saaduista analyysiyksiköistä tuotettiin alaluokat aineistolähtöisesti ilman aiemman teorian tukea(vrt. 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 117). Tämä vaihtoehto havaittiin kuitenkin analyysin myöhemmässä 

vaiheessa toimimattomaksi, koska analyysiyksiköt eivät enää vastanneetkaan yläluokkaansa, kun 

niistä oli ensin muodostettu alaluokat, jotka sijoitettiin yläluokkiin. Analyysin tekemisessä otettiin 

aikalisä ja alettiin lähestyä aineistoa eri tavalla, teorialähtöisemmin. Päätettiin, että aineistosta 

saadut analyysiyksiköt sijoitettaisiin suoraan Koskelan typologian nelikenttään, jonka jälkeen ne 

jaettaisiin vielä alaluokkiin. Näin Koskelan typologia toimisi jo lähtökohtana ja aineiston 

järjestäminen tehtäisiin yleistyksestä yksittäistapaukseen. Näin toimimalla voidaan varmistaa 

ainakin se, että alempi luokka sopii aina ylempään. 

 Alasuutarin (1999, 40) mukaan tätä tutkimuksen vaihetta voidaan kuvata kahdella eri 

vaiheella, joista ensimmäinen on aineiston tarkasteleminen vain tietystä teoreettis-metodologisesta 

näkökulmasta. Tässä ensimmäisessä vaiheessa kiinnitetään aineistossa huomiota vain siihen, mikä 

on tutkimuksen kannalta olennaista. Tässä tutkimuksessa näkökulma muodostuu Koskelan (2009) 

typologiasta. Analyysin kohteena oleva tekstimassa pelkistyy siis hieman hallittavammaksi 

määräksi erillisiä ”raakahavaintoja”, jotka sijoittuvat Koskelan nelikenttään. Toisessa vaiheessa 

havaintomäärää karsitaan edelleen yhdistämällä samansuuntaisia havaintoja, eli vastauksia 

kysymyksiin, samoihin ryhmiin. Erilliset raakahavainnot yhdistetään yhdeksi havainnoksi tai 

ainakin harvemmaksi havaintojen joukoksi. Näin etenemällä aineisto saadaan muokattua aina 

raakahavainnoista pääluokkiin asti. (Alasuutari 1999,40.) 

Tutkimuksen aineisto on osa Koulun turvallisuus- kyselyä. Tämä kysely on teetetty 

perusopetuksen tilaajan ja tuotannon yhteisenä toimeksiantona vuosina 2009–2010. Vuoden 2009 

lopulla kysely teetettiin huoltajille ja vuoden 2010 alussa sekä henkilökunnalle että 3-, 5-, 7- ja 9- 

luokkalaisille oppilaille. 

Teemana kyselyssä on ollut koulun turvallisuus ja se, mistä se koostuu.  Osa-alueita, joihin 

kysymykset ovat liittyneet, on ollut kuusi: koulun fyysinen ympäristö, henkilöstö, vuorovaikutus, 
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varautuminen ja suunnitelmat ja kerhotoiminta. Henkilökunnalta on näiden lisäksi kysytty myös 

maahanmuuttajaoppilaiden opetuksesta, moniammatillisesta yhteistyöstä, tuen tarpeessa olevien 

opetuksesta sekä oppilashuollosta.  

Kysely on tehty zef-kyselynä, jossa on esitetty väittämiä, ja joka on sisältänyt myös avoimia 

kysymyksiä. Huoltajille ja henkilökunnalle väittämät on esitetty nelikenttämuotoisina ja oppilaille 

janamuotoisina. Kaikille on näiden lisäksi esitetty vapaamuotoisia, avoimia kysymyksiä.   

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu henkilökunnan kirjallisista vapaapalautteista 

kysymyksiin moniammatillisesta yhteistyöstä sekä oppilashuollosta. Tutkimukseen aineistoa varten 

pyydettiin ammateittain koodattu aineisto, jossa vastaajat koostuivat moniammatillisen 

oppilashuollon ammatien edustajista. Näin ollen vastauksissa on mukana aineenopettajat, 

apulaisrehtorit, erityisluokanopettajat, erityisopettajat, kuraattorit, luokanopettajat, psykologit ja 

rehtorit.  

Moniammatillisessa yhteistyössä vapaapalautteita on 138 kappaletta ja oppilashuollossa 133 

kappaletta. Vapaapalautteiden antajat koostuvat moniammatillisessa yhteistyössä 43 

aineenopettajasta, kahdesta apulaisrehtorista, 18 erityisluokanopettajasta, 11 erityisopettajasta, 

yhdestä kuraattorista, 54 luokanopettajasta, yhdestä psykologista ja kahdeksasta rehtorista. 

Oppilashuoltotyön vapaapalautteiden antajat koostuvat 37 aineenopettajasta, kolmesta 

apulaisrehtorista, 14 erityisluokanopettajasta, 13 erityisopettajasta, 56 luokanopettajasta, yhdestä 

psykologista ja yhdeksästä rehtorista.  

Vapaapalautteen kysymys on ollut muotoa ”Mitä muuta haluaisit sanoa oppilashuollosta?” ja 

”Mitä muuta haluaisit sanoa moniammatillisesta yhteistyöstä?”. Näitä avoimia kysymyksiä ennen 

vastaajat ovat vastanneet kysymyspatterin kysymyksiin moniammatillisesta yhteistyöstä ja 

oppilashuollosta.  

Seuraavaksi esitellään lyhyesti kysymyspattereiden tulokset vapaapalautteita edeltävistä 

kysymyksistä. Tulokset esitellään, koska tutkimuksen aineisto on osa suurempaa 

kyselykokonaisuutta. Ennen tutkimusaineistona käytettyjä vapaapalautteita vastaajat ovat 

vastanneet erinäisiin samaan aiheeseen liittyviin kysymyksiin, jotka osaltaan ovat voineet vaikuttaa 

vapaapalautevastauksiin. Tulosten esitteleminen on olennaista tutkimuksen luotettavuuden kannalta. 

Moniammatillista yhteistyötä on kyselyssä kartoitettu kysymällä vastaajilta kolme kysymystä, 

joista viimeinen on ollut vapaamuotoinen. Kahdessa ensimmäisessä on kartoitettu vastaajien 

näkemystä työyhteisön pedagogisesta vastuusta ja moniammatillisen yhteistyön toteuttamisesta 

omassa työssään.  Kuviossa 2 esitellään vastaukset kysymykseen 1: ”Mielestäni koulussa toteutuu 

koko työyhteisön pedagoginen vastuu oppilaiden opetuksessa ja kasvatuksessa.” (vastaajia 770). 
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   Kuvio 2 

 

Vastauksien keskiarvo on sijoitettu zef-nelikenttään. Tumma pienempi pallo kertoo vastausten 

keskiarvon ja vaaleampi vastausten hajonnan. Kuviosta voidaan lukea, että vastaajat kokevat 

työyhteisön pedagogisen vastuun toteutuvan koulussa erittäin hyvin ja kokevat sen myös olevan 

itsellensä merkityksellistä.  

Kuviossa 3 näkyvät vastauksien keskiarvot vastaajien valitsemista sopivimmista väitteistä 

kysymykseen 2: ”Toteutan työssäni moniammatillista yhteistyötä aikaansaadakseni joustavia 

opetusjärjestelyjä (luokanopettaja/aineenopettaja/erityisopettaja jne. samanaikaisopetuksessa, 

ryhmittely oppimisedellytysten mukaan jne.)” (vastaajia 770). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuvio 3 
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Kuvion 3 mukaan 55,9 % vastaajista tekee moniammatillista yhteistyötä viikoittain, 23,8 % 

toisinaan, 17,3 % sattumanvaraisesti ja 3,0 % ei koskaan.  

 Oppilashuoltoa koskevassa kysymyspatterissa vastaajat vastasivat yhteensä viiteen 

kysymykseen, joista viimeinen oli vapaamuotoinen avoin kysymys. Kuviosta 4 nähdään 

absoluuttiset vastaukset kysymyksiin 1-4, jotka ovat: 1. Olen saanut riittävästi tietoa koulun 

oppilashuoltotyöstä ja –palveluista. 2. Tunnen kouluni oppilashuollon toimintasuunnitelman. 3. 

Olen saanut oppilashuoltoryhmän jäsenten tukea oppilaskohtaisessa työssä, kun olen sitä tarvinnut. 

4. Koulussani tehdään ennaltaehkäisevää oppilashuoltotyötä (esim. pidetään oppitunteja 

mielenterveyteen, päihde- sos.taitoihin, ryhmäyttämiseen liittyen tai käytetään muita teemakohtaisia 

työmuotoja luokassa). 

  

 

 

kuvio 4         kuvio 5 

 

Kuviossa 5 nämä vastaukset on suhteutettu toisiinsa nähden, merkityksen ja toteutumisen suhteen. 

Kuvion 5 vastaukset on ikään kuin suurennus kuvion 4 yhdestä neljänneksestä, johon vastaukset 

painottuvat. Absoluuttisten vastausten (kuvio 3) pohjalta voidaan todeta vastaajien olevan yleisesti 

ollen varsin tietoisia oppilashuoltotyöstä ja –palveluista. He myös tuntevat oppilashuollon 

suunnitelman ja ovat saaneet apua oppilashuoltoryhmän jäseniltä oppilaskohtaisissa tilanteissa. 

Ennaltaehkäisevää työtä tehdään vastaajien mukaan koulussa myös hyvin. Oppilashuollollisesta 

näkökulmasta käsin on varsin hyvä, että keskiarvon mukaan vastaajat kokevat saaneensa apua 
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oppilaskohtaisissa tilanteissa erittäin hyvin, sillä silloin voidaan todeta, että oppilashuolto toimii 

tavoitteensa ja kohteensa mukaisesti.  
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen analyysi, joka on suoritettu jäsentämällä tutkimusaineisto 

sisällönanalyysin keinoin. Analyysiä tehtiin aluksi teoriaohjaavasti tiivistämällä ensin 

tutkimukseen osallistujien vastaukset lyhyempään muotoon ja muodostamalla näistä vastauksista 

alaluokkia. Alaluokat, joita aineiston vapaapalautteista muodostui alunperin yhteensä 

kaksikymmentä, sijoitettiin Koskelan typologian mukaiseen nelikenttään (Koskela 2009, 230).  

 Jo alaluokkia Koskelan typologiaan sijoitettaessa huomattiin, kuinka haastavaa on sijoittaa 

pelkän aineiston perusteella muodostettuja alaluokkia sijoittaa aineiston ulkopuolelta tuotuun 

valmiiseen teoriaan tai malliin. Vaikka Koskelan (2009, 230) malli kuvaakin koko 

oppilashuoltotyön kenttää, huomattiin alaluokkia sijoitettaessa, että malli ei olekaan itsestään 

selvästi täysin yhteensopiva alaluokkien kanssa. 

 Analyysiä kuitenkin jatkettiin valitulla tiellä siirtyen aineiston kuvailuvaiheeseen. Koskelan 

typologiasta valittiin yksi nelikentän osio, johon sijoitettuja alaluokkia alettiin kuvailla ja avata. 

Tässä vaiheessa ongelma alkoi hahmottua selkeästi. Vaikka alaluokka nimellisesti saatiin 

sopimaan yläluokan ominaisuuksiin, huomattiin, että usein aineiston vapaapalautteet ja niistä 

tehdyt pelkistykset saattoivat olla ristiriidassa yläluokan kanssa. Kun vapaapalautteet muodostivat 

alaluokan ja alaluokka sijoitettiin yläluokkaan, niin yläluokan olisi suunnitelman mukaan pitänyt 

kuvata, koko aineistosta alaluokat muodostaneiden vastausten kirjoa. Näin ei kuitenkaan ollut. 

Tämä johti valitun analyysimenetelmän muuttamiseen. 

 Muodostetut alaluokat hajotettiin ja analyysiin orientoiduttiin teorialähtöisemmin aiemman 

teoriaohjaavan menetelmän sijaan. Analyysiin otettiin jo lähtökohdaksi Koskelan (2009, 230) 

typologia, josta saatuihin yläluokkiin aineistosta saatuja analyysiyksiköitä alettiin järjestää. Kun 

raakavastaukset oli lajiteltu neljään yläluokkaan, alettiin niissä kussakin vuorollaan ryhmitellä 

vastauksia alaluokiksi. Alaluokkien nimeämisvaiheessa, raakavastauksia käytiin vielä läpi ja 

tarkastettiin, soveltuuko vastaus vielä paremmin johonkin toiseen alaluokkaan. Näin muodostettuja 

alaluokkia syntyi kaksikymmentäseitsemän.  

Aineistoa tarkasteltaessa on muistettava, että neljää yläluokkaa ja niiden käsittämiä 

alaluokkia on vertailtava aina kokonaisuutena yläluokan kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kahden 
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yläluokan alla saattaa olla samanniminen alaluokka, jonka merkitys aukeaa, kun katsotaan mihin 

yläluokkaan se kuuluu. Esimerkiksi Kasautuvan oppilashuollon ja Yhteisöllisen oppilashuollon 

kenttään voisi muodostua alaluokka, jonka määrittävänä tekijänä olisivat selkeästi oppilashuollon 

resurssit.  Ne kuitenkin kuuluisivat eri yläluokkiin sen mukaan, onko kyse puuttuvista resursseista 

vai hyvien resurssien antamista mahdollisuuksista.  

Huomioitavaa on myös, että kuten aikaisemmin jo mainittiin, sisällönanalyysi on vain keino 

järjestää aineisto mahdollisimman selkeään ja luettavaan muotoon tuloksia ja johtopäätöksiä varten 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 105; 108). Tämän takia tässä kappaleessa pyritään mahdollisimman 

tarkkaan analyysin vaiheiden kuvaukseen. 

 Aineisto, jota analysoidaan, koostuu vastaajien vapaista kommenteista kysymyksiin 

oppilashuollosta ja moniammatillisuudesta. Analyysin alkuvaiheessa pohdittiin, onko näitä 

vastausryhmiä syytä analysoida erikseen, mutta aineistoa läpikäytäessä huomattiin, että vastaukset 

limittyvät toisiinsa ja sivuavat toisen kysymyksen aihetta jatkuvasti. Moniammatillisuutta on 

vaikea irrottaa oppilashuoltoryhmän työstä, koska oppilashuoltoryhmä on moniammatillinen ja 

moniammatillisuutta on hankalaa ja kenties turhaakin koettaa käsitteellistää ilman sen 

konkreettista ilmentymää, kuten oppilashuoltoryhmää. Näin ollen analyysissä ei ole eroteltu 

vastauksia tutkittaville annettujen kysymysten perusteella, vaan kaikki vastaukset analysoidaan 

yhtenä ryhmänä. 

Analyysissä aineisto pyritään kuvaamaan mahdollisimman todenmukaisesti ja tarkasti. 

Lainauksia tehtäessä avovastausten kielioppiin ei ole kiinnitetty huomiota, vaan vastaukset on 

esitetty alkuperäisessä muodossaan. Tällä valinnalla on pyritty siihen, että vastaus ei vain sisällä 

informaatiota, jota tarkastellaan, vaan se on kokonaisuudessaan tarkastelun kohde. Myös 

tutkimuseettisesti on kestävämpi ratkaisu, että tarkasteltavaa aineistoa ei ”parannella” tai 

muunnella, vaan sitä tutkitaan sellaisenaan. 

Toinen puoli aineistosta muodostuu 133 oppilashuoltoryhmän jäsenestä; 37 aineenopettajaa, 

3 apulaisrehtoria, 14 erityisluokanopettajaa, 13 erityisopettajaa, 56 luokanopettajaa, 1 psykologi ja 

9 rehtoria, jotka ovat vastanneet kysymykseen oppilashuollosta. Toinen puoli aineistosta 

muodostuu 138 oppilashuoltoryhmän jäsenestä; 45 aineenopettajaa, 2 apulaisrehtoria, 18 

erityisluokanopettajaa, 11 erityisopettajaa, 1 kuraattori, 54 luokanopettajaa, 1 psykologi ja 8 

rehtoria, jotka ovat vastanneet kysymykseen moniammatillisuudesta. Jokainen vastaus olisi siis 

jäljitettävissä aineistosta niin, että saataisiin selville onko vastaaja esimerkiksi luokanopettaja vai 

rehtori. Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan oppilashuoltoryhmää ja sen toimintaa mahdollisimman 

puolueettomasti ja kokonaisuutena, joka koostuu sen jokaisesta jäsenestä arvottamatta vastauksia 
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vastaajan aseman tai osaamisalan perusteella. Ammattiryhmien vastauksia ei siis tutkita erikseen ja 

suoria lainauksia tehtäessä ammatti kerrotaan vain tarpeen niin vaatiessa. 

7.1 Kasautuva oppilashuolto 

Kasautuvaksi oppilashuoltotyötä voidaan Koskelan (2009) mukaan kutsua silloin, kun opettaja 

hoitaa yksin sitoutuneesti moniammatillista oppilashuoltoa. Työparia tai tukitoimia laajemminkaan 

ei juuri ole. Opettaja voi päätyä tällaiseen tilanteeseen omasta tahdostaan tai pakon sanelemana. 

Kasautuvan oppilashuollon kenttään sijoitettiin ensin yksittäisiä vastauksia. Näistä vastauksista 

muodostettiin tämän jälkeen teemoittamalla viisi alaluokkaa. Nämä viisi muodostettua alaluokkaa 

ovat kasautuvan oppilashuollon esimerkit, tiedonkulku opettajille oppilaista, tiedonkulku 

oppilashuollosta, resurssit ja puutteet. Jaottelua voisi luontevasti jatkaa yhdistämällä 

tiedonkulkuun liittyvät alaluokat yhdeksi luokaksi. Ne on jaettu yksityiskohtaisempiin ryhmiin sen 

perusteella, että aineistosta oli havaittavissa selkeästi tiedonkulun painottuminen eri osa-alueisiin. 

Kasautuvan oppilashuollon esimerkit –ryhmä muodostuu vastauksista, jotka itsessään tiivistävät 

Koskelan (2009) kasautuvan oppilashuollon käsitteen selkeästi. Kuvaavia ovat lainaukset: 

Luokanopettaja joutuu yksin kantamaan liian suuren vastuun oppilashuollollisista 
toimenpiteistä.( Terveydenhoitajan roolia terävöitettävä.) 

Koulupsykologit ja –kuraattorit toimivat liian laajasti. Heiltä ei riitä tarpeeksi 
aikaa ratkoa ja hoitaa yhä lisääntyviä ongelmia. Opettaja hoitaa liikaa heidän 
töitään täysin puutteellisilla tiedoilla ja taidoilla. 

Vastauksista käy ilmi, että opettaja joutuu hoitamaan oppilashuoltoa itsenäisesti. 

Toimintaympäristö on heikko, eikä tukea ole tarjolla riittävästi. Oleellista on, että opettaja 

kuitenkin tekee oppilashuollollisia toimenpiteitä ja on sitoutunut tehtävään. 

Tiedonkulku opettajille oppilaista –alaluokkaan kuuluvat vastaukset, joissa opettajat kokevat, 

että he eivät saa oppilashuoltoryhmältä tarpeeksi tietoa oppilaista, vaikka tämä tieto onkin 

olemassa. 

Oppilashuollon pitäisi olla enemmän läpinäkyvä opettajille. On tapauksia, joissa 
opettajan toiminnan kannalta on tärkeää tietää asioista heti asioiden 
alkuvaiheessa, eikä vasta myöhemmin. 

Oppilashuoltotyöryhmä kuuntelee ongelmia. Tieto ei kuitenkaan yleensä välity 
opettajille, mitä ongelma-asialle tehdään tai on jo tehty. Ongelmat jäävät ilmaan 
tai niiden käsittely unohtuu. Välillä opettajilla on suurta epätietoisuutta, miten 
oppilas voi ja miten häntä tulisi huomioida opetuksessa. Luokanvalvoja ei pääse 
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oppilashuoltoryhmän kokoukseen kuulemaan, mitä hänen luokkansa oppilaan 
ongelmien selvittämiseksi tehdään. 

Tiedonkulun heikkouteen liittyviä vastauksia on aineistossa huomattava osa. On hyvä pohtia, mikä 

on se tekijä, joka vaikeuttaa tiedonkulkua opettajille asti. Perusopetuslain (2010, 40§) mukaan 

oppilashuoltotyöntekijöillä on oikeus luovuttaa toisilleen ja opettajalle välttämättömät tiedot 

oppilaasta. Tiedon luovuttajan harkintavaltaan tosin jää se, mikä on välttämätöntä tietoa ja mikä ei. 

Opettaja on se ammattilainen, joka havainnoi oppilasta ja viettää tämän kanssa usein eniten aikaa 

päivän aikana ja myös toteuttaa osaltaan oppilashuoltoa. Oleellista on, että oppilashuollon 

toteuttajana myös opettajalla on käytössään samat tiedot, jotka muulla oppilashuoltoryhmällä on. 

Voidaan ajatella, että tässä tapauksessa harvoin liika tieto on pahasta. 

Opettajan rooli on usein ongelmien tuominen oppilashuoltoryhmän tietoisuuteen. On 

kuitenkin ammattitaidon tuhlausta, jos opettajan osaamista ei enää hyödynnetä ongelmien 

ratkaisussa. Moniammatillisen oppilashuoltotyön haasteena on, että sekä sen jäsenet että muut 

toimijat, kuten opettajat, tietävät oppilashuoltoryhmän suunnitelmista ja toiminnasta. Epätietoisuus 

oppilashuollon toiminnasta lisää epäluottamusta. Tällöin vaarana on, että oppilashuolto kasautuu 

opettajalle. Toimintaympäristöön on vaikea luottaa, jos sitä ei tunne, eikä siitä saa tarpeeksi tietoa. 

Yhteistyön puuttuminen ja tiedon jakamisen puute lisäävät vastaajien epäluottamusta 

oppilashuoltotyötä kohtaan. Pahimmillaan on nähtävissä jako meihin ja heihin. Meihin, jotka 

puurtavat arjessa ja heihin, joiden pitäisi auttaa, mutta joilta ei tunne saavansa apua. 

Luottamuspula voi myös lisätä omaa sitoutumattomuutta oppilashuoltotyöhön.  

 Toinen tiedonkulkuun liittyvä, mutta omaksi alaluokakseen erotettu ryhmä oli Tiedonkulku 

oppilashuollosta. Tähän ryhmään kuuluivat vastaukset, joissa todettiin, että opettajat saavat liian 

vähän tietoa itse oppilashuollosta ja sen suunnitelmista. 

Laaja-alaisen erityisopetuksen työnkuvasta ei ole koulullamme annettu riittävästi 
tietoa. Oman aktiivisuuden varassa. 

Oppilashuollon suunnitelmaa ei ole esitelty opettajakunnalle… 

Huoli liian vähästä tiedosta viittaa edes jonkinlaiseen sitoutumiseen oppilashuoltotehtävään, 

vaikka oman aktiivisuuden korostaminen ei vielä tarkoitakaan, että aktiivisuutta on. Alaluokkaa 

leimaa kasautuvan oppilashuollon kenttään kuuluva heikko luottamus toimintaympäristöön. 

Avoimuuden puute on myös toistuva asia tässä yläluokassa. 

 Huomattavan suuri osa vastauksista käsitteli oppilashuollon resursseja, mikä muodostuikin 

yhden alaluokan nimeksi. Tarkemmin sanottuna, kun oli kyse Kasautuvan oppilashuollon 
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yläluokasta, vastauksissa korostuivat resurssien puute ja toiveet lisäresursseista. Vastauksissa 

korostettiin erityisesti ajan puutetta järjestää oppilashuoltoa sekä työntekijöiden vähäisyyttä. 

Sille soisi olevan enemmän aikaa ja mahdollisuuksia. Opetussuunnitelma ei oikein 
mahdollista poikkeamia, aina on kiire saada kaikki tärkein opetetuksi 

Aikakysymys tässäkin päällimmäisenä: mistä saada yhteistä aikaa 
oppilashuoltotyölle moniammatillisesti? Opettajan vapautuessa luokkatyöstä ei 
muilla ammattilaisilla ole työaikaa jäljellä kokousten pitämiseen ja tunneilta 
poissa oleminen, etenkin kun joutuu valvomaan toisinaan kahta luokkaa, 
aiheuttaisi katastrofin. 

Vastauksissa painotettiin opetussuunnitelman merkitystä ja sen määräämiä sisältöjä muiden 

oppiaineiden kohdalla. Oppisisällöt koetaan tärkeämmiksi kuin oppilashuollolliset asiat, tai 

ainakaan niitä ei haluta uhrata oppilashuollon kustannuksella. 

Työntekijäresurssien ja tuntimääräresurssien voidaan sanoa jossain määrin olevan saman 

ongelman eri puolia. Jos esimerkiksi laaja-alaisia erityisopettajia on käytettävissä kaksi, on heillä 

luonnollisesti enemmän aikaa yhtä oppilasta kohden, kuin yhdellä erityisopettajalla. Toisaalta taas 

koulu joutuu täyttämään opetuksen järjestäjältä saamansa tuntikehyksen, eli työntekijöitä palkataan 

tuntimäärän mukaan. 

Lisävoimien tarve käy kuitenkin selkeästi ilmi vastauksista: 

Erityisopettajia ja koulunkäyntiavustajia yms. pitäisi olla enemmän. 26 oppilaan 
ryhmässä ei opettajalle jää paljoakaan aikaa yhtä oppilasta kohden 

Moniammatillinen yhteistyö olisi erittäin upeaa, jos vain kaupungilta heruisi 
resursseja tähän!! Samanaikaisopettaja luokassa antaisi mahdollisuuksia 
eriyttämiseen aivan toisella tapaa kuin yksin luokassa toimiessani. Koulumme 
erityisopettaja auttaa kyllä ja tukee kaikella mahdollisella tavalla jos vain häntä 
pyydän, mutta hänkään ei voi revetä kaikkeen 

Kommentin kärki on suunnattu selkeästi kaupungin ja siltä saadun rahoituksen suuntaan. 

Työntekijöitä ei vastauksen mukaan ole kouluissa riittävästi huolehtimassa oppilashuollon 

riittävästä määrästä. Vastauksista kävi myös ilmi, että ongelma ei ole pelkästään 

työntekijäresurssien vähyys, vaan jopa niiden pieneneminen. Useissa vastauksissa toistui, kuinka 

koulupsykologin ja kuraattorin työtunnit ovat täysin riittämättömät, vaikka heidän työnsä nähdään 

välttämättömänä oppilashuollon tehokkaalle toimimiselle. Toive nopeammasta reagoinnista - 

varhaisen puuttumisen kautta ennaltaehkäisevistä toimista - on täysin turha jos kuraattori on 

harvoin paikalla ja psykologia ei ole mahdollista saada enää ollenkaan. (Vrt. Huhtanen 2007, 28–

29.) 
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Erityisopettajia tarvitaan lisää. Tällä hetkellä luokissa opiskelee liian monta 
oppilasta, jotka tarvitsisivat erityisopetusta, mutta erityisopelle ei mahdu 
määräänsä enempääl Huono omatunto on koko ajan meillä aineenopettajilla, kun 
emme pysty tukemaan tarpeeksi näitä oppilaita. Varsinkin keskittymisvaikeuksista 
kärsivät oppilaat sekoittavat usein koko ryhmän opiskelun. Tilanne on väärin 
kaikkia oppilaita kohtaan, eikä perustuslain mukainen oikeus opetukseen tapahdu. 

Huoli liian suurista opetusryhmistä on aiheellinen, eikä pelkästään oppilashuollollisilla 

toimenpiteillä ratkaistavissa. Vastauksista käy ilmi opettajien huoli oppilaistaan ja halu tehdä 

asioita paremmin, mutta resurssien puutteessa tämä on käytännössä mahdotonta. Perusopetuslain 

(2003, 29 § ja 2010 30 §) mukaan oppilaalla on oikeus saada opetusta turvallisessa ympäristössä. 

Opetuksen kuuluu olla tämän lisäksi myös häiriötöntä. Mikäli luokassa on esimerkiksi 

keskittymisvaikeuksista kärsivä oppilas, joka ei saa riittävää tukea (Perusopetuslaki 2010, 17 §), ei 

hän kykene vastaanottamaan hänelle kuuluvaa opetusta. Kuten viimeisessä lainauksessa vastaaja 

toteaa, tilanne on väärin kaikkia oppilaita kohtaan, jos riittävää tukea vailla oleva oppilas 

vaikeuttaa jatkuvasti muiden oppilaiden opiskelua ja viihtymistä luokassa.  

Muiden oppilashuollon ammattiryhmien resurssien vähyys lisää opettajan oppilashuollollista 

taakkaa. Opettajan saaman koulutuksen ei koeta yksin riittävän ongelmien ratkaisuun.  

Koulupsykologit ja –kuraattorit toimivat liian laajasti. Heiltä ei riitä tarpeeksi 
aikaa ratkoa ja hoitaa yhä lisääntyviä ongelmia. Opettaja hoitaa liikaa heidän 
töitään täysin puutteellisilla tiedoilla ja taidoilla 

Viides kasautuvan oppilashuollon yläluokkaan kuuluva alaluokka on oppilashuollon puutteet. 

Tähän ryhmään kuuluvat vastaukset, joissa tuodaan esille oppilashuoltotyön selkeitä puutteita tai 

kehityskohtia. 

Oppilashuollolta puuttuu välineitä todella haastavien oppilaitten ja yleisen 
koulutyön välisten ristiriitojen ratkaisuun. Oppilaan hyväksi tulee tehdä kaikki 
mahdollinen, mutta lisäksi pitää ottaa huomioon myös kaikki muut tilanteesta 
kärsivät oppilaat. 

…ei ole toimivaa oppilashuoltoa, joka on erittäin huono asia. Kyllä yhteistyötä 
olisi varmasti enemmänkin, jos sen suunnitteluun olisi enemmän aikaa. 
Koulussamme on silti monet asiat hyvin (mm. erityisopettajat ammattitaitoisia) 

Vastauksesta kuvastuu huoli oppilaista ja myös sitoutuminen oppilashuoltotyöhön. Mitä nämä 

välineet sitten ovat, joilla haastavien oppilaiden ja yleisen koulutyön välisiä ristiriitoja ratkaistaan, 

on jo toinen kysymys. Kun välineitä puuttua ongelmatapauksiin ei ole, on kasautuvan 

oppilashuoltotyön määritelmän mukaisesti luottamus toimintaympäristöön hyvin heikko. 
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Positiivista vastauksissa on suhtautuminen oppilashuoltoon sekä toiveikas asenne, vaikka 

resurssien puute onkin todellisuutta. 

7.2 Hajoava oppilashuoltotyö 

Koskela (2009) luokittelee hajoavaksi oppilashuolloksi tilannetta, jossa sekä oppilashuollon 

toimintaympäristö että sitoutuminen oppilashuoltotehtävään ovat heikkoja. Lisäksi tukipalvelut 

ovat vaikeasti tavoitettavissa ja yhteistyö on vähäistä, eikä koulun arjessa olla kiinnostuneita 

oppilashuollollisista asioista. Se on neljästä vaihtoehdosta selkeästi negatiivisin. 

Hajoavan oppilashuollon kenttään avovastauksia kertyi selkeästi vähiten, mikä voidaan 

nähdä siis positiivisena, oppilashuollon hyvästä tilasta kertovana asiana. Toisaalta syyksi voidaan 

nähdä myös se, että varsin harva vastaus täyttää nelikentän kahden ulottuvuuden molemmat 

heikommat kriteerit. Usein vastauksista kävi ilmi, että toimintaympäristössä on selkeitä puutteita, 

mutta sitoutumisen tasoa oppilashuoltotehtävään ei voinut vastauksesta nähdä, tai päinvastoin. 

Tutkimuksen analyysiosuudessa pyritään kuvaamaan aineistoa mahdollisimman todenmukaisesti ja 

välttämään aineistoin ylitulkitsemista. Niinpä vastaukset oli yleensä helpompi sijoittaa, joko 

kasautuvan tai sektoroituvan oppilashuollon kenttään, joissa molemmissa on selkeitä puutteita, 

mutta myös positiivisia asioita. 

Seuraava vastaus on esimerkki tapauksesta, jota ei voida itsestään selvästi sijoittaa 

mihinkään yläluokkaan. 

Täällä pitäisi olla kuraattori, joka on joka päivä paikalla ja todellakin tekee 
työnsä. Samoin täällä pitäisi olla sellainen psykologi, joka haluaa kohdata esim. 
välitunneilla myös opettajia. 

Vastauksen mukaan toimintaympäristö on selkeästi heikko, mutta vastaajan omasta sitoutumisesta 

ja halusta tehdä oppilashuoltotyötä ei voida tulkita paljoakaan. Näin ollen tämän kaltainen vastaus 

voitaisiin sijoittaa joko kasautuvan tai hajoavan oppilashuollon kenttään. 

 Vaikeudet sijoittaa vastauksia korostuivat erityisesti hajoavan oppilashuollon kenttään 

sijoitettujen avovastausten kohdalla. Useat vastaukset voisivat yhtä hyvin kuulua johonkin toiseen 

kenttään. Tältä osin Koskelan typologia ei täysin vastaa aineistoa, tai pikemminkin niin, että 

aineistossa ei paikoitellen ole tarpeeksi informaatiota, että sen pystyisi suoraan jakamaan neljään 

eri yläluokkaan. Luokittelujen kohdalla epäselvissä tilanteissa pyritään aina selittämään, millä 

perustein vastaus on ryhmään valikoitunut. 

Hajoavaksi oppilashuolloksi luokiteltiin vastauksia, joista muodostui lopulta kolme 

alaluokkaa: epäusko käytännön toteutukseen, epäusko moniammatillisen oppilashuollon 
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vaikuttavuuteen, ja työntekijöiden kritisoiminen. Yhteistä edellä mainituille on näkemys siitä, että 

oppilashuolto ei kykene sille annettuun tehtävään. 

Epäusko käytännön toteutukseen -alaluokassa, vastaukset keskittyvät siihen, kuinka teoria ja 

käytäntö ovat liian kaukana toisistaan. Vastauksissa uskotaan teoriassa moniammatillisen 

oppilashuollon mahdollisuuksiin, mutta käytännön kokemukset eivät ole linjassa teorian kanssa. 

Yhteistyö ei toimi silloin kun sitä tarvittaisiin.  

Usein on ehkä ideoita, mutta todellista luovuutta ja realistisia 
toteuttamismahdollisuuksia puuttuu.(luokanopettaja) 

Yhteistyö näyttää usein kirjattuna hienolta/toimivalta, mutta käytännössä asiat 
eivät toimi/toteudu.(luokanopettaja) 

Esimerkkivastauksista käy ilmi heikko luottamus toimintaympäristöön. Toimintaympäristössä ei 

ole toimivia rakenteita, joiden avulla moniammatillista oppilashuoltotyötä voisi tehdä. Asiat jäävät 

teorian tasolle, ne ovat vastauksien mukaan jopa kirjattuina jossain dokumentissa. Vastauksien 

pohjalta ei toisaalta voida sanoa, mikä on vastaajien oma sitoutuminen oppilashuoltotyöhön. 

Tämän vuoksi onkin huomattava, että kyseinen ryhmä voisi yhtä hyvin olla kasautuvan 

oppilashuollon kenttään sijoitettuna.  

Toisena alaryhmänä on epäusko moniammatillisen oppilashuollon vaikuttavuuteen. Ryhmän 

vastauksissa korostuu näkemys oppilashuollosta turhana ja voimattomana keinona ratkaista 

ongelmia. Yhteistyö nähdään hedelmättömänä ja keskustelut tuloksettomina.  

Erityiskoulut poistaisivat suuren osan ”normaalikoulun” oppilashuoltotyöstä. 
Useat meistä ovat istuneet 5-7 aikuisen kanssa keskustelemassa jonkun oppilaan 
esim. aggressiivisesta käytöksestä useita tunteja lopulta päätymättä mihinkään 
muuhun, kuin siihen, että lapsi on väärässä paikassa 

Koko sana (moniammatillisuus) on jonninjoutava kupla. Kymmenen aikuista istuu 
kaksi tuntia jaarittelemassa ja lopputulos on, että kokoonnutaan samalla 
porukalla kuukauden kuluttua uudelleen. 

Vastauksien antajat kuvailevat oppilashuollollisia keskusteluja turhaksi taakaksi. Tämä käy ilmi 

heidän kertoessaan keskustelujen olevan pitkiä jaaritteluja, joissa ei päädytä lopulta käytännön 

tasolla vaikuttaviin tuloksiin tai ratkaisuihin. Omaa heikkoa sitoutumista oppilashuoltotyöhön 

edustaa haluttomuus osallistua neuvotteluihin. Heikko luottamus ympäristöön taas näkyy 

vastauksissa kokouksien lopputuloksien kritisoimisena.  

Kolmas ryhmä on työntekijöiden kritisoiminen. Vastauksissa oli varsin suoraa palautetta 

oppilashuoltoryhmän työntekijöiden toimintatavoista tai puutteista. 
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Se on koulussamme usein ongelmallista. Erityisopettaja- ja kuraattoripalvelut 
eivät toimi. 

Se olisi hyvin tärkeää, mutta se vaatii jokaiselta perehtymistä. 
Terveydenhoitajalta en saa riittävästi apua. Hän nukahtelee 
oppilaspalavereissa!!! Onko tää tähän ryhmään vai olisiko se kuitenkin sinne 
kasautuvaan, kun toteaa oppilashuollon olevan tärkeää?? 

Vastauksista käy ilmi, että vastuunkantaminen ei oppilashuollollisissa kysymyksissä toimi. 

Toimintaympäristö on heikko eivätkä tukitoimet eivät pelaa. Kommenteista ei voida suoraan lukea 

vastaajien omaa motivaatiota oppilashuoltotyön tekemiseen, mutta muiden tahojen syyllistäminen 

ei anna hyvää kuvaa myöskään omasta suhtautumisesta. Joiltain osin vastaukset voitaisiin sijoittaa 

myös kasautuvan oppilashuollon yläluokkaan, jos ajatellaan, että lisäavun toivominen tai 

tärkeydestä puhuminen voidaan nähdä edes jonkinlaiseksi sitoutumiseksi oppilashuollon 

tavoitteisiin. 

7.3 Sektoroituva oppilashuoltotyö 

Sektoroituvan oppilashuollon merkkejä ovat heikko sitoutuminen oppilashuollon tehtävään ja 

samalla vahva luottamus toimintaympäristöön. Sektoroituvan oppilashuollon palvelut toimivat ja 

toimintaympäristö on sinällään hyvä. Puutteina nähdään asioiden seurannan ja kokoamisen 

vähäisyys. Vaarallinen tilanne on silloin, jos oppilashuolto ohittaa kohteensa, eli oppilaan. 

Sektoroituvaa oppilashuoltotyötä leimaa ulkoistaminen, jossa työ kuuluu muiden tehtäviin, ei 

omiin. (Koskela 2009, 231.) 

Tähän yläluokkaan sijoitettiin edellä mainittujen perusteella vastauksia, joista muodostettiin 

alaluokkia yhtäläisyyksien mukaan. Muodostuneet viisi alaluokkaa olivat nimeltään; oppilashuolto 

ei tavoita kohdettaan, jatkuvuuden puute, ulkoistaminen, epätietoisuus, oppilashuolto 

ennaltaehkäisevänä. 

Alaluokassa oppilashuolto ei tavoita kohdettaan tuodaan vastauksissa esille huoli oppilaan 

tilanteesta. Oppilashuolto selkeästi toimii jollakin tasolla, mutta silti vastaajat kantavat huolta siitä, 

saavatko oppilaat tarvitsemaansa apua riittävästi, mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. 

Mielestäni kaikki työhön liittyvä on tärkeää, kun sen avulla vilpittömästi halutaan 
olla tukemassa lapsen ja nuoren kasvua. Sen pitäisi olla kaikki oppilaat 
huomioonottavaa. Joskus vain tuntuu siltä, että hiljaisimmat, ujoimmat, arimmat 
oppilaat kaikesta moniammatillisuudesta huolimatta jäävät öykkäreiden 
tallomaksi.  
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Kuraattorin toiminnan pitäisi olla enemmän oppilasta lähellä. Oppilaan pitäisi 
päästä kuraattorille nopeammin kuin useamman viikon kuluessa. Viikkokin on 
pitkä aika akuutissa tilanteessa.  

Oppilashuollon päätavoite on jo nimensä mukaisesti oppilaan huolto. Lain mukaan 

(perusopetuslaki 31a§) oppilashuollon tehtävä on tukea oppilaan oppimista, psyykkistä ja fyysistä 

terveyttä sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Oppilashuolto ei koske vain 

selkeästi ja näkyvästi oireilevia oppilaita vaan jokaista perusopetuksen oppilasta yhtälailla. Huoli 

hiljaisten oppilaiden saamasta avusta on aiheellinen, sillä heidän mahdolliset ongelmansa eivät 

usein ole helposti nähtävissä.  

Kuraattoripalveluilla vaikutetaan juuri sosiaalisen hyvinvoinnin kentällä, sillä kuraattori on 

ammatiltaan sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorin tehtäviin kuuluu kasvatuksen tukeminen, 

oppilaan arjen sujumisen, toimintakyvyn sekä vuorovaikutuksen tarkasteleminen. (Sosiaali- ja 

terveysministeriön mietintö 2006, 26.) Näin ollen kuraattoripalveluja vahvistamalla ja lisäämällä 

voitaisiin tukea oppilaiden sosiaalista hyvinvointia. 

Ulkoistamisen alaluokka koostuu vastauksista, joissa otetaan kantaa oppilaiden siirtämisestä 

omasta luokasta tai jopa koulusta muualle. 

Toimii, ruuhkautuu johtuen seuraavan asteen huonosta tilanteesta. Jatkohoito ei 
toimi riittävällä nopeudella eikä teholla. Koulu joutuu ”kärsimään” hoitoa 
tarvitsevien oppilaiden sitoessa voimia. 

Vastauksista on erotettavissa kannanottoja, joissa myös oppilaista ollaan huolissaan ja ajatellaan 

heidän parastaan. Toisaalta oppilaat voidaan nähdä myös koulun ongelman, joka ratkaistaan 

siirtämällä oppilaat muualle. 

Koulussa on oppilaita jotka kuuluisivat paremminkin sairaalaan tai vastaavaan. 

Erityisopetustunteja tarvittaisiin lisää. Häiriintyneille oma paikka, jokin klinikka 
tms. 

Pääteema vastauksissa on sektoroituvan oppilashuoltotyön mukaisesti, että oppilashuoltotyötä ei 

tehdä itse, vaan luotetaan sen toteutumiseen muualla. Tampereella perusopetuksen 

oppilashuoltotyö niveltyy muihin Tampereen lasten ja nuorten hyvinvointipalveluihin (Tampereen 

kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2011). Tällaisiin palveluihin voi kuulua 

muun muassa terveydenhuoltopalvelut, koulupoliisi, nuorisopalvelut ja sosiaalityö. Käytännössä 

Tampereella kukin koulu luo kuitenkin itse omat yhteistyöverkostonsa ja kuvaa näiden kanssa 

tapahtuvan toiminnan lukuvuosisuunnitelmassansa. (Tampereen kaupungin perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2011.) 
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Yksi oppilashuoltoryhmän työn haasteista käy ilmi jatkuvuuden puute –alaluokan 

vastauksista. Vaikka toimintaympäristön ulkoiset puitteet ovat hyvät, ei yhteistyö toimi parhaalla 

mahdollisella tavalla, jos sitoutuminen oppilashuoltotehtävään on heikkoa, ja säännöllisyys sekä 

tarkoituksenmukaisuus puuttuvat. Pitkäjänteistä kehitystyötä hidastaa myös 

oppilashuoltohenkilökunnan jatkuva vaihtuvuus. 

Yhteistyö voisi olla säännöllisempää… 

Oppilashuoltohenkilökunta ei saisi vaihtua koululla niin usein kuin nyt on 
tapahtunut – jatkuvuutta. 

Se on hyvin tärkeää ja on toiminut hyvin meidän koulussa.. siitä ei saa vähentää 
resursseja, olisi hyvä että mahdollisimman paljon on samat henkilöt esim lääkäri 
mukana. 

Samojen työntekijöiden sitoutuminen työtehtävään on työn tehokkuuden ja moniammatillisen 

oppilashuoltoryhmän sisäisten kemioiden kannalta paras ratkaisu. Perusopetuslain mukaan 

yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa käsiteltäessä kirjataan oppilashuoltotyössä asian vireille panija, 

aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä se, mitä 

tietoja ja kenelle oppilaasta on luovutettu. Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä 

opetuksen järjestäjä (Perusopetuslaki 2010, 31§). Jo tämän takia voidaan hyvin kuvitella kuinka 

paljon prosessia vaikeuttaisi, jos sen aikana yksi tai useampi käsittelyyn osallistuvista toimijoista 

vaihtuu. 

Alaluokkaan epätietoisuus valikoituivat ne vastaukset, joissa opettaja perustelee 

toimimattomuuttaan epätietoisuudella oppilashuoltoa kohtaan. Ne sijoitettiin sektoroituvan 

oppilashuollon kenttään, koska vastauksista voidaan lukea, että toimintaympäristö on kuitenkin 

hyvä, vaikka tällä kertaa opettaja jättää oppilashuoltoryhmän toimimaan tahollaan, ottamatta 

aktiivisesti selvää sen toiminnasta ja osallistumatta siihen. 

…Saan hyvin tukea erityisopettajilta ja kuraattorilta, mutta en oikeastaan tiedä, 
mitä ja millaisia asioita oppilashuollossa tehdään ja miten he onnistuvat 
vaikuttamaan oppilaiden asioihin. 

En ole kovin tietoinen oppilashuoltoryhmän tehtävistä tässä koulussa. Mutta 
oletan että tekevät samaa työtä kuin muissakin kouluissa. Erityisopettajalle iso 
kiitos. 

Vastauksien perusteella kyseiset henkilöt eivät toimi yhteistyössä oppilashuoltoryhmän kanssa. 

Opettajalla on aina oikeus ja velvollisuus osallistua oppilashuoltoryhmän toimintaan, vaikka 

läsnäolo kokouksissa ei olekaan aina pakollista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 47–49). 
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Esimerkkien vastaajat ovat aineenopettajia, mikä vaikuttaa myös rooliin oppilashuoltoryhmässä. 

Aineenopettajat eivät ole yhtä kokonaisvaltaisesti oppilaiden kanssa kuin luokanopettajat ja näin 

ollen oppilaiden tunteminen ja myös näiden auttaminen on todennäköisesti vaikeampaa. 

Jokatapauksessa opetussuunnitelman perusteiden (2004, 24) mukaan oppilashuoltoon 

liittyviksi tehtäviksi on säädetty myös koulunkäyntiin liittyvien ongelmien ehkäiseminen, 

tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. Näin ollen opettajan 

osallistumista oppilashuoltoryhmän toimintaan edellytetään jo ennen kuin mitään varsinaista 

ongelmaa on päässyt syntymään. 

Myös edellä mainittuun liittyen, sektoroituvan oppilashuollon yläluokan viimeisen alaluokan 

nimi on oppilashuolto ennaltaehkäisevänä. Perusopetuslaissa (2003) ei ole mainintaa 

ennaltaehkäisemisestä oppilashuollossa. Kuitenkin opetussuunnitelman perusteista, joka on 

laadittu perusopetuslain pohjalta, löytyvät selkeästi ennaltaehkäisyyn kuuluva tavoiteet luoda 

turvallinen kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä tunnistaa, 

ehkäistä ja poistaa mahdollisia ongelmia mahdollisimman varhain (Perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2004). Myös lastensuojelulaki on tehty turvaamaan lapsen oikeus 

turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen 

suojeluun. Tämä laki, jota oppilashuoltoryhmäkin noudattaa, on tarkoitettu toteutettavaksi myös 

ennaltaehkäisevästi.(Honkanen & Suomala 2009, 40.) 

Opetussuunnitelman tavoitteisiin nähden vastauksissa korostetaan hyvin paljon ongelmien 

ennaltaehkäisyn lisätarvetta ja parantamista. 

Nykyisellään toimii hieman hajanaisesti, jotenkin tulipaloja sammutellen. 
Ennaltaehkäisevä työ jäänyt käsittääkseni aika vähäiseksi. 

Moniammatillinen oppilashuoltotyö toimii koulussa oikein hyvin. Akuutit 
oppilaiden asiat työllistävät oppilashuoltoväkeä aika paljon ja ehkäisevän työn 
suunnittelulle ei jää aikaa. Jatkossa tähän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. 

Riittävän ennaltaehkäisevän työn sijasta myöhemmin tehtävää oppilashuoltotyötä voidaan kutsua 

korjaavaksi työksi, eli ”tulipalojen sammutteluksi”. Tulipalojen sammuttelussa on se vika, että 

jotain on ehtinyt aina jo palaa eikä sitä saa enää palamattomaksi. Voidaan myös ajatella, että kaikki 

ongelmien ennaltaehkäisyyn laitettu aika on poissa ongelmien korjaamiseen tarvittavasta ajasta. 

Parhaassa tapauksessa pienellä työllä saatetaan välttyä isoiltakin ongelmilta. 

 Ennaltaehkäisevä työ ei kuitenkaan aina ole puutteellista, vaan vastauksista löytyy myös 

positiivisia kokemuksia ennaltaehkäisevän työn onnistumisesta. 
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Ennalta ehkäisevä työ on hyvää. Siihen olen tyytyväinen. Yksilötasolla 
oppilashuoltotyö ei pääse läheskään kaikkien sitä tarvitsevien kohdalla lainkaan 
käyntiin. 

Vaikka vastauksen mukaan ennaltaehkäisevässä työssä on onnistuttukin, on vastaaja huolissaan 

siitä, ettei oppilashuolto tavoita kohdettaan, oppilasta, tarpeeksi hyvin. Tasapaino 

ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn välillä ei näin ollen toimi. Oppilashuollon pääpaino tulee olla 

ennaltaehkäisevässä työssä, mutta kaikkia oppilaan tai kouluyhteisön kohtaamia kriisejä tai 

ongelmatilanteita tuskin kukaan pystyy ennustamaan. Siksi onkin tärkeää, että oppilashuolto 

pystyy toimimaan tehokkaasti myös korjaavaa työtä tehdessään.  

7.4 Yhteisöllinen oppilashuoltotyö 

Yhteisöllinen oppilashuoltotyö on Koskelan (2009, 231) mukaan tavoitteellista, kehittyvää ja 

sitoutunutta. Koulun rakenteet ja toimintaympäristö tukevat oppilashuoltotyötä ja sen eri 

osapuolten välillä käydään vuorovaikutteista keskustelua. Oppilashuoltoa tehdään sekä yksin, että 

ryhmissä luottaen molempien työtapojen toimivuuteen. 

Yhteisöllisen oppilashuoltotyön yhdeksää alaluokkaa tarkasteltaessa voi herätä kysymys, 

olisiko alaluokkia ollut tarpeellista ryhmitellä vielä joihinkin yläkategorioihin ennen yläluokan alla 

laittamista. Muiden yläluokkien kohdalla vastaavaa ei edes harkittu, koska niissä alaluokkia oli 

selkeästi vähemmän, joten yhteisöllisen oppilashuollon kohdalla päädyttiin myös esittelemään 

alaluokat ryhmittelemättä niitä sen enempää. Alaluokkien ryhmittely olisi toisaalta saattanut vain 

tehdä kokonaisuudesta epäselvemmän ja vaikeammin luettavan ja toisekseen, alaluokkien teemat 

eroavat toisistaan niin paljon, että selkeitä alaluokkaryhmiä kuvaavia nimiä olisi ollut vaikea, ellei 

jopa mahdoton, keksiä. 

 Yhteisöllinen oppilashuolto on neljästä kentästä selkeästi positiivisin vaihtoehto. Sen 

yläluokkaan jakautui kasautuvan oppilashuollon kentän ohella selkeästi eniten vastauksia. Tähän 

yläluokkaan alaluokkia muodostui yhteensä kahdeksan ja ne nimettiin seuraavalla tavalla: 

Oppilashuolto sisäänrakennettuna, hyvinvointi, oppilaslähtöisyys, tulevaisuus, avoimuus, 

työntekijäpalaute, jatkuvuus ja vertaistuki. 

 Yhteisöllisen oppilashuollon yläluokkaan kuuluu paljon vastauksia, jotka kertovat 

oppilashuollosta semmoisena kuin sen pitäisi olla. Osa vastauksista kuulostaa jopa täysin 

ideaalitilanteilta. Oppilashuolto sisäänrakennettuna –alaluokka muodostuu kommenteista, joissa 

oppilashuollon toteutumista pidetään usein jo itsestäänselvyytenä. Sen toteutumista pidetään 

toimintakulttuurin perustana, joka läpäisee koko koulun henkilökunnan. 
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Meidän hommassa sisäänrakennettuna. 

Koulussamme toimii avoimin periaattein. Kaikki tietävät mikä on sen funktio ja 
millaisissa asioissa se oppilasta ja opettajaa palvelee. 

Koko koulumme henkilökunta toimii oppilashuoltoryhmänä. 

Koko henkilökunnan toimiminen oppilashuoltoryhmänä ei luonnollisesti tarkoita, että kaikki 

osallistuvat kokouksiin ja oppilashuoltoryhmän toimintaan, vaan yleistä asennetta, jossa 

oppilashuollon tavoitteita (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2004, 24) toteuttaa koko 

henkilökunta. Kun kaikki tietävät miksi päämäärään (onnistunut oppilashuolto) pyritään ja miten 

se parhaiten palvelee sekä opettajaa että oppilasta, toiminta on sitoutunutta ja eri osapuolten kanssa 

voidaan käydä vuorovaikutteista dialogia. Tämä täyttää yhteisöllisen oppilashuoltotyön piirteet. 

(vrt. Koskela 2009, 231; Honkanen & Suomala 2009, 43.) 

Alaluokkaan nimeltään hyvinvointi kerättiin vastaukset, joissa vastaajat kommentoivat 

moniammatillisen oppilashuoltotyön toimivan voimavarana myös opettajille. Useissa vastauksissa 

mainitaan oppilaiden viihtyvyyden lisäksi juuri opettajien työssäjaksaminen. Vastausten 

perusteella moniammatillisen oppilashuoltotyön koetaan olevan voimavara kaikille sen tekijöille, 

mutta erityisesti sen koetaan helpottavan opettajien taakkaa. 

Mahtava voimavara sekä oppilaille että oppilaille että opettajien jaksamiselle. 
Innostaa ja saa katsomaan asioita uudesta näkökulmasta. Vastuun kantaminen 
kevenee ja erilaiset erityistaidot voidaan hyödyntää koko yhteisön hyväksi. 

Erittäin tärkeä ja opettajan taakkaa keventävä, asioita edistävä toimintamalli, 
jolla saadaan oppilaan asioita eteenpäin ja maailmaa paremmaksi pieni askel 
kerrallaan, loistoasia, jota varmasti voi vielä tästäkin kehittää, mutta hyvä näin, 
toimii ainakin meidän koulussa, kiitos siitä!! 

Vaikka vastauksissa korostuu oppilashuoltotyön merkitys opettajien työssäjaksamiselle, ei tämä 

tarkoita sitä, että oppilashuoltoa tehtäisiin opettajia varten. On kaiketi koko oppilashuollon 

peruslähtökohta, että se on oppilaan parhaaksi ja oppilaslähtöistä. Opettajan viihtyminen työssään 

on myös oppilaan etu, kuten seuraavasta esimerkkivastauksesta selviää. 

Toivon lisää moniammatillisuutta ja sen mahdollisuutta laajemmalle, se auttaa 
työssä jaksamiseen, tuo laatua opetukseen ja kasavtukseen, jakaminen ja 
kasvatusvastuu helpottaa, tuo iloa ja hauskuutta arkiseen työhön! ;) 

Yhteisöllisen oppilashuollon alle kuuluu myös vertaistuki-alaluokka. Yhteisön toiminnassa 

vertaisten antama tuki ja palaute ovat merkittävä osa onnistunutta yhteistyötä. Dettmerin ym 
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(2002, 1) päämäärään pääsemisen kannalta on jopa viisasta työskennellä tiimeissä, joissa 

konsultoidaan toisia (vrt. Isoherranen 2008, 29–30). 

On hyvä, kun voin tarvittaessa konsultoida muita opettajia. 

OHR- toimii hyvin, kun sen jäsenet ovat vuorovaikutustaitoisia!(...) 

Tiedonkulkuun ja oppilashuollon läpinäkyvyyteen liittyviä kommentteja oli tutkimusaineistossa 

paljon. Myös näihin liittyviä alaluokkia on myös muissa yläluokissa, kuten kasautuvan 

oppilashuollon yläluokassa tiedonkulku-ryhmät. Läpinäkyvyydellä tässä yhteydessä tarkoitetaan 

vastakohtaa tilanteelle, jossa oppilashuoltoryhmä toimii hyvin suljetusti ja tietoa on vaikea saada. 

Yhteisöllisen oppilashuollon yläluokassa tiedonkulkuun liittyvät kommentit ovat positiivisia ja 

kertovat pyrkimyksestä avoimempaan toimintaan. Siksi niistä koostuva alaluokka onkin nimeltään 

avoimuus. 

Huoltohenkilöstön jalkautuminen käytännön koulutyöhön hyvä asia! Vanhat 
poterot salassapitosäädöksistä ovat onneksi pikkuhiljaa muuttumassa… Avoimuus 
yhteisten päämäärien saavuttamiseksi ykkösasia. 

…Voisimme vieläkin parantaa tiedoitustoimintaamme opettajia kohtaan, mutta 
myös vanhemmille. 

Aiempien tutkimusten mukaan tiukka salassapitotulkinta estää tiedonkulkua oppilashuollossa, kun 

taas liian löyhä tulkinta heikentää ja saattaa loukata oppilaan yksityisyyden suojaa. Yhtenä 

tärkeimpänä tehokkaan oppilashuoltotyön takaajana voidaankin pitää asianmukaista ja riittävää 

tiedotusta. (Koskela 2009, 155, Naukkarinen 1999, 112–113.) Nykylainsäädännössä tiedottamista ja 

oppilashuollon asioiden avoimuutta on pyritty selkeyttämään, jotta paremmin vältyttäisiin siltä, että 

tieto ei kulje eteenpäin asianosaisille, tai että oppilaan yksityisyyden suojaa rikottaisiin (vrt. 

perusopetuslaki 2010, 31a§). 

 Vaikka useissa vastauksissa korostuukin moniammatillisen oppilashuoltotyön merkitys 

opettajille, lähtökohtana on kuitenkin aina oppilaan paras, mikä myös tulee hyvin esiin vastauksissa. 

Näistä vastauksista muodostettiin ryhmä nimeltä oppilaslähtöisyys. 

Voimavara, mahdollistaa monipuolisemman opetuksen, opella on paremmin aikaa 
yksittäisille oppilaille. 

Erittäin tärkeä toimintatapa oppilaiden ja hlökunnan hyvinvoinnin sekä 
perustehtävän toteutumisen kannalta. 

Moniammatillinen yhteistyö toimii oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja 
kehityksen tukemiseksi. 
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Koulun perustehtäväksi voidaan katsoa oppilaiden kasvattaminen kohti ihmisyyttä ja eettisesti 

vastuukykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä elämässä tarvittavien taitojen ja tietojen opettaminen 

ja oppimisedellytysten parantaminen (Perusopetuslaki 1998 2§). Oppilashuollon tehtäväksi 

voidaan määritellä hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen 

hyvinvoinnin edistäminen ja näitä ylläpitävä toiminta (Perusopetuslaki 2003 31§). Vastausten 

perusteella oppilashuolto on hyvin onnistunutta ja koulun perustehtäviä täyttävää. 

 Oppilashuoltotyön jatkuvuutta ja säännöllisyyttä käsiteltiin jo sektoroituvan oppilashuollon 

yläluokassa ryhmässä jatkuvuuden puute. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön kohdalla käsitellään 

samoja asioita, mutta yhteisöllisen oppilashuollon kriteerien mukaan positiivisemmassa valossa. 

Säännöllisyys/jatkuvuus-alaluokka koostuu vastauksista, joissa korostetaan oppilashuoltotyön 

säännöllisyyden merkitystä. 

Erittäin tärkeä työryhmä nykyajan koulussa. Kerran viikossa on sopiva 
kokoontumistiheys ainakin yläkoulussa… 

Oppilashuolto kokoontuu säännöllisesti. Asioita hoidetaan tehokkaasti 
työpariperiaatteella. 

…säännöllinen kokoontuminen tärkeää ja tuki opettajalle. 

Yhteisöllinen oppilashuoltotyö on Koskelan (2009, 231) mukaan tavoitteellista, kehittyvää ja 

sitoutunutta. Nämä kaikki tavoitteet vaativat pidemmällä aikavälillä tapahtuvaa toimintaa. 

Säännöllisyys ja jatkuvuus ovat siis yksi yhteisöllisen oppilashuollon peruspilareista, jonka varaan 

moni asia rakentuu.  

Lakisääteistä velvoitetta oppilashuoltoryhmän säännölliselle kokoontumiselle ei ole, koska 

edes oppilashuoltoryhmälle ei ole lakisääteistä velvoitetta. Laissa määrätään vain oppilashuollosta. 

(perusopetuslaki 2010, 31a §.) Käytännössä kunnat voivat silti velvoittaa alueen kouluille 

oppilashuoltoryhmän säännöllisen toiminnan ja esimerkiksi Tampereen kaupungin 

opetussuunnitelmassa on määrätty, että oppilashuoltoryhmän on kokoonnuttava vähintään kerran 

kuussa rehtorin johdolla. (Tampereen kaupungin opetussuunnitelman 2004, 25).  

 Monissa vastauksissa kommentoitiin suoraan jonkun oppilashuoltoryhmän jäsenen toimintaa 

tai onnistumista työssään. Hajoavan oppilashuollon yläluokassa on tätä vastaava ryhmä, 

työntekijöiden kritisoiminen. Yhteisöllisen oppilashuollon yläluokassa vastaava alaluokka, johon 

kerättiin positiivista kommentointia, on työntekijäpalaute. 

Tärkeää. Kiva kun koulupsykologi on usein koululla. Hän tulee tutuksi ja 
konsultointi helpottuu. 
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Koulunkäyntiavustajien kanssa käytävä moniammatilllinen yhteistyö on 
elintärkeää ja toimii meillä hyvin. Resurssit eivät vaan tahdo riittää. 

Erityisopettajan kanssa olemme pystyneet sopimaan säännölliset tunnit 
lukujärjestykseen. Lapsetkin ovat oppineet ne tavalliseen koulutyöhön kuuluviksi. 

Vastauksista huomataan kuinka yhteistyö oppilashuollon eri osapuolten välillä on 

vuorovaikutteista ja dialogista keskustelua. Luottamus toimintaympäristöön on korkealla, kun 

oppilashuoltoryhmän muiden osapuolten voi luottaa hoitavan oman hommansa (Vrt. Honkanen & 

Suomala 2009, 94–95). Yhteisöllisen oppilashuollon kriteerit täyttyvät, kun oppilashuoltoa 

sitoudutaan tekemään sekä yksin että yhdessä. (Koskela 2009, 231.) 

Analyysiosion loppupuolella suunnataan katseita tulevaisuuteen. Useissa avovastauksissa 

kommentoitiin oppilashuollon nykytilaa, mutta otettiin myös kantaa sen merkitykseen 

tulevaisuudessa. Jo aiempien ylä- ja alaluokkien perusteella on käynyt ilmi oppilashuollon 

merkitys ja tarve nykykouluissa. Vastaajat arvioivat tulevaisuus-alaluokassa oppilashuollon 

merkityksen vain lisääntyvän.  

Tämä tulee nousemaan elintärkeäksi osaksi opettajan työtä ja koulun arkea. 
Osaamista ei synny tyhjästä, vaan yhteistyötä pitää harjoitella ja asiasta on 
saatava koulutusta. 

Tärkeää ja tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. 

(Oppilashuolto) on välttämätöntä nykyään. 

Viime vuosina on puhuttu enenevässä määrin lasten ja nuorten psyykkisestä ja fyysisestä 

pahoinvoinnista. Opetusministeriön tekemän erityisopetuksen strategian (2007) mukaan 

erityisopetuksen oppilaiden määrän kasvu on jatkunut jo kymmenen vuotta ja vuonna 2006 

erityisopetuksen oppilaista lähes puolet oli integroitu kokonaan tai osittain yleisopetuksen ryhmiin 

ja osa lapsista sai opetusta peruskoulujen erityisryhmissä tai erityiskouluissa. Tähän kehitykseen 

pohjaten vastaajien arviot oppilashuollon kasvavasta merkityksestä tulevaisuudessa ovat loogisia. 

Aineiston analyysissä on käsitelty oppilashuollon kenttä tutkimusaineiston määrittämällä tavalla. 

Aineistosta on noussut sekä positiivisia että negatiivisia puolia, jotka lajiteltiin ylä- ja alaluokkiin 

sisältönsä perusteella. Ennen tutkimustuloksiin siirtymistä analyysiosio päätetään vielä erään 

tutkimukseen osallistuneen rehtorin rohkaisevin sanoin: 

Erityiskoulussa toteutuu päivittäin moniammatillinen yhteistyö- yleensä se toimii 
hienosti, välillä tulee törmäyksiä ihmisten ja näkemysten välille – se kuuluu 
elämään. 
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8 TUTKIMUSTULOSTEN TARKASTELUA 

8.1 Aineiston soveltuminen typologiaan 

Yhtenä tutkimustehtävänä oli tarkastella, miten Koskelan (2009) oppilashuollon kentästä laatima 

typologia vastaa omaa tutkimusaineistoamme. Tätä tutkittiin sijoittamalla vapaapalauteaineiston 

yksittäiset vastaukset nelikenttään, sen perusteella mihin typologian neljästä kentästä ne parhaiten 

sopivat. Suurin osa vastauksista oli sijoitettavissa nelikentän johonkin osaan varsin helposti ja osa 

vaikeammin. Osa vastauksista oli myös sellaisia, jotka eivät selkeästi kuuluneet vain yhteen 

ryhmään tai sellaisia, että niitä ei voinut sijoittaa mihinkään neljästä yläluokasta. 

Peilattaessa tutkimustulosta moniammatillisen yhteistyön sekä oppilashuollon ZEF-osioista 

saatuihin tuloksiin, voidaan niiden todeta olevan samansuuntaiset. Molemmissa tulokset 

painottuvat parhaaseen neljännekseen eli positiivisimpaan vaihtoehtoon.  Tutkimus on syventänyt 

tietoa siitä, miten moniammatillinen oppilashuolto toimii kouluissa ja millaisena vastaajat sen 

näkevät. Tutkimuksen tuloksien samansuuntaisuuden moniammatillisen yhteistyön ZEF-osion 

sekä oppilashuollon ZEF-osion kanssa voidaan nähdä vahvistavan tutkimuksen luotettavuutta. 

Koska kyse on samasta aineistosta ja samoista vastaajista, voidaan pitää luotettavuutta lisäävänä, 

että aineisto ei ole ristiriidassa itsensä kanssa vapaapalautteiden ja ZEF-osioden osalta. 

Luonteeltaan tutkimustehtävämme on moniammatillisen oppilashuollon problematiikkaa 

syventävä ja toisaalta vastauksien samansuuntaisuutta voidaan pitää osittain lähtöoletuksena.  

Tutkimuksessa oli jonkun verran vastauksia, joita ei voitu sijoittaa selkeästi vain yhteen 

yläluokkaan kuuluvaksi. Tätä ei suoranaisesti voida kuitenkaan pitää Koskelan typologian ja 

tutkimusaineiston yhteensopimattomuutena, vaan osaltaan aineiston heikkoutena 

analyysimenetelmään nähden. Nelikentän jokaista yläluokkaa kohden oli selvät kriteerit, joiden 

perusteella vastaus niihin sijoitettiin. Esimerkiksi hajoavan ja sektoroituvan oppilashuollon erona 

oli toimintaympäristön vahvuus. Jos vastauksesta kävi ilmi, että sitoutuminen 

oppilashuoltotehtävään oli heikko, kuului se selvästi jompaankumpaan edellä mainituista 

yläluokista. Vastauksessa ei kuitenkaan otettu välttämättä mitään kantaa toimintaympäristön 

vahvuuteen, jolloin sen sijoittamisessa sektoroituvan tai hajoavan oppilashuollon kenttään piti 

tehdä tietoinen valinta. 
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Yhtenä tutkimustehtävänä oli selvittää, miten aineisto noudattelee Koskelan (2009) 

oppilashuollon typologiaa. Tällä tutkimustehtävällä oli kaksi tarkoitusta: Joko vahvistaa Koskelan 

tutkimustuloksia tai sitten esittää kritiikkiä niitä kohtaan. Toinen tämän tutkimustehtävän tarkoitus 

oli vahvistaa tutkimuksen luotettavuutta linkittämällä se vahvasti aiempaan alan tutkimukseen. 

Yhtenä tutkimustuloksena voidaan pitää jo ylipäätään aineiston jakaantumista Koskelan 

nelikenttään. Tuloksista on löydettävissä myös muita yhtäläisyyksiä Koskelan nelikenttään, kuten 

parhaan neljänneksen korostuminen. 

Osa vastauksista jätettiin sijoittamatta, koska niistä joko ei ilmennyt mitään 

lisäinformaatiota, ne olivat tutkimuksen kannalta epäolennaisia tai ne eivät vain olleet 

sijoitettavissa mihinkään yläluokkaan. Alaluokat jakaantuivat lopulta niin, että kasaantuvan 

oppilashuollon yläluokkaan niitä kuului 5, hajoavaan oppilashuoltoon 3, sektoroituvaan 

oppilashuoltoon 5 ja yhteisölliseen oppilashuoltoon yhteensä 8.  

Aineiston analyysin pohjalta voidaan todeta, että Tampereen alueella oppilashuolto toimii 

pääosin hyvin, sillä eniten vastauksia sijoittui yhteisöllisen oppilashuollon kenttään. Tästä 

huolimatta myös kasautuvaan oppilashuollon kenttään vastauksia analysoitiin huomattava määrä. 

Vähin määrä vastauksia on sijoitettuna hajoavan oppilashuollon kenttään. Sektoroituvassa 

oppilashuollossa vastauksia oli hieman enemmän kuin hajoavassa, mutta selkeästi vähemmän kuin 

kasautuvassa ja yhteisöllisessä kentässä. 

Analyysin perusteella aineistosta nousi esiin tiettyjä aiheita, joita vastaajat pitivät 

merkityksellisimpinä. Laadullista tutkimusta tehdessä kyse on aina ihmisten asettamista 

merkityksistä, ihmisten välisestä tai sosiaalisesta merkitysmaailmasta. (Vrt. Moilanen & Räihä 

2007, 46; Vilkka 2005, 97.) Ihmiset itse merkityksellistävät asioita ja arvottavat niitä. Tietyssä 

kontekstissa asiat saavat eri merkityksiä ja toisessa kontekstissa samoilla asioilla voi olla eri 

merkityksiä. Oppilashuollon kontekstissa aineistosta nousi teemoja, joiden osalta esitetään 

tutkimustuloksia. Tutkimuksessa näitä asioita pidetään vastaajien mielestä merkityksellisenä 

oppilashuollon kannalta sen perusteella, kuinka paljon niitä on vastauksissa käsitelty. Lyhyesti 

sanottuna teemaa pidetään sitä merkityksellisempänä, mitä enemmän siitä on mainintoja. Teema 

voi olla merkityksellinen niin negatiivisessa kuin positiivisessakin mielessä. 

8.2 Oppilas 

Oppilashuollolla on merkitystä ja se on moniammatillisuuden vuoksi laajalle yltävä toimintatapa 

pyrittäessä vaikuttamaan oppilaiden hyvinvointiin fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. 

Moniammatillinen oppilashuolto nähtiin vastauksissa oppilaan kasvua tukevana, oppilaan etuna, 
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oppilaan hyvinvointia edistävänä sekä mahdollisuutena kartoittaa lastensuojelun tarvetta 

(yhteisöllinen oppilashuolto). Näitä oppilashuollon positiivisia vaikutuksia kaipasivat myös 

vastaajat, joiden vastauksissa huoli keskittyi siihen, ettei oppilashuolto aina tavoita kohdettaan. 

Tällöin huolena ilmaistiin erityisesti se, ettei apua ole saatavissa tarpeeksi nopeasti ja tehokkaasti, 

jolloin oppilashuolto ohittaa kohteensa eli oppilaan. Tällöin on vaarana, ettei oppilashuolto kykene 

täyttämään sille laissa annettua tehtävää edistää ja ylläpitää lapsen ja nuoren oppimisen 

perusedellytyksiä, eli huolehtimaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista 

(Perusopetuksen opetussuunnitelma2004, 24). 

8.3 Opettaja 

Sen lisäksi, että oppilashuolto kohdistuu oppilaisiin, vaikuttaa se myös koko koulun hyvinvoinnin 

arviointiin ja siitä huolehtimiseen. Tämä näkyy hyvin siinä kuinka vastaajat kuvaavat 

moniammatillista oppilashuoltoa muun muassa opettajan taakkaa keventävänä, omaa työtä 

tukevana, voimavarana ja työssä jaksamista lisäävänä. On mielenkiintoista, että vaikka 

oppilashuolto ilman muuta kohdistuu ensisijaisesti oppilaisiin, ovat sen vaikutukset onnistuessaan, 

joko välillisesti tai suoraan, myös henkilökunnan työoloja parantavia. Opettajien ja henkilökunnan 

työtaakkaa keventää, jos ongelmatapaukset pystytään hoitamaan jo alkuvaiheessa ennen kuin 

tilanne ehtii kehittyä vakavaksi. Yhteisöllisyys, jota toimiva oppilashuoltoryhmä edustaa ja tukee, 

nähtiin vastauksissa myös jopa ”työn suolana” eli vähintäänkin merkittävänä motivoijana sille, 

miksi työtä ylipäätään tehdään. 

Tilus (2004, 153) toteaa oppilashuollollisen työn vaativan satsausta, mutta maksavan itsensä 

moninkertaisesti takaisin hyvinvoinnin lisääntymisenä sekä lisääntyvänä jaksamisena. Hän näkee 

opettajan vapautuvan perustyöhönsä silloin, kun opettajan ei tarvitse kantaa muiden roolien 

vastuuta, vaan koulussa työskentelee esimerkiksi psykologi, joka hoitaa omaan professioonsa 

kuuluvia asioita. 

Loranca-Garcia (2000, 14) sivuaa Tiluksen ajatuksia selvittäessään sosiaalisen pääoman 

vaativan työtä, aikaa ja ponnisteluja. Pitkäaikaisia etuja saavutetaan vain, jos opitaan toimimaan 

yhdessä, kommunikoimaan tehokkaasti ja tuntemaan toinen toisensa. Myös henkilökunnan 

pysyvyys vaikuttaa siihen, että työntekijät oppivat tuntemaan toisensa, mikä edesauttaa 

oppilashuoltotyön tavoitteiden saavuttamista. Vastauksissa näkyy Tiluksen ja Lorenca-Garcian 

esille tuoma asia, joko positiivisena tai negatiivisena: jos koulun oppilashuolto on toimivaa, se 

tukee myös opettajaa, jos siinä on ongelmia kaipaavat vastaajat ongelmien korjausta sekä toivovat, 

että tukea olisi saatavilla. 
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Myös Naukkarinen on saanut väitöskirjassaan samansuuntaisia tuloksia. Hän toteaa 

tutkimustuloksissaan tutkimuksessa mukana olleen oppilashuoltoryhmän sisäisen yhteistyön olevan 

hyvää, mutta tiedottamisen ulospäin opettajille olevan heikkoa tai jopa puutteellista, minkä johdosta 

koko kouluympäristön yhteisöllisyys on heikkoa. (Naukkarinen 1999, 112–113; 220) 

 Putnam (1995, 2-3) toteaa merkittävän suuren sosiaalisen pääoman varaston heijastuvan 

voimakkaasti yksilön normeihin sitoutumiseen, vastavuoroisuuteen ja sosiaaliseen luottamukseen. 

Nämä edesauttavat yhteistyön ja kommunikaation helpottumista vaikuttaen samalla positiivisesti 

ongelmien ratkaisun helpottumisena. Putnamin näkemyksiin on tutkimuksen pohjalta helppo 

yhtyä: Opettajat, jotka kokivat saavansa tukea, kokivat myös tuen olevan merkityksellistä oman 

työssä jaksamisensa kannalta. Oppilashuoltoryhmä on merkittävässä osassa sekä oppilaiden olojen 

parantamisessa että myös henkilökunnan ja opettajien tukemisessa. 

8.4 Resurssit 

Resurssit tai niiden puute painottuvat vahvasti aineistossa. Yhteisöllisen oppilashuollon kentän 

vastauksista on luettavissa moniammatillisen oppilashuollon olevan koulujen toimintaan 

sisäänrakennettuna. Oppilashuollon toimivuuden nähtiin pohjautuvan koulun hyviin 

toimintaratkaisuihin ja toimintaympäristön luomiin resursseihin. Moniammatilliselle 

oppilashuoltotyölle on annettu selkeä pohja koulun toimintakulttuurissa. Vastaajat kokivat, että 

moniammatillinen oppilashuolto on sisäänrakennettuna koulun toimintaan, on avointa ja kaikki 

tietävät sen funktion.   Tällöin voidaan olettaa, että koulun toiminnassa moniammatillisella 

oppilashuollolla on näkyvä paikka, selkeät päämäärät ja toimivat ratkaisut päämääriin 

pääsemiseksi. Vastauksissa vahvana oli myös näkemys koko koulun henkilöstön tekemästä 

oppilashuoltotyöstä (vrt. Koskela 2009, 72; Honkala & Suomala 2009, 9). 

Toisaalla taas nousi esille näkemys, että ongelmaoppilaat ovat koulun resursseja ja 

voimavaroja vieviä ja heidät tulisi mahdollisimman nopeasti saada siirretyksi koulusta johonkin 

muualle. Voidaan myös ajatella, että kyse on ulkoistamisesta, jonkun muun tulee hoitaa oppilaan 

auttaminen ja moniammatillinen oppilashuoltoryhmä ohjaa oppilaan tämän tuen piiriin. Tällöin ei 

voida välttämättä puhua todellisesta yhteistyöstä, vaan se on näennäistä, informaation ja oppilaiden 

siirtämistä paikasta toiseen. Tosiasia voi kuitenkin olla, että opettajilla on taustalla suuri huoli 

oppilaasta ja hänen hyvinvoinnistaan ja he tiedostavat, että todelliset auttamiskeinot löytyvät 

koulun oppilashuollon tukiverkostoista, koulun ulkopuolelta. Tällöin oppilashuollon tehtävä on 

nimenomaan kartoittaa oppilaan tuen tarve ja saada oppilas mahdollisimman kattavan tuen piiriin. 
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Näihin jatkohoitoihin oppilaan voi kuitenkin olla vaikea päästä ja tämä voi aiheuttaa 

voimattomuutta ja turhautuneisuuden tunnetta myös oppilashuollon työntekijöissä.  

Resurssien puutteet jaottuvat selkeimmin Kasautuvan oppilashuollon kenttään. Vastauksien 

kuvaamat puutteet kohdistuvat aika- ja työntekijäresursseihin. Resurssien puutteen nähdään 

vaikuttavan erityisesti opettajan työhön. Opettajat kantavat huolta oppilaista, jotka eivät saa 

psykologi- tai kuraattoripalveluita, koska työntekijöillä ei ole aikaa, eli resurssit uupuvat. Kun 

muita oppilashuollon ammattilaisia on vähän, lisää tämä opettajan kantamaa oppilashuollollista 

taakkaa.  

Sosiaalisen pääoman valossa tarkasteltuna heikko luottamus toimintaympäristön 

toimivuuteen ei paranna yhteisön sosiaalista pääomaa. Vastavuoroisuuden velvoite jää tällöin 

toteutumatta. Myöskään informaation velvoite ei voi tällöin toimia tehokkaasti, sillä se vaatii 

toimiakseen sosiaalisia suhteita ja kontakteja. Informaation velvoite on tärkeässä asemassa 

luotaessa toiminnalle pohjaa. (Vrt. Coleman 1988, 102–105.) 

Laajasti ajateltuna oppilashuoltoon eivät vaikuta vain koulun sisäiset resurssit, vaan myös 

oppilashuollon tukiverkostojen resurssit eli jatkohoito. Oppilashuollon on tarkoitus niveltyä 

muihin lasten ja nuorten hyvinvointipalveluihin (Tampereen kaupungin perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet, 2011). Parhaimmassa tilanteessa yhteistyö muiden 

hyvinvointipalvelujen kanssa on sujuvaa ja mutkatonta. Kuitenkin, jos niissäkin on pulaa ajasta ja 

työntekijöistä, käy tilanne vaikeaksi. Vastauksissa kuvattiin tilannetta, jossa koulun oppilashuolto 

ruuhkautuu, koska jatkohoito ei toimi tehokkaasti eikä riittävällä nopeudella. Tällaisissa tilanteissa 

oppilaan oikeus saada tukea ei toteudu.  

Puutteelliset resurssit vaikuttavat myös oppilashuoltoryhmän tehokkuuteen. Oikeuskansleri 

Jonkka (2012) arvioi lausunnossaan kunnilta puuttuvan halua panostaa oppilashuoltoon. Hän 

toteaa, että oppilashuoltoa on hoidettu monissa kunnissa ilman riittävää henkilökuntaa jo varsin 

pitkään. Valtiolta on hänen mukaansa useaan kertaan tullut ohjausta ja toimintaan tarvittavaa 

rahoitusta, jolla kuntia on pyritty saamaan panostamaan oppilashuoltoon. Rahat on kuitenkin 

sijoitettu kunnassa muualle. Esimerkkinä Jonkka kuvaa vuoden 2011 tilannetta 

kouluterveystarkastusten osalta, johon tarvittavan henkilökunnan palkkaamiseen valtio myönsi 

18,5 miljoonaa euroa lisärahoitusta kuntien terveyskeskuksille. Kuitenkin vain 36 prosentilla 

terveyskeskuksista oli ohjeiden mukainen määrä lääkäreitä palkattuna terveystarkastuksiin. Noin 

kolmasosa kunnista oli käyttänyt toimintaan tarkoitetut rahat johonkin muuhun tarkoitukseen. 

Tällaisen toiminnan mahdollistaa Jonkan mukaan kunnille säädetty itsehallinto, joka voi pitkälle 

päättää käytettävien varojen suuntaamisen. (Jonkka 2012.) 
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Resurssipulan voidaan Jonkan lausunnon perusteella todeta olevan perustavanlaatuinen 

ongelma monessa kunnassa. Tutkimuksen pohjalta, osa vastaajista kokee oppilashuollon resurssien 

olevan tällä hetkellä riittämättömien Tampereen alueella. Tämä johtuu ehkä osaltaan siitä, ettei 

kunnalta saa varoja oppilashuollon henkilöstön palkkaamiseen. Toisaalta ongelma voidaan nähdä 

myös koulukohtaisena: vähiäkään resursseja ei välttämättä saada suunnattua tehokkaasti ja 

toimivasti. Tällöin yleensä toimintaympäristössä ei tehdä moniammatillista oppilashuoltotyötä 

tukevia ratkaisuja ja oppilashuollolliset toiminnat saattavat jäädä irtonaiseksi koulun muusta 

arjesta.  

Erityisen tärkeää on koulun tasolla huolehtia rakenteista, siitä miten oppilashuolto arjessa 

toimii. Tämä on Tampereella rehtorin tehtävä. On sovittava, milloin oppilashuoltoryhmä 

kokoontuu, ketkä ovat läsnä ja mikä on aikataulu. Tampereella on kaupungin tasolla määrätty, että 

oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuussa ja oppilashuoltotyöstä vastaa rehtori 

yhdessä oppilashuoltoryhmän kanssa. (Tampereen kaupungin opetussuunnitelma 2004, 24) 

8.5 Tiedonkulku 

Tiedonkulunongelma hankaloittaa moniammatillista yhteistyötä sekä vie siltä luottamuspohjaa. 

Tutkimuksessa tiedonkulku koettiin osittain ongelmallisena. Tulos on samansuuntainen niin 

Naukkarisen (1999) kuin myös Koskelan (2009) tulosten kanssa. Niissä molemmissa ongelmat 

tiedonkulussa ovat vaikeuttaneet oppilashuollollisia toimenpiteitä. Naukkarisen tutkimuksessa 

tiedottaminen opettajille oli heikkoa tai jopa puutteellista. Tiedottamisen puutteet johtivat siihen, 

että opettajien tietoa oppilashuoltoryhmän toiminnasta oli vaikea arvioida. (Naukkarinen 1999, 

112–113.) Tutkimuksessa vastaajat kaipasivat enemmän tietoa oppilashuollollisista toimenpiteistä 

sekä oppilaan tilasta.  

 Tiedonkulunongelmaa voidaan tutkia myös sosiaalisen pääoman kautta. Colemanin mukaan 

sosiaalisen pääoman kolme muotoa ovat vastavuoroisuuden velvoite, informaation saaminen ja 

tehokkain sanktioin tuetut normit. Vastavuoroisuus vaatii pohjakseen luottamusta. Tämä luottamus 

liittyy sekä ihmisten väliseen että myös toimintaympäristön luotettavuuteen. Sosiaaliset suhteet ja 

kontaktit taas ovat välttämättömiä informaation kannalta. (Coleman 1988, 102–105).  

Tiedonkulun ongelmat esiintyivät vahvasti informaation saamisen ongelmina. Vastaajat 

kokivat, ettei heitä informoida oppilashuollon tekemistä toimista, oppilaan tilasta tai tuen tarpeesta. 

Informaation saamisen ongelma johtaa myös helposti vastavuoroisuuden ongelmaan. Vastauksissa 

tämä puoli nousi esille tilanteissa, joissa koettiin oppilashuoltoryhmän vaativan tietoja oppilaista, 

mutta toisinpäin tieto ei kulkenut. Tiedonkulku ei tällöin ole vastavuoroista. Voidaankin todeta, että 
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informaation saamisen heikkous yhdessä vastavuoroisuuden ongelmien kanssa vaikuttaa 

vähentävästi yhteisön sosiaaliseen pääomaan.  

Tiedonkulun ongelma syntyy osittain siitä syystä, että oppilashuollon piirissä on monen eri 

ammattikunnan edustajia. Näitä ammattikuntien asiantuntijoita velvoittavat osittain eri lait ja 

säädökset, joissa tiedottamisesta säädetään hieman eri tavoin. Vuonna 2010 uudistetussa 

perusopetuslaissa pyritään selventämään ammattikuntien erilaisia salassapitosäädöksien käytäntöä. 

Uuden lain mukaan opettajilla on oikeus saada ja luovuttaa oppilashuoltotyöhön opetuksen 

järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot (perusopetuslaki 2010, 40§). Lain hengen 

mukaisesti pyritään informaation saamiseen sekä vastavuoroisuuden velvoitteeseen. Laissa ei 

kuitenkaan tarkemmin määritellä sitä, mikä on välttämätöntä. Näin ollen Colemanin kolmas 

sosiaalisen pääoman muoto, tehokkain sanktioin tuetut normit, jää opetuksen järjestäjän ja koulujen 

vastuulle. Näiden tulee tulkita ja soveltaa lakia ja tuoda se käytäntöön. Tällöin myös muokkautuvat 

ne normit, joita kouluyhteisössä noudatetaan. 
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9 POHDINTA 

9.1 Johtopäätökset 

Tutkimuksen päätarkoitus oli vastata kysymyksiin; ”Millainen kokonaiskuva oppilashuollosta 

avovastausten perusteella muodostuu?” ja ”Miten aineisto noudattelee Koskelan oppilashuollon 

typologiaa?”. Vastaukset kysymyksiin saatiin analyysivaiheessa tehdyn aineiston nelikenttään 

sijoittamisen perusteella. Kokonaiskuva moniammatillisesta oppilashuollosta muodostui pitkälti 

analyysivaiheessa muodostettujen alaluokkien perusteella. Muutamat aiheet korostuivat selkeästi 

alaluokissa. 

Riittävien resurssien merkitys tuli ilmi niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. 

Tehokkaan ja yhteisöllisen oppilashuollon toimiminen vaati riittäviä resursseja, kun taas liian 

vähäiset resurssit saattoivat tehdä oppilashuollosta jopa taakan sen tekijöille. Tiedonkulun 

toimiminen oli myös yksi toimivan moniammatillisen yhteistyön kulmakivi. Sen merkitys korostui 

erityisesti oppilashuoltoryhmän ja opettajan välisessä yhteistyössä. Huono tiedonkulku ja tiedotus 

asioista heikensivät yhteisöllisyyttä ja vaikeuttivat oppilashuoltotyön onnistumista. Varsin odotettu 

tulos oli, että oppilashuoltotyö nähtiin oppilaan parhaaksi ja hänen lähtökohdistaan tehtäväksi 

työksi. Mielenkiintoinen tulos oli, että oppilashuoltotyön merkitys opettajien työssä jaksamista ja 

työn merkitystä lisäävänä tuli ilmi selkeästi. Opettajat ovat osa moniammatillista oppilashuoltoa, 

vaikka he eivät olisi vakituisena jäsenenä oppilashuoltoryhmässä. Heillä on yleensä paljon tietoa 

oppilaasta, minkä vuoksi heidän sitouttaminen oppilashuollollisiin tehtäviin on työn onnistumisen 

kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tämä sitouttaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä, tukea ja 

tasa-vertaisuutta.  

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta moniammatillisen oppilashuoltotyön olevan laaja ja 

monitahoinen verkosto, joka vaatii toimiakseen toimivia resursseja, yhteistyötaitoa, 

vastavuoroisuutta informaation välittämisessä oppilashuollon toimijoiden välillä sekä luottamusta 

eri alojen ammattilaisiin kuin myös työn tuloksellisuuteen. Toimivaa moniammatillista 

oppilashuoltotyötä seurataan, kehitetään ja päivitetään. Toimintaa tulee tarkastella monipuolisesti 

ja kriittisesti ja toiminnan ongelmakohtiin tulisi puuttua niiden ilmetessä.  
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 Tutkimuksemme pohjalta Koskelan tekemä oppilashuollon kokonaismalli näyttää toimivalta 

tavalta hahmottaa oppilashuollon kenttää. Aineisto sopi hyvin Koskelan typologiaan. 

Merkittävimmät huomiot siitä olivat, että huomattavan suuri osa aineistosta oli sijoitettavissa 

oppilashuollon typologian mukaiseen nelikenttään. Osittain aineisto oli puutteellinen suhteessa 

teoriaan. Jos vastaus oli esimerkiksi lyhyt ja eikä siitä löytynyt vihjeitä sitoutumisesta 

oppilashuollon tehtäviin tai luottamuksesta toimintaympäristöön, sitä ei voitu sijoittaa nelikenttään. 

Merkittävää oli myös, että parhaimpaan neljännekseen (yhteisöllisen oppilashuollon yläluokka) 

raakavastauksia ja alaluokkia valikoitui selkeästi eniten ja huonoimpaan neljännekseen (hajoavan 

oppilashuollon yläluokka) vastauksia ja alaluokkia muodostui vähiten. Tämä tulos voidaan 

sinällään nähdä joko analyysitavan heikkoutena tai toisaalta katsoen taas positiivisena 

tutkimustuloksena.  

 Tutkimuksen rajoituksina tulee huomioida vastaajien vahva jakautuminen. Vaikka 

aineistossa vastaajina on koulun moniammatillisen oppilashuollonhenkilöstön eri ammattilaisia, 

eivät vastaajien määrät kaikissa ammattiryhmissä ole kovinkaan suuret. Suurimmat yksittäiset 

vastaajaryhmät ovat luokanopettajat ja aineenopettajat. Tämän vuoksi tutkimuksen tuloksia ei 

voida yleistää koulun moniammatillisen opetushuoltoryhmän kaikkien ammattilaisten laajaksi 

näkemykseksi. Luokanopettajien ja aineenopettajien suuri määrä osaltaan vaikuttaa siihen, 

millaisia asioita tutkimuksesta nousi esiin. Tämä ei kuitenkaan ole itsessään heikkous, sillä 

luokanopettajilla ja aineenopettajilla on vahva asema oppilashuollollisessa työssä, siitäkin 

huolimatta, etteivät he kuuluisi oppilashuoltoryhmän vakinaiseen kokoonpanoon. 

Nykylainsäädännössä opettajien panosta oppilashuollollisten asioiden asiantuntijana on edelleen 

korostettu antamalla opettajalle tehtäväksi pedagoginen arvio, jonka pohjalta oppilashuoltoryhmä 

tekee päätöksiä oppilaan oppilashuollollisten toimenpiteiden suhteen.   

 Tutkimus onnistuu vastaamaan sille asetettuihin tutkimustehtäviin mielestämme hyvin. 

Toisaalta tutkimuskysymykset on asetettu niin, että tutkimus onnistuu tavallaan itsestään juuri niin 

hyvin, kuin aineisto soveltuu tutkimuksen teoriaan. Ensimmäinen tutkimuskysymys määritellään 

siten, että siihen pyritään vastaamaan kuvaamalla sellainen kokonaiskuva, joka oppilashuoltotyöstä 

juuri vastausten perusteella muodostuu. 

Kvalitatiivista tutkimusta kuvataan usein prosessina, joka tarkentuu edetessään. Tämä johtuu 

tutkijan tiedon lisääntymisestä sekä tutkimusilmiön ymmärtämisen tarkentumisesta. Tässä 

tutkimuksessa tutkimuskysymykset ovat tarkentuneet ja osaltaan muuttuneet ensin teoriaan 

tutustumisen aikana kuin myös aineiston analyysiprosessin edetessä. Tutkimusaineiston tullessa 

tutuksi ja lukukertojen lisääntyessä myös pohdinta siitä, minkälaisiin tutkimuskysymyksiin 
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aineisto pystyy vastaamaan, on täsmentynyt. Tällä pyrittiin varmistamaan se, että asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin todella vastataan.  

Tutkimusmenetelmällisesti moniammatillista oppilashuollollista tutkimusta voidaan tehdä 

monella tavalla. Valitsemamme aineiston analysointitapa on vain yksi vaihtoehto. Tarkoituksena 

oli tutkia vastaajien kuvaamaa oppilashuoltotyötä. Haastattelemalla tai keräämällä monipuolisesti 

kokemuksia moniammatilliselta oppilashuoltoryhmältä olisi mahdollista saada kattavampi kuvaus 

oppilashuollon eri ammattilaisten näkemyksistä oppilashuoltotyöstä.  

 

9.2 Luotettavuus 

Laadulliselta tutkimukselta vaaditaan luotettavuutta ja objektiivisuutta, siinä missä määrälliseltä 

tutkimukseltakin. Vaikka laadullisen tutkimuksen luotettavuutta on syytä arvioida, ei siihen 

kuitenkaan ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita. Kvalitatiivisia tutkimuksia onkin kritisoitu 

luotettavuuskriteerien hämäryydestä. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 135; Eskola & Suoranta 1998, 

209.) Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin on kvalitatiivisissa tutkimuksissa käytetty alun perin 

kvantitatiivisten tutkimusten piirissä käytettyjä tutkimuksen validiteetti- ja reliabiliteetti-ilmauksia. 

Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta ja validius käytetyn mittarin ja menetelmän 

kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231). On 

kuitenkin todettu, etteivät nämä kvantitatiiviset käsitteet välttämättä sovellu suoraan kvalitatiivisen 

tutkimuksen perusteiksi. (Eskola & Suoranta 1998, 211) 

Eskola ja Suoranta (1998) toteavat laadullisen tutkimuksen lähtökohdaksi tutkijan avoimen 

subjektiviteetin ja tutkijan aseman tutkimuksensa keskeisenä tutkimusvälineenä olemisen 

myöntämisen. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa pääasiallinen luotettavuuden kriteeri on(ovat) 

tutkija(t) itse.  Tuomi ja Sarajärvi (2004) toteavat tutkimuksen sisäisen johdonmukaisuuden olevan 

tärkeää laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. Tällä tarkoitetaan tutkimusprosessin 

kuvaamista ja auki kirjoittamista (Eskola & Suoranta 1998, 210; Tuomi & Sarajärvi 135–139). 

Emme itse keränneet aineistoa, vaan saimme luvan käyttää Koulun turvallisuus -kyselyssä 

kerättyjä vastauksia aineistonamme. Näin ollen laadullselle tutkimukselle yleinen piirre, eli 

tutkijan suhde tutkittavaan, puuttuu tutkimuksen kulusta. Oman mielenkiintomme mukaan hyvin 

laajasta aineistosta valikoitui oppilashuoltoa ja moniammatillista yhteistyötä koskevia avoimia 

vastauksia. Valitsimme nämä kaksi, koska ne toimivat erottamattomasti toisiaan tukien, eikä toista 

ole mielekästä tutkia ilman toista. Olemme kuvanneet tutkimuksessa tutkimuksen ilmiön, 
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tarkoituksen ja kohteen sekä aineiston analyysin etenemisen että myös teoreettisen viitekehyksen 

valinnan.  

Tutkimustulokset ovat aika- ja paikkasidonnaisia ja tutkimusta on ohjannut vahvasti 

Koskelan oppilashuollon typologia analyysin pohjana. Koskelan typologian ottaminen tutkimusta 

ohjaavaksi malliksi oli tutkijoiden tietoinen valinta, joka perustui mallin sopivuudelle 

tutkimusaineistoon nähden. Koskelan typologialla onkin tutkimuksessa merkittävä asema 

tutkimuksen analyysiä ohjaavana mallina. Vaikka teorian valinta olisikin tehty toisella tavalla, 

painottaen ehkä muita alueita, ei Koskelan väitöstutkimusta oppilashuollosta silti voida ohittaa.  

Vaikka tutkimuksen aineiston yksittäisvastausten määrä on sinällään suuri, yhteensä 271 

kappaletta, on huomattava, että yksittäiset vastaukset ovat keskimäärin suhteellisen lyhyitä 

kommentteja. Tutkimuksen heikkoutena voidaan nähdä liian lyhyiden vastausten sopimattomuus 

oppilashuollon kokonaismalliin. Tämä johtuu siitä, että kokonaismalliin sopiakseen yksittäisestä 

vastauksesta tulisi ilmetä nelikentän eri kenttien vaatimia kriteereitä, joiden perusteella vastaukset 

niihin sijoitetaan.  

Tiedostamme, että tutkimuksen analysointiin ja tulkintaan vaikuttavat subjektiivinen 

minämme ja kokemuksemme tutkijoina (vrt. Eskola & Suoranta 1998, 249). Tämän vuoksi 

olemme pyrkineet kuvaamaan mahdollisimman tarkkaan tutkimusprosessia ja tulkinnan perusteita. 

Tutkimuksen analysointi ja tulkinta voisivat painopisteiltään muuttua tutkijoiden muuttuessa.  

 Luotettavuutta arvioitaessa puhutaan myös vahvistuvuudesta. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

tutkimuksessa tehdyt tulkinnat vahvistuvat toisista samaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista 

(Eskola & Suoranta 1998, 214). Tutkimuksemme vahvistuvuus tulee esiin peilatessamme saatuja 

tuloksia muun muassa Koskelan (2009) ja Naukkarisen (1999) väitöstutkimuksissaan saamiin 

tuloksiin.   

 Eskola ja Suoranta (1998, 214) toteavat Leimanin ja Toivosen mukaan olevan olemassa 

lukemattomia mahdollisia tapoja tulkita mitä tahansa aineistoa. Leiman ja Toivonen käsittävätkin 

reliabiliteetin olevan tutkimuksen kuluessa tuotettu yhteinen tapa lähestyä ja ymmärtää tutkittavaa 

kohdetta. Tällöin reliabiliteetti olisi heidän mukaansa eräs mahdollinen, jatkuvasti muuntautuva 

ilmiö eikä kiinteä mitattava suure. (Eskola & Suoranta 1998, 214) Tässä tutkimuksessa edellä 

käsitetty reliabiliteetin määritelmä näyttäytyy valinnoissa, joita tehtiin tutkimuksen 

analysointivaiheessa. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita vastaajien moniammatillisen 

oppilashuoltotyön kokemuksien tutkimisesta. Vastaajien ammattiryhmiä ei tutkimuksessa 

kuitenkaan haluttu painottaa osittain siitä syystä, että ammattiryhmien vastaajien määrät erosivat 

huomattavasti toisistaan. Tämän valinnan voidaan nähdä ohjanneen aineiston tulkintaa Leiman ja 
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Toivosen kuvaamalla tavalla olemalla eräs mahdollinen tapa monesta eri mahdollisesta tavasta 

tulkita aineistoa.  

 Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston riittävyyden määritelmä on väljempi kuin 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Ennalta on yleensä vaikea todeta riittävän aineiston kokoa. 

(Eskola & Suoranta 1998, 215). Tässä tutkimuksessa aineiston voidaan nähdä olevan määrällisesti 

hyvinkin laaja sekä kattava, yksittäisvastauksia on yhteensä 271 kappaletta. Huomioitavaa 

kuitenkin on, että aineistona toimivien vapaapalautteiden sanallinen pituus vaihteli muutamista 

ytimekkäistä sanoista pitkiinkin kuvailuihin.  

 Aineistoa tulee pohtia myös sen kattavuudesta käsin. Tällä tarkoitetaan sitä, että tulkintoja ei 

perusteta satunnaisiin poimintoihin aineistosta. (Eskola & Suoranta 1998, 215.) Omassa 

tutkimuksessamme aineiston tulkinnat sidotaan vahvasti useammasta vastauksesta koostettuihin 

merkitysryhmiin, aineistonanalyysin alaryhmiin. Myös analyysin eteneminen pyritty kuvaamaan 

mahdollisimman tarkasti, jotta tehdyt ratkaisut olisivat selkeästi esillä. Yksittäisen vastauksen 

tulkinnalliset säännöt on pyritty selvittämään lukijalle sekä lisäksi kertomaan, jos tulkinta 

joidenkin alaluokkaryhmien kohdalla on ollut ongelmallista. (vrt. Eskola & Suoranta 1998, 216.) 

 Tutkimuksen yleistettävyyttä pohdittaessa on huomioitava tutkimuksen rajoitukset, joita 

edellä on käsitelty. Tutkimuksen tuloksia voidaan näistä rajoituksista huolimatta hyödyntää 

tarkasteltaessa moniammatillisen oppilashuollonkenttää. Tutkimustuloksien pohjalta voidaan 

nähdä moniammatillisen oppilashuollon erityiset vaaran paikat. Nämä liittyvät erityisesti 

moniammatillisen oppilashuoltotyön yhteisöllisyyteen, resursseihin ja tiedottamiseen. Näitä osa-

alueita kehittämällä moniammatillinen oppilashuolto voi toimia tehokkaammin ja 

tuloksellisemmin. Tutkimustuloksia pohdittaessa käytännön työn kannalta on mielenkiintoista 

huomata kuinka suuresti oppilashuollollisen työn nähdään vaikuttavan myös opettajan työhön. 

Opettaja voi yhdessä moniammatillisen oppilashuoltoryhmältä saatavan tuen kanssa kokea 

auttavansa oppilasta tuloksellisesti. Toisaalta taas tämän tuen puuttuessa opettajalla on vaara jäädä 

yksin oppilashuollollisten taakkojen alle, jolloin työssä jaksaminen selkeästi vaikeutuu.  

9.3 Jatkotutkimuksen aiheita 

Tutkimuksen ilmiö, moniammatillinen oppilashuoltotyö, on laaja-alainen ja monitahoinen kohde. 

Vuonna 2010 säädetty uusi oppilashuoltoa koskeva laki tuli voimaan syksyllä 2011 ja on 

aiheuttanut muutoksia kouluissa tehtävään oppilashuoltotyöhön. Yksi jatkotutkimuksen aihe voisi 

olla tutkimus oppilashuollon uuden lain tuomista muutoksista ja niiden toimivuudesta 

kouluympäristössä. On oletettavaa ja toivottavaa, että uudella lailla on vaikutusta 
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oppilashuoltotyöhön. Tämän kaltaiset muutokset eivät kuitenkaan tapahdu välittömästi, vaan 

uuden käytännön sisäistäminen ja sen tuomat muutokset saattavat vaikuttaa vielä pitkään arjen 

työtä muuttavasti.  

 Uudessa laissa opettajalle annetaan oppilashuollollisissa toimissa entistä suurempi vastuu 

pedagogisen arvioinnin tekijänä. Mielenkiintoista olisi selvittää miten tämän pedagogisen 

arvioinnin tekeminen sitouttaa opettajaa oppilashuollollisiin tehtäviin ja tiivistääkö se osaltaan 

opettajan ja moniammatillisen oppilashuoltoryhmän keskinäistä vuorovaikutusta. 

 Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen, vaikka siinä oli aineistonsa puolesta nähtävissä 

myös selkeitä kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Tutkimuksessa ei tällaisenaan myöskään 

huomioida juuri vastaajien taustamuuttujia, kuten sukupuolta, ikää, kokemusta jne. Vaikka 

tutkimusaineiston perusteella tiedossa oli yksittäisen vastauksen antajan ammattiryhmä, tätä tietoa 

käytettiin vain vähän, koska sitä ei nähty tutkimustehtävän kannalta oleelliseksi. Muuttamalla 

tutkimus kvantitatiiviseksi, sen luonnetta voitaisiin muuttaa, ja saada moniammatillisesta 

oppilashuoltotyöstä tilastollisesti vertailukelpoisempaa tietoa. 

 Yhtenä tutkimustehtävänä oli antaa vastausten perusteella yleiskuva moniammatillisesta 

oppilashuollosta. Tarkoitus oli kuvata siis koko oppilashuollon kenttää, ongelmineen ja 

vahvuuksineen. Tämän kaltainen lähestymistapa rajoittaa mahdollisuuksia syventyä yksittäisiin 

aiheisiin. Hyvä jatkotutkimusaihe olisi ottaa tarkastelun keskiöön tämän tutkimuksen esiin 

nostamia ongelmakohtia esimerkiksi oppilashuoltoon käytettyjen tai tarvittavien resurssien osalta. 

Lähtökohtana voitaisiin pitää oikeuskansleri Jonkan (2012) lausuntoa kunnille suunnattujen 

resurssien kohdistamisesta muihin, kuin niille määrättyihin tarkoituksiin.  

 Toinen tutkimuksesta noussut ongelmakohta oli tiedonkulku. Tiedonkulun ja tiedottamisen 

onnistuminen näyttelee suurta osaa toimivan yhteisön kehittämisessä ja moniammatillisen 

oppilashuoltotyön onnistumisessa. Tutkimustehtäväksi voitaisiin ottaa oppilashuollollisten 

asioiden tiedottamisen kehittäminen.  
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