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Kontio, Mari, Developing shared understanding in multidisciplinary student
welfare team meetings. 
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 138, 2013
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This study examined student welfare teams in elementary, middle and junior high schools where
a staff of group members tried to build a shared understanding of clients' problems and the
solutions through conversation. The goal of the study was to identify what kind of socio-cognitive
processes the welfare teams used and in which situations during the social interaction these
processes occured in order to achieve the shared understanding. The goal of the first research
question was to explore student welfare teams' shared understanding of their clients' problems and
what kind solutions were constructed with the help of these socio-cognitive processes. The second
study question focused on student welfare teams' decision making methods. The goal was to
investigate how the teams chose certain solutions for the client. The third part of the research was
to investigate how the team members as individuals use argumentation and actions to build the
solution for the client.

The study was qualitative in nature and was conducted by a case study influenced by research
tradition of social constructionism and also tradition of fenomenology. The research data consisted
of student welfare team meeting in elementary, middle and junior high schools. The data was
collected in two schools during 2009–2010 and consisted of 28 student welfare team meetings, 16
hours in total. In the study there were 39 participants. The analysis was done by using content
analysis.

The results showed that the student welfare teams built the shared understanding of the task
and the solutions through construction of knowledge and constructive conflicts. These socio-
cognitive processes occured when the teams built the shared understanding of client's problems,
solutions or both. According the results of this study the shared understanding that had been built
of client's problem in the beginning of the meeting improved the construction of shared
understanding of the solution. The constructive conflicts enabled the creation of a more qualified
result provided all the team members co-operated when constructive conflict appeared.

The research revealed that the majority of decision making processes in student welfare teams
were based on expertise of client's problem area and the existing rules and regulations. The
procedures for the client were built in a way which often required argumentation of the listeners.
Arguments included team member's expertise on similar situations and the problems and effects
of the presented procedure.

The results of this study enable deeper understanding of student welfare teams in schools; how
shared understanding of client's problems and the procedures suitable for the situation are built in
student welfare teams by social interaction. The research opens a new perspective to be considered
in the development of multidisciplinary groups.

Keywords: expertise, multidisciplinary teamwork and decision making, shared
understanding
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Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tutkimusaiheena on jaetun ymmärryksen rakentuminen moniammatillisten
oppilashuoltoryhmien kokouksissa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisten sosiokogni-
tiivisten prosessien avulla oppilashuoltoryhmä rakentaa jaettua ymmärrystä käsiteltävästä tehtä-
västä ja asiakkaalle sopivista ratkaisumalleista. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla halut-
tiin saada selville, missä tilanteissa sosiokognitiiviset prosessit esiintyvät moniammatillisen oppi-
lashuoltoryhmän vuorovaikutuksessa sekä millainen jaettu ymmärrys asiakkaan ongelmista ja
tilanteeseen sopivista ratkaisumalleista muodostuu sosiokognitiivisten prosessien avulla. Toinen
keskeinen tutkimusongelma liittyi pienryhmän päätöksentekoprosessiin. Tutkimuksen avulla
haluttiin selvittää, miten moniammatillisen oppilashuoltoryhmän jäsenet tekevät päätöksen asiak-
kaalle suunnattavista ratkaisumalleista Lisäksi tutkimuksen kolmannen tutkimuskysymyksen
avulla haluttiin saada selville, miten moniammatillisen oppilashuoltoryhmän jäsenet rakentavat
asiakkaalle suunnattavia ratkaisumalleja yksilötasolla.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, joka nojautui ontologiselta lähestymis-
tavaltaan sosiaalisen konstruktionismin tutkimuksen traditioon. Lisäksi se oli yhteneväinen joilta-
kin osin fenomenologisen tutkimustradition kanssa. Tutkimuksen aineisto muodostui sekä ylä-
koulun että alakoulun oppilashuoltoryhmän kokouksista sekä hojks-arviointikokouksista. Luku-
vuoden 2009–2010 välisenä aikana kokouksia videoitiin 28, yhteensä 16 tuntia. Tutkimukseen
osallistui kaiken kaikkiaan 39 henkilöä. Tutkimuksen aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avul-
la.

Tutkimustulokset osoittivat, että moniammatillisen oppilashuoltoryhmän jäsenet rakensivat
jaettua ymmärrystä tehtävästä ja tilanteeseen sopivista ratkaisumalleista tiedon konstruoinnin ja
konstruktiivisten konfliktien avulla. Sosiokognitiivisia prosesseja hyödynnettiin joko asiakkaan
ongelmien, ratkaisumallien tai ongelmien ja ratkaisumallien rakentamisessa. Tutkimuksessa
havaittiin, että jaetun ymmärryksen muodostuminen asiakkaan ongelmasta keskustelun alussa
selkeytti tehtävän tavoitetta, jolloin mahdollisuus onnistua tehtävän suorittamisessa parani.
Konstruktiivisten konfliktien avulla oppilashuoltoryhmillä oli mahdollisuus saavuttaa uusia ja
parempia tulkintoja asiakkaasta ja tilanteeseen sopivista ratkaisumalleista. Ilmiön toteutuminen
edellytti kuitenkin ryhmän jäsenten osallistumista esille tuodun epäkohdan muokkaamiseen
yhdessä.

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että moniammatillisten oppilashuoltoryhmien päätöksenteko
perustui useimmiten asiakkaan ongelma-alueen asiantuntijuuteen ja olemassa oleviin sääntöihin
ja määräyksiin. Asiakkaalle suunnattavat ratkaisumallit rakennettiin tavalla, joka edellytti usein
kuulijoiden argumentointia. Ratkaisumalleihin liitetyissä perusteluissa oppilashuoltoryhmän
jäsenet toivat esille asiantuntemuksensa, joka sisälsi tietoa vastaavanlaisissa tilanteissa käytetyis-
sä ratkaisumalleista, niiden ongelmista ja vaikuttavuudesta.

Tämän tutkimuksen tulokset nähdään syvemmän ymmärryksen mahdollistajana moniammatil-
lisista oppilashuoltoryhmistä peruskouluissa. Tutkimustulokset ovat lisänneet ymmärrystä siitä,
kuinka moniammatillisissa oppilashuoltoryhmissä rakennetaan jaettua ymmärrystä asiakkaan
ongelmista ja tilanteisiin sopivista ratkaisumalleista vuorovaikutuksen avulla. Tutkimus tuo esille
myös uusia moniammatillisten verkostojen kehittämistyössä huomioon otettavia näkökulmia.

Asiasanat: asiantuntijuus, jaettu ymmärrys, moniammatillinen yhteistyö ja päätöksenteko
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1 Johdanto 

Koulun henkilökunta kohtaa päivittäin erilaisia vuorovaikutustilanteita eri 

yhteistyötahojen kanssa. Koulun sisällä toimii useita epävirallisia tiimejä, jotka 

muodostuvat usein koulun rehtorista, opettajista ja erityisopettajista. Opettajat 

toimivat toisinaan työpareina myös koulunkäynti- ja kouluavustajien kanssa. 

Lisäksi näiden tiimien jäseniä voivat olla kouluterveydenhoitaja, psykologi ja/tai 

opinto-ohjaaja. Oman lisänsä yhteistyöverkostoihin tuovat kohtaamiset sosiaali- 

ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa (Haikonen & Hänninen 2006). 

Virallista moniammatillista yhteistyötä edustavat koulujen oppilashuoltoryhmät.  

Perusopetuksen opetussuunnitelma määrittelee oppilashuollon tehtäväksi 

lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, kuten fyysisestä, psyykkisestä ja 

sosiaalisesta hyvinvoinnista, huolehtimisen (Opetushallitus 2004). Oppilashuolto 

on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea (Peltonen 2005, Peltonen & Laitinen 

2008). Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja 

oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Toimiva 

oppilashuoltotoiminta edellyttää oppilashuoltoryhmien jäseniltä moniammatillista 

osaamista ja yhteistyötaitoja. Onnistuessaan moniammatillinen oppilashuoltotyö 

tukeekin opettajien pedagogista työtä ja lapsen ja nuoren kasvua sekä edistää 

koko kouluyhteisön hyvinvointia. (Veijola 2004.) 

Oppilashuoltoryhmien kokousten tavoitteena on muodostaa jaettu ymmärrys 

asiakkaan ongelmista ja hänelle suunnattavista ratkaisumalleista. Jaettu ymmärrys 

perustuu sosiaalisesti hajautetun kognition ajatukseen, jolla tarkoitetaan ryhmän 

vuorovaikutuksessa esiintyviä tietoisesti jaettuja kognitiivisia toimintoja 

(Hakkarainen ym. 2001, Tindale ym. 1996, Klimoski & Mohammed 1994). Jaettu 

ymmärrys voidaan kuvata myös siten, että mitä useampi ryhmän jäsen ajattelee 

samalla tavalla, sitä todennäköisemmin ryhmän vuorovaikutuksen tuloksena 

syntyy ryhmän jäsenten keskenään jakamia merkityksiä (Thompson & Fine 1999, 

vrt. Mohammed & Dumville 2001, Levine & Moreland 1998, Moreland ym. 

1996). Tässä tutkimuksessa jaetulla ymmärryksellä tarkoitetaan moniammatillisen 

oppilashuoltoryhmän jäsenten päätöksentekoon tähtäävässä keskustelussa 

ilmenevää yhteistä ymmärrystä asiakkaan ongelmasta tai ongelmista ja 

tilanteeseen sopivista ratkaisumalleista.  

Jaettua ymmärrystä on perinteisesti tutkittu kahdesta näkökulmasta (Greeno 

2006). Kognitiotieteissä jaetun ymmärryksen tutkimista on lähestytty yksilön 

näkökulmasta: miten yksilöt rakentavat käsityksiä ryhmän vuorovaikutuksessa 

(esimerkiksi Newell & Simon 1972, Kintsch 1998). Tutkimuksissa on keskitytty 
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pääosin analysoimaan tiedon rakenteita perehtymättä vuorovaikutuksen 

merkitykseen jaettujen tietorakenteiden muodostamisessa. Toista näkökulmaa 

ovat edustaneet vuorovaikutustutkimukset, jotka ovat keskittyneet selvittämään 

ryhmän jäsenten tapoja ja malleja koordinoida keskustelua tavoitteena luoda 

jaettu ymmärrys (esimerkiksi Sawyer 2005, Lave & Wenger 1991, O´Connor & 

Michaels 1996). Sosiaalitieteet, erityisesti sosiaalipsykologian ja filosofian 

tieteenalat, ovat viime vuosina keskittyneet jaetun ymmärryksen tutkimiseen 

näkökulmasta, jonka mukaan vuorovaikutus perustuu keskusteluun osallistuvien 

jakamaan merkitykseen (Bruner 1996, Greeno 2006, Thompson & Fine 1999). 

Keskeinen mielenkiinnon kohde on ollut tutkia myös tiimityöskentelyyn 

osallistuvien ja ryhmien sosiaalista käyttäytymistä luotaessa jaettua ymmärrystä 

sekä hyödynnettäessä sitä tehtävistä suoriutumiseen (van den Bossche ym. 2006, 

Wilson ym. 2007, Salas ym. 2005).  

Tutkimusten mukaan (ks. Gigone & Hastie 1993, Greitemeyer & Schultz-

Hardt 2003) jaettu ymmärrys ei välttämättä synny ryhmän keskustelun tuloksena, 

mutta sen muodostumiseen vaikuttavat ryhmän jäsenten kognitiot. Ryhmän 

jäsenten ”piilossa” olevat ajatukset eivät tule aina esille, vaikka ryhmällä olisi 

riittävästi aikaa keskustelulle. Sen sijaan tietorakenteiden muuttumiseen voidaan 

vaikuttaa ryhmätyöskentelytaitojen harjoittelulla sekä luomalla positiivinen 

ympäristö keskustelulle (Sargis & Larson 2002, Larson ym. 1994, Webb 2013). 

Luottamusta pidetäänkin yhtenä tärkeänä edellytyksenä jaetun ymmärryksen 

muodostumisen onnistumisessa (Edmondson 2004, Isoherranen 2012, Senge ym. 

1999). Kun ryhmän jäsenet ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisessa asemassa, he 

käyttävät enemmän aikaa myös tehtävänkuvan ja etenemisen läpikäymiseen, mikä 

edistää myös jaetun ymmärryksen muodostumista ryhmässä (ks. esimerkiksi 

Prichard ym. 2006). Huolimatta viimeaikaisesta edistymisestä jaettuun 

ymmärrykseen liittyvien tutkimusten alueella (ks. esimerkki Mathieu ym. 2008) 

käsitteen selittäminen ja ymmärtäminen nähdään toisinaan yhä puutteellisena 

(Randolph-Seng ym. 2010).  

Tutkimuksen kannalta on tärkeää ymmärtää myös moniammatillinen 

yhteistyö –käsite, ja sen merkitys jaetun ymmärryksen muodostumiseen ja 

päätöksentekoprosesseihin. Moniammatillisuudella tarkoitetaan eri 

ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden työskentelyä yhdessä siten, että 

osaaminen, tieto ja vastuut jaetaan (Payne 2000, Pietiläinen 1997). Yhteistyöllä 

tarkoitetaan puolestaan koordinoitua toimintaa, jossa yhteinen tavoite tunnistetaan 

ja saavutetaan mahdollisimman onnistuneesti (Freeman ym. 2000, Veijola 2004, 

Poulton & West 1993). Moniammatillinen yhteistyö onkin kahden tai useamman 
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henkilön välistä toimintaa ja vuorovaikutusta, jolla pyritään yhteiseen 

päätöksentekoon (Hakkarainen ym. 2004).  

Moniammatillisen yhteistyön tutkimuksessa tutkimuskohteena oppilashuollon 

kontekstissa ovat olleet esimerkiksi oppilashuoltotoimintaan osallistuneiden 

asiantuntijoiden käsitykset yhteistyöstä (ks. Koskela 2009, Jokinen 2012), 

oppilashuollon toimivuus ja tila (ks. Ahtola 2012), moniammatillisten verkostojen 

toimijoiden käsitykset johtamisesta (ks. Nykänen 2010) sekä oppilashuollon 

päätöksenteko (ks. Linnilä 2006). Moniammatillista yhteistyötä tarkastelleet 

tutkimukset (ks. esimerkiksi Argyle 2007, Veijola 2004, Freeman ym. 2000) ovat 

osoittaneet, että onnistuneen yhteistyön edellytyksenä ovat ryhmän jäsenten 

jakama ymmärrys tehtävästä sekä tasavertainen osallistuminen 

vuorovaikutukseen. Ammatillisessa osaamisessa yhteistyötaidot yli ammatti- ja 

organisaatiorajojen nousevatkin yhdeksi sen tärkeimmistä osioista (Lewis 2006, 

Peters & Manz 2007, Petri 2010). Toimiva moniammatillinen yhteistyö edellyttää 

myös yhteistä kieltä ja käsitteistöä sekä sopimista yhteisistä säännöistä 

(Isoherranen 2012). Haasteena moniammatillisessa yhteistyössä nähdään 

yhteisesti jaettujen käsitteiden ja ymmärryksen luominen käsiteltävästä tehtävästä 

sekä erimielisyyksien selvittäminen (ks. Barron 2003: 403-404). Yhteisöllinen 

tehtävä vaatiikin, että ryhmät luovat yhteisen perustan, joka kokoaa ryhmän 

jäsenten erilaiset näkökulmat ongelmasta yhteen (Rentsch & Klimoski 2001). 

Tämä tarkoittaa merkityksen muodostamista käsiteltävälle ongelmalle, sekä 

yhdessä tapahtuvaa ratkaisuprosessia. Vuorovaikutus on tärkein prosessi, jonka 

avulla jaettu ymmärrys voidaan saavuttaa (van den Bossche ym. 2006, Baker 

1995).  

Tutkimus sai alkunsa vuonna 2008 Lapsiperheiden hyvinvointihankkeen 

(TUKEVA) kautta, joka on Kaste-ohjelmaan kuuluva laaja pohjoissuomalainen 

lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisen hankekokonaisuus. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli tutkia moniammatillisen yhteistyön tilaa eri 

sektoreilla ja kouluttaa eri toimijoita työskentelemään moniammatillisissa 

yhteistyöverkostoissa. Väitöstutkimuksen toivottiin tarjoavan hankekokonaisuutta 

tukevaa tietoa sekä käytännön että teorian tasolla. Oppilashuoltoryhmien 

valikoitumista tutkimuskohteeksi ohjasivat tutkijan aikaisemmat kokemukset 

oppilashuoltoryhmän osana työskentelystä sekä halu syventää omaa ymmärrystä 

oppilashuollosta ja sen toimivuudesta. Tutkittaviksi ilmiöiksi tarkentuivat jaetun 

ymmärryksen sekä päätöksenteon rakentumisen tarkastelu perusopetuksen 

oppilashuoltotoiminnan kontekstissa. Tutkimusta hyödynnettiin lopulta 
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moniammatillisen yhteistyön arviointi- ja koulutustilaisuuksissa, joita järjestettiin 

vuosina 2009–2010. 

Tutkimuksen ensimmäisen tutkimusongelman avulla haluttiin selvittää, 

millaisten sosiokognitiivisten prosessien avulla oppilashuoltoryhmä rakentaa 

jaettua ymmärrystä käsiteltävästä tehtävästä ja asiakkaalle sopivista 

ratkaisumalleista. Tässä tutkimuksessa moniammatillisessa oppilashuoltoryhmän 

kokouksessa rakennettavan jaetun ymmärryksen nähdään syntyvän useiden 

vaiheiden kautta ryhmän jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa (vrt. Resnick 

1991). Näitä vaiheita voivat olla merkityksen antaminen ongelmalle, merkityksen 

muodostamisen prosessit (tiedon konstruointi tai myötäkonstruointi) sekä 

merkityksen muodostamisen yhteydessä esiintyvät konfliktitilanteet (van den 

Bossche ym. 2006). Vaikka jaettu ymmärrys saattaa hävitä keskustelun aikana, se 

on mahdollista saavuttaa uudelleen kriittisellä ongelmanratkaisuhetkellä (Barron 

2003). Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla haluttiinkin selvittää, missä 

tilanteissa sosiokognitiiviset prosessit esiintyvät moniammatillisen 

oppilashuoltoryhmän vuorovaikutuksessa sekä millainen jaettu ymmärrys 

asiakkaan ongelmista ja tilanteeseen sopivista ratkaisumalleista 

sosiokognitiivisten prosessien avulla muodostuu. 

Tutkimuksen toinen tutkimuskysymys liittyy ryhmän päätöksentekoon. Sen 

avulla haluttiin selvittää, miten moniammatillisen oppilashuoltoryhmän jäsenet 

tekevät päätöksen asiakkaalle suunnattavista ratkaisumalleista. Jaetussa 

päätöksentekoprosessissa ryhmän jäsenten tavoitteeksi nähdään se, että 

saavutetaan yhteisesti jaettu tulkinta asiakkaan tilanteesta. Siihen, kuinka nopeasti 

jaettu ymmärrys muodostuu, vaikuttavat yksilöiden tulkintamallit ja ennakko-

oletukset käsiteltävästä tapauksesta. (De Dreu ym. 2008, Kameda ym. 2003.) 

Moniammatillisen oppilashuoltotyön ollessa kyseessä yhteisesti jaettujen 

tulkintojen muodostumiseen vaikuttaa, onko kaikilla ryhmän jäsenillä tiedossa 

kaikki tilanteeseen liittyvä informaatio vai ainoastaan osia siitä sekä se, millaista 

vuorovaikutusta ryhmän jäsenten välillä tapahtuu (vrt. Hudson & Bruckman 

2004).  

Tutkimusten mukaan (Pennington & Hastie 1992, Hinsz ym. 1997) ryhmän 

päätöksenteko tilanteeseen sopivista ratkaisumalleista ei edellytä aina täydellistä 

jaettua ymmärrystä asiakkaasta (Hastie & Pennington 1992, Stasser 1992, 

Worchel 1996). Tutkimusten mukaan ryhmässä tehdään päätöksiä usein sen 

perusteella, mitkä näkemykset ovat useimmin nousseet esille ryhmän jäsenten 

välisessä keskustelussa. Mitä useammin näkemys nousee esille keskustelussa, sitä 

suurempi mahdollisuus sillä on vaikuttaa ryhmän jäsenten mielipiteisiin ja 
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muokata keskustelussa muodostuvaa jaettua ymmärrystä ongelmista, tarvittavista 

ratkaisumalleista tai ryhmän tehtävänkuvasta (Wittenbaum & Stasser 1996). 

Siihen, miten ryhmä rakentaa asiakkaalle sopivan ratkaisun, vaikuttavat myös 

keskusteluun osallistuvien henkilöiden kognitiot ja osallisuus (Kameda ym. 

1997).  

Tutkimuksen kolmannen tutkimuskysymyksen avulla halutaan selvittää, 

miten moniammatillisen oppilashuoltoryhmän jäsenet rakentavat asiakkaalle 

suunnattavia ratkaisumalleja yksilötasolla. Sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

perehtyneiden tutkimusten (Chinn & Clark 2013, Chi 2000, Clark & Schaefer 

1989, Schegloff 1991, Gadamer 1979) mukaan yksilöiden välinen vuorovaikutus 

muodostuu kysymyksistä ja vastauksista. Kysymysten avulla ryhmän jäsenet joko 

rajaavat tai suuntaavat ymmärtämisen kohdetta. Vastausten avulla he kehittelevät 

eteenpäin ja selkeyttävät kuulemaansa. Vaihtoehtoisesti he voivat verrata 

esitettyjä ehdotuksia ja käsityksiä omiin käsityksiinsä. (Isaacs 2001, Chinn & 

Clark 2013, Chi 2000, Burbules 1993.) Vastauksen pohjalta kuulija pyrkii 

muodostamaan myös merkityksen kuulemalleen (Alpay ym. 1998, Chinn & Clark 

2013, Chi 2000, Dillenbourg & Traum 2006, Vapaavuori 2001). Argumentointi 

voi olla toteavaa, epäilevää, ylimalkaista tai kätkettyäkin (Myllyniemi 1990). 

Vastauksen avulla kuulija vaikuttaa myös muiden ryhmän jäsenten merkitysten 

muodostumiseen (Schegloff 1991, Bard ym. 2007, Barron 2000). Tutkimuksella 

pyritäänkin selvittämään, millä tavalla moniammatillisten oppilashuoltoryhmien 

jäsenet tuovat esille näkemyksensä asiakkaalle sopivista ratkaisumalleista ja 

miten ne vaikuttavat kuulijoiden argumentoimiseen.  

Tutkimuksen taustalla vaikuttaa sosiaalisen konstruktionismin tutkimuksen 

traditio, jonka mukaan todellisuus on subjektiivisesti määrittyvää ja konstruoituu 

sosiaalisesti (Helkama ym. 2001, Guba & Lincoln 1994). Ryhmän jäsenet 

siirtävät ja luovat uusia merkityksiä kielen avulla vuorovaikutuksessa. Lisäksi 

tähän vuorovaikutukseen vaikuttavat jo olemassa oleva kulttuuri ja sosiaaliset 

rakenteet. Tutkimuksen voidaan sanoa olevan yhteneväinen joiltakin osin myös 

fenomenologisen tutkimustradition kanssa. Tätä voidaan perustella sillä, että 

tutkija on kuvannut kokouksissa tutkittavia ilmiöitä sellaisina, kuin ne ovat 

hänelle näyttäytyneet ryhmän vuorovaikutukseen osallistuvien henkilöiden kautta 

(Laine 2001, Varto 1992). Tutkimuksen epistemologiset lähtökohdat ovat saaneet 

vaikutteita jossain määrin hermeneuttisesta lähestymistavasta ja naturalistisesta 

tutkimusperinteestä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. 

Tutkimuksen aineistona käytettiin erään peruskoulun (alakoulu ja yläaste) 

oppilashuoltoryhmien vuosina 2009–2010 videoituja kokouksia.  
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Tutkimuksen sisältö rakentuu seuraavalla tavalla. Väitöstutkimuksen 

teoreettinen viitekehys on koottu lukuihin kaksi, kolme ja neljä. Tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys kerrataan myös yhteenvetona kappaleessa 4.2. Luvussa 

viisi esitellään tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset. Tutkittava ilmiö, 

tutkimuksen kohdejoukko ja tutkimusaineisto on myös kuvattu omissa 

kappaleissaan luvussa viisi. Tutkimuksen toteutus, joka pitää sisällään 

tutkimuksessa käytetyn analyysimenetelmän esittelyn ja perustelut sekä analyysin 

toteuttamisen kuvauksen, on esitelty luvussa kuusi. Tutkimuksen tulokset on 

jaettu analyysivaiheiden mukaan kolmeen osaan lukuun seitsemän. Jokaisesta 

tulososiosta on laadittu yhteenveto kappaleiden yhteyteen. Haasteita 

jatkotutkimukselle ja tutkimuksen luotettavuutta on arvioitu luvussa kahdeksan.    
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2 Moniammatillinen yhteistyö 

Moniammatillisen yhteistyön käsitetta voidaan lähestyä englannin kielen 

moniammatillisuutta merkitsevien käsitteiden avulla: multidisciplinary, 

interdisciplinary ja transciplinary (Veijola 2004: 20, Isoherranen 2012). 

Interprofessional-, trans- tai crossprofessional-käsitteillä tarkoitetaan pidemmälle 

edennyttä ja nykymäärityksen mukaista yhteistyötä. Tieteiden yhteydessä 

puhutaan myös suomen kielessä tieteiden välisestä (interdisciplinary), 

monitieteisestä (multi-) ja poikkitieteisestä (trans- tai crossdisciplinary) 

yhteistyöstä.  

Inter-etuliite viittaa roolien, tietojen, taitojen ja vastuiden yhteen 

sovittamiseen. Toisin sanoen tällaisessa työskentelymallissa pyritään järjestämään 

runsaasti yhteistä informaation vaihtoa, keskustelun ja päätöksenteon 

mahdollisuuksia (Veijola 2004, Isoherranen 2012, Mikkeli & Pakkasvirta 2007). 

Kukin ryhmän jäsen tuo itsenäisesti oman osaamisensa muille ottamalla 

huomioon muiden tuottaman tiedon merkityksen. Tieteiden välisessä yhteistyössä 

jaetaan vastuuta ja keskustellaan asioista pitäen samalla kuitenkin tieteen ja 

toimijoiden rajat selvinä (ks. kuvio 1). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eri 

alojen asiantuntijat vastaavat oman alansa tehtävistä itsenäisesti, mutta tekevät 

yhdessä suunnitelman toimintatavoista ja etenemisestä. Jokainen asiantuntija 

arvioi asiakasta ja tekee suunnitelman omasta viitekehyksestään käsin. 

Vuorovaikutus on vähäistä, tai sitä ei ole ollenkaan (D’Amour ym. 2005, 

McCollum & Hughes 1990). Tietoa jaetaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. 

Interprofessional sisältää ajatuksen siitä, että jotakin asiaa tarkastellaan sekä oman 

että toisen ammatin lähtökohdista, jolloin opitaan yhdessä toisen alan 

ammattilaisten kanssa (Katajamäki 2010).  

Multiprofessional-käsitteessä painopiste on moniammatillisessa oppimisessa, 

jolloin tiettyä teemaa lähestytään kunkin ammatin näkökulmasta. Oppiminen 

tapahtuu yhdenmukaisesti, mutta kullakin asiantuntijalla erikseen (Freeth ym. 

2004: 15). Yhteistyön ja samalla moniammatillisuuden ilmiöiden selittämistä 

määrittää myös niiden tarkastelu yhteisöllisinä ja yksilöllisinä käsitteinä. 

Yleisempää onkin puhua verkostoitumisesta, tiedontuottamisyhteistyöstä sekä 

moniammatillisesta yhteistyöstä (esimerkiksi Savonmäki 2007, Hakkarainen ym. 

2004). Moniammatillisesta yhteistyöstä voidaan puhua myös tiimityönä, kun 

kuvaillaan laajasti asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Molemmat käsitteet 

sisältävät kaikki vaihtoehdot moniammatillisesta rinnakkaintyöskentelystä 

roolirajoja rikkoviin työskentelymuotoihin (ks. kuvio 1). 
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Trans- ja cross-etuliitteet sisältävät tarkoituksenmukaisen ammatillisten 

roolirajojen rikkomisen mahdollisuuden. Lisäksi tällaiseen työskentelymuotoon 

liittyy aina keskinäistä opetusta ja lisäkoulutusta ryhmän sisällä. (Garner & 

Orelove 1994, Mikkeli & Pakkasvirta 2007, D’Amour ym. 2005.) 

Moniammatillisen transprofessional-periaatteella työskentelevän 

oppilashuoltoryhmän tyypillisiä piirteitä olisivatkin kyky jakaa tietoa 

ymmärrettävästi, ammatillisten rajojen väljyys, kyky ottaa yhteistä vastuuta, 

halukkuus olla samanaikaisesti oppija ja erikoisasiantuntija sekä valmius 

sopeuttaa rooleja ryhmän sisällä asiakkaan tarpeista lähtien. Poikkitieteellisessä 

yhteistyössä oppilashuoltoryhmän jäsenet sitoutuvat toimimaan lapsen ja perheen 

hyväksi yli tieteen rajojen, jotta palvelut on mahdollista luoda yhtenäisiksi 

perheen näkökulmasta (Isoherranen 2012, Payne 2000, Klein 2010, Mullins ym. 

1994). Tämä työskentelymalli ottaakin aktiivisena toimijana mukaan perheen, 

joka määrittää itse, miten haluaa osallistua toimintaan. Kaikki ryhmän jäsenet 

toimivat tasavertaisina jäseninä, jotka ovat tietoisia omista ja toisten 

erityisosaamisesta sekä rooleista (ks. kuvio 1).  

Kuvio 1. Moniammatillisen yhteistyön sisältämät eriasteiset yhteistyömuodot 

asiantuntijoiden näkökulmasta tarkasteltuna.  

Yksi tapa määrittää moniammatillista yhteistyötä on kuvata se ryhmänä, jonka 

jäsenillä on erilaista osaamista ja valtuuksia suorittaa tiettyjä tehtäviä (Övretveit 

1995: 162–163). Tämä eroaa muista määritelmistä siten, että ryhmässä toimivat 

asiantuntijat tunnistavat työn päämäärät ja tavoitteet eivätkä tyydy vain tiedon 

vaihtamiseen (Kovanen 2004). Yksilötasolla henkilön ammatillinen osaaminen ja 

työorientaation tiedostaminen luovat pohjan ammatilliseen toimintakulttuuriin 

osallistumiselle ja yhteistoiminnalle (Sipari 2008: 36). 

MONITIETEINEN 
YHTEISTYÖ

Asiantuntijoiden 
rinnakkain tapahtuva 

työskentely

TIETEIDEN VÄLINEN  
YHTEISTYÖ

Sovittuja tapaamisia 
ja tiedonvaihtoa yli 

sektorirajojen

POIKKITIETEELLINEN 
YHTEISTYÖ

Asiantuntiijoiden  
roolirajojen 
rikkominen

sovitusti 

Yhteistyö lisääntyy
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Yhteenvetona voidaan todeta, että perimmiltään moniammatillisessa 

yhteistyössä kyse on yhteistyöstä, jota voidaan käyttää hyvin erilaisissa 

tilanteissa. Yhteistyö käsitteenä merkitsee sitä, että ihmisillä on yhteinen työ tai 

tehtävä suoritettavanaan. Moniammatillisuus tuo yhteistyöhön mukaan useita eri 

tiedon ja osaamisen näkökulmia, joita systeemisen kokonaisuuden rakentaminen 

edellyttää (ks. Payne 2000, Housley 2003, Terpstra ym. 2010). 

Moniammatillisuudessa on näin ollen kyse käytettävissä olevan tiedon ja 

osaamisen yhdistämisestä erilaisten ryhmän toimintamallien avulla 

kokonaisvaltaisen käsityksen saavuttamiseksi.  

Tässä tutkimuksessa aineisto koostuu moniammatillisista 

oppilashuoltoryhmistä, joiden toiminta perustuu oppilaiden hyvinvoinnin ja 

tasapainoisen kehityksen, koulunkäynnin ja oppimisen edistämiseen sekä 

oppimisen esteiden poistamiseen. Oppilashuoltoryhmien moniammatillista 

yhteistyötä kuvaa oppilashuoltoryhmän jäsenten tasavertaisuus kuulluksi 

tulemisessa ja päätöksenteossa. Ryhmissä on osittain vakiintuneet jäsenet, joilla 

on vakiintuneet tehtävänkuvat, roolit ja vastuualueet tiimissä. Ryhmän jäsenet 

ottavat hoitaakseen selvityksiä ja tehtäviä, jotka kuuluvat heidän 

osaamisalueeseensa. Lisäksi he hoitavat toisinaan vastuualueittensa ulkopuolisia 

asioita, jotta asianmukaiset selvitykset saataisiin tehtyä ajoissa ja työmäärä olisi 

tasapuolinen. Myös perheet nähdään aktiivisina toimijoina isoissa 

oppilashuoltoryhmissä. Vanhemmat voivat toimia myös aloitteentekijöinä.  

Seuraavissa kappaleissa tarkennetaan, mitä moniammatillisuudella, 

yhteistyöllä, oppilashuollolla sekä moniammatillisella oppilashuoltotyöllä 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa.  

2.1 Moniammatillisuuden määritelmä 

Tarkasteltaessa toimialan tai työntekijäryhmän pätevyyden määrittelemistä eniten 

käytettyjä käsitteitä ovat ammattitaito, kvalifikaatiot ja osaaminen (Paloniemi 

2004). Ammattitaidolla viitataan ammatin taitamiseen ja hallintaan. Lisäksi käsite 

pitää sisällään myös näkemyksen ammattitaidosta dynaamisena ja kehittyvänä, 

työn ja työntekijöiden todellisten kykyjen ja valmiuksien välisenä prosessina. 

Kvalifikaatio-käsitettä käytetään, kun halutaan korostaa kysymyksiä 

ammattitaidosta, ammattilaisuudesta, tasa-arvosta ja palkkauksesta, 

työmarkkinoista sekä työn laadusta ja määrästä. (Paloniemi 2004, Ruoholinna 

2000.) Erilaiset työn kehittämisessä, muutoksen hallinnassa ja itsesäätelyssä 
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tärkeät kvalifikaatiot ovat keskeisiä työntekijän ja työyhteisön välisten suhteiden 

tarkastelussa (Paloniemi 2004).  

Ammatillista osaamista voidaan lähestyä työntekijän potentiaalina kykynä 

hoitaa menestyksekkäästi tiettyä työtä sille erikseen määriteltyjen vaatimusten 

mukaisesti (Ellström 1998, Paloniemi 2004). Ammatillinen osaaminen, jonka 

työntekijä tuo työhönsä, muodostuu formaalista eli koulutuksen kautta saadusta 

muodollisesta pätevyydestä sekä todelliseen yksilön potentiaaliseen kapasiteettiin 

perustuvasta kyvystä toimia menestyksekkäästi erilaisissa tilanteissa (Friman 

2004, Ellström 1998, Eteläpelto 1997). Tarkasteltaessa ammatillista osaamista 

tulee ottaa huomioon myös yksilön ja työn välinen vuorovaikutus. Ammatillinen 

osaaminen ei ole näin ollen joko yksilöön tai työhön liittyvä ominaisuus. Se on 

myös pätevyyttä, jota yksilö tuo työhönsä ja joka kumpuaa myös työstä käsin 

(Paloniemi 2004). Näin ollen mahdollistuu yksilöllisten ratkaisujen luominen 

asiakkaille. Katajamäki (2010: 26) kiteyttääkin, että moniammatillisuusilmiöllä 

on sekä yhteisöllinen että yksilöllinen luonne.  

Moniammatillisuus on käsite, jota käytetään laajasti erilaisissa merkityksissä 

arkikeskusteluissa (Karila & Nummenmaa 2005). Moniammatillisuudella voidaan 

tarkoittaa moniammatillista ihmistä, joka toimii monen ammattiryhmän 

asiantuntijatehtävissä. Tässä tutkimuksessa moniammatillisuudella tarkoitetaan 

kuitenkin eri ammattiryhmiin kuuluvien asiantuntijoiden työskentelyä yhdessä 

siten, että osaaminen, tieto ja vastuut jaetaan (vrt. Isoherranen 2008, Veijola 

2004). Moniammatillisuus nähdään myös verkostoasiantuntijuutena, jolla on 

merkittävä rooli työyhteisöjen tiedon lisäämisessä ja tiedon luomisessa (vrt. 

Hakkarainen ym. 2004). Tällainen työyhteisöissä tarvittava asiantuntijuus asettuu 

oman alan asiantuntijuuden ja yleisen asiantuntijuuden välimaastoon ja on 

luonteeltaan vastavuoroista. Yhteistyöhön osallistuvilla asiantuntijoilla on 

ymmärrys omasta alasta ja osaamisesta sekä kyky suhteuttaa oma osaaminen 

yhteisön osaamiseen (vrt. Karila & Nummenmaa 2005, Veijola 2004, 

Hakkarainen ym. 2004). Lisäksi heillä on kokemusta elävän elämän 

ongelmatilanteiden ratkomisesta.  

Vaikka kouluissa on käytettävissä moniammatillista osaamista, haasteena on 

saada se kaikkien ulottuville (Flink & Saarinen 2002). Erityisesti opettajilta 

vaaditaan didaktisen opetustyön osaamisen lisäksi tiimityöskentelytaitoja sekä 

kykyä verkostoitua (Koskela 2009, Opetusministeriö 2000). Opettajilta odotetaan 

kykyä suoriutua itsenäisesti myös tilanteista, joihin heillä ei ole koulutusta. 

Nykyisissä koulutussisällöissä tähän on alettu kuitenkin enenevässa määrin 

kiinnittämään huomiota (Opetusministeriö 2007). Suurimmaksi haasteeksi 
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muodostuu kunta- ja koulukohtainen koulutyön organisoinnin sekä henkisten ja 

materiaalisten resurssien vaihtelu, joka on Suomessa suurta (Koivusilta & 

Rimpelä 2002). Toimivan moniammatillisen työskentelyn kehittämiseksi 

työyhteisöissä tarvittaisiin ennen kaikkea kriittistä tilannetarkastelua ja sen myötä 

korjaavia toimenpiteitä. Lisäksi kouluilta vaaditaan sosiaalisten suhteiden ja 

työympäristön muodostamia verkostoja, jotka rohkaisevat ja tukevat työntekijöitä 

hankalissakin tilanteissa (Koskela 2009).  

2.2 Yhteistyö  

Määriteltäessä yhteistyötä tässä tutkimuksessa on huomioitava moniammatillisen 

yhteistyön viitekehys kouluissa. Yhteistyö nähdäänkin koulun työyhteisön 

jäsenten ja erityisesti oppilashuoltoryhmien jäsenten välisenä yhteistyönä. 

Ihanteellisessa tilanteessa yhteistyö edellä mainituissa konteksteissa on 

koordinoitua toimimista yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen (Dillenbourg ym. 

1996, Rochelle 1992, Pietiläinen 1997). Yhteistyössä toteutuu yhdessä 

toimimisen ilo ja sosiaaliset suhteet vahvistuvat (Argyle 2007). Yhteistyön 

onnistumiseen vaikuttaa ennen kaikkea se, että yhteinen tavoite tunnistetaan ja 

saavutetaan mahdollisimman onnistuneesti.  

Tässä tutkimuksessa yhteistyö nähdään oppilashuoltoryhmän jäsenten 

yhdessä työskentelynä yhteisten tavoitteiden eteen. Yhteistyö ei ole kuitenkaan 

pelkkää toimintaa yhteisten tavoitteiden eteen, vaan siinä korostuvat myös 

sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus (Lewis 2006, Peters & Manz 2007, Petri 

2010). Mikä tahansa vuorovaikutus ei johda kuitenkaan toimivan yhteistyön 

laatuun – vuorovaikutuksen tulee olla aktiivista ja tavoitteellista (Lewis 2006). Eri 

yhteistyön osapuolten välisen suhteen tulee myös perustua toisen 

kunnioittamiselle, erilaiselle asiantuntijuudelle ja toisen tuntemiselle (Darlington 

& Feeney 2008). Mitä monimutkaisempia asioita käsitellään, sitä tärkeämmäksi 

tulevat myös yhteinen kieli ja käsitteet (Isoherranen 2008). Yhteistyöprosessi 

toteutuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, jossa ihmiset jakavat, luovat, 

neuvottelevat ja vaihtavat merkityksiä. Näin ollen ihmisten välinen vuorovaikutus 

luo, muokkaa ja ylläpitää yhteistyöprosessia. (Keyton ym. 2008.)  

Yhteistyön määrittelyssä tulisi huomioida myös systeeminen ajattelu (Senge 

1994, Decuyper ym. 2010, Payne 2000, Terpstra ym. 2010). Sen mukaan 

yhteistyössä kaikki sen osat ovat yhteydessä ja vaikuttavat toisiinsa jatkuvasti. 

Lisäksi niillä on yhteinen päämäärä. Systeemiseen ajatteluun liittyy myös 

holismin idea. Tämä tarkoittaa sitä, että kokonaisuudella on määräävä vaikutus 
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osiinsa nähden. Lisäksi systeemin ympäristö vaikuttaa aina osaltaan systeemin 

toimintaan. Toisin sanoen oppilashuoltoryhmä vaikuttaa sen jäsenten toimintaan, 

samoin kuin ympäristö vaikuttaa oppilashuoltoryhmän sekä sen jäsenten 

toimintaan. Toimiessaan yhdessä systeemi onnistuu tuottamaan jotain täysin 

uutta. (Nijstad 2009.) Mikäli ryhmän jäsenet eivät ymmärrä ympäristön 

vaikutuksia vuorovaikutukseen, se voi johtaa sellaisten lyhyen aikavälin 

ratkaisujen valitsemiseen asiakkaalle, jotka aiheuttavat tulevaisuudessa ongelmia 

(Decuyper ym. 2010). Koulumaailmassa tulisikin huomioida systeemisten 

kokonaisuuksien merkitys asiantuntijoiden arjen yhteistyössä (Senge 1994, 

Isoherranen 2008). Tämä tarkoittaa, että oppilaan hyvinvoinnista ja kasvatuksesta 

vastuussa olevat aikuiset ymmärtävät roolinsa ja toimintansa merkityksen 

kokonaisuuden kannalta, samoin kuin he ymmärtävät tiimityöskentelyn ja 

ympäristön vaikutuksen omaan käyttäytymiseensä (D’Amour ym. 2005). Useat 

organisaatiomallit hyödyntävätkin systeemistä ajattelua asiantuntijoiden entistä 

tehokkaamman yhteistyön perustana.  

Darlington ja Feeney (2008) jakavat yhteistyötä edistävät tekijät 1) 

vuorovaikutusta tukeviin ja 2) ammatillista tietoa ja taitoa edistäviin tekijöihin 

sekä 3) yhteistyöhön liittyviin resursseihin. Vuorovaikutusta tukevilla 

organisatorisilla tekijöillä tarkoitetaan organisaatiotason strategioita, yhteistyötä 

koskevia ohjeita ja protokollia, jotka auttavat selventämään eri palveluntuottajien 

roolia, tiedonkulkua ja luottamuksellisen tiedon käsittelyä. Tämä edellyttää 

avainhenkilön nimeämistä ja puitteiden luomista yhteisille tapaamisille. 

Vuorovaikutusta voidaan lisätä myös yhteisellä suunnittelulla ja johtamisella, 

yhteisillä konferensseilla sekä jakamalla tietoa tapauskohtaisesti.  

Ammatillista tietoa ja taitoa voidaan edistää mahdollistamalla työyhteisöjen 

ja organisaatioiden henkilökunnan osallistuminen säännöllisiin koulutuksiin sekä 

luomalla foorumeita, joissa on luonnolliset puitteet tiedon jakamiselle ja 

hyödyntämiselle (Darlington & Feeney 2008). Henkilökuntaa tulisi myös 

kouluttaa ja ohjata yhteistyöhön. Koulutusta tulisi järjestää sekä sisäisesti että 

yhteisesti yli organisaatiorajojen. Vaikka yhteistyöhön varatut resurssit ovat 

julkisilla sektoreilla rajatut, lisäämällä tietoisuutta käytettävissä olevista 

resursseista voi auttaa niiden kohdentamista tarkoituksenmukaisemmaksi jo 

suunnitteluvaiheessa.  
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2.3 Oppilashuolto opetussuunnitelmassa 

Tässä tutkimuksessa moniammatillista yhteistyötä tarkastellaan 

oppilashuoltoryhmän toiminnasta käsin, minkä vuoksi myös oppilashuoltotyön 

määrittely on tärkeää.  

Koulun oppilashuollon tavoitteiden sisällyttäminen koululainsäädäntöön ja 

opetussuunnitelmien perusteisiin kesti noin 30 vuotta: Oppilashuoltokomitean 

mietintö ilmestyi vuonna 1974, ja oppilashuollon määritelmä esiintyi 

koululainsäädännössä ensimmäisen kerran vuoden 2003 lakiuudistuksessa. 

Ensimmäisten määritelmien mukaan oppilashuolto oli kasvatus- ja opetustyöhön 

elimellisesti liittyvää ja sen edellytyksiä parantavaa toimintaa. Nykyinen 

koululaki korostaa hyvinvointia oppimisen edellytyksenä. Uudistuksen 

ulottaminen kaikille koulutusasteille yhtä aikaa kertoo siitä, että oppilashuolto ja 

oppilaasta huolehtiminen halutaan nähdä osana koulun perustehtävää ja 

toimintakulttuuria.  

”Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen 
ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä 
sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.” (477/2003) 

Peltosen ja Säävälän (2001) mukaan oppilashuolto käsitteenä ei ole 

yksiselitteinen. Siihen vaikuttaa se, minkä ammattiryhmän näkökulmasta asiaa 

tarkastellaan. Perusajatuksena oppilashuollossa on kuitenkin se, että se pyrkii 

edistämään oppilaiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, tasapainoista kehitystä, 

hyvää oppimista sekä kouluviihtyisyyttä. Kaikessa opetuksen järjestämiseen 

liittyvässä päätöksenteossa otetaan huomioon lapsen ja nuoren terveen kasvu- ja 

kehitysprosessin tukeminen (Peltonen 2005, Peltonen & Laitinen 2008). 

Oppilashuollon avulla tuetaan oppilaita, heidän huoltajiaan ja opettajia vaikeissa 

kasvatustilanteissa. Lisäksi sen avulla pyritään ennaltaehkäisemään ongelmia ja 

reagoimaan uusiin ilmiöihin, kuten esimerkiksi alisuoriutumiseen, huumeisiin, 

koulukiusaamiseen, oppimisvaikeuksiin ja syrjäytymiseen (Kiianmaa & Trygg-

Jouttijärvi 2001, Opetushallitus 2004). Oppilashuolto voidaan näin ollen nähdä 

myös auttamistyönä.  

Oppilashuoltoryhmä mahdollistaa keskustelun ja yhteisten suunnitelmien 

tekemisen yhteistyössä vanhempien kanssa, varsinkin silloin kun oppijan 

käytökseen tai oppimisongelmiin täytyy puuttua. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä 

on pyrkiä selvittämään ja ratkaisemaan mahdollisimman objektiivisesti 

hankalatkin tilanteet. Oppilashuoltoryhmään voi tuoda huolensa kuka tahansa 

koulun tai oppilaitoksen työntekijä, oppija tai hänen vanhempansa. Useimmiten 
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huolen havaitsee opettaja, koska hän on eniten tekemisissä oppijan kanssa. 

Tyypillisimpiä huolenaiheita ovat oppilaiden psykosomaattiset, psykososiaaliset 

ja terveyteen liittyvät vaikeudet (Honkanen & Suomala 2009). Oppilashuollon 

toiminnasta ja toiminnan periaatteista tiedottaminen niin oppilaille ja 

vanhemmille kuin koulun henkilöstölle ja yhteistyöverkostolle on koulun 

vastuulla (Opetushallitus 2004). Myös vuoropuhelun aloittaminen kodin kanssa 

on koulun tehtävä.  

Puhuttaessa moniammatillisen oppilashuoltoryhmän toiminnasta 

oppilashuoltotyö tulee nähdä koko kouluyhteisöä koskevana, kolmen 

hallinnonalan yhteisenä tehtävänä, vaikka oppilashuoltoryhmän työ luokitellaan 

koulun erityis- ja tukipalveluihin (Peltonen 2005, Honkanen & Suomala 2009, 

Makkonen ym. 2000). Perusopetuslain muuttamista koskevan lain (477/2003) 31 

a §:n mukaan opetuksen järjestäjällä on velvollisuus yhteistyössä sosiaali- ja 

terveydenhuollosta vastaavien viranomaisten kanssa laatia sekä 

opetussuunnitelman oppilashuoltoa että kodin ja koulun yhteistyötä koskevat 

osiot. Lisäksi lain 15 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee määrätä kodin ja 

koulun yhteistyön sekä opetussuunnitelman perusteiden mukaisen oppilashuollon 

järjestämistavasta. Yhteistyövelvoitteen tavoitteena onkin ollut saattaa eri 

hallinnonaloilla työskentelevät yhteen suunnittelemaan ja sopimaan keskinäisestä 

työn- ja vastuunjaosta ja kirjaamaan yhdessä sovitut menettelytavat 

opetussuunnitelmaan (Peltonen 2005). Jokainen oppilashuoltoryhmä toimii 

ennalta sovittujen toimintatapojen ja menettelyiden mukaisesti (Tilus 2004: 153, 

Peltonen & Laitinen 2008). Ihanteellisessa tilanteessa opetus ja oppilashuolto ovat 

yhteydessä toisiinsa niin, ettei selkeitä toiminnan rajoja ole eroteltavissa.  

Oppilashuoltoryhmien keskeisenä tehtävänä on toimia lastensuojelulain 

(417/2007) hengessä, mikä turvaa lapsen oikeuden turvalliseen 

kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen 

suojeluun (Honkanen & Suomala 2009). Tässä tutkimuksessa erityisesti 

perustuslain 31 a §:n sisällön ymmärtäminen on tärkeää, sillä se määrittelee, 

kenellä on oikeus oppilashuoltoon, mitä oppilashuollolla tarkoitetaan ja mitä 

siihen sisältyy, miten oppilashuolto järjestetään käytännössä ja miten yksittäisen 

oppilaan asioita käsitellään oppilashuollossa. Lisäksi oppilashuoltoa ohjaavat 

koulutusta säätelevät perustuslaki (731/1999), perusopetuslain (628/1998) 

muutokset (477/2003, 642/2010, 1352/2010), kansanterveyslaki (66/1972), 

terveydensuojelulaki (763/1994), työturvallisuuslaki (738/2002) sekä aamu- ja 

iltapäivätoimintaa koskevat säädökset (1136/2003). Lainsäädännön ohella 

maassamme on tuotettu myös erilaisia suosituksia, ohjelmia ja strategioita, jotka 
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tarjoavat erilaisia toimintamalleja ja mittareita laadukkaiden 

oppilashuoltopalveluiden takaamiseksi (Koskela 2009).  

Oppilashuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee koulukohtaisesti. Tässä 

tutkimuksessa oppilashuollon toiminnassa voidaan erottaa oppilaitoksen sisäinen 

ja ulkoinen yhteistyö (Honkanen & Suomala 2009, Peltonen & Laitinen 2008). 

Sisäisessä yhteistyössä oppilashuoltoryhmään osallistuu oppilaitoksessa toimivia 

henkilöitä, kuten oppilashuoltoryhmän jäseniä, koululääkäri, psykologi ja 

erityisopettaja. Oppilaitoksen ulkoisessa yhteistyössä on kyse laajemmasta 

oppilashuoltotyöstä, joka käsittää hallinnolliset rajat ylittäviä toimintamalleja. 

Toimijoina voivat olla koulujen oppilashuoltoryhmien jäsenet, alueella toimiva 

erikoislääkäri, erityisasiantuntija, sosiaalityöntekijä tai nuorisotyöntekijä. 

Perusopetuksessa moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat yleensä 

kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, koulukuraattori, koulupsykologi sekä 

opettajakunnan valitsema edustaja, kuten rehtori. Alaluokilla oppilashuollon 

keskeisimmät vaikuttajat ovat luokanopettajia, sillä suurin osa aloitteista tulee 

heidän kauttaan. Myös koulun johtajalla tai rehtorilla on merkittävä rooli 

oppilashuoltotyössä, sillä hänen kauttaan oppilashuoltoryhmän toiminnan 

vaikutukset ulottuvat myös muuhun koulun toimintaan. (Makkonen ym. 2000, 

Huhtanen 2007.) Yläluokilla oppilashuolto-ryhmään kuuluvat usein myös opinto-

ohjaaja ja koulukuraattori. Ylä- ja alakoulujen oppilashuoltoryhmän edustajat 

voivat toimia myös yhdessä, mikä helpottaa oppilaiden ja heidän tietojensa 

siirtymistä kouluasteelta toiselle.  

Oppilashuollon yhtenä tehtävänä on huolehtia, että tukitoimet ovat riittäviä 

oppilaiden terveydellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Lisäksi on 

alettu korostaa oppilashuollon merkitystä koulun kehittämisessä yhteisönä, jossa 

oppimisen ja työnteon ilo ja tarvittava tuki ovat lähellä sekä oppilaan että aikuisen 

arjessa (Peltonen 2005, Koivusilta & Rimpelä 2002, Koskela 2009). Tavoitteena 

onkin, että oppilashuoltotoiminta tukee oppimisessa ja hyvinvoinnin 

edistämisessä niin yksittäistä oppilasta kuin kouluyhteisöäkin. Yhtenä ratkaisuna 

oppilaiden hyvinvoinnin edistämisessä pidetään asiakkaiden ottamista mukaan 

heitä koskeviin keskusteluihin jo ensitapaamisissa. Tätä perustellaan sillä, että 

lapsen ja nuoren vastuuttaminen ikäkauteen sopivalla tavalla edesauttaa lapsen ja 

nuoren sitoutumista ja kaikkia osapuolia tyydyttävien ratkaisujen löytämistä 

(Honkanen & Suomala 2009). 

Kehittämisen keskeinen 2000-luvun uudistus on ollut lainsäädännön tasolla 

määritelty näkemys oppilashuollon jatkumosta ja yhteistyövelvoite. Tällä on 

haluttu varmistaa lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksesta 
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esi- ja perusopetuksen kautta toiselle asteelle. Oppilaasta huolehtimisen 

perustavoitteet, periaatteet ja tehtävät ovat samanlaiset esiopetuksessa, 

perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa, joten 

haasteeksi muodostuvat tiedonsiirto eri oppilaitosten välillä, oppilashuollon 

jatkumon tunnistaminen sekä eri kouluasteiden oppilashuollon perusasioiden 

tuntemus. (Peltonen & Laitinen 2008: 66.) 

Uusien koululakien ja opetussuunnitelman perusteiden lisäksi oppilashuollon 

kehittämiseen liittyvät muutosehdotukset ovat edelleen ajankohtaisia. Suurena 

haasteena on henkilötietojen käsittelyä koskevien menettelyjen sekä 

oppilashuoltopalveluista vastaavan henkilöstön aseman ja tehtävien 

selkiyttäminen (Peltonen 2005: 265). Kritiikki kohdistuu usein myös 

oppilashuollon toiminnan hitauteen ja yhteistyön kankeuteen. Lisäksi henkilöstön 

resurssipula ja asiantuntijoiden saatavuus vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti 

asiakkaan ongelmiin saadaan apua (Huhtanen 2007). 
2.4 Moniammatillinen oppilashuoltotyö 

Oppilashuollon moniammatillinen toiminta on parhaimmillaan palkitsevaa ja 

saumatonta yhteistyötä, jonka lähtökohtana ovat oppijan elämäntilanne ja 

hyvinvointi. Yhteistyön perustana ovat oppilaan kokonaisvaltaisen 

elämäntilanteen hahmottaminen sekä opetuksen ja kuntoutuksen suunnittelu, jotka 

perustuvat moniammatillisen yhteistyön avulla hankittuun erityiseen tietoon. 

Oppilashuoltoryhmän toiminta mielletäänkin useimmiten psykososiaaliseksi 

oppilashuolloksi, joka mahdollistaa asioiden tarkastelun laajemmasta 

näkökulmasta (Peltonen & Laitinen 2008).  

Keskeiseksi kysymykseksi moniammatillisen yhteistyön keskusteluissa 

nousee se, kuinka voidaan koota yhteen ja prosessoida kaikki tieto ja osaaminen, 

joka on välttämätöntä mahdollisimman kokonaisvaltaisen käsityksen 

saavuttamiseksi asiakkaasta. Onko jaettu ymmärrys kaikkien hyväksymä tai 

muodostama käsitys vai vain enemmistön? Eri alojen asiantuntijoista koostuvissa 

oppilashuoltoryhmissä keskeisenä haasteena onkin löytää toiminnallinen 

tasapaino, jotta koko ryhmä hyötyy jäsentensä erityisosaamisesta ja jäsenten 

asiantuntijuus voi laajentua. Puhutaan horisontaali- ja vertikaali- eli vaaka- ja 

pystysuuntaisen asiantuntijuuden toteutumisesta (Rönty 2002: 47).  
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Kuvio 2. Moniammatillinen vuorovaikutus ja yhteistyö oppilashuoltoryhmässä 

Honkasen ja Suomalan (2009: 95) mallia mukaillen. 

Tarkasteltaessa jaetun ymmärryksen ja päätöksenteon rakentumista 

moniammatillisten oppilashuoltoryhmien kokouksissa on tärkeää ottaa huomioon 

tekijät, jotka vaikuttavat moniammatilliseen yhteistyöhön ja ryhmän jäsenten 

väliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Näitä tekijöitä voidaan selittää 

Honkasen ja Suomalan (2009: 95) esittämän mallin avulla (ks. kuvio 2). Tässä 

tutkimuksessa merkittävinä moniammatillisen yhteistyön onnistumiseen 

vaikuttavina tekijöinä nähdään ryhmän jäsenten vuorovaikutustaidot ja -

menetelmät, joita he käyttävät asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi. Jaetun 

ymmärryksen muodostumiseen vaikuttavat myös vuorovaikutuksessa esiintyvät 

ristiriita- ja ongelmatilanteet. Välillisesti ryhmän jäsenten toimintaan vaikuttaa 

organisaation kulttuuri, joka ohjaa yksilöiden toimintaa arvoillaan ja 

toimintatavoillaan. Se muodostuu jokaisen työntekijän ammatin tyypillisistä 

arvoista, normeista ja rooleista. Vähemmän merkittävässä asemassa tämän 

tutkimuksen kannalta ovat työntekijöiden ammatilliseen kulttuuriin ja 

persoonallisuuteen vaikuttavat yhteiskunnan arvostus, ammatillinen tausta ja 

vuorovaikutustilanne. Edellä mainitut tekijät vaikuttavat yhdessä kuitenkin siihen, 

millä tavalla eri alojen asiantuntijat työskentelevät yhdessä (Argyle 2007). 

Moniammatillinen 
yhteistyö ja 

vuorovaikutus 
oppilashuoltoryhmässä

Organisaation 
kulttuuri

Vuorovaikutustaidot

Menetelmät

Yhteistyön 
tavoitteet

Ristiriita- ja 
ongelmatilanteet

Vuorovaikutus-
tilanne

Ammatillinen 
tausta

Ammatillinen 
persoonallisuus 

ja kulttuuri



 28

Moniammatilliseen yhteistyöhön perehtyneissä tutkimuksissa (Veijola 2004, 

Poulton & West 1993, Freeman ym. 2000) korostetaan usein jatkuvan 

vuorovaikutuksen ja tarkoituksenmukaisen toiminnan yhdistymistä toimivan 

moniammatillisen yhteistyön edellytyksenä. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

oppilashuoltoryhmän tehokas ja laadullinen toiminta edellyttää jäseniltään 

yhteisesti jaettua visiota toiminnasta, selkeitä ryhmän toiminnalle asetettuja 

tavoitteita sekä välitöntä vuorovaikutusta ryhmän jäsenten kesken, ts. taitoja, 

jotka kehittyvät ammatillisen kokemuksen ja koulutusten avulla.  

Yhtenä edellytyksenä toimivalle yhteistyölle nähdään myös ammattilaisten 

kyky vertailla omia erityisalueitaan löytääkseen yhteiset osaamisen alueet sekä 

jokaisen erityistiedot ja -taidot (Dale 1996, Karila & Nummenmaa 2001). 

Käytännössä tämä edellyttää moniammatillisen ryhmän jäseniltä kuitenkin 

rohkeutta tuoda oma näkemyksensä esille yhteisesti arvioitavaksi. 

Kyseenalaistamalla ja kyselemällä mahdollistuu kuitenkin tiimin toiminnan 

muuttuminen asiantuntijakeskeisyydestä asiantuntijoiden vuoropuheluksi 

(Hakkarainen ym. 1999, Välijärvi 2005). Kun toiminta ja vuorovaikutus on 

avointa lain ja määräysten sallimissa rajoissa, on myös mahdollista välttyä 

päällekkäisiltä toiminnoilta.  

Työn organisoiminen tiimeiksi ei johda itsestään moniammatillisuuteen ja 

rajojen ylityksiin. Niiden toteutumiseksi asiantuntijayhteisöissä tulisi kiinnittää 

huomiota rajojen ylityksiä ehkäiseviin kognitiivisen jähmettyneisyyden 

muotoihin, samoin kuin rajojen ylityksiä tukeviin mekanismeihin. Jokaisen 

moniammatillisen oppilashuoltoryhmän jäsenen on tiedostettava, mitkä ovat 

oman ja ryhmän toiminnan rajat sekä millaiset seuraukset tehdyillä valinnoilla on 

pitkällä aikavälillä (Veijola 2004). Yksi tapa lisätä toimijoiden välistä avoimuutta 

on järjestää vierailuja eri palveluiden tarjoajien tiloihin. Täten 

oppilashuoltoryhmän toimijoilla on mahdollisuus perehtyä eri ammattikuntien 

toimintatapoihin ja kulttuureihin. Toimijoiden välisen avoimuuden lisääntyessä 

myös asioihin liittyvät ristiriitaisuudet pääsevät nousemaan esiin. Yhteistyön eri 

osapuolet joutuvat ottamaan huomioon erilaiset näkökulmat ja suhteuttamaan ne 

toisiinsa. Ristiriitatilanteista selviytyminen edellyttää kuitenkin uudenlaisia 

yhteisiä käsitteenmuodostusprosesseja (Launis 1997). 

Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän 

tutkimuksen mukaan koulujen ja kuntien järjestämässä oppilashuollossa on 

edelleen suuria eroja (Rimpelä ym. 2010). Yhtenä ongelmana nähdään, että 

kunnat varaavat resursseja oppilashuoltopalveluihin valtakunnallisia suosituksia 

vähemmän. Monessa kunnassa moniammatillisen oppilashuollon järjestäminen on 
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mahdotonta, koska kunnassa ei ole koululääkäriä tai -terveydenhoitajaa eikä 

kuraattoria. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi terveydenhoitaja on käytettävissä 

vain reilussa kolmasosassa kunnista, mikä vaikeuttaa koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon asetuksen (380/2009) edellyttämien terveystarkastusten 

toteuttamista. Tämän seurauksena ongelmien ennaltaehkäisy vaikeutuu ja 

ongelmat nousevat esille vasta myöhäisessä vaiheessa. (Rimpelä ym. 2010.)  

Myös huoltajien osallistuminen sosiaalisten ongelmien ratkaisuun 

monitoimijaisen yhteistyön muodossa ei ole yksinkertaista. Heitä on vaikea saada 

liikkeelle, eivätkä toiminnan vaikutukset aina ole suotavia: moniammatillisen 

oppilashuoltoryhmän jäsenet syrjivät toiminnan kohteita ”päättämällä” tulevista 

toimintamalleista jo ennen varsinaisia kokouksia, jolloin vanhemmilta ja 

asiakkaalta pyydetään nimellinen hyväksyntä toiminnan aloittamiseksi. 

Huoltajien ja oppilaiden osallisuus oppilashuollon kehittämisessä on myös 

vähäistä. (Rimpelä ym. 2010, Vismanen 2011.) Oppilashuoltotoiminnasta 

puhuttaessa on tärkeää huomauttaa, ettei oppilashuoltoryhmällä ole hallinnollista 

päätösvaltaa, vain asiantuntijuuteen perustuva mahdollisuus esittää näkemyksiä ja 

ehdotuksia. Yhteistyön lähtökohtana tulee aina olla asiakas, jonka tarpeet pyritään 

ottamaan huomioon mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Opetushallitus 2004).  

Muina oppilashuoltoryhmien yhteistyötä ja toimintaa haittaavina tekijöinä 

pidetään tietojen saantiin ja salassapitoon liittyviä erilaisia tulkintoja sekä 

hallinnonalojen ammatillista eriytymistä kehittämistyössä (Peltonen 2005). 

Yhtenä ongelmana on, että oppilashuolto kuuluu opetustoimen sekä sosiaali- ja 

terveystoimen lainsäädännön ja toiminnan piiriin (Huhtanen 2007). 

Oppilashuoltoa säätelevät näin ollen kahden hallintokunnan lait. Käytännössä 

ongelma tulee esille oppilashuoltoryhmän toiminnassa, mikäli kokouksella ei ole 

huoltajien lupaa käsitellä oppilaan salassa pidettäviä tietoja. Näissä tapauksissa 

oppilashuoltoryhmään osallistuvat henkilöt voivat kertoa toisilleen vain oppilasta 

ja hänen vanhempiaan koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä opetuksen 

asianmukaisen järjestämisen kannalta. Moniammatilliseen oppilashuoltoryhmään 

osallistuvien tulisikin selvittää, mitä julkisuus- ja henkilötietolaki sekä muu 

vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta koskeva keskeinen lainsäädäntö tarkoittaa 

oppilashuoltotoiminnan kontekstissa.  

Omat haasteensa oppilashuoltotyölle asettavat myös omalle ammattikunnalle 

asetetut säännökset, jotka vaikuttavat oppilashuoltoryhmässä jaettaviin tietoihin. 

Työn tavoitteiden erilaisuus sekä huoli oman työorientaation ja aseman 

säilymisestä voivat kaventaa aidon yhteistyön tehtävien tarkaksi jakamiseksi ja 

reviirin puolustamiseksi (Huhtanen 2007, Övretveit 1995). Heikon yhteistyön ja 
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yhteistyöverkoston tuloksena on, että useat eri hallintokunnat antavat asiakkaalle 

samanlaisia palveluita (Parkkari ym. 2001). Kun toimitaan kouluikäisten 

psykososiaalisten ongelmien parissa, kouluyhteisön tulisi olla tiiviisti mukana 

erityisesti tiedon kulun koordinoinnissa tavoitteellisen toiminnan varmistamiseksi 

(Peltonen & Laitinen 2008). Lisäksi erityistä huomiota tulisi kiinnittää 

moniammatillisen verkoston koordinointiin (Pönkkö 2005).  

Kehitettäessä oppilashuoltotyötä on syytä muistaa, että oppilaitoksilla on 

parhaimmissa tapauksissa jo vuosikymmenten kokemus moniammatillisesta 

oppilashuoltotyöstä, jota on rakennettu hallinnollisten määräysten ja oman 

toiminnan kehittämisen avulla. Jo olemassa olevan toiminnan kehittämisessä 

onkin tärkeää, että siinä esiintyvät vahvuudet ja esteet pystytään kartoittamaan 

(Honkanen & Suomala 2009). Yhteistyötä helpottavat aina työntekijöiden 

yhteistyöhalukkuus ja ymmärrys oman työn vaikuttavuudesta. Työntekijöiltä 

vaaditaan myös keskinäistä arvostusta, aktiivisuutta ja halua yhdessä löytää 

ratkaisuja asiakkaan auttamiseksi (Huhtanen 2007, Karila & Nummenmaa 2005).   
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3 Jaettu ymmärrys ja sen rakentuminen 
moniammatillisen oppilashuoltoryhmän 
toiminnassa 

Kun oppilashuoltoryhmässä hajautetaan omaan asiantuntijuuteen liittyvää tietoa, 

on kyse jaetun ymmärryksen muodostamisesta, johon kaikki osallistuvat omista 

lähtökohdistaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ryhmässä jaetaan ja 

yhdistetään tietoja uudeksi tiedoksi ja kootaan voimavaroja ongelman 

ratkaisemiseksi. Jäsenten yhdistäessä osaamisensa ryhmällä on mahdollisuus 

suoriutua vaativasta tehtävästä paremmin kuin yksittäisen ihmisen (Stahl 2006, 

Eteläpelto & Tynjälä 1999). Tämän tutkimuksen yhtenä keskeisimmistä 

tutkittavista ilmiöistä on jaettu ymmärrys. Tässä luvussa käsitellään, mitä jaetulla 

ymmärryksellä tarkoitetaan ja mitkä tekijät vaikuttavat sen muodostumiseen. 

Lisäksi luvussa kerrotaan asiantuntijuudesta ja sen kehittymisestä, 

asiantuntijuuden ja tiedon suhteesta sekä kollektiivisen tiedon rakentumisesta. 
3.1 Jaettu ymmärrys  

Sosiaalisesti hajautetun asiantuntijuuden käsitettä voidaan pitää yhtenä 

nykyaikaisen moniammatillisen yhteistyön ydinkäsitteenä, erityisesti jaetun 

ymmärryksen rakentumisen näkökulmasta tarkasteltuna. Salomonin (1993: 112–

114, Ickes & Gonzales 1996) mukaan jaettu ymmärrys luodaan yhdessä 

systeemissä, jossa ovat mukana yksilö, työtoveri ja kulttuurin tarjoamat välineet. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiantuntijoiden tehtävänä on tietyissä 

yhteistyötilanteissa rakentaa yhteinen kokonaisnäkemys ja yhteinen tavoite 

hyvinkin erilaisista näkökulmista. Jaettu ymmärrys perustuukin hajautetun 

kognition ideaan, jossa kenelläkään ei ole kaiken kattavaa asiantuntijuutta 

(Hakkarainen ym. 2001). Kokonaisvaltainen ymmärrys kehittyy ryhmässä 

toimivien palautteiden avulla, jotka toimivat synnytettyjen ideoiden testaamisen 

välineinä (Klimoski & Mohammed 1994). Lisäksi jaetun ymmärryksen avulla 

yksilö parantaa omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan (Salomon 1993). 

Työelämässä jaetun ymmärryksen ajatus korvaa usein myös yksilöllisen 

oppimisen tavoitteen (Lehtinen & Palonen 1997), jolloin yksilön tavoitteena ei 

ole enää tiettyjen kokonaisuuksien saavuttaminen vaan muiden osaamisen 

täydentäminen.  
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Jaetussa ymmärryksessä, kuten myös moniammatillisuudessa, on kyse 

kollektiivisen käsitteenmuodostuksen prosessista (Engeström ym. 1995), jonka 

aikana useat ihmiset jakavat tietoon, suunnitelmiin ja tavoitteisiin liittyviä 

kognitiivisia resursseja saavuttaakseen jotakin (O´Donnell & Hmelo-Silver 2013, 

Oatley 1990). Jaettu ymmärrys perustuukin ajatukseen, että psyykkisten 

prosessien perusta ei ole löydettävissä yksilön kognitiivisista prosesseista vaan 

sosiaalisista eli jaetuista prosesseista (Rasmussen 2001). Jaettu ymmärrys tulee 

ajatella yhtenä toiminnan prosessina, jossa jaettu ymmärrys muodostuu ryhmän 

jäsenten kognitiivisten karttojen yhteenliittymisen kautta (Ensley & Pearce 2001). 

Sitä tulee tutkia myös toiminnan kontekstissa, jonka ensisijaisena yksikkönä on 

ryhmän kognitiivinen ja sosiaalinen toiminta ryhmän tai sen jäsenten sijasta 

(Resnick 1991). Lisäksi on otettava huomioon, että jaettua ymmärrystä 

rakennetaan useissa eri vaiheissa pienryhmässä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa 

(Weiss & Dillenbourg 1999). Vaikka jaettu ymmärrys saattaa hävitä keskustelun 

aikana, se on mahdollista saavuttaa uudelleen. Tämä edellyttää kuitenkin 

keskusteluun osallistuvilta uusien ideoiden ja ajatusten esille tuomista (Barron 

2003). 

Jaettua ymmärrystä tavoittelevien ryhmien toiminta ei ole aina ongelmatonta, 

vaan niissä voi esiintyä myös erilaisia konfliktitilanteita. Näistä voidaan eritellä 

konstruktiiviset ja affektiiviset konfliktit. Konstruktiivisten konfliktien avulla 

ryhmä voi jakaa ja kehittää ideoita menemällä eteenpäin tai palaamalla 

lähtöpisteeseen. Kyseessä on konstruktiivinen prosessi, jossa ryhmän jäsenet 

yrittävät päästä kuulemaansa tietoa syvemmälle. Ryhmäprosesseissa esiintyvät 

konfliktit voivat olla myös affektiivisia konflikteja, jotka edustavat emotionaalista 

näkökulmaa konfliktista. (Webb 2013, Chiu & Khoo 2003, van den Bossche ym. 

2006.) Käytännössä konfliktitilanteissa on kyse siitä, että yksi tai useampi ryhmän 

jäsen kyseenalaistaa esitetyn argumentin tarkastelemalla sitä uudesta 

näkökulmasta. Tarkoituksena tällä toiminnalla on pyrkiä merkitysten 

yhdistymiseen, jotta ryhmällä olisi mahdollisuus saavuttaa jaetut älylliset 

prosessit (Chi 2009). 

Tutkittaessa jaetun ymmärryksen muodostumista oppilashuoltoryhmän 

jäsenten vuorovaikutuksessa tulee määritellä, mitä jaetulla tarkoitetaan: 

tehtäväkohtaista tietoa, tehtävään liittyvää tietoa, ryhmän jäsenten tietoa, asenteita 

vai uskomuksia (Salas & Cannon-Bowers 2001). On useita käsityksiä myös siitä, 

mitä jaettu tarkoittaa. Ovatko ryhmän jäsenten jakamat tietorakenteet identtiset 

vai toisiaan muistuttavia? Tässä tutkimuksessa jaetun ymmärryksen 

muodostumista tutkitaan oppilashuoltoryhmien vuorovaikutuksessa esiintyvien 



 33

sosiokognitiivisten prosessien avulla. Tavoitteena on ollut löytää 

oppilashuoltoryhmän keskusteluista vuorovaikutuksellisia kaavoja, joiden kautta 

ryhmän jäsenet rakentavat jaettua ymmärrystä käsiteltävästä tehtävästä ja 

tilanteeseen sopivista ratkaisumalleista. Jaetun ymmärryksen arviointia ja 

mittaamista vaikeuttaa kuitenkin tietoisuus siitä, että jaettu tieto ja ymmärrys 

eivät voi olla täsmälleen identtisiä eri ryhmän jäsenten kesken vaan 

samankaltaisia. Tätä perustellaan sillä, että tieto perustuu aina yksilön omiin 

kokemuksiin (Rentsch & Hall 1994).  

Myös konstruktivismi esittää saman kysymyksen. Miten ihmiset voivat tietää 

saman asian, jos he rakentavat tietoa itsenäisesti? Miten sosiaaliset ryhmät voivat 

koordinoida toimintojaan, jos jokainen yksilö ajattelee jotain eri asiaa (Grant 

2007)? Ensimmäistä kysymystä perustellaan toisinaan biologisilla lähtökohdilla. 

Ihmiset kasvavat erilaisissa ympäristöissä ja heille rakentuu käsitteitä ja tietoa 

ympäristön ja kognitiivisten resurssien vaikutuksesta. On kuitenkin mahdollista, 

että ihmiset tuottavat yleistä tietoa, mikäli he ovat kasvaneet samanlaisissa 

ympäristöissä ja tiedon tuottamisen kokemukset ovat olleet samanlaisia. 

Tutkimusten avulla ei ole saatu vastausta siihen, kuinka paljon kaikilla olevaa 

yleistietoa voidaan selittää biologisilla lähtökohdilla. On kuitenkin selvää, että 

ympäristötekijät vaikuttavat siihen, miten ihmiset muokkaavat tieto- ja 

järkeilyprosesseja. (Piaget 1988, Resnick 1991.) Äärikonstruktivistit ajattelevat, 

että kaikki mitä yksilö tietää, on yksilöllisesti rakennettu (Glasersfeld 1995). 

Henkilökohtaisesti koetut tapahtumat muodostavat kuitenkin vain osan 

kokonaisuuden rakentumisesta. Kokonaisuuteen vaikuttavat aikaisemmin koetut 

tapahtumat, kuultuna, kirjoitettuna, kuvina (Graffam 2003). Vygotskyn (1978) ja 

Meadin (1962) mukaan myös sosiaalinen kokemus voi muokata 

tulkintaprosesseja. Yhteenvetona voidaankin todeta, että voidakseen ymmärtää 

jaetun ymmärryksen sisällön tulee tutkijan keskittyä samanaikaisesti myös 

sosiaalisiin tilanteisiin sidoksissa oleviin yksilöllisiin prosesseihin (Resnick 

1991). 

3.2 Asiantuntijuus moniammatillisessa oppilashuoltotyössä 

Asiantuntijuutta määrittää aina sosiaalinen konteksti (Collin 2007). Näin ollen sitä 

tulisi tarkastella toimijan ja tehtävän välisen suhteen toteutumisena tietyssä 

kontekstissa. Tässä tutkimuksessa jaetun ymmärryksen ja päätöksenteon 

rakentumista tarkastellaan eri alojen asiantuntijoiden keskusteluissa. Jotta voidaan 

selittää oppilashuoltotyössä esille nousevia ilmiöitä ja ongelmia, täytyy 
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tutkimuksessa ottaa huomioon myös asiantuntijuuden teoreettinen tausta. 

Erityisen tärkeää on ymmärtää, mitä asiantuntijuudella tarkoitetaan ja miten se 

rakentuu moniammatillisessa oppilashuoltotyössä.  

Käsitys asiantuntijuudesta on kehittynyt viime vuosikymmenten aikana 

monipuolisemmaksi ja laajemmaksi kuin aikaisemmin. Perinteitä noudattavassa 

yksilöllisen ja kokemusperäisen asiantuntijuuden vaiheessa asiantuntijuus nähtiin 

yksilön tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoina, jotka pohjautuvat 

perusteelliseen koulutukseen ja pitkään työkokemukseen (Engeström 1992: 23, 

Launis 1997). Asiantuntijuus nähtiin myös ammattikuntaisena osaamisena, jossa 

asiantuntijuuden rajat olivat selkeitä (ks. kuvio 3).   

Kuvio 3. Asiantuntijuuden kehittymisen ulottuvuudet Engeströmiä (1992: 25) 

mukaillen. 

Työn luonteeseen kuului, että se tehtiin itsenäisesti eikä sen kehittämiseen 

tietoisesti suuntauduttu (ks. kuvio 3). Menettelytapoihin suuntautuvassa 

byrokraattisen asiantuntijuuden vaiheessa yksittäisten asiantuntijoiden työt 

koordinoitiin yhteen työorganisaation kasvun vuoksi (Engeström 1992). 

Työntekijöiden työtä ohjattiin erilaisilla ohjeilla, joiden oletettiin takaavan 

normien mukainen toiminta organisaatiossa. Lisäksi työntekijät organisoitiin 

hierarkkisesti. (Launis 1997.) 

Nykypäivän organisaatioita kuvaa paremmin tuloksiin suuntautuva 

markkinalähtöinen asiantuntijuus, joka pyrkii mahdollistamaan markkinoiden 

vaatiman joustavuuden purkamalla hierarkkisen organisaation ja byrokraattisen 

säännöstön (ks. kuvio 3). Asiantuntijuus nähdään ryhmien, työryhmien tai 

laajempien työyhteisöjen ominaisuutena (Bereiter & Scardamalia 1993). 

Esimerkiksi Veijola (2004: 30) selittää asiantuntijuutta verkostojen ja 

organisaatioiden kykynä ratkaista yhdessä ongelmia, jolloin asiantuntijuudessa 

2. Menettelytapoihin 
suuntautuva byrokraattinen 
asiantuntijuus

1. Perinteitä noudattava 
yksilöllinen ja kokemusperäinen 
asiantuntijuus

3.  Tuloksiin suuntautuva 
markkinalähtöinen asiantuntijuus

4. Innovaatioihin suuntautuva 
Tiimi ja verkostoasiantuntijuus

Lisääntyvä 
joustavuus

Lisääntyvä yhteisöllisyys
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olennaisia osia ovat yhteisön toimintaperiaatteet, jaettu ymmärrys ja 

osallistumisrakenteet. Tieteellisessä kirjallisuudessa asiantuntijuus määritellään 

usein ominaisuudeksi, jossa asiantuntijan teoriatiedot ja käytännöllinen 

osaaminen ilmenevät toisiinsa sulautuneena osaamisena, ammatillisena 

asiantuntijuutena. Se perustuu tietoihin, taitoihin, osaamiseen ja kokemuksiin, 

jolloin asiantuntijuus on luonteeltaan subjektiivista ja relatiivista. (Bereiter & 

Scardamalia 1993, Friman 2004, Kirjonen 1997, Hakkarainen & Paavola 2006.)  

Tässä tutkimuksessa asiantuntijuuden nähdään perustuvan sekä yksittäisten 

ryhmän jäsenten että koko ryhmän asiantuntijuuteen (vrt. Palonen 2003, Tynjälä 

2003). Yhteisöllisyys ei näin ollen ole yksilöllisyyden vastakohta vaan siihen 

kiinteästi liittyvä prosessi (Sarja 2002). Nämä kaksi tulisi kuitenkin nähdä 

erillisinä näkökulmina, joiden välillä on yhtymäkohtia asiantuntijuuden kautta. 

Yksilön toiminnassa on aina mukana ryhmän tai joidenkin ulkopuolisten tahojen 

vaikutus, ja ryhmän ratkaisut perustuvat puolestaan siinä toimivien yksilöiden 

toimintaan (Murtonen 2004). Näkökulmat eivät siis sulje pois toinen toistaan vaan 

täydentävät toisiaan. Oppilashuoltoryhmien toiminnassa asiantuntijuudessa 

korostuvat myös ammattikuntien välisten rajojen ylitykset sekä moniulotteiseen 

asiantuntijuuteen perustuvan ajatusmallin hyväksyminen. 

Yksi tapa määritellä asiantuntijuuden luonnetta on jakaa se kerran hankittuun 

tietämykseen ja taitoihin nojautuvaan rutiiniasiantuntijuuteen sekä jatkuvaan 

uusien haasteellisten ongelmien ratkaisuun nojautuvaan adaptiiviseen 

asiantuntijuuteen (Eteläpelto 1997, Hatano & Inagaki 1992). Ensimmäiseen liittyy 

tuttujen ongelmien nopea ja täsmällinen ratkaisutaito, joka on rajallinen. 

Adaptiivisen asiantuntemuksen käsite kuvaa puolestaan hyvin sitä 

asiantuntijuutta, jota oppilashuoltoryhmän jäsenten odotetaan omaavan. 

Muuttuvien tilanteiden, asiakkaiden ja ongelmien edessä oppilashuoltoryhmän 

asiantuntijoilta vaaditaan kykyä reflektoida oman toiminnan merkitystä ja 

vaikuttavuutta asiakkaan kannalta. Oppilashuoltotyössä progressiivinen 

ongelmanratkaisutaito onkin yksi niistä edellytyksistä, joita oppilashuoltoryhmän 

asiantuntijoilta vaaditaan (vrt. Bereiter & Scardamalia 1993, Hakkarainen ym. 

2000). Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmän jäsenten tulee määritellä aina uudelleen 

tehtäviään ja toimintaansa. Ongelmanratkaisua ei näin ollen seuraa rutinoituminen 

vaan uusi ongelmanasettelu, jonka kautta pyritään oman kompetenssin 

ylittämiseen. Ryhmän jäsenet toimivat adaptiivisina asiantuntijoina, jotka 

ihanteellisessa tilanteessa oppivat uutta ja kasvattavat omaa asiantuntijuuttaan. He 

pystyvät lähestymään uusia tilanteita joustavasti ja hyödyntämään tehokkaasti jo 

oppimaansa, samoin kuin he asettavat oman asiantuntemuksensa jatkuvasti 
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kyseenalaiseksi ja pyrkivät pidemmälle. Yhtenä edellytyksenä oman 

asiantuntijuuden kehittymiselle on kuitenkin kyky havaita oman 

asiantuntemuksen puutteet ja sitä kautta pyrkiä laajentamaan osaamista 

esimerkiksi oppimalla yhteisen vuorovaikutuksen kautta (Metsämuuronen 2000, 

Ruohotie 2003, Stenström ym. 2004). Kasvatusalalla työskentelevät joutuvatkin 

jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan ja sopeutumaan asiantuntijuutensa 

kanssa uusiin oloihin (Helakorpi 2006).  

Oppilashuoltoryhmän jäseninä työskenteleville suunnattujen tutkimusten 

(Vismanen 2011, Heimonen 2011, Niinikoski ym. 2010, Sipari 2008) mukaan 

asiantuntijoiden ammattitaitoa hyödynnetään hyvin. Esimerkiksi Helsingin 

oppilashuoltoryhmille teetetyn kyselyn tulokset kertovat, että 85 % 

oppilashuoltoryhmän jäsenistä oli tyytyväisiä oman ammattitaidon 

hyödyntämiseen. Suurin osa vastaajista koki, että he hyödyntävät hyvin myös 

ryhmän moniammatillisuutta. Ongelmat yhteistyössä johtuvat useimmiten 

tilanteista, joissa oppilashuoltoryhmän jäsenet vaihtuvat. Yhteisten 

toimintamallien löytyminen ja muiden ryhmän jäsenten ammattitaidon 

hyödyntämisen oppiminen vievät aikaa ja niihin tarvitaan myös muiden jäsenten 

apua ja tukea. Tutkimusten mukaan oppilashuoltoryhmien jäsenet pitävät tärkeänä 

yhteisen toiminnan perustana omaa aktiivisuutta ja keskinäistä tasa-arvoa. 

(Vismanen 2011, Heimonen 2011.)  

Yhden suurimmista haasteista oppilashuollon asiantuntijoille tällä hetkellä 

muodostaa kuntauudistus, jonka yhtenä tavoitteena on saada yhdistettyä usean 

kunnan palvelurakenteita. Erityisesti pienissä kunnissa oppilashuollon pysyviltä 

jäseniltä vaaditaan työskentelyä yli eri oppilaitosrajojen. (Pönkkö 2005, Rimpelä 

ym. 2010.) Parhaimmillaan uudistuksen avulla pystytään toteuttamaan lapsen 

kehityksen ja kasvun seuraaminen läpi oppivelvollisuuden, samoin kuin ennalta 

ehkäisemään isojen ongelmien syntymistä (Niinikoski ym. 2010). Toisaalta 

kasvavat oppilashuollon asiakasmäärät asettavat omat haasteensa asiakkuuksien 

hoitamiseen ja seurannan järjestämiseen.  
3.2.1 Asiantuntijuuden kehittyminen 

Hakkaraisen, Palosen ja Paavolan (2002, Hakkarainen ym. 2000) mukaan 

asiantuntijuuteen kuuluvat innovatiiviset ammatilliset käytännöt, joiden 

luomisessa ovat usein mukana laajat verkostot eri organisaatioista. Yksilön 

asiantuntijuus ei siis kehity vertikaalisesti aloittelijasta asiantuntijaksi. Se pitää 

sisällään myös sen, että eri alojen ammattilaiset oppivat toinen toisiltaan ja että 
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yhteisöllisen ajattelun muodot kehittyvät. Ongelmana on kuitenkin monesti se, 

että useissa asiantuntijaorganisaatioissa elää yksintyöskentelyn kulttuuri (Kupila 

2007). Asiantuntijalta vaaditaan usein paremman osaajan roolia, jossa tietämisen 

suunta on ylhäältä alaspäin. Tämä muodostaa samalla esteen tasavertaisuudelle. 

Moniammatillisessa toiminnassa yksittäisten asiantuntijoiden työ muuttuu 

näkyväksi ja julkiseksi ja paljastaa samalla osaamattomuuden ja 

tietämättömyyden vaikeissa tilanteissa. (Isoherranen 2012.)  

Jotta asiantuntijuus pystyisi kehittymään, täytyy työntekijällä olla 

mahdollisuuksia työskennellä oman ammattitaitonsa ja asiantuntijuutensa 

ylärajoilla (Bereiter & Scardamalia 1993, Eraut 1994). Tämä edellyttää sitä, että 

ammattitaito ja kokemus vastaavat optimaalisesti työtehtävien vaativuutta. 

Tällainen mahdollinen vastaavuus saavutetaan parhaiten sosiaalisissa 

työtilanteissa käytävissä neuvotteluissa, joissa kategorisoidaan työntekijöitä 

koulutuksen, kykyjen ja ammattitaidon perusteella sekä luokitellaan työtehtäviä 

niiden vaativuuden mukaan (Valleala & Collin 2004). 

Keskeistä adaptiivisen asiantuntijuuden kehittymisen kannalta on 

henkilökohtaisen merkityksellisyyden löytyminen oppimisen kohteessa, samoin 

kuin jatkuva vuorovaikutus muiden oppijoiden kanssa (Eräsaari 2002). Eteläpelto 

(1997: 46–51) huomauttaakin, että asiantuntijuuden kehittymisen kannalta 

todellisissa toimintaympäristöissä hankittu työkokemus on välttämätöntä 

koulutuksen ohella. Yhdeksi vaihtoehdoksi asiantuntijuuden kehittämisessä 

nouseekin ongelmanratkaisu, joka perustuu toimintaan itse tilanteen ehdoilla. 

Erilaiset vaihtoehdot ongelman ratkaisemiseksi nousevat niistä piirteistä ja 

resursseista, jotka tilanne ja konteksti sisältävät. Ongelmanratkaisu on näiden 

mahdollisuuksien punnitsemista, valitun ratkaisun suunnittelua ja 

täytäntöönpanoa. Kyseiselle lähestymistavalle on tyypillistä myös ongelmien 

yllätyksellisyys, minkä vuoksi oikean ratkaisumallin löytäminen vaatii 

asiantuntijalta eri vaihtoehtojen kokeilua, luovuutta ja tilanteen mukaan 

toimimista (Bereiter & Scardamalia 1993, Hinchliffe 2002). 

Asiantuntijuuden kehittämiseen perehtyneiden tutkimusten (Valleala & Collin 

2004, Eräsaari 2002, Hinchliffe 2002) tulokset korostavat ennen kaikkea 

kokemuksen laatua määrän ohella. Erityisen tärkeäksi muodostuu erilaisissa 

elämänympäristöissä hankittujen kokemusten yhdistäminen sekä 

metakognitiivinen tietämys. Adaptiivisen asiantuntijuuden kehittyminen 

edellyttää myös oppimista, joka on tietoisesti suunnattu ymmärtämisen 

syvenemiseen. (Bransford ym. 2004.) Aikaisempien tutkimusten valossa 

voidaankin todeta, että asiantuntijakoulutuksessa tulisi vuorotella käytännön, 
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yleisten teoreettisten rakenteiden opiskelu, tiedon kokemuksellinen oppiminen ja 

oppimisen soveltaminen uusiin toimintaympäristöihin. Lisäksi asiantuntijoiden 

tulisi osallistua moniammatillisten ryhmien toimintaan erityisesti uuden tiedon 

luomis- ja soveltamisprosessien ollessa kyseessä (Hakkarainen 2003, Kirjonen 

1997). 

Moniammatillisessa työskentelyssä asiantuntijuuden kehittymisen kannalta 

on tärkeää ymmärtää, että se tuotetaan moniammatillisen ryhmän 

vuorovaikutuksessa (Housley 2003). Moniammatillisen ryhmän jäsenillä on 

oltava erilaisia taitoja, menetelmiä ja strategioita, joilla he tuottavat asiantuntijan 

roolinsa eri tilanteissa. Vuorovaikutustilanteissa he yhdessä toisten ryhmän 

jäsenten kanssa suuntaavat tarkkaavaisuutensa yhteiseen kohteeseen yrittäen 

yhdistää eri näkökulmat tukevaksi perustaksi valittaville ratkaisumalleille. Tämä 

edellyttää asiantuntijoilta uskallusta tuoda oma näkemys esille yhteisesti 

arvioitavaksi. Omien käsitteiden tarkastelua muiden näkökulmasta pidetäänkin 

merkkinä älykkäästä toiminnasta ja olennaisena uusien ideoiden 

luomisprosessissa (Miyake 1986). Muilta ryhmän jäseniltä saatu palaute toimii 

myös uusien ajatusten testaamisen välineenä (Hakkarainen ym. 2000).  

Oman ammatillisen kehittymisen ja asiantuntijatiimin kehittymisen kannalta 

tärkeää on asiantuntijoiden taito sopeutua uudenlaisen asiantuntemuksen 

tarpeeseen sekä kyky irtautua omasta ammattiroolista tarpeen vaatiessa 

(Hakkarainen ym. 1999). Tällöin puhutaan rajoja ylittävästä työskentelystä, jossa 

asiantuntijakeskeisyys vaihtuu asiantuntijoiden vuoropuheluksi. Asiantuntijoiden 

ja heidän yhteisöjensä välille rakentuu erilaisia sosiaalisia siltoja, verkostoja, 

joiden avulla tietoa välitetään ja osaamista jaetaan samoin kuin ongelmia 

pystytään ratkaisemaan monipuolisten verkostosuhteiden avulla (Hakkarainen 

2003). Asiantuntijayhteisöjen kehittymisen kannalta olennaista on myös 

progressiivisen ongelmanratkaisumallin käyttäminen ja taitavan tiedonrakentelun 

prosessin hallinta (Slotte & Tynjälä 2003). Näiden taitojen avulla 

moniammatillisella oppilashuoltoryhmällä on mahdollista kehittää 

asiantuntijuuttaan jatkuvasti.  

3.3 Tieto ja asiantuntijuus 

Asiantuntijatyöltä edellytetään laaja-alaista tietopääoman hallintaa, johon 

viitataan usein termeillä elinikäinen oppiminen, ammatissa kouluttautuminen ja 

moniammatillisuus (Kirjonen 1997). Tietoa pidetäänkin asiantuntijuuden 

rakentamisen perustana. Asiantuntija ammentaa tietoperustansa teoreettisesta 
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viitekehyksestä ja soveltaa sitä alueensa tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen 

(Haapakoski 2002, Larson & LaFasto 1989). Myös Bransford ja kollegat (2004) 

esittävät, että asiantuntijoiden tietoperusta tulee nähdä järjestäytyneenä tiettyjen 

ydinkäsitteiden ympärille. Nämä käsitteet ohjaavat tapaa, jolla asiantuntijat 

ajattelevat omaa alaansa koskevia asioita.  

Asiantuntijatieto muodostuu monista tiedon lajeista. Asiantuntijatiedon 

perustana voidaan nähdä deklaratiivinen tieto eli faktatieto, käsitteellinen tieto, 

metodiset taidot ja tiedot, proseduraalinen tieto, itsesäätelytaidot eli 

metakognitiiviset ja reflektiiviset tiedot ja taidot sekä intuitiivinen tieto (Tynjälä 

& Nuutinen 1997). Näiden tiedollisten elementtien lisäksi esille on nostettu myös 

korkeatasoiseen asiantuntijuuteen liittyvät arvot ja ammattietiikka, samoin kuin 

henkilökohtaisten tavoitteiden merkitys (Eteläpelto 1997).  

Tieteellisessä kirjallisuudessa asiantuntijatieto jaetaan usein myös praktiseen, 

formaaliseen ja metakognitiiviseen tietoon, jotka täydentävät toistensa osaamisen 

eri puolia (Eteläpelto 1997, Bereiter & Scardamalia 1993, Paloniemi 2004, 

Stenström ym. 2004). Praktinen tieto on luonteeltaan kokemusperäistä, eli se on 

tuotettu käytännön ongelmanratkaisussa saadun kokemuksen kautta. Tällaisella 

tiedolla tarkoitetaan esimerkiksi luokanopettajan kokeilun kautta saatua tietoa 

tiettyyn tilanteeseen sopivasta ratkaisumallista. Kyseinen tieto otetaan käyttöön 

vain todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa, joissa se ilmenee toimintaa 

ohjaavana muotona. Se rakentuu myös subjektiivisesti merkityksellisistä 

omakohtaisista kokemuksista. Formaali tieto on monessa suhteessa praktisen 

tiedon vastakohta. Sillä tarkoitetaan perinteistä oppikirjatietoa, joka on 

luonteeltaan julkista, näkyvää ja helposti kommunikoitavaa. Se muodostaa myös 

asiantuntijuuden pohjan. Formaalia tietoa käytetäänkin silloin, kun käsitellään 

asian todistamiseen liittyviä perusteluja. (Stenström ym. 2004.)  

Kolmas asiantuntijatiedon osa-alue on itsesäätelytieto, joka käsittää oman 

toiminnan tietoiseen ja kriittiseen arviointiin ja tarkasteluun liittyvät 

metakognitiiviset ja reflektiiviset tiedot ja taidot (Stenström ym. 2004, Tynjälä 

2003). Itsesäätelytieto eroaa praktisesta ja formaalisesta tiedosta siten, että se 

liittyy aina henkilön omaan toimintaan ja sen ohjaukseen sekä laajemmin 

kollektiiviseen toimintaan.  

Oppilashuoltoryhmien toimintaa on tutkittu paljon esimerkiksi niiden 

kehittämistarpeiden ja toimivuuden näkökulmista. Tutkimuksissa löytyy kuitenkin 

vain vähän tietoa siitä, millaiseen asiantuntijatietoon oppilashuoltoryhmän 

tekemät päätökset perustuvat. Varmaa on se, että oppilashuoltoryhmän 

toiminnassa pitkään mukana olleilla on tärkeää praktista tietoa, joka on 
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rakentunut kokeiltujen ratkaisumallien kautta. Vaikka kyseessä on tärkeää 

käytännön kokemukseen perustuvaa tietoa, ei voi vähätellä myöskään formaalin 

tiedon merkitystä asiantuntijakeskusteluissa. Praktinen ja formaali tieto 

yhdistettynä itsesäätelytietoon muodostaa merkittävän perustan 

oppilashuoltoryhmissä tehdyille päätöksille antaessaan monipuolista tietoa lapsen 

kasvusta ja kehityksestä keskusteluun osallistuville asiantuntijoille.  
3.4 Kollektiivisen tiedon rakentuminen oppilashuoltoryhmässä  

Moniammatillisessa oppilashuollossa asiakkaalle rakennetut ratkaisumallit ja 

toimintasuunnitelmat perustuvat yhteisissä keskusteluissa oppilashuoltoryhmän 

jäsenten esille tuomiin tietoihin ja käsityksiin asiakkaasta. Tieto onkin aina 

henkilökohtaista: se syntyy omasta välittömästä kokemuksesta ja on 

ajattelutoiminnan tulosta. Konstruktivistit uskovat, että tieto koostuu ihmisten 

itsensä rakentamista kokonaisuuksista, joiden sisältöihin vaikuttavat osaltaan 

myös koetut tilanteet, tapahtumat, nähty ja kuultu tieto sekä eleet. Arkielämä on 

täynnä myös tilanteita, joissa ihmiset vaikuttavat toistensa 

tiedonrakennusprosesseihin jakamalla uutta tietoa, esittämällä kysymyksiä ja 

kyseenalaistamalla toistensa tiedonpalasia. Tietoisuudessa onkin kysymys jaetusta 

tietoisuudesta, jossa ajattelu on sosiaalista toimintaa (Resnick 1991). Tieto syntyy 

dynaamisen prosessin seurauksena, missä yhdistyy niin tieteellinen kuin 

käytännön tietokin (Nonaka ym. 2000). Tiedon syntyprosessiin vaikuttaa aina 

kuitenkin jokin ulkopuolelta saatu stimulus.  

Tässä tutkimuksessa on kyse kollektiivisesta tiedonrakentamisesta 

asiantuntijoiden yhteistyön tuloksena. Toisin sanoen oppilashuoltoryhmän jäsenet 

pyrkivät tavoitteellisen ja tietoisen toiminnan avulla selvittämään tiettyä 

ongelmaa tai ilmiötä ja luovat samalla sekä käsitteellistä että käytännöllistä tietoa. 

Tässä prosessissa olennaisessa roolissa on kyseenalaistaminen, jonka kautta 

voidaan lähestyä autenttista mutta samalla relatiivista totuutta (O´Donnell & 

Hmelo-Silver 2013). Tiedon luomisen prosessin avulla oppilashuoltoryhmällä 

onkin mahdollista saavuttaa paremman ”tuotteen” syntyminen kuin 

työskenneltäessä yksin (Bereiter 2002, Baker 2002).  

Kollektiivisen tiedon luominen toteutuu aina ihmisen ja kulttuurin 

muodostaman tiedollisen järjestelmän kokonaisuudessa (Parviainen 2006). 

Yksilöiden tiedonmuodostus pohjautuu näin ollen kielen ja kulttuurin välittämiin 

käsitteellisiin jäsennyksiin, teknisiin työvälineisiin ja taitoon käyttää näitä 

välineitä. Tämän vuoksi kollektiivista tiedon rakentamista tutkittaessa tulee ottaa 
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huomioon, ettei yksilö suorita älyllisiä toimintoja täysin itsenäisesti vaan 

ongelmanratkaisu ja muistaminen ovat sidoksissa yhteisöihin, joissa yksilö toimii 

(Bereiter 2002, Stahl 2006, Hakkarainen ym. 2013). Näin ollen myös tiedon 

rakenteluun vuorovaikutuksen avulla liittyy kaksi prosessia: yksilön tiedon 

luominen, johon vaikuttaa ryhmässä tapahtuva vuorovaikutus sekä aiemmin 

opittujen käsitysten assimiloituminen vuorovaikutuksessa.  

Tutkittaessa tiedon luomista vuorovaikutuksen avulla täytyy ottaa huomioon 

lisäksi kolme perustavaa lähtökohtaa (Hatano & Inagaki 1992). Ensimmäiseksi 

vuorovaikutuksessa syntyy tietoa, jota on harvoin mahdollista saada muulla 

tavalla. Tämä tapahtuu pelkästään jo sen vuoksi, että tiedonluontiprosessi on aina 

ainutlaatuinen tapahtuma, jota ei voi palauttaa yksittäisen yksilön tuottamaksi 

tiedoksi. Toiseksi se, millaista tietoa ryhmässä tuotetaan, vaihtelee ryhmien 

välillä, vaikka vuorovaikutus toteutuisi täsmälleen samalla tavalla eri ryhmissä. 

Tieto vaihtelee myös ryhmätyöskentelyyn osallistuneiden henkilöiden välillä. 

(Palonen 2004, Stahl 2006, Webb 2013.) 

Tiedon rakentamisen prosessia voidaan lähestyä Nonakan ja Takeuchin 

(1995: 57–73) tiedon luomisen teorian avulla. Teoria perustuu hiljaisen tiedon ja 

käsitteellisen tiedon väliseen erotteluun (ks. kuvio 4). Hiljainen tieto on 

henkilökohtaista ja kontekstispesifiä, minkä vuoksi sitä on vaikea täsmentää ja 

välittää. Sitä voidaan kuitenkin jakaa kasvotusten tapahtuvassa 

vuorovaikutuksessa. Hiljainen tieto auttaa saavuttamaan tavoitteen, joka on 

toiminnan kohteena (Parviainen 2006). Käsitteellinen tieto on yleistä, 

symboliseen muotoon saatettua ja siksi myös helposti kommunikoitavissa. 

Nonakan ja Takeuchin (1995) teoria rakentuu hiljaisen tiedon ja eksplisiittisen, 

käsitteellistetyn tiedon keskinäisille muutoksille. 
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Kuvio 4. Tiedon muuntumista jäsentävä typologia (Nonaka & Takeuchi 1995: 62). 

Oppilashuoltoryhmän toiminnan tiedon luomisen prosessin ensimmäisellä 

vaiheella (ks. kuvio 4) tarkoitetaan yksilöiden välillä tapahtuvaa tiedon jakamista 

ja vaihtamista (Nonaka & Takeuchi 1995). Kyseessä on sosialisaatioprosessi. 

Ilman jaettua kokemusta ei voi olla kuitenkaan keskinäistä ymmärrystä. 

Esimerkiksi asiantuntija oppii toiselta asiantuntijalta tämän kertomien aiempien 

kokemusten kautta. Samalla he jakavat normeja ja arvoja, jotka ovat heidän 

alalleen tyypillisiä. Hiljainen kollektiivinen tieto on välttämätöntä niin 

yksilöllisessä kuin yhteisöllisessä tiedon rakentamisessa. Sillä tarkoitetaan 

kaikkea yhteistä kulttuurista sekä henkistä että materiaalista perintöä, joka tukee 

ja ohjaa yksityiskohtaisen ja kohdistuneen tiedon muodostumista. Myös suuri osa 

asiantuntijuuden taitotiedosta pohjautuu hiljaiseen kollektiiviseen tietoon (Nonaka 

ym. 2000). Kollektiivinen tiedonrakentaminen edellyttää yksilöitä, mutta tiedon 

subjekti on ryhmä yksilöiden sijasta (Nonaka & Takeuchi 1995).  

Toisessa vaiheessa (ks. kuvio 4) oppilashuoltoryhmän jäsenet muokkaavat ja 

täydentävät oppimiaan tietoja oman ymmärryksensä kautta (Kasvi & Vartiainen 

2000). Tiedon yhdistelyn avulla eksplisiittinen käsitteellinen tieto muuntuu 

uudenlaiseksi käsitteelliseksi tiedoksi. Tiedon vastaanottaja yhdistää kuulemansa 

samalla aiemmin opittuun (O´Donnell & Hmelo-Silver 2013). Puhutaan 

ulkoistamisesta, jossa hiljainen tieto muuttuu käsitteelliseksi tiedoksi (Nonaka & 

Takeuchi 1995).  

Kolmannessa vaiheessa (ks. kuvio 4) oppilashuoltoryhmän jäsenet 

täsmentävät ja käsitteellistävät tietoa ja arvioivat sen käyttöä. Tiedon yhdistelyn, 

ryhmittelyn ja järjestelyn avulla tiimin jäsenten on mahdollista saavuttaa 

uudenlaista käsitteellistä tietoa, joka on helposti välitettävissä (ks. Hogan ym. 

SOSIALISAATIO ULKOISTAMINEN

SISÄISTÄMINEN YHDISTELY

hiljainen tieto hiljainen tieto

käsitteellinen tieto käsitteellinen tieto

käsitteellinen
tieto

käsitteellinen
tieto

hiljainen
tieto

hiljainen
tieto
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2000, Nonaka & Takeuchi 1995, Webb 2013). Esimerkiksi yhdistelemällä 

oppilashuoltoryhmän kokouksessa eri asiantuntijoiden näkemyksiä asiakkaasta ja 

tarpeellisista ratkaisumalleista voidaan muodostaa jaettu ymmärrys ryhmän 

jäsenten kesken. Sisäistämisen kautta käsitteellinen tieto muuttuu lopulta 

hiljaiseksi tiedoksi tekemisen ja kokeilemisen kautta (Nonaka & Takeuchi 1995). 

Oppilashuoltoryhmien toiminnassa tämä tarkoittaa luodun tiedon jakamista 

asiakkaan kanssa tekemisissä oleville tahoille ja palveluiden rakentamista luodun 

tiedon perustalle.  

Tiedon luomisen prosessi etenee spiraalimaisesti jokaisen nelikentän ruudun 

läpi. Tietospiraalin toimimiselle on kuitenkin viisi edellytystä (Nonaka & 

Takeuchi 1995: 74–83). Ryhmällä tai organisaatiolla on oltava strategia tiedon 

hankkimisen, luomisen, kartuttamisen ja levittämisen kehittämiseksi. Toiseksi 

toiminnan on oltava tarkoituksellista eli tiedon luomisen täytyy tapahtua ennalta 

määriteltyjen tavoitteiden kontekstissa, kuitenkin siten, että jokaisella yksilöllä on 

mahdollisuus työskennellä niin autonomisesti kuin mahdollista. Myös vaihtelua ja 

luovaa kaaosta tulisi käyttää todellisten toiminnallisten ongelmien löytämiseksi 

(Hakkarainen ym. 2013). Edellä mainittujen edellytysten lisäksi tiedon luomisen 

prosessiin osallistuvien täytyy ymmärtää, että ylimääräisen informaation 

jakaminen tukee hiljaisen tiedon jakamista. Sen avulla ihmiset voivat ymmärtää 

paremmin toisiaan. Kun työssä on tarpeeksi moninaisuutta ja monipuolisuutta, 

informaatiota voidaan yhdistellä joustavasti ja nopeasti eri tavoin (Webb 2013).  

Parviaisen (2006) mukaan organisaatiomalleissa ei ole riittävästi pohdittu 

yksittäisen asiantuntijan näkökulmaa ja erityisesti hänen intressiään suhteessa 

kollektiiviseen tiedonmuodostukseen. Toistaiseksi ei ole kokonaiskäsitystä siitä, 

kuinka ihmisten kollektiivinen tiedonmuodostus ja osaaminen toimivat – kuinka 

paljon työskentelymallin avulla parannetaan oikeasti ihmisten työskentelyä tai 

millaista tietoa sen avulla voidaan saada aikaan. Yhteisöllisen oppimisen tutkimus 

vaatiikin, että tutkijan täytyy ymmärtää kognition ja sosiaalisten prosessien 

välinen vuorovaikutus voidakseen ymmärtää, kuinka kollektiivisen tiedon 

rakenteet muodostuvat (Hakkarainen ym. 2013, Webb 2013).  

Sen sijaan yhteistoiminnallista oppimista tarkastelleiden tutkimusten 

(Bereiter 2002, Brown ym. 1989, Burke ym. 2008, Paavola ym. 2004) kautta 

tiedetään, että organisaatioiden työntekijöiden hierarkkiset asemat ja valtapositiot 

vaikeuttavat yleensä kollektiivista tiedonmuodostusta asiantuntijoiden välillä. 

Tiedonmuodostusta häiritsee pelko oman osaamisen hyväksikäytöstä. Myös 

organisaatioissa vallitsevat tavat, käsitykset ja tottumukset saattavat ehkäistä 

asiantuntijoiden halukkuutta toimia yhdessä. Yhtenä tiedonmuodostuksen esteenä 
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nähdään myös kognitiivinen asymmetria, jolla tarkoitetaan asiantuntijoiden 

kognitiivista heterogeenisyyttä. Ongelmana onkin usein se, että ihmiset eivät 

tunne toistensa asiantuntija-aloja, mikä vaikeuttaa oman osaamisen ja tiedon 

suhteuttamista toisten käsityksiin ja tätä kautta jaetun ymmärryksen 

muodostumista ryhmässä. Myös kieli ja ammatilliset terminologiat asettavat omat 

hankaluutensa keskinäisen ymmärryksen ja tiedon muodostumiselle. (Parviainen 

2006.) 

Kollektiiviseen tiedonmuodostukseen vaikuttavat lisäksi siihen osallistuvien 

sukupuoli, ikä ja etninen tausta. Ne ohjaavat asiantuntijan halukkuutta muodostaa 

tietoa yhdessä, mutta samalla ne voivat muodostua myös haittatekijöiksi 

tiedonmuodostamisessa. (Graves & Elsass 2005.) Esimerkiksi yhteinen 

identiteetti ja yhteisymmärrys voivat estää yhteistyöhön osallistuvia näkemästä 

kokonaisuutta, minkä seurauksena toistetaan virheitä (Kramer ym. 1996). 

Erilaisuus ja erilaisuuden sieto mahdollistavatkin uusien näkökulmien ja 

käsitysten tuomisen tiedonmuodostukseen ja johtavat toisinaan uusiin 

innovaatioihin. 
3.5 Jaetun ymmärryksen muodostumista edistävät ja estävät 

tekijät 

Levine ja Moreland (1991: 257, Resnick 1991) pitävät kulttuuria merkittävimpänä 

tekijänä työntekijöiden sosialisaatioprosessissa. Tämä sen vuoksi, että kulttuuria 

voidaan pitää ”ajatuksina”, joita työntekijät ilmaisevat. Myös heidän 

kokemuksensa ovat muotoutuneet tietynlaisen kulttuurin vaikutuksen alaisena. 

Näin ollen kulttuuri vaikuttaa myös siihen, millaisen jaetun ymmärryksen yhdessä 

työskentelevät ihmiset muodostavat käsiteltävistä asioista. Seuraavassa kuviossa 

(ks. kuvio 5) Levine ja Moreland (1991) kategorisoivat ryhmätyötä tekevien 

pyrkimykset kollektiiviseen tietoon kolmeen osaan. 
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Kuvio 5. Sosiaalisesti jaettu tieto ryhmien työskentelyssä (Levine & Moreland 1991: 

259). 

Ensimmäisessä osiossa (ks. kuvio 5) kuvataan vastamuodostettuja ryhmiä, joissa 

keskitytään löytämään kollektiiviset vastaukset siihen, miten oma ryhmä eroaa 

muista olemassa olevista ryhmistä. Sen määritteleminen, millaisista lähtökohdista 

ryhmän toiminta on saanut alkunsa ja millaista toimintaa ryhmässä on nyt ja 

tulevaisuudessa, vaikuttaa ryhmän jäsenten roolien ja ryhmän sisäisen kulttuurin 

muodostumiseen sekä ryhmän jäsenten sitoutumiseen ryhmän toimintaan (Levine 

& Moreland 1991). Vastamuodostetuissa ryhmissä muodostetaan myös yhteiset 

normit ja arvot ryhmän toiminnalle. Se, millaiseksi ryhmän ilmapiiri muodostuu 

ja millaisena ryhmän jäsenet sen kokevat, vaikuttaa siihen, millaiseksi 

ryhmätyöskentely koetaan. Tämä määrittää myös ryhmän jäsenten suhtautumista 

sen ulkopuolisiin jäseniin (Arrow ym. 2000, Brown 1999).  

Toiseksi kollektiivisia vastauksia yritetään löytää siihen, millaisista jäsenistä 

ryhmä muodostuu (ks. kuvio 5). Kun jäsenet oppivat enemmän toisistaan, he 

saavat tietoa myös itsestään ja toisten tavoista tarkastella heitä itseään. Lisäksi 

tiimin jäsenten on helpompi täydentää toisten asiantuntemusta tarpeen mukaan, 

ennustaa toisten käyttämiä toimintamalleja, antaa tietoa pyytämättä sekä 

hyödyntää tiimin jäsenten osaamista (Levine & Moreland 1991, vrt. Cannon-

Bowers ym. 1993). Tulkintoihin muista ryhmän jäsenistä vaikuttavat kuitenkin 

jäsenten omat sosiaaliset verkostot. Kokonaisnäkemystä ryhmän jäsenistä 

muodostavaa vaihetta kuvaa hyvin ryhmän jäsenten toteuttama arviointi, jossa he 

pohtivat sopeutumistaan ryhmän jäseneksi sekä suhdettaan muihin ryhmän 

jäseniin (Levine & Moreland 1991).  

Tieto ryhmästä
Mikä tekee ryhmästämme erilaisen?
Mikä on ryhmän menneisyys, nykyisyys ja 
tulevaisuus?
Mikä on ryhmämme ilmapiiri?
Mitkä ovat ryhmämme normit?
Miten suhtaudumme ulkopuolisiin?

Tieto ryhmän jäsenistä
Millaiset ihmiset kuuluvat ryhmäämme?
Miten ryhmän jäsenet poikkeavat 
toisistaan?
Miten minä sopeudun ryhmään?
Millaiset suhteet ryhmän jäsenilla on 
toisiinsa?
Miten ryhmän jäsenten käyttäytyminen 
pitäisi tulkita?

Tieto työstä
Miksi me teemme työtä?
Mitä työtä me teemme?
Miten meidän pitäisi tehdä työtä?
Mitä tarkoittaa tehdä työ hyvin?
Mitkä ovat työskentely olosuhteet?
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Yksi jaetun ymmärryksen muodostumisen edellytyksistä 

moniasiantuntijaisessa ryhmässä on, että ryhmän jäsenten käsitykset toistensa 

osaamisesta ja asiantuntijuudesta rakentuvat jaetuksi käsitykseksi näistä asioista 

(Kozlowski & Bell 2003, Cannon-Bowers ym. 1993, Kozlowski & Ilgen 2006). 

Vain tämän avulla ryhmän jäsenten on mahdollista käsitellä ryhmässä jaettavaa 

tietoa tehokkaasti, vastata ja reagoida nopeasti ryhmän jäsenten tarpeisiin, 

ennakoida ryhmän tarpeet sekä suunnitella moniulotteisia ratkaisumalleja. 

Moniammatillisten ryhmien työskentelyssä jaetun ymmärryksen muodostumista 

käsiteltävistä ongelmista ja tarvittavista ratkaisumalleista edistää myös ryhmän 

jäsenten tietoisuus siitä, miksi he työskentelevät (ks. kuvio 5), mitkä ovat ryhmän 

tehtävät ja työskentelylle asetetut tavoitteet (Levine & Moreland 1991, Rentch & 

Hall 1994). Ryhmän jäsenten pitää asettaa työlle kriteerit, jotka ohjaavat ryhmän 

toimintaa laadukkaaseen ja tehokkaaseen työskentelyyn. Tähän ryhmään kuuluu 

myös pohdinta oman työn tuloksista ja olosuhteista, joissa työtä tehdään (Rentch 

& Klimoski 2001). 

Jaetun ymmärryksen muodostumista edistäviä ja estäviä tekijöitä voidaan 

tarkastella myös Heikkilän ja Heikkilän (2005) luokitteluun pohjautuvan taulukon 

avulla (ks. taulukko 1).  

Taulukko 1. Jaetun ymmärryksen muodostamista estävät ja edistävät tekijät Heikkilän 

ja Heikkilän (2005) mallia mukaillen. 

Estävät tekijät  Edistävät tekijät 

Henkilökohtaiset edut etusijalle Yhteisen informaation ja resurssien kokeminen 

tärkeiksi. 

Pyrkimys autonomiaan Pyrkimys keskinäiseen riippuvuuteen 

Selkeiden ongelmien ratkaisu Epäselvien ongelmien ratkaiseminen 

Toisten yläpuolelle asettuminen Ryhmän jäsenten auttaminen 

Organisaatiota koskevan tiedon korostaminen Oppiminen yhteistyön kautta 

Standardien seuraaminen Korkeiden moraalistandardien asettaminen 

Opittujen työskentelymallien noudattaminen Uusien ja haastavien ongelmien kohtaaminen 

Itseriittoisuus Avun hyväksyminen 

Epäonnistumisen kieltäminen Epäonnistumisen hyväksyminen 

Vain kysymyksiin vastaaminen Kysymysten tekeminen 

Kokonaisnäkemyksen muodostumista estävät tekijät edustavat perinteistä 

keskustelukulttuuria, jossa ryhmän toimintaa kuvaa pidättäytyminen tutuissa 

työskentelymalleissa, perinteisten ongelmanratkaisumenetelmien toteuttaminen ja 

omaan toimintaan kohdistuvan arvioinnin puuttuminen (ks. taulukko 1). Kyseisen 



 47

ryhmän jäsenet toimivat oman edun ohjaamina ja pitävät ryhmästä löytyvää 

asiantuntijuutta riittävänä tehtävien hoitamisessa. Ongelmatilanteissa ryhmän 

jäsenet etsivät syitä ja syyllisiä muista ryhmän jäsenistä sekä ryhmän 

ulkopuolelta. Ryhmä on kykenemätön myös ratkaisemaan ongelmia, joista sillä ei 

ole aikaisempaa kokemusta. (Heikkilä & Heikkilä 2005; DeChurch & Mesmer-

Magnus 2010.)  

Kokonaisnäkemyksen muodostumista edistävät tekijät pohjautuvat avoimeen 

dialogikulttuuriin. Ryhmän toimintaa kuvaavat valmius opetella uusia 

ajattelutapoja, ryhmän jäsenten ja ulkopuolisten asiantuntijoiden osaamisen 

hyödyntäminen sekä kyky kohdata ristiriitaisia ongelmia yhdessä (ks. taulukko 1). 

Ryhmässä vallitsee ilmapiiri, joka rohkaisee kohtaamaan uusia haasteita ja 

hyväksyy ajatuksen epäonnistumisesta. Ryhmän jäsenet pystyvät ryhmän 

toimintaa tarkkailemalla havaitsemaan myös toiminnassa esiintyvät epäkohdat ja 

puutteet, mikä madaltaa tiimin jäsenten valmiutta auttaa tai pyytää apua 

tarvittaessa (Wilson ym. 2007, Salas ym. 2005). Erityisen tärkeitä 

kokonaisnäkemyksen muodostumisen kannalta ovat kuitenkin kysymysten 

esittäminen sekä pyrkimys yhteiseen vastuunkantoon ja ongelmanratkaisuun. Kun 

taakka jaetaan tiimin jäsenten kesken, vältytään työn kuormittavuudelta. 

Keskeistä jaetun ymmärryksen rakentamisessa onkin kyky hyödyntää muiden 

keskustelijoiden näkökulmia (Krauss ym. 1995). Toisin sanoen kuuntelija pystyy 

tarkastelemaan tilannetta puhujan esille tuomasta näkökulmasta ja ottamaan 

huomioon lausutut näkökulmat omassa argumentissaan.  

Heikkilän ja Heikkilän (2005) luokittelussa jaetun ymmärryksen edistävistä ja 

estävistä tekijöistä nousee esille samoja lähtökohtia kuin esimerkiksi Wilsonin ja 

kollegoiden tutkimuksissa (2007, Salas ym. 2005). Edellä mainitut pitävät 

kuitenkin tiimityöskentelyn koordinaatioprosessia yhtenä kriittisenä vaikuttajana 

jaetun ymmärryksen muodostamisessa ja ylläpitämisessä. Oppilashuoltoryhmän 

osalta tämä tarkoittaa sitä, että ryhmän jäsenten pitää jakaa ymmärrys ryhmästä, 

tehtävästä ja ympäristöstä. Ryhmän jäsenten täytyy pystyä vuorovaikutuksen 

avulla rakentamaan sosiaalisesti jaetun ymmärryksen tunne, joka luo ja vahvistaa 

kontribuutioita. Samalla he muodostavat yhteisen työskentelyn perustan, joka 

mahdollistaa jaetun ymmärryksen (Clark 1996). 

Edellä mainittujen toimintojen toteutuminen edellyttää ryhmän jäseniltä 

ennen kaikkea yhteisesti jaettua sitoutumista tehtävään. Puhutaan 

tehtäväkoheesiosta, jolla on tutkimusten avulla voitu osoittaa olevan suora 

vaikutus jaetun ymmärryksen muodostumiseen (van den Bossche ym. 2006). 

Oleellinen osa edellä mainittujen toimintojen toteutumista on myös yksilön 
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sosiaalinen motivaatio (Hatano & Inagaki 1991), joka antaa yksilöille halun 

saavuttaa yhteinen ymmärrys kollektiivisessa toiminnassa.  

Vallealan (2006) väitöstutkimuksen mukaan jaetun ymmärryksen 

muodostaminen on helpompaa ryhmissä, joiden jäsenillä on kokemusta 

ryhmätyöskentelystä. Tutkimuksen mukaan keskustelijoiden on osattava lukea 

hiljaiset viestit, jotka ilmenevät esimerkiksi eleinä, äännähdyksinä ja 

liikehdintänä. Ongelmaksi nousee usean tiimin kohdalla sen lyhyt 

yhteistyöhistoria. Kuinka osataan tulkita toisten hiljaisia viestejä tai puhetta, jos 

siitä ei ole kokemusta pidemmältä ajalta? Jaetun ymmärryksen muodostaminen 

onkin helpompaa esimerkiksi työssäkäyvien muodostamassa ryhmässä kuin 

opiskelijoiden. Työssäkäyvien ryhmän lähes kaikissa keskusteluissa 

suuntauduttiin käsitteiden ymmärtämiseen, kun taas opiskelijoiden ryhmä 

orientoitui pääosin keskustelusuoritukseen. Sisältöorientoituneen ryhmän on 

helpompi muodostaa käsitettä koskeva jaettu ymmärrys, kun se yhdessä luo 

käsitettä havainnollistavan esimerkin keskusteluprosessiin keskittymisen sijasta. 

Näiden kahden vuorovaikutustavan erottaminen toisistaan voikin auttaa 

työyhteisöjä kehittämään toimintaansa.  

Jotta pystytään ymmärtämään, miten kollektiivisen tiedon rakenteet 

muodostuvat, pitää ymmärtää kognition ja sosiaalisten prosessien 

vuorovaikutusta. Yhteisöllisessä oppimistutkimuksessa korostetaankin 

sosiokognitiivisten prosessien ottamista huomioon, kun tutkitaan jaetun 

ymmärryksen muodostumista vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi van den Bosschen 

ja kollegoiden (2006) tutkimusten avulla on voitu osoittaa, että jaetun 

ymmärryksen saavuttamisessa on olennaista tiedon konstruointi ja 

konstruktiiviset konfliktit. Ensimmäiseksi merkitys tai ymmärrys täytyy 

konstruoida. Ei riitä, että kuulee ja ymmärtää toiselta saamansa informaation vaan 

se täytyy hyväksyä ja liittää yhteen muiden näkemysten kanssa (Alpay ym. 1998, 

Dillenbourg & Traum 2006). Toiseksi ryhmän täytyy päästä yhteiseen 

ymmärrykseen siitä, mistä tehtävässä on kyse ja mitkä ovat tarvittavat 

ratkaisumallit (Baker 1995). Tämän onnistumiseksi vuorovaikutuksen aikana 

tarvitaan konfliktiprosesseja (de Dreu & Weingart 2003, van den Bossche ym. 

2006).   

Ihmisten toimintoja ohjaavat myös keskinäiset vuorovaikutussuhteet 

käyttäytymisen, ympäristötekijöiden, kognitioiden ja muiden persoonallisten 

tekijöiden välillä (van den Bossche ym. 2006). Yksilön käsitykset omista 

kyvyistään ohjaavat tehtävien valintaa, yrittämistä ja tehtävistä suoriutumista. 

Samalla yksilön käyttäytyminen muokkaa hänen tehokkuuttaan. (Bandura 1986.) 
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Tutkittaessa jaetun ymmärryksen muodostamista oppilashuoltoryhmän jäsenten 

välisessä vuorovaikutuksessa on oleellista, että tutkijalla on ymmärrys edellä 

mainittujen tekijöiden vaikutuksesta syntyneeseen yhteisymmärrykseen ja 

päätöksiin. Tässä tutkimuksessa tutkijan luokanopettajan tausta onkin vaikuttanut 

siihen, että tutkijalla on ollut esiymmärrys oppilashuoltoryhmien työskentelystä. 

Lisäksi henkilökohtainen kokemus oppilashuoltoryhmien osana toimimisesta on 

auttanut tutkijaa näkemään oppilashuoltotyön kokonaisuutena, johon vaikuttavat 

useat eri osatekijät. 
  



 50

 



 51

4 Keskustelun eteneminen ja päätöksenteko 
moniammatillisissa ryhmissä 

Nykyiset organisaatiokäytännöt vaativat asiantuntijoilta yhä enemmän kykyä 

toimia tiimissä, tehdä yhteistyötä, neuvotella ja muodostaa verkostoja (Parviainen 

2006). Kuitenkin samaan aikaan työntekijät kilpailevat keskenään samoista 

resursseista, toimista ja asemasta. Kilpailu ja yhteistyö luovatkin 

asiantuntijatyöhön jännitteen, joka on havaittavissa useimmissa työyhteisöissä. 

Strateginen tiedonintressi selittää osan asiantuntijoiden halusta verkostoitua, 

mutta myös käsiteltävät monimutkaiset ongelmat vaativat erityisesti 

oppilashuoltotyössä asiantuntijuusrajojen ylittämistä tai useamman saman alan 

asiantuntijan yhteistoimintaa. Verkostoitumista voidaankin selittää 

organisaatioiden tai työyhteisöjen voimavarojen riittämättömyydellä, yhteistyön, 

tiedon jakamisen, tiedon integroinnin, konsultoinnin tai verkottumisen tarpeella 

(Lehtinen & Palonen 1997, Naschold 1994, Parviainen 2006). Samalla 

verkostoista on tullut keino säilyttää sekä jakaa taloudellisia tai poliittisia 

resursseja eli vahvistaa infra- ja infostruktuuria (Bruun 2002).  

Työelämän moniammatilliset ryhmät nähdään tietoympäristöinä, joissa 

korostuvat tiedon merkitys, yhteinen kehittely ja innovoinnin mahdollisuus 

(Bruun 2002). Tällöin osaaminen ja asiantuntijuus muuttuvat ja kehittyvät sekä 

yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla (Korhonen 2005). Koulujen 

moniammatilliset verkostot syntyvät useimmiten asiakkuuksien mukaan. 

Yhteistoiminta rakennetaan jo olemassa olevien yhteyksien avulla, jolloin 

yhteistyökäytäntöjen kehittäminen ja kokeilu jäävät vähäiseksi tai niitä ei ole 

ollenkaan. Oppilashuoltotoimintaan osallistuneilla on kuitenkin kuva siitä, mitkä 

ovat toiminnan tavoitteet ja millaisten toimintamallien avulla ne saavutetaan. 

Näille ryhmille on tyypillistä yhteinen kieli, koodit ja roolit, jotka parhaimmillaan 

edistävät tavoitteiden saavuttamista tehokkaasti. Ongelmaksi muodostuu 

kuitenkin nykypäivänä toimijoiden vaihtuminen määräaikaisten työsopimusten 

vuoksi. Uusien oppilashuoltoryhmän jäsenten sopeutuminen ryhmän toimintaan 

vie myös aikaa, mikä asettaa omat haasteensa ryhmän kokonaisvaltaiselle 

toiminnalle ja sen kehittämiselle. (Koskela 2009, Koivusilta & Rimpelä 2002.) 

Usean työyhteisön tai organisaation muodostamien verkostojen toiminnassa 

on aina hyvät ja huonot puolensa. Tutkimusten avulla on voitu todistaa niiden 

merkitys toimintamallien yhdenmukaistamisessa sekä kestävän ja kehittävän 

tiedon vaihtamisessa (Bransford ym. 2004). Verkostojen avulla pyritäänkin 

nykypäivänä esimerkiksi kuntauudistusten yhteydessä löytämään resursseja ja 



 52

voimavaroja, joita ei ole vielä valjastettu hyötykäyttöön. Lisäksi niiden avulla 

yritetään luoda kestäviä yhteistyötahoja yli sektorirajojen yhtenäisen 

palvelurakenteen kehittämiseksi.  

Moniammatilliset ryhmät ja verkostot nähdään myös mahdollisuutena 

kehittää tehokkaita oppimisympäristöjä. Niiden avulla oppimiseen saadaan uusin 

tieteellinen tieto, samoin kuin mahdollistetaan, että uusi tieto saavuttaa ihmiset 

tasapuolisesti (Bransford ym. 2004). Koulutussektorilla tämä tarkoittaa sitä, että 

eri hallintokuntien välisen yhteistyön avulla tieto lapsesta kulkee ajoissa hänen ja 

hänen perheensä kanssa työtä tekeville aikuisille. Tämä puolestaan helpottaa 

tarvittavan avun kartoittamista. Määttä (2007: 55) huomauttaakin, että 

verkostojen avulla vahvistetaan niin ammattilaisten kuin kansalaistenkin 

toimijuutta.  

Moniammatillisten ryhmien ja verkostojen osana työskentelyn voidaankin 

todeta mahdollistavan oman asiantuntemuksen täydentämisen, voimavarojen 

yhdistämisen, koordinoimisen sekä toimintojen yhteensovittamisen (Engeström 

1992). Tällainen verkostomuoto edellyttää kuitenkin aktiivista osallistumista ja 

yhteistyötä, jossa on oleellista ottaa huomioon erilaisten työskentelymuotojen ja 

vuorovaikutustapojen tunnistamisen lisäksi yhteisen toiminnan sisällöllinen 

määrittely perusteluineen (Korhonen 2005, Määttä 2007). Ongelmina 

moniammatillisten ryhmien ja verkostojen toiminnassa nähdään useimmiten 

lyhytaikaiset kokeilut, joiden avulla on vaikeaa sitouttaa toimijoita yhteistyöhön 

sekä saada aikaan pysyviä muutoksia käytännössä (Jyrkiäinen 2007). Ongelmina 

erityisesti moniammatillisissa verkostoissa nähdään yhteisten toimintamallien 

sekä avoimen vuorovaikutuskulttuurin puuttuminen. Myös vastuun kasautuminen 

muutamille toimijoille koetaan uuvuttavana. Uusien toimijoiden sitouttaminen 

verkostoyhteistyöhön vaatii aikaa, mikä puolestaan hidastaa asioiden eteenpäin 

kehittymistä (Jyrkiäinen 2007, Pohjola 1999). 

Tutkittaessa moniammatillisten oppilashuoltoryhmien jäsenten välistä 

vuorovaikutusta ja päätöksentekoprosesseja on tärkeää ymmärtää, mitä 

ryhmätyöskentelyllä tarkoitetaan ja mitkä taustatekijät vaikuttavat ryhmän 

jäsenten työskentelyyn ja ryhmien päätöksentekoprosesseihin. Koska tutkimuksen 

erityisenä tarkastelun kohteena on jaetun ymmärryksen muodostuminen ryhmän 

jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa esiintyvien sosiokognitiivisten prosessien 

avulla, on ymmärrettävä myös vuorovaikutuksen ja dialogin merkitys jaetun 

ymmärryksen muodostumiseen. Tässä luvussa edellä kuvattuja ilmiöitä 

tarkastellaan aikaisempien tutkimusten näkökulmista.  
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4.1 Moniammatilliset ryhmät ja tiimit 

Tiimit ovat sosiaalisia itsenäisiä kokonaisuuksia. Ne muodostuvat jäsenistä, joilla 

on yhteiset tavoitteet ja kiinteä tehtävävuorovaikutussuhde. Niiden jäsenet jakavat 

tietoa, integroituvat, koordinoivat ja tekevät yhteistyötä tehtävän asettamien 

vaatimusten mukaisesti. (Kozlowski & Klein 2000, Kozlowski & Bell 2003.) 

Tiimit nähdään usein aktiivisina ja kompleksisina systeemeinä, joissa tapahtuvaa 

toimintaa säädellään niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Tiimin toimintaan 

vaikuttavat yksilöiden erilaiset tavat toimia yhdessä sekä niiden organisaatioiden 

kulttuuri, joita yksilöt edustavat. Tiimit voidaankin nähdä avoimina ja 

monitahoisina järjestelminä, jotka ovat vuorovaikutuksessa sekä sen jäsenten että 

niitä ympäröivien laajempien kokonaisuuksien (esimerkiksi organisaatioiden) 

kanssa (Arrow ym. 2000). 

Tiimikognitiotutkimus, joka on noussut enemmän esille myös 

tutkimuskohteena olevana ilmiönä, luonnehtii tiimejä tiedon 

prosessointiyksiköiksi (Salas ym. 2008). Prosessit, kuten tiedon koodaaminen, 

säilöminen ja hakeminen, ilmenevät niin tiimi- kuin yksilötasollakin (Hinsz ym. 

1997). Nämä ilmiöt esiintyvät sisäisesti yksilöissä, mutta tiimitasolla esiintyvä 

kommunikaatio on keskeinen mekanismi informaation prosessoinnissa ja 

yksilöiden oppimisessa (Greeno 2006).  

Tiimityöskentelyä voidaan tarkastella yksilöllisten tiimityöskentelyn 

rakennusosien ja ryhmän tiimityöskentelyprosessien kautta. Nämä yhdessä 

vaikuttavat tiimin suorituksen muotoutumiseen sekä ryhmän jäsenten 

kognitioiden yhdistymiseen jaetuksi ymmärrykseksi (Salas ym. 2008). Tiimin 

suoritus käsitetäänkin monitasoisena prosessina, joka pitää sisällään sekä yksilön 

tiimityöskentelytaidot että -prosessit (Kozlowski & Klein 2000). Tehokkaalle 

tiimille on tarpeen, että jokainen tiimin jäsen ymmärtää riittävän hyvin 

käsiteltävän tehtävän, tuo ymmärryksensä muiden tiimin jäsenten tietoisuuteen ja 

yhdistää käytettävissä olevat eri näkökulmat jaetuksi ymmärrykseksi (Arrow ym. 

2000, Kozlowski & Ilgen 2006).  

Tässä tutkimuksessa moniammatillinen oppilashuoltotyö rakentuu usein yli 

organisaatiorajojen osana asiakkaan polkua. Oppilashuoltoryhmät toimivat 

asiakkaan käyttämässä verkostossa, jonka avulla kootaan yhteen jo olemassa 

olevaa tietoa asiakkaasta, luodaan yhteinen tavoite ja tuetaan asiakasta polun 

kriittisissä vaiheissa. Moniammatillinen oppilashuoltotyö voidaan luokitella 

kolmeen pääryhmään: virallisiin tiimeihin, yhteistyöverkostoihin ja 

asiakastiimeihin. Ne eroavat toisistaan asiantuntijuuden, yhteistyön tiiviyden, 
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jäsenyyden, prosessien, kollektiivisen vastuun sekä johtajuuden suhteen 

(Isoherranen 2008). 

Useimmissa kouluissa moniammatilliset oppilashuoltoryhmät toimivat 

virallisina tiimeinä, joille on tyypillistä vakiintunut kokoonpano. Ne ovat osa 

jotain tiettyä organisaatiota, esimerkiksi koulua, ja niillä on selkeät, sovitut 

toimintaperiaatteet. Lisäksi niiden jäsenyydet ja johtajuus ovat määriteltyjä. 

Tämän tutkimuksen aineiston yläkoulun pienen oppilashuoltoryhmän voidaan 

sanoa edustavan kiinteää ryhmää. Pienissä oppilashuoltopysäkeissä ja isoissa 

oppilashuoltoryhmissä toimijat vaihtuvat sen mukaan, ketkä ovat sillä hetkellä 

mukana lapsen kasvatus- ja opetustyössä. Kyseisissä kokoonpanoissa osa 

osallistujista on pysyviä ryhmän jäseniä. Lisäksi suurin osa toimijoista on 

toisilleen tuttuja. 

Virallisen tiimin osana tai ohella kouluissa voi toimia myös 

yhteistyöverkostoja, jotka koostuvat yhtä aikaa asiakkaalle palveluja tuottavista 

tahoista. Näiden yhteistyöverkostojen asiantuntijoilla ei välttämättä ole virallisia 

toimintaperiaatteita, mutta he tekevät yhteistyötä asiakkaan tarpeista lähtien 

(Warpenius 2002). Verkoston jäsenet kuuluvatkin usein johonkin toiseen tiimiin 

tai organisaatioon ja pyrkivät tekemään yhteistyötä ilman tarkkaan sovittua mallia 

(Eriksson 2006). Verkostot määritellään kirjallisuudessa usein joustavuutta, 

jatkuvuutta ja keskinäistä luottamusta tavoittelevaksi epämuodolliseksi 

yhteistyöksi, joka pyrkii väistämään hierarkkisen organisaation jäykkyyttä (Bruun 

2002). Lisäksi verkostoissa jäsenyyttä ei ole aina määritelty. Näistä esimerkkeinä 

voidaan mainita tutkimusaineiston HOJKS- kokoukset (henkilökohtaisen 

oppimissuunnitelman järjestämistä koskevan suunnitelman arvioivat kokoukset), 

joissa yhden pysyvän ryhmän jäsenen kautta tuetaan oppilaan oppimispolkua. 

Tehdyistä päätöksistä yhteiset vastuut määräytyvät työprosessin mukaan. Tehdyn 

suunnitelman täydentäminen ja ylläpito on viime kädessä opettajan vastuulla 

(Ahvenainen ym. 2001). Edellä mainittujen kokoonpanojen ohella asiakkaan 

ympärillä voi toimia myös asiakastiimejä, jotka toimivat vain tietyn prosessin 

ajan. Yksi asiakastiimin malli on kokonaisjärjestelyjen vastuuhenkilölle palveluja 

tuottava tiimi (Övretveit 1995). 

Tutkittaessa oppilashuoltoryhmien jaetun ymmärryksen muodostumista ja 

päätöksentekoprosesseja on tärkeä huomioida myös pienryhmätyöskentelystä 

olemassa oleva tutkimustieto. Tutkimusten avulla on voitu esimerkiksi todistaa, 

että ryhmien kokoonpano vaikuttaa jaetun ymmärryksen syntymiseen (ks. 

Rentsch & Klimoski 2001, Rentch & Hall 1994). Mitä enemmän ryhmän jäsenet 

muistuttavat toisiaan ja mitä enemmän vuorovaikutusta ja kokemusta 
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ryhmätyöskentelystä jäsenillä on, sitä paremman yhteisymmärryksen ja koheesion 

ryhmä voi työskentelyllään saavuttaa (Paulus & Nagar 1987, Arrow ym. 2000). 

Ryhmät, joiden kognitiivinen konsensus on tiiviimpi, ottavat osaa asioihin sekä 

tulkitsevat ja keskustelevat asioista enemmän samalla tavalla. Tämä on 

haasteellisinta ryhmissä, jotka on muodostettu monen eri alan asiantuntijoista 

(Wilson ym. 2007). Tutkimusten (Mohammed & Dumville 2001, Levine & 

Moreland 1998, Moreland ym. 1996) avulla onkin voitu todistaa, että tällaisissa 

ryhmissä keskustelu on usein formaalia ja väärinkäsityksien esiintyminen on 

todennäköisempää. Suuret eroavaisuudet yhteisymmärryksessä vaikuttavat 

puolestaan negatiivisesti ryhmän suoritukseen ja päätöksentekoon. Toisaalta 

tällaiset ryhmät voivat olla joustavia ja innovatiivisia, mikä vaikuttaa positiivisesti 

myös ryhmän suoritukseen. Tämä kuitenkin edellyttää ryhmältä tiimityöskentelyn 

harjoittelua. (Arrow ym. 2000, Greeno 2006.)  

Yhteistyön olemassaolosta huolimatta kokonaisnäkemyksen muodostaminen 

epäonnistuu todennäköisimmin ryhmän pysyttäytyessä vain tutuissa ja helpoissa 

käytännön menettelyissä sekä käytettäessä vain omassa ryhmässä olemassa olevaa 

asiantuntijatietoa (Wilson ym. 2007). Oppilashuoltoryhmät tulisikin koota aina 

asiakkaan tarpeista lähtien. Tällöin toiminnan suunnitteluun osallistuisivat 

asiakkaan kasvatukseen ja opetukseen liittyvien henkilöiden lisäksi asiantuntijat, 

jotka voivat erityisosaamisellaan edistää asiakkaalle sopivien ratkaisumallien 

rakentamista, toteuttamista ja seurantaa. Lisäksi tiimissä tulisi olla riittävästi 

kokemuksellista tietoa (vrt. Galanes & Brilhart 1991, Isoherranen 2012).  

Tehokkaasti toimivien ryhmien yhtenä perustan osana on, että ryhmällä ja sen 

jäsenillä on selkeä käsitys työskentelyn tavoitteista. Lisäksi tavoitteiden avulla 

uskotaan päästävän tärkeisiin lopputuloksiin. Kun tavoite on selkeä, ryhmän 

jäsenet lähestyvät ongelmia objektiivisesti. (LaFasto & Larson 2001.) Ryhmän on 

myös pystyttävä täyttämään ryhmän jäsenten tarpeet ja ylläpitämään 

yhtenäisyytensä työskentelyn aikana, sillä ne vaikuttavat ryhmän kiinteyteen ja 

yhteisen työskentelyn tehokkuuteen (Arrow ym. 2000, Brown 1999, Moreland 

2006). Keskeisiä ryhmätyöskentelyn onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat 

myös ryhmän jäsenten mahdollisuudet vaikuttaa ryhmän kokoonpanoon sekä 

ryhmälle asetettavien tavoitteiden ja toimintatapojen muodostamiseen (Manka 

2006).  

Yleinen väärinkäsitys on, että ryhmä tai tiimi toimii alusta alkaen 

mallikkaasti ja tehokkaasti. Molemmat käyvät kuitenkin läpi vaiheittain etenevää 

kehityskaarta (Arrow ym. 2000). Aluksi ryhmän tai tiimin suoritukset ovat 

heikompia, koska jäsenten väliset suhteet ovat epäselvät ja tilanne voi 
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lamaannuttaa ryhmän toimintaa. Suuntaakaan ei välttämättä ole heti alussa 

sisäistetty. Puhutaan näennäistiimin vaiheesta. Potentiaalisen tiimin 

tuntomerkkejä ovat kuohunta, keskinäinen kilpailu ja johtajuuteen liittyvät 

epäselvyydet. Toisaalta tiimin rakenne ja toiminnan suunta ovat tässä vaiheessa 

selvillä. Todellisen tiimin kehitysvaiheessa ryhmän tai tiimin jäsenet uskaltavat 

antaa palautetta ja yhteisissä keskusteluissa vallitsee avoimuus. Lisäksi jäsenet 

ovat määritelleet yhteiset pelisäännöt. Tämän lisäksi tiimi tarkkailee ja arvioi 

toimintaansa yhteisesti sovittujen arviointimenetelmien avulla. (Manka 2006, 

Arrow ym. 2000.) 

Perinteiset ryhmän ongelmanratkaisuun keskittyneet tutkimukset (Engeström 

ym. 1995, Tindale ym. 2003, Higgins 1994) ovat myös osoittaneet, että ei-

strukturoitu vuorovaikutus ryhmässä johtaa usein siihen, ettei ryhmän sisällä osata 

hyödyntää tilanteeseen sopivaa asiantuntijuutta. Ryhmän jäsenten voimavarojen 

koordinoinnin onkin voitu todistaa olevan avain tehokkaaseen 

ryhmätyöskentelyyn sekä jaetun ymmärryksen muodostumiseen ryhmässä. 

Koordinoinnin onnistumiseksi tarvitaan kuitenkin johtajuutta sekä ryhmän sisältä 

löytyvää metatietoa. Ryhmän jäsenillä täytyy näin ollen olla ymmärrys siitä, kuka 

tietää mitäkin ja millaisia taitoja ryhmän jäsenillä on (Tindale ym. 2003, Rentsch 

& Hall 1994).  

Tutkimusten (Mohammed & Dumville 2001, Entin & Serfaty 1999, 

DeChurch & Mesmer-Magnus 2010, Dillenbourg & Traum 2006, Patterson 1996) 

mukaan myös jaetulla ymmärryksellä on merkitystä ryhmän suoritukseen. Se 

nähdään jopa teoreettisena perustana yritettäessä ymmärtää, kuinka ryhmä pystyy 

mukauttamaan toimintamallejaan muuttuvissa tehtävänkuvissa, tekemään hyviä 

päätöksiä ja ylläpitämään koordinoitua toimintaa. Esimerkiksi Entin ja Serfatyn 

(1999) tutkimuksen mukaan ryhmien harjoitellessa ryhmätyöskentelyä, jonka 

tavoitteena on rakentaa jaettu ymmärrys tilanteesta, tehtäväympäristöstä ja 

vuorovaikutuksesta, ryhmän kyky toimia tehokkaasti paineen alla lisääntyy. 

Tulosta tukee myös Wilsonin ja kollegoiden (2007) tutkimus, jonka mukaan 

jaetun ymmärryksen ”hajoaminen” johtaa helposti virheisiin stressitilanteissa.  
4.1.1 Ryhmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä  

Tarkasteltaessa ryhmätyöskentelyä on tärkeää ymmärtää niitä tekijöitä, jotka 

vaikuttavat työskentelyn muotoutumiseen. Yksilön toimintaa ryhmässä ohjaavat 

esimerkiksi ryhmän jäsenten taidot, tiedot, persoonallisuus, roolit ja statukset. 

Ryhmän toimintaan vaikuttavat puolestaan ryhmän koko, ryhmän rakenne, 
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ryhmää ohjaavat normit ja ryhmän yhtenäisyys (de Dreu & Weingart 2003, 

Galanes ym. 2004, Nijstad 2009). Lisäksi ryhmän ulkopuoliset tekijät, kuten 

ratkaistavan ongelman luonne ja työtehtävien kuormittavuus, vaikuttavat siihen, 

miten ryhmä suoriutuu sille annetusta tehtävästä (Drisskell & Salas 1992, Webb 

2013). Tässä tutkimuksessa ryhmätyöskentelyyn vaikuttavista tekijöistä 

keskitytään tiimin jäsenten rooleihin, tiimin koheesioon sekä tiimin jäseniin ja 

ryhmään vaikuttaviin kulttuureihin.  

Vuorovaikutukseen osallistuviin henkilöihin kohdistuu erilaisia odotuksia 

auktoriteetin, luotettavuuden ja osaamisen suhteen. Odotukset ovat sekä 

henkilöiden itsensä että muiden ryhmän jäsenten asettamia. Ryhmän jäseniin 

kohdistuvien odotusten kautta vaikutetaan siihen, miten heidän oletetaan 

käyttäytyvän vuorovaikutuksen aikana: tekevän aloitteita, ehdotuksia ja tulkintoja 

tai kyseenalaistavan kuulemaansa. Roolit määritelläänkin usein juuri asemaan 

kohdistuvina odotuksina (Greeno 2006, Keyton 2000). Roolit voidaan jakaa myös 

virallisiin ja epävirallisiin rooleihin, joista ensimmäiset muodostuvat 

asiantuntijuuden ja mahdollisen ryhmän antaman roolin kautta. Epäviralliset 

roolit muodostuvat persoonallisuuden piirteistä, käyttäytymisestä ja tavoista 

ryhmässä (Moreland 2006). Ryhmän yhteistyö toimii hyvin silloin, kun roolit ovat 

riittävän selkeät ja yhteensopivat (Isoherranen 2012, Levine & Moreland 1998). 

Tämä korostuu erityisesti moniammatillisissa ryhmissä. Yhteinen roolien 

täsmentäminen nopeuttaa muutosta ja lisää ryhmän toiminnan tehokkuutta ja sen 

jäsenten hyvinvointia.  

Rooleilla voidaan nähdä olevan kolme perustehtävää. Ensimmäiseksi roolien 

avulla mahdollistuu ryhmän jäsenten välinen työnjako, joka auttaa tehtävistä 

suoriutumista. Toiseksi roolien nähdään edistävän ryhmän toiminnan 

ennustettavuutta ja ryhmässä vallitsevaa järjestystä. Edellä mainittu ilmiö 

perustuu siihen, että jäsenet tuntevat toistensa roolit ja pystyvät näin myös 

ennustamaan jäsenten käyttäytymistä. (Brown 1999, Forsyth 2009.) Viimeiseksi 

vakiintuneet roolit tuottavat identiteetin tunteen ryhmän jäsenille, koska ne 

määrittävät osittain yksilöiden aseman ryhmässä (Pennington & Hastie 1992).  

Tarkasteltaessa ryhmätyöskentelyä täytyy ottaa huomioon myös ryhmän 

jäsenten yhteenkuuluvuus eli ryhmän koheesio. Koheesiolla voidaan viitata 

ryhmän jäsenten toisiinsa tuntemaan vedon määrään, jaettuun ymmärrykseen 

ryhmän tavoitteista sekä yksittäisten ryhmän jäsenten kykyyn vaikuttaa yhteisten 

tavoitteiden saavuttamiseen (Arrow ym. 2000, Nijstad 2009). Myönteiset 

sosiaaliset suhteet ja keskinäinen luottamus lisäävät ryhmän kiinteyttä. Vahvan 

koheesion muodostumisen kautta ryhmä pystyy suoriutumaan sille asetetuista 
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tehtävistä, mikä puolestaan vahvistaa ryhmän koheesiota. Toisin sanoen 

koheesiota voidaan pitää syynä tai seurauksena (Wilson ym. 2007, Kreijns ym. 

2003).  

Asiantuntijoiden tehdessä yhteistyötä ryhmässä sen toteutumiseen vaikuttaa 

myös työryhmän kulttuuri. Se pitää sisällään ryhmälle tyypilliset arvot, normit, 

koheesion, roolit, statushierarkian ja vuorovaikutusmallit (Nijstad 2009, Levine & 

Moreland 1991, Moreland ym. 1996). Yhdessä ne vaikuttavat ryhmän 

työskentelyilmapiiriin, joka ideaalissa tilanteessa on ryhmän toimintaa tukeva ja 

kannustava. Jokaista ryhmän jäsentä arvostetaan ja mielipiteitä voidaan ilmaista 

avoimesti ja turvallisesti (Edmondson 1999). Lisäksi statuseroja minimoidaan. 

Defensiivisessä ilmapiirissä työskentelevät ryhmän jäsenet eivät välitä toistensa 

tunteista ja haluavat pitää jäsenten väliset statuserot mahdollisimman suurina 

(Isoherranen 2008, Harel ym. 2011, Paulus & Nagar 1987). 

Samassa koulussa toimivat ryhmät voivat olla hyvinkin erilaisia 

kulttuureiltaan, joita kuvataan usein myös eräänlaisina 

ryhmien ”persoonallisuuksina”. Se näkyy esimerkiksi ryhmän rutiineissa, 

kielessä, symboleissa ja tarinoissa (Isoherranen 2008). Erilaisuutta ei tule pitää 

kuitenkaan esteenä, vaan mahdollisuutena muodostaa jaettu ymmärrys 

käsiteltävistä asioista ja tehdä päätöksiä.  

4.1.2 Päätöksenteko ryhmässä 

Tietoisuus ryhmien merkittävyydestä tiedon rakentamisen lähteenä on kasvanut 

viime vuosina. Ryhmien ajatellaan olevan yksilöitä tehokkaampia 

ongelmanratkaisijoita erityisesti sen vuoksi, että niissä pystytään hyödyntämään 

eri alojen asiantuntijoiden osaamista yhtäaikaisesti. Kuitenkin pystyäkseen 

selvittämään ongelmia onnistuneesti ryhmien täytyy onnistua yhdistämään eri 

näkökulmat ja luomaan jaettu näkemys käsiteltävästä ongelmasta (de Dreu ym. 

2008, van den Bossche ym. 2006). Pienryhmän päätöksentekoprosessissa tämä 

tarkoittaa ryhmän jäsenten pyrkimystä yhtenäistää käytettävissä oleva tietomassa 

tietoperustaksi, mikä auttaa saavuttamaan jaetun ymmärryksen kyseessä olevista 

asioista (Wittenbaum & Stasser 1996). On kuitenkin huomioitava, että jaetun 

ymmärryksen saavuttaminen ei tarkoita oikean ratkaisun löytämistä, samoin kuin 

sen saavuttaminen ei johda aina ryhmässä esiintyvien ennakkoluulojen ja 

väärinkäsitysten korjaamiseen (Randolph-Seng ym. 2010). Lisäksi ryhmät 

poikkeavat toisistaan informaation ja niiden potentiaalisten ideoiden osalta, mikä 
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vaikuttaa niiden kykyyn muodostaa jaettu ymmärrys ja suoriutua tehtävästä (Salas 

ym. 2004).  

Yksi tapa selittää päätöksentekoprosessia on nähdä se motivoidun 

informaatioprosessin lopputuloksena (de Dreu ym. 2008). Päätöksenteon 

perustana ryhmässä on näin ollen aina tiedon prosessointivaihe, johon vaikuttavat 

niin yksilö- kuin ryhmätason prosessit. Tämän vuoksi tutkittaessa tiedon luomisen 

prosessia ryhmätyöskentelyssä täytyy ottaa huomioon molempiin näkökulmiin 

liittyvä tietotausta. Keskeinen erottava tekijä ryhmän ja yksilön välisessä 

päätöksentekoprosessissa on se, millä tasolla ryhmän jäsenten mieltymykset ja 

kognitiot ovat jaettuja ryhmän vuorovaikutuksen alussa. (Salas ym. 2004.) Toisin 

sanoen jaetun ymmärryksen taso vaikuttaa siihen, millainen lopputulos 

vuorovaikutuksen kautta muodostuu (Kameda ym. 2003).  

Päätöksentekoprosessissa jaettua ymmärrystä voidaan tarkastella kolmesta eri 

näkökulmasta: preferenssin, tiedon sekä tehtävän kuvauksesta käsin (Kameda ym. 

2003). Näistä ensimmäisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa ryhmä ei pääse 

yksimielisyyteen siitä, mikä esitetyistä ratkaisumalleista on sopivin. Kenelläkään 

ryhmän jäsenistä ei ole todistettavissa olevaa ratkaisua ongelmaan. Tällaisessa 

tilanteessa ryhmä päätyy valitsemaan usein ratkaisumallin, jota enemmistö 

ryhmän jäsenistä kannattaa (Tindale & Kameda 2000, Hastie & Kameda 2005, 

Blamey ym. 2000). Täytyy kuitenkin huomauttaa, että tutkimusten (Tindale & 

Kameda 2000, Hastie & Kameda 2005) avulla on voitu osoittaa tämän olevan 

vähiten ennakkoluuloja sisältävä tapa tehdä ryhmäpäätös. Samalla kyseisen 

toimintamallin avulla on mahdollisuus muuttaa yksilöiden ajattelua 

ratkaisumalleista (Hastie & Kameda 2005).  

Toista näkökulmaa, tiedon preferenssiä, voidaan kuvata oppilashuoltoryhmän 

tilanteella, jossa asiakkaan ongelmat ovat kerääntyneet pidemmältä ajanjaksolta, 

minkä johdosta informaatiota on myös paljon. Tämä johtaa helposti ryhmän 

epäonnistumiseen tiedon yhteen liittämisessä. Käytössä oleva aika käytetään 

lähinnä jaetun tiedon käsittelyyn, jolloin ryhmän jäsenille muodostuu jaettu 

ymmärrys vuorovaikutuksen kautta saadusta tiedosta. Koska 

oppilashuoltoryhmillä on yleensä rajatusti aikaa asiakkaan ongelmien käsittelyyn, 

kyseinen ryhmätyöskentelymalli johtaa tiimin hyvin usein valitsemaan 

heikkotasoisen ratkaisumallin. Toisin sanoen valitaan vaihtoehto, jota jaettu tieto 

pitää parempana. (Larson ym. 1994, Barron 2003.)  

Kolmas näkökulma, josta päätöksentekoprosessia voidaan tarkastella, on 

tehtävän kuvauksen tietoisuus. Tällä tarkoitetaan mitä tahansa tilannetta, jolla on 

vaikutus ryhmän jäsenten jakamiin sisältöihin, normeihin, perspektiiviin tai 
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kognitiiviseen prosessiin (Tindale ym. 1993). Ryhmän jäsenten jakaessa 

ymmärryksensä tehtävän sisällöstä on yleistä, että he omaksuvat kaikki 

samansuuntaiset käsitykset. Tämä puolestaan ohjaa sitä, mitä asioita tuodaan 

esille ja mitä jaettuja asioita pidetään oleellisena päätöksenteon kannalta. Vaikka 

päätöksentekoprosessia voidaan selittää eri tietoisuuksien painotuksilla ryhmän 

käymissä keskusteluissa, kyseisessä tarkastelussa on otettava huomioon, että 

tietoisuuksien taso vaihtelee aina tiimin jäsenten välillä (Hastie & Kameda 2005, 

Greitemeyer & Schultz-Hardt 2003, Cannon-Bowers ym. 1993). 

Ryhmien päätöksentekoa tutkittaessa on havaittu myös erilaisten 

sosiaalipsykologisten ilmiöiden vaikuttavan ryhmän jäsenten tiedon ja osaamisen 

hyödyntämiseen. Puhutaan normaalistumisesta, polarisaatiosta, ryhmäajattelusta, 

sosiaalisesta laiskottelusta ja vapaamatkustamisesta ryhmässä (Nijstad 2009, Frey 

ym. 2000, Keyton 2000, Higgins 1994). Yleisin näistä ilmiöistä on 

normaalistuminen, jossa ryhmä päätyy jäsentensä mielipiteiden keskiarvon 

mukaiseen johtopäätökseen. Polarisaatio on tyypillinen ilmiö riskinottoa 

suosivissa ryhmissä ja henkilökohtaisesti tunnetasolla tärkeiden asioiden 

käsittelyssä. Tätä ilmiötä edustavat ryhmät tekevät päätöksiä, jotka suosivat 

äärivaihtoehtoja. Käytännössä tämä näkyy siten, että ryhmä on joko ylivarovainen 

päätöksessään tai jättää riskit huomioimatta. Riskejä suosivissa 

päätöksentekoprosesseissa ryhmät suosivat enemmän enemmistön mielipiteitä 

seuraavia argumentteja kuin useita eri vaihtoehtoja. Varovaisesti etenevissä 

päätöksentekoprosesseissa puolestaan ryhmä suosii useita eri vaihtoehtoja 

mieluummin kuin valtaosan suosimaa vaihtoehtoa. Kyseistä ilmiöitä esiintyy 

todellisissa ryhmissä lähinnä silloin, kun ryhmällä ei ole vielä omia normeja 

asioiden käsittelylle ja päätöksenteolle (Nijstad 2009, Hinsz ym. 1997).  

Ryhmäajattelupäätöksiä tehdään yleensä varsinkin kiinteissä ryhmissä, joiden 

jäsenet eivät kriittisesti tarkastele ja analysoi vaihtoehtoja (de Dreu ym. 2008). 

Tämä johtaa usein kuitenkin siihen, että ryhmän oman voiman ja osaamisen tunne 

ylimitoitetaan. Ryhmä ei kyseenalaista sitä, mitä tehdään ja miksi. Ryhmän 

jäsenet kokevat myös painetta konsensuksen eli yksimielisyyden saavuttamiseen. 

Tällaisille ryhmille onkin tyypillistä, että sen jäsenet tuovat esille vain ryhmän 

valitsemia vaihtoehtoja puolustavia kantoja (Janis 1982). Tällaisissa ryhmissä 

vallitsevan korkean sosiaalisen motivaation vuoksi ryhmän jäsenet keskittyvät 

säilyttämään ryhmässä vallitsevan harmonian ja konsensuksen parhaimman 

ratkaisumallin löytämisen sijasta. Ryhmäajattelua esiintyy eniten ryhmissä, joissa 

on hyvin korkea koheesio ja tarve nopeaan päätöksentekoon (de Dreu ym. 2008).  
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Esimerkkejä tehokasta päätöksentekoa häiritsevistä ryhmäilmiöistä ovat 

vapaamatkustaminen ja sosiaalinen laiskottelu. Kun ryhmä koostuu usean eri 

sektorin edustajista, yhden jäsenen osallistumattomuutta on vaikeampi havaita. 

Tämä voi helposti johtaa siihen, että yksilö vähentää omaa panostaan. Sosiaalinen 

laiskottelu onkin yleisempää ryhmissä, joissa vuorovaikutustilanne on heikosti 

johdettu ja koordinoitu. Vapaamatkustaja poikkeaa sosiaalisesta laiskottelusta 

siten, että hän ei anna omaa panostaan ryhmän yhteiseen ponnisteluun vaan 

käyttää yhteisen ajan muiden töiden tekemiseen. (Kameda ym. 2003, Nijstad 

2009, Webb 2013.) 

Päätöksenteon kuvaaminen ja määrittely ovat haasteellisia tutkijoille, sillä 

päätökset tehdään vuorovaikutustilanteissa, usein intuitiivisesti ja nopeasti 

(Katajamäki 2010). Lisäksi tehdyn päätöksen perustelu ei ole aina helppoa (Eraut 

1994). Pohjoisamerikkalaisten teorioiden mukaan jokaista kognitiivista 

tapahtumaa tulee tarkastella aina erityislaatuisten olosuhteiden tuloksena. Vain 

ymmärtämällä olosuhteet ja osallistujien tulkinnat tilanteesta voi muodostaa 

validin tulkinnan kognitiivisesta toiminnasta (Brown ym. 1989, Resnick 1990). 

Jaettu päätöksen tekeminen on prosessi. Siinä ryhmä saavuttaa tasapainon, jossa 

ryhmän jäsenet jakavat saman tilan. Siihen, kuinka nopeasti ryhmä saavuttaa 

jaetun ymmärryksen tilanteesta, vaikuttavat yksilöiden tulkintamallit ja ennakko-

oletukset käsiteltävästä tapauksesta (Keyton 2000). Jaetun ymmärryksen 

muodostumiseen vaikuttaa aina se, onko kaikilla ryhmän jäsenillä tiedossa kaikki 

tilanteeseen liittyvä informaatio vai ainoastaan osia siitä. Lisäksi 

päätöksentekoprosessin rakentumiseen vaikuttaa ryhmän jäsenten välillä 

tapahtuva vuorovaikutus, johon puolestaan vaikuttaa ryhmän jäsenten 

osallistuminen (Hudson & Bruckman 2004).  

Tutkittaessa moniammatillisissa oppilashuoltoryhmissä muodostettavaa 

jaettua ymmärrystä asiakkaan ongelmista ja ratkaisumalleista sekä 

vuorovaikutuksessa ilmenevää päätöksentekoprosessia voidaan kysyä, kuinka 

laajasti ymmärrys on oikeasti jaettu ryhmän jäsenten kesken. Käytännössä 

ryhmän jäsenillä ei ole aina samanlaista jaettua käsitystä erilaisista näkökulmista. 

Tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä onnistuneen päätöksenteon kannalta, sillä 

päätöksenteko ei aina vaadi täydellistä tulkintojen lähentymistä eli jaettua 

ymmärrystä asiakkaasta (Hastie & Pennington 1993, Worchel 1996). Ryhmän 

jäsenet yksinkertaisesti vaihtavat näkemyksensä muita argumentteja tukevaksi. 

Stasser (1992) jopa ehdottaa, että ryhmän jäsenet tuovat esille keskustelussa jo 

jaettuja näkökulmia kuin täysin uniikkeja todellista ajatusmaailmaa edustavia. 

Siihen, millaiseen ratkaisuun ryhmässä päädytään, vaikuttavat näkemykset, jotka 
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ovat nousseet useimmin esille ryhmän jäsenten välisessä keskustelussa. Mitä 

useammin aihe nousee esille keskustelussa, sitä enemmän sillä on 

mahdollisuuksia vaikuttaa tiimin jäsenten mielipiteisiin ja muokata keskustelussa 

muodostuvaa jaettua ymmärrystä ongelmista, tarvittavista ratkaisumalleista tai 

ryhmän tehtävänkuvasta (Wittenbaum & Stasser 1996).  

Näkemystä tukee myös viimeisten kymmenen vuoden ajalla toteutetuista 

ryhmien vuorovaikutustutkimuksista tehty yhteenveto (Valkonen & Laapotti 

2011), jonka mukaan ryhmän jäsenet keskustelevat lähinnä yhteisesti jaetusta 

tiedosta. Näin ollen yksilöllistä tietoa ei juuri nouse keskusteluissa esille, vaan 

ryhmät käsittelevät keskustelussa vain osaa tietopotentiaalistaan. Tästä 

seurauksena voi olla tilanteeseen huonosti sopivien ratkaisumallien valinta ja 

heikkoihin ratkaisuihin päätyminen, kun taas toisistaan poikkeavien argumenttien 

jakaminen ryhmässä lisää ryhmän mahdollisuutta löytää toimiva ratkaisu 

ongelmaan (Clark & Chinn 2013, Clark & Sampson 2007, Levine & Moreland 

1991, Chiu & Khoo 2003).  

Yhteenvetona voidaan todeta, että jokaisella ryhmällä on oma tyypillinen 

tapansa kerätä ja käsitellä tietoa. Jotkut asiat nousevat useita kertoja esille 

keskustelun aikana, kun taas osa informaatiosta tulee mainituksi vain kerran. Ei 

osata tarkalleen sanoa, millä tekniikalla ryhmä valitsee tai hylkää tiettyjä 

tiedonpalasia (Isoherranen 2012). Tehokkaan ja korkeatasoisen 

päätöksentekoprosessin perusoletus on kuitenkin se, että ryhmissä yritetään 

systemaattisesti ja toistuvasti etsiä ryhmän jäsenten käytössä olevaa eksplisiittistä 

tietoa (Wittenbaum & Stasser 1996). Tätä ei pidä kuitenkaan sekoittaa 

kokouksessa useasti toistuvaan tiedonjakovaiheeseen, vaan kyse on enemmän 

tiedon jaon koordinoimisesta.  

4.2 Vuorovaikutuksen ja dialogin merkitys jaetun ymmärryksen 

muodostumisessa  

Jaetun ymmärryksen muodostumisen prosessissa vuorovaikutus on tekijä, joka 

määrää ryhmissä tapahtuvista päätöksistä ja ongelmanratkaisuista (Resnick 1991). 

Tässä tutkimuksessa vuorovaikutuksella tarkoitetaan kahden tai useamman 

henkilön välistä yhteistoiminnallista vaikutussuhdetta, jossa puhuja ja kuuntelija 

vaikuttavat toisiinsa tuottamalla ja tulkitsemalla merkkejä samanaikaisesti. 

Vuorovaikutus sisältää aina ennalta arvaamattomia ja suunnittelemattomia 

merkityksiä, jotka syntyvät ryhmän jäsenten argumentoidessa, neuvotellessa ja 

vertaillessa kuultuja selityksiä omiin ja aikaisemmin kuulemiinsa käsityksiin 
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(Schegloff 1991, Chi 2000, Häkkinen & Arvaja 1999, Perret-Clermont ym. 1991, 

Webb 2013). Lisäksi vuorovaikutus on aina kontekstisidonnaista (Schegloff 

1991). Ryhmän jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa tilanteet vaihtuvat nopeasti 

eikä aina ole aikaa oman ja toisen ymmärtämisen reflektion muodostumiselle.  

Isoherrasen (2008: 25) mukaan dialogi on yksi niistä välineistä, joiden avulla 

rakennetaan yhteisesti jaettua ymmärrystä moniammatillisessa keskustelussa. 

Dialogi voidaan nähdä vuoropuheluna, jossa ihmiset ajattelevat yhdessä. Yksilö ei 

pidä omaa kantaansa lopullisena vaan askeleena kohti lopputulosta. 

Vuoropuhelussa yksilö hellittää otteensa vakaasta käsityksestään ja kuuntelee 

mahdollisuuksia, jotka syntyvät suhteesta muihin. (Bard ym. 2007.) Dialogin 

tarkoituksena on herättää oivalluksia, joiden pohjalta tietoja ja etenkin ihmisten 

ennakkokäsityksiä voi järjestää uudella tavalla (Isaacs 2001, Bard ym. 2007). 

Dialogin lopputulos onkin odottamaton siinä mielessä, että se paljastaa ennestään 

tiedostamattomia ennakkokäsityksiä (Isaacs 2001). Tämä puolestaan tuo dialogiin 

mukaan sen yllätyksellisyyden.  

Dialogi syntyy kysymyksistä ja vastauksista. Kysymykset tekevät asioista 

määrittelemättömiä ja avaavat uusia merkityksiä ymmärtämisen kohteelle (Chinn 

& Clark 2013, Chi 2000, Burbules 1993). Toisaalta kysymys rajaa ja suuntaa 

ymmärtämisen kohdetta, koska sen lähtökohdat ovat kysyjän esiymmärryksessä 

(Gadamer 1979). Parempaa ymmärtämistä tavoittelevan onkin pyrittävä 

kysymään aitoja ja ennakkoluulottomia kysymyksiä, joissa oma ennakkoluulo ei 

projisoidu sellaisenaan kysymystä seuraavaan vastaukseen. Ryhmän jäsenten 

välisessä dialogissa kuulijat pyrkivät muodostamaan merkityksen kuulemalleen, 

joka ilmaistaan vastauksessa. Vastauksen alkaessa puhujasta tulee aktiivinen 

vastaaja, joka omalla vastauksellaan vaikuttaa muiden ryhmän jäsenten 

merkitysten muodostumiseen (Schegloff 1991, Bard ym. 2007, Barron 2000). 

Dialogissa tämä ketju on loputon, koska uusia merkityksiä syntyy koko ajan 

(Seikkula & Arnkil 2009: 94). Dialogissa on näin ollen kyse moniulotteisesta ja 

kompleksisesta hermeneuttisesta kehästä, jossa merkitykset ja vastavuoroinen 

ymmärrys syntyvät kahden tai useamman henkilön välillä sanojen ja merkkien 

toimiessa merkitysten välittäjinä. 

Myös keskustelussa on kyse ryhmän jäsenten yhteisestä pyrkimyksestä 

merkityksen jakamiseen. Keskustelun erottaa dialogista kuitenkin sen pyrkimys 

päätöksentekooon (Isaacs 2001). Keskusteluun osallistuvat yrittävätkin päästä 

yhteisymmärrykseen käsiteltävistä asioista ja saada ne pois päiväjärjestyksestä. 

Keskusteluun osallistuminen edellyttääkin tiimin jäseniltä aktiivista puhujan ja 
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kuuntelijan roolin ottamista ainakin jossain keskustelun vaiheessa (Kraut & 

Higgins 1984, Hudson & Bruckman 2004).  

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena ovat oppilashuoltoryhmän 

keskustelut, joiden tavoitteena on saavuttaa jaettu ymmärrys asiakkaasta ja hänen 

ongelmistaan sekä tehdä päätös tilanteeseen sopivista ratkaisumalleista. 

Keskustelujen ajatellaan muodostuvan ryhmän jäsenten välisistä dialogeista, jotka 

esiintyvät vuorovaikutustilanteessa. Useiden henkilöiden osallistuessa 

vuorovaikutukseen seurauksena on myös useammansuuntaisia interaktioita. 

Ryhmässä monenkeskiset, vastavuoroiset ja dialogiset suhteet 

moninkertaistuvatkin verrattuna kahden henkilön väliseen vuorovaikutukseen 

(Graig 1999).  

Oppilashuoltoryhmien keskustelujen lähtökohtana nähdään keskustelijoiden 

yhteisen tarkkaavaisuuden suuntaaminen dialogin avulla (Clark & Schaefer 

1989). Symbolien avulla keskustelijat luovat yhteistä ”mielen maisemaa” eli 

näkemyksiä tai etsivät jotain yksityiskohtaa tarkkailtavaksi. Keskustelu on siis 

yhteistoiminnallista tarkkaavaisuuden suuntaamista, jossa dialogin avulla 

yritetään virittää ja ylläpitää yhteistä näkemystä (vrt. Myllyniemi 1990). Yhteisen 

näkemyksen kehittely jatkuu vain sillä edellytyksellä, että näkemystä muutetaan 

jossain määrin koko ajan. Tämän prosessin tavoitteena on saavuttaa osallistujien 

kesken jaettu ymmärrys.  

Ryhmän jäsenten välisissä keskusteluissa puhumistilanne muodostuu osaksi 

puhujan sisäistä rakennetta. Ilmaistessaan itseään puhumalla oppilashuoltoryhmän 

jäsenet rakentavat lausumansa oman mielentilansa ja ruumiin tilansa mukaisesti. 

Fyysiseen ja henkiseen mielentilaan vaikuttavat puolestaan ympäristötekijät ja 

esimerkiksi keskustelukumppaneiden määrä. Lukemattomat yksityiskohdat 

tulevat osaksi puhujan sisäistä rakennetta, joka muuttuu välittömästi saadun 

vastauksen vaikutuksesta. (Bahktin 1986.) Puhujan viesti rakentuukin osana 

kuulijan ja puhujan välistä vuorovaikutusta, joka reflektoi myös puhujan erilaisia 

rooleja (Vapaavuori 2001, Bluemink 2011, Seikkula & Arnkil 2009). Tällä 

tarkoitetaan esimerkiksi opettajan olemista läsnä opettamisen ammattilaisena 

mutta myös isänä tai äitinä tai jonkun rakkaan menettäneenä, jos keskustellaan 

surusta tai kuolemasta. Eri roolit tulevat esille kokouksessa esiintyvän teeman 

mukaan. Näin ollen vuorovaikutukseen osallistuvat asiantuntijat ovat mukana 

sekä ammattihenkilöinä että henkilökohtaisesti kokevina ihmisinä (Vapaavuori 

2001). Tämän oivaltaminen tekee ymmärrettäväksi, kuinka vierasta keskinäisen 

ymmärryksen tavoittelulle on pyrkiä siihen, että jokainen ajattelisi ongelmasta 

samalla tavalla. 
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Ryhmissä esiintyviä keskustelutilanteita voi jäsentää usealla eri tavalla. Yksi 

malli edustaa oppivan organisaation yhteistoiminnallisen vuoropuhelun 

kehittämistä (Senge ym. 1999). Sen mukaan keskustelu voi liikkua monella eri 

tasolla, joita ovat kova kiistely, vaikeneminen, konformistinen keskustelu, taitava 

keskustelu ja dialogi. Kiistelyssä kommentit sisältävät helposti tunnepohjaisia 

vastareaktioita nostavia kommentteja. Omasta näkemyksestä pidetään kiinni. 

Keskustelun ollessa vaikenemisen tasolla siihen osallistuvat henkilöt eivät tuo 

julki kaikkia ajatuksiaan. Heillä on usein omat motiivinsa, miksi eivät halua 

osallistua keskusteluun. Tällaiset henkilöt tuovat kuitenkin kommenttinsa julki 

keskustelun ulkopuolella. Konformistinen keskustelu tarkoittaa pyrkimystä 

harmoniaan siten, ettei eriäviä mielipiteitä esitetä, vaikka ihmiset olisivatkin eri 

mieltä. (Heikkilä & Heikkilä 2001.) Kyseistä keskustelumallia kritisoidaan 

erityisesti siksi, että todellisessa keskustelutilanteessa dialogi ei seuraa logiikan 

sääntöjä (Misgeld & Nicholson 1992, Risser 1997). Sen kulkua on vaikea 

ennakoida tai hallita. Tästä on seurauksena, että ihmiset eivät johda keskustelua 

vaan ovat johdettavina. Tavoiteltava asia vie keskustelua eteenpäin (Gadamer 

1979). 

Moniammatillisen oppilashuoltoryhmän jäsenten välisissä dialogeissa 

asiakasta pyritään tarkastelemaan eri näkökulmista. Haasteena on kuitenkin jaetun 

ymmärryksen rakentaminen siten, että ryhmä käyttää mahdollisimman 

monipuolisesti hyväksi esille tuotuja näkökulmia. Sengen (1994) mukaan 

yhteistoiminnallisen vuorovaikutuksen edellytyksenä onkin uudenlaisen 

sosiaalisen tilan luominen, jossa mielipiteiden erilaisuus nähdään rikkautena sekä 

irrallisena esittäjästään. Keskustelussa ei ole voita tai häviä -asetelmaa, vaan 

yhdessä pyritään löytämään paras ratkaisu. Koska moniäänisessä sosiaalisessa 

tilanteessa luodaan joka kerta ainutlaatuinen dialogi ja kohtaaminen (Bahktin 

1986, Seikkula & Arnkil 2009, Chi 2000), moniammatillisissa 

asiantuntijakeskusteluissa tulisi korostaa myös puhetilanteen rakentamisen 

merkitystä. Miellyttävässä fyysisessä tilassa, jossa paikallaolijat otetaan 

huomioon, pystytään rohkaisemaan verkoston jäseniä omaan aktiivisuuteen, mikä 

muokkaa keskustelutilannetta alusta alkaen. Kenenkään osallistujan yksittäinen 

näkökulma ei saisi korostua päätöksessä, vaan eri asiantuntijoiden esille tuomia 

ajatuksia ja käsityksiä tulisi pohtia rinnakkain. Parhaimmillaan keskustelussa 

syntyy kokonaiskuva eli jaettu ymmärrys käsiteltävästä tehtävästä, jolloin ryhmän 

jäsenillä on käytössään yhteisöllinen tieto yksilöllisen sijasta (Senge 1994, Isaacs 

2001, Vapaavuori 2001, Shotter 1993).  
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Parhaimmillaan taitava keskustelu onkin väittelyä, jossa esitetään, 

perustellaan ja selvennetään erilaisia vastakkaisia kantoja (Keyton 2000). 

Onnistunut keskustelu perustuu suurelta osin onnistuneeseen perustan luomiseen. 

Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikkien keskusteluun osallistuvien täytyy ottaa osaa 

toiminnan koordinointiin, jossa huolehditaan siitä, että kaikki sanottu 

ymmärretään. Perusta on elintärkeä koordinoinnin onnistumiseksi (Clark & 

Brennan 1991). 

4.2.1 Dialogin taustalla vaikuttavat rakenteet  

Tutkittaessa moniammatillisten oppilashuoltoryhmien vuorovaikutuksessa 

syntyneitä dialogeja on otettava huomioon myös niihin vaikuttavat taustatekijät. 

Näitä ovat esimerkiksi puitteet, tottumukset ja olosuhteet, jotka saavat ihmiset 

toimimaan tietyllä tavalla (Isaacs 2001). Niihin kuuluvat tiettyä käyttäytymistä 

edistävät tai estävät tavoitteet, kannustimet, kustannukset ja palaute. 

Moniammatillisiin oppilashuoltoryhmän keskusteluihin vaikuttavatkin 

työyhteisöjen kautta normit ja erilaiset työskentelymallit, käytössä olevat resurssit 

ja keskusteluun varattu aika sekä se, millaiseksi työskentely ryhmässä koetaan. 

Dialogiin osallistuvat henkilöt onnistuvat harvoin kuitenkaan hyödyntämään 

muiden vuorovaikutukseen osallistuvien henkilöiden käsitysten taustalla 

vaikuttavia tekijöitä, eivätkä ryhmän jäsenet yhdessä pohdi toistensa käsitteiden 

muodostukseen vaikuttavia tiedostamattomia taustatekijöitä. Ymmärrettäessä 

yksilöiden keskustelussa toteuttamia prosesseja sekä tiettyyn yksilöön tai 

ryhmään vaikuttavia taustatekijöitä voidaan ennakoida, miten yksilöt tai ryhmät 

toimivat. (Nijstad 2009.)  

Yksi tapa tarkastella lähemmin moniammatilliseen dialogiin vaikuttavia 

taustatekijöitä on rinnastaa oppilashuoltoryhmän toiminta institutionaaliseen 

vuorovaikutustilanteeseen (Peräkylä & Vehviläinen 1999). Tällä tarkoitetaan 

ammattilaisten tai asiakkaan ja ammattilaisten välistä päämääräorientoitunutta 

keskustelua ja toimintaa. Kyseinen vuorovaikutustilanne ilmenee usein 

kokouksissa, joissa pyritään aikaansaamaan päätös käsiteltävästä asiasta. Sille on 

ominaista pidättyväinen päättely- tai järkeilytapa, joka ei ole yleistä ihmisten 

välisessä arjen vuorovaikutuksessa (Drew & Heritage 1992). Institutionaalisessa 

vuorovaikutuksessa asiantuntijoiden väliseen kommunikointiin vaikuttavat 

erilaiset institutionaaliset roolit. Asiantuntijoiden toiminta määräytyy näin ollen 

teorian ja käytännön kautta muodostuneista käsityksistä. Esimerkiksi rehtori voi 

oppilashuoltotapaamisissa korostaa taloudellisuutta ja opetustyön sujuvuutta 
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opettajan ajaessa oppilaan hyvinvointia ja oppimistuloksia. Lisäksi 

institutionaalisessa vuorovaikutuksessa osapuolet suhteuttavat toimintaansa 

erilaisiin rooleihin, jotka voivat muodostua osallistujien ammattiaseman tai 

tilannekohtaisen tehtävän perusteella (Peräkylä & Vehviläinen 1999). 

Tiedostettaessa edellä mainittujen taustatekijöiden merkitys 

vuorovaikutustilanteessa toimintaa on helpompi kehittää ja arvioida.  

Ryhmän jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa ilmeneviä ongelmia voidaan 

lähestyä myös näkökulmasta, jonka mukaan on olemassa useita vuorovaikutuksen 

tasoja. Nämä vaikuttavat kaikkiin osallistujiin samanaikaisesti sekä yhdistyvät ja 

muuttuvat kaiken aikaa (Isaacs 2001). Dialogin kannalta erityisen tärkeitä ovat 

seuraavat: ihmisten käyttämät kolme kieltä ja kolme suodatinta. Kielillä 

tarkoitetaan tunteen, merkityksen ja toiminnan (vallan) kieltä. Käytettävästä 

kielestä riippumatta voidaan erottaa myös kolmenlaisia suodattimia, jotka 

ohjaavat vuorovaikutukseen osallistujien tapaa ajatella, tuntea. Nämä suodattimet 

vaikuttavat siihen, mitä oppilashuoltoryhmän jäsenet suostuvat kuulemaan 

vuorovaikutustilanteessa ja kuinka paljon he jakavat käsityksiään ja tietojaan 

muille. Jos ryhmän jäsenet tiedostavat, millaista suodatinta he itse ja muut jäsenet 

käyttävät, ryhmä voi parantaa kykyään ymmärtää ja viestiä.  
4.3 Keskustelun eteneminen moniammatillisessa ryhmässä 

Keskustelun etenemistä moniammatillisissa tiimeissä voidaan tarkastella Isaacsin 

(2001: 56) mallin avulla. Sen mukaan keskustelu aloitetaan tilanteessa, jossa 

osapuolet puhuvat vuorotellen (ks. kuvio 6). Samalla osallistujat punnitsevat, 

mitkä asiat ovat tärkeitä ja mitkä eivät. Seuraavaksi on valinnan aika. 

Keskusteluun osallistuvat voivat valita, odottavatko kärsivällisesti omaa 

puheenvuoroaan ja suhtautuvat avoimesti muiden esittämiin ajatuksiin vai 

puolustavatko omia ajatuksiaan. Useimmiten ihmiset puolustavat omaa 

mielipidettään, mikä tapahtuu tiedostamatta. Jos osallistujat valitsevat 

kärsivällisyyden, voidaan päästä pohtivaan dialogiin (ks. kuvio 6). Tämä 

tarkoittaa sitä, että ryhmässä mietitään tekojen taustalla vaikuttavia rakenteita eli 

ajatusten ja tekojen syitä (Andersson & Kylänpää 2002). Dialogilla on 

mahdollisuus muuttua luovaksi, mikäli vuorovaikutukseen osallistuvat eivät 

keskity omiin näkemyksiinsä ja mielipiteisiinsä (Isaacs 2001). Puheenvuorojen 

avulla tulisikin kartoittaa keskustelunkumppaneiden ajatuksia sekä tuoda omat 

käsitykset muiden arvioitaviksi. 
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Kuvio 6. Keskustelun eteneminen Isaacsin (2001: 59) mukaan. 

Harkinnan aikana voidaan tehdä myös valinta, joka johtaa kohti väittelyä (ks. 

kuvio 6). Osallistujat käyttävät puolustautumistekniikkaa, joka voi olla joko 

rakentavaa tai hyödytöntä. Rakentavan puolustautumisen tuloksena on taitava 

ongelmanratkaisu, jossa osallistujat pitävät kiinni mielipiteistään mutta ottavat 

huomioon mahdollisuuden olla väärässä. Hyödyttömässä puolustautumisessa on 

kyse valtataistelusta, jossa keskustelun osallistujat pitävät kiinni omista 

näkemyksistään. Puheenvuorot liittyvät ryhmän jäsenten mielipiteiden 

heikkouksien etsimiseen, mikä johtaa puolustautumiseen ja uusien perusteluiden 

esittämiseen. Tuloksena on usein väittely, jossa kokonaisuuden hahmottaminen ja 

uusien näkökulmien löytäminen vaikeutuvat. (Isaacs 2001, Webb 2013.) 

Keskustelun etenemisessä täytyy ottaa huomioon myös ympäristötekijöiden 

vaikutus keskustelun etenemiseen, samoin kuin dialogissa tapahtuviin valintoihin 

voi vaikuttaa myös ryhmän tapa suhtautua erilaisten näkökulmien esille 

tulemiseen (Tindale & Kameda 2000, Larson ym. 1994).  

Keskustelun etenemistä voidaan tarkastella myös jaetun ymmärryksen 

muodostamiseen liittyvän neuvottelun avulla, jossa ryhmän jäsenet tekevät 

aloitteita tai ehdotuksia tehtävälle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ehdotuksia voi seurata tiedon hyväksyminen osaksi yhteistä perustaa, minkä 

seurauksena jaettu ymmärrys vahvistuu (Clark & Sampson 2007, Chinn & Clark 

2013). Ehdotusta voi seurata kuitenkin myös uusi ehdotus, joka johtaa uusien 
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käsitysten luomiseen kyseenalaistamisen tai idean kehittelyn avulla (Clark & 

Schaefer 1989). Siihen, millaiseen lopputulokseen keskustelun avulla päädytään, 

vaikuttavat ryhmän jäsenten jakamat toimintamallit, joiden avulla yksilöt 

muodostavat ehdotuksia ja argumentteja (Greeno 2006).  

Moniammatillisen oppilashuoltoryhmän tapaamisen tavoitteena on ratkaista 

asiakkaan oppimispolulla esiin nousseita ongelmia sekä ennaltaehkäistä isompien 

vaikeuksien syntymistä. Tapaamisten tavoitteena on yleensä päätöksenteko, 

jolloin kyse on moniammatillisesta keskustelusta. Tarkasteltaessa koulukohtaisia 

oppilashuollon toimintasuunnitelmia niissä korostetaan kuitenkin myös 

oppilashuollon merkitystä ratkaisumallien kehittämisessä ennakoiviksi ja 

ennaltaehkäiseviksi. Tämän onnistumiseksi ja takaamiseksi 

oppilashuoltoryhmissä on oltava tilaa myös luovalle dialogille, jossa uusien 

vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien esille tuominen mahdollistuu. Esimerkiksi 

Siparin (2008) väitöstutkimuksen mukaan asiantuntijoiden yhteiset näkemykset 

rakentuivat yhteisen ihmettelyn, toisten vahvistamisen, erilaisten näkemysten, 

ristiriitojen, oppimisen ja oivaltamisen kautta. Käsiteltäessä erityistä tukea tai 

normaalista poikkeavia ratkaisumalleja tarvitsevien lasten ja nuorten asioita tietoa 

ei voi vain välittää eteenpäin, vaan sitä tulisi pohtia myös arvokeskustelun ja 

tilannesidonnaisuuden kautta. Näin ollen dialogin merkitys ja tilanteeseen 

sopivien kysymysten esittämisen taito ovat erityisen tärkeitä moniammatillisen 

oppilashuoltoryhmän keskusteluissa.  

Hyvän keskustelumallin löytäminen omalle tiimille vie aikaa. Keskustelua 

itsessään tulisikin asiantuntijoiden mukaan opetella, sillä asiantuntijat joutuvat 

usein perustelemaan ja tuottamaan merkityksiä kielen käytölleen tullakseen 

ymmärretyksi (Sipari 2008). Lisäksi on otettava huomioon, että asioiden 

uudelleen nimeäminen ja käsitteen käyttö eivät luo uutta toimintatapaa. 

Käsitteiden merkitysten tuottaminen on kuitenkin edellytys käytäntöjen 

muutokselle. Kyse onkin siitä, miten määritellään yhteinen toiminnan kohde ja 

tarkoitus sekä miten yhteinen toiminta järjestetään (Arnkill ym. 2000).  
4.4 Yhteenveto tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää, miten moniammatillisen 

oppilashuoltoryhmän jäsenet muodostavat jaetun ymmärryksen asiakkaan 

ongelmista ja tarvittavista ratkaisumalleista moniammatillisten 

oppilashuoltoryhmien kokouksissa. Moniammatillista yhteistyötä voidaan 

tarkastella työyhteisön sisäisenä toimintamallina, jossa ryhmän jäsenillä on 
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erilaista osaamista ja asiantuntijuutta. Ryhmän jäsenet antavat yhteisissä 

keskusteluissa oman panoksensa yhteiseen käyttöön ja luovat siten toimivia 

ratkaisumalleja asiakkaan hyväksi. Oletuksena on, että asiakkaan ongelmat 

pyritään ratkaisemaan oppilashuoltoryhmän keskustelujen avulla. Toiminnan 

lähtökohtana on yhteisesti jaettu tulkinta toiminnan tavoitteista ja arvoista 

(Aaltonen ym. 1998).  

Moniammatilliset oppilashuoltoryhmät toimivat yhteistyössä siten, että niiden 

jäsenet pyrkivät yhdessä rakentamalla ja neuvottelemalla muodostamaan jaetun 

ymmärryksen ryhmän jäsenten esille tuomista näkemyksistä. Tämän avulla ryhmä 

muodostaa myös perustan asiakkaan tilanteeseen sopivalle ratkaisumallille. 

Ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta voidaankin pitää prosessina, jonka 

kautta jaettu ymmärrys on mahdollista saavuttaa. Jaetun ymmärryksen 

muodostamisen prosessia voidaan kutsua myös tiimin oppimiskäyttäytymiseksi. 

Seuraavassa kuviossa (kuvio 7) on esitelty yhteenveto tutkimuksen 

teoriaviitekehyksestä: 

Kuvio 7. Tutkimuksen teoriaviitekehys. 

Tässä tutkimuksessa teoriaviitekehys muodostuu neljästä näkökulmasta (ks. kuvio 

7). Näistä ensimmäinen liittyy jaetun ymmärryksen rakentumiseen vaikuttaviin 

kognitiivisiin resursseihin. Tämä tarkoittaa sitä, että oppilashuoltoryhmän jäsenet 

eroavat toisistaan opiskelujen kautta saadun asiantuntemuksen ja työskentelyn 

avulla hankitun osaamisen ja taitojen perusteella. Asiantuntijoilla on erilaiset 

taidot osallistua, prosessoida ja hallita määritelmien muodostamista sosiaalisissa 

tilanteissa (Patterson 1996, Murphy ym. 1992). Tässä tutkimuksessa näillä 

resursseilla tarkoitetaan oppilashuoltoryhmän jäsenten osaamista ja taitoja jakaa 

käsitteisiin, suunnitelmiin ja tavoitteisiin liittyviä tietoja. Lisäksi resursseilla 

tarkoitetaan ryhmän jäsenten kykyä osallistua kuullun informaation 

Sosiopsykologinen
ryhmädynamiikka

Pienryhmätyös-
kentely

Sosiokognitiiviset 
prosessit

Jaetun ymmärryksen 
rakentumiseen 

liittyvät kognitiiviset 
resurssit

Yhteisesti
jaettu

ymmärrys
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muokkaamiseen ja merkitysten muodostamiseen tavoitteenaan muodostaa jaettuja 

käsitteitä ja ratkaista asiakkaan ongelmat (Lehtinen & Palonen 1997). Tällä 

tarkoitetaan sitä, että yksilön osaamisen jakamisen tavoitteena nähdään jaetun 

ymmärryksen saavuttaminen täydentämällä muiden jäsenten osaamista. Näiden 

kognitiivisten resurssien avulla yksilöt tuottavat yhdessä asiantuntijuutta, joka 

auttaa oppilashuoltoryhmän jäseniä ymmärtämään ilmiöitä laajasti ja soveltamaan 

omaa osaamistaan luovasti eri tilanteissa ja yhteyksissä. Jaettu ymmärrys kehittyy 

vuorovaikutuksessa ryhmän jäsenten palautteiden avulla. Palautteet toimivat 

välineinä, joilla testataan ryhmän jäsenten asiantuntemukseen perustuvia ideoita 

(Hakkarainen ym. 2001).  

Oppilashuoltoryhmän jäsenten kognitiivisten resurssien välittymistä muille 

ryhmän jäsenille tiedollisessa työskentelyssä lähestytään yksilön 

tarkkaavaisuuden suuntautumisen ja kognitiiviseen työskentelyyn osallistumisen 

ja aloitteellisuuden kautta (Patterson 1996, Roch ym. 2000, DeChurch & 

Mesmer-Magnus 2010). Molemmat osatekijät vaikuttavat kognitiivisten 

resurssien hyödyntämiseen vuorovaikutustilanteessa. Ryhmän jäsenten 

osallistuminen ympärillä tapahtuvaan vuorovaikutukseen voi tapahtua 

luonnollisesti ilman suurta ponnistusta tai yksilöiden tietoisen ja hallitun 

käyttäytymisen kautta. Yksilöiden väliset erot vaihtelevat sen suhteen, kuinka 

automaattista yksilön oman toiminnan säätely on. Tähän vaikuttavat yksilön 

toiminnan tarkoituksellisuus, oman toiminnan tiedostaminen, tehokkuus ja oman 

toiminnan kontrollointi liittyen tiedon prosessointiin ja keskusteluun 

osallistumiseen. (Bargh 1989, Patterson 1996.) Näihin vaikuttavat puolestaan 

kognitiiviset resurssit, jotka ovat yksilön käytettävissä. Oppilashuoltoryhmän 

jäsenten kognitiivisten resurssien eli asiantuntemuksen ja kognitiiviseen 

työskentelyyn osallistumisen avulla pyritään selittämään oppilashuoltoryhmissä 

muodostuvaa jaettua ymmärrystä asiakkaan ongelmasta ja tilanteeseen sopivista 

ratkaisumalleista.   

Toisen teoriaviitekehyksen osan muodostaa ryhmädynamiikan traditio (ks. 

kuvio 7). Jokaisella ryhmällä ovat omanlaisensa käyttäytymismallit ja 

psykologiset prosessit, jotka ilmenevät ryhmän sisäisessä tai ryhmien välisessä 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Nämä mallit ja prosessit vaikuttavat ryhmän 

tapaan toimia, ja ne muuttuvat tilanteiden ja ympäristön vaikutuksesta (Forsyth 

2009, Brown 1999, Barron 2003, Driskel & Salas 1992, Shaw 1981). Näistä 

esimerkkeinä voidaan mainita käsiteltävä tehtävä sekä ryhmän toimintaan 

osallistuvat uudet jäsenet. Näin ollen ryhmän jäsenet vaikuttavat 

vuorovaikutuksen kautta toisiin ryhmän jäseniin ja saavat myös itse 
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vastavuoroisesti vaikutuksia muilta vuorovaikutukseen osallistuvilta ja 

ympäristöstään. Yhdessä nämä tekijät vaikuttavat ryhmän kykyyn rakentaa jaettua 

näkemystä ja tehdä päätöksiä (Worchel 1996). Ryhmät, joiden jäsenet ovat 

toimineet yhdessä pitkään, muodostavat usein puitteet, joissa ilmenee tietynlainen 

ryhmädynamiikka. Tämän tutkimuksen oppilashuoltoryhmät muodostetaan 

kuitenkin henkilöistä, jotka ovat asiakkaan kanssa tekemisissä. Siksi 

ryhmäkokoonpanot vaihtelevat, mikä vaikuttaa mahdollisuuteen havaita erilaista 

ryhmädynamiikkaa tutkimusaineiston ryhmissä. Tässä tutkimuksessa 

tarkoituksena onkin havainnoida, millainen ryhmädynamiikka 

oppilashuoltoryhmissä yleisesti vallitsee ja mitkä tilanteet vaikuttavat 

ryhmädynamiikan muutoksiin.  

Kolmas osa teoriaviitekehyksestä rakentuu pienryhmätyöskentelyteorioista 

(ks. kuvio 7). Tutkimusten mukaan se, miten ryhmän jäsenet jakavat tietoa, 

ilmaisevat itseään, osallistuvat keskustelun ohjaamiseen, sopeutuvat yllättäviin 

käänteisiin, tukevat toisiaan ja sitoutuvat tehtävän suorittamiseen, vaikuttaa eniten 

ryhmään ja sen työskentelyyn (Arrow ym. 2000, de Dreu & Weingart 2003, 

Wilson ym. 2007, Salas ym. 2008). Tärkeimpinä ryhmätyöskentelyyn 

vaikuttavina tekijöinä pidetäänkin kommunikaatiota, koordinointia ja 

yhteistyötaitoja (Wilson ym. 2007, Salas ym. 2004). Kommunikaatiolla 

tarkoitetaan tietoon liittyviä kokonaisuuksia eli sitä, miten ryhmässä jaetaan ja 

vaihdetaan tietoa sekä millä tavalla ryhmän jäsenet ilmaisevat itseään ja 

varmistavat kuullun ymmärtämisen (Larson, Foster-Fishman & Keys 1994, 

Greeno 2006, Wilson ym. 2007). Koordinaatio pitää sisällään ryhmän jäsenten 

kyvyn sopeutua muuttuviin tilanteisiin, jaetun toiminnan tarkkailun ja muiden 

ryhmän jäsenten toiminnan varmistamisen (Arrow ym. 2000, Kozlowski & Bell 

2003, Salas ym. 2008, Tindale ym. 2003). Yhteistyössä on kyse ryhmän halusta 

sitoutua tehtävän suorittamiseen, ryhmässä vallitsevasta luottamuksesta ja 

yhteenkuuluvuuden tunteesta (Wilson ym. 2007, Salas ym. 2004, de Dreu & 

Weingart 2003, Galanes ym. 2004) sekä ryhmätyöskentelyn tehokkuudesta 

(Brown 1999). Näitä tekijöitä voidaan edistää pitkään jatkuneen yhteistyön 

avulla, jossa on toteutunut tasavertaisuus ja avoimuus ja jossa on yhdessä 

rakennettu luottamusta ryhmän jäsenten välille. Toisaalta yhteistyön toimivuus 

voi olla myös näennäistä, mikäli ryhmän toimintaa ei arvioida tietyin väliajoin. 

Pienryhmätyöskentelyyn liittyvien teorioiden (esimerkiksi Engeström ym. 1995, 

Tindale ym. 2003, Higgins 1994, Rentsch & Hall 1994, Mohammed & Dumville 

2001, DeChurch & Mesmer-Magnus 2010, Dillenbourg & Traum 2006) avulla 
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onkin tarkoitus selittää ryhmien jaetun ymmärryksen muodostamisessa ja 

päätöksentekoprosesseissa esiintyviä ilmiöitä. 

Tärkeän osakokonaisuuden teoriaviitekehyksestä muodostavat 

sosiokognitiiviset prosessit (ks. kuvio 7). Jaetun ymmärryksen uskotaan 

muodostuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jossa yksilöiden kognitiot ja 

sosiaaliset prosessit yhdistyvät. Sosiokognitiivisessa ryhmäprosessien 

tutkimuksessa yhteinen ymmärrys muodostuukin erilaisten vaiheiden kautta, joita 

ovat esimerkiksi tiedon konstruointi ja konstruktiiviset konfliktit. (Van den 

Bossche ym. 2006: 515.) Oleellisina vaiheina näissä prosesseissa nähdään kuullun 

tiedon hyväksyminen ja liittäminen yhteen muiden näkemysten kanssa (Alpay 

ym. 1998, Dillenbourg & Traum 2006) sekä jaetun ymmärryksen muodostaminen 

tehtävästä ja tarvittavista ratkaisumalleista (Baker 1995). Joidenkin näkemysten 

mukaan jaetun ymmärryksen muodostamisen edellytyksenä ovat keskustelua 

rakentavien konfliktien esiintyminen vuorovaikutuksen aikana (de Dreu & 

Weingart 2003). Tutkimuksessa onkin tarkoitus selvittää, millaisten 

sosiokognitiivisten prosessien kautta oppilashuoltoryhmän jäsenet rakentavat 

jaettua ymmärrystä, missä tilanteissa prosesseja hyödynnetään moniammatillisten 

oppilashuoltoryhmien sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä millä tavalla jaettu 

ymmärrys muodostuu näiden prosessien avulla.  

Tutkimuskohteena olevia ilmiöitä lähestytään myös tiedonmuodostamisen, 

kollektiivisen tiedon rakentamisen sekä päätöksenteon prosesseja käsittelevien 

teorioiden kautta.   
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5 Tutkimuksen tarkoitus ja 
tutkimuskysymykset Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää jaetun ymmärryksen ja päätöksenteon 

rakentumista moniammatillisissa oppilashuoltoryhmäkeskusteluissa. Tässä 

luvussa tutkimukseen liittyvät tutkimuskysymykset esitellään kolmen 

päätutkimuskysymyksen kautta ja lisäksi kuvaillaan tutkittavaa ilmiötä ja 

tutkimuksen kohdejoukkoa. 

Tämän tutkimuksen ensimmäisen tutkimuskysymys on: 

Millaisten sosiokognitiivisten prosessien avulla moniammatillinen 

oppilashuoltoryhmä rakentaa jaettua ymmärrystään käsiteltävästä tehtävästä ja 

asiakkaalle sopivista ratkaisumalleista?  

A) Missä tilanteissa sosiokognitiiviset prosessit esiintyvät moniammatillisen 

oppilashuoltoryhmän vuorovaikutuksessa?  

B) Millainen jaettu ymmärrys asiakkaan ongelmista ja tilanteeseen sopivista 

ratkaisumalleista muodostuu sosiokognitiivisten prosessien avulla? 

Yhteisöllistä oppimista koskevan tutkimuksen mukaan jaetun ymmärryksen 

muodostumiseen vaikuttavat sosiokognitiiviset prosessit ja konteksti, jossa ne 

toteutuvat (Resnick 1991, Rasmussen 2001, Keyton 2000, Barron 2000, Crook 

1998). Näitä prosesseja ovat ryhmän merkityksen rakennus, jolla tarkoitetaan 

ryhmän jäsenten merkityksen antamista ongelmalle jakamalla käsityksensä 

ryhmän jäsenten kesken. Muut ryhmän jäsenet kuuntelevat ja muodostavat itse 

samalla oman käsityksensä tilanteesta. Kyseessä on tiedon konstruointitapahtuma. 

(Van den Bossche ym. 2006.) Merkityksen muodostamisen prosessi voi tapahtua 

myös yhdessä, jolloin tarkistamisen, muokkaamisen ja eteenpäin kehittelyn kautta 

rakennetaan yhdessä merkitys ongelmalle ja tilanteelle (Webb & Palincsar 1996, 

Baker 1995). Muita sosiokognitiivisia prosesseja, jotka voivat esiintyä ryhmän 

yhteisen ymmärryksen rakentamisessa, ovat erilaiset konfliktitilanteet, kuten 

konstruktiiviset konfliktit (Ensley & Pierce 2001, Chi 2009).  

Tutkimusten mukaan pienryhmä pystyy ratkaisemaan sille asetetun ongelman 

tai ongelmat, mikäli vuorovaikutuksessa esiintyy kuullun tiedon 

kyseenalaistamista. De Dreu ja Weingart (2003, vrt. Dillenbourg ym. 1996) tuovat 

esille näkemyksen, jonka mukaan näkemysten erilaisuus on hyväksi ryhmän 

yhteisen näkemyksen luomisessa, mikäli se saa aikaan neuvottelua ryhmän 
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jäsenten kesken. Neuvottelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä kyseenalaistamista ja 

selventämistä (Baker 1995). Yhteisen näkemyksen syntymistä edistävät myös 

konstruktiiviset konfliktit, joiden avulla ryhmä jakaa ja kehittää ideoita (Ensley & 

Pearce 2001). Mikäli ryhmän jäsen antaa selityksen oikeaksi näkemälleen 

ratkaisumallille, on myös todennäköisempää, että ryhmä ratkaisee ongelman. On 

kuitenkin myös mahdollista, että kuulija ei aina kyseenalaista kuulemaansa 

informaatiota vaan omaksuu saadun informaation sellaisenaan, jolloin ryhmä 

saattaa päätyä valitsemaan vähemmän laadukkaan ratkaisumallin (Webb 1982). 

Jaetun ymmärryksen muodostumiseen keskittyneet tutkimukset (Chiu & Khoo 

2003, de Dreu & Weingart 2003, Arrow ym. 2000, van den Bossche ym. 2006, 

Webb 2013) ovatkin kahta mieltä siitä, tarvitaanko yhteisen näkemyksen 

syntymiseen konflikteja ja ristiriitoja keskustelun aikana. Esimerkiksi Ensley ja 

Pearce (2001, Stasser 1992) pitävät niitä merkittävinä ratkaisuun pääsemisen 

edistäjinä. Näitä tutkimuksia yhdistää kuitenkin yksimielisyys siitä, että 

kognitiivisia konflikteja tarvitaan laadukkaan ratkaisun luomisessa, samoin kuin 

niitä pidetään tehokkaan tiimityöskentelyn tunnuspiirteenä (de Dreu & Weingart 

2003, van den Bossche ym. 2006). Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla 

tutkimuksessa halutaan selvittää, millaisten sosiokognitiivisten prosessien avulla 

oppilashuoltoryhmän jäsenet rakentavat jaettua ymmärrystä asiakkaan ongelmista 

ja asiakkaalle sopivista ratkaisumalleista. Tutkimuskysymyksen avulla pyritään 

selvittämään myös, missä tilanteissa sosiokognitiiviset prosessit esiintyvät 

moniammatillisen oppilashuoltoryhmän vuorovaikutuksessa. Lisäksi 

ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla halutaan selvittää, millainen jaettu 

ymmärrys asiakkaan ongelmista ja tilanteeseen sopivista ratkaisumalleista 

muodostuu sosiokognitiivisten prosessien avulla.  

Tutkimuksen toinen tutkimuskysymys on: 

Miten moniammatillisen oppilashuoltoryhmän jäsenet tekevät päätöksen 

asiakkaalle suunnattavista ratkaisumalleista?  

Toinen keskeinen tutkimusongelma käsittelee oppilashuoltoryhmässä 

esiintyvää päätöksentekoprosessia. Päätöksenteon perustana ryhmässä on aina 

tiedon prosessointivaihe, johon vaikuttavat niin yksilö- kuin ryhmätason prosessit 

(de Dreu ym. 2008, Kameda ym. 2003). Tässä tutkimuksessa keskitytään 

kuitenkin tiedon prosessointiin ryhmänä. Päätöksentekoprosessiin vaikuttavat 

useat eri tekijät: millaiset ryhmätyöskentelytaidot ryhmällä on, millaiset roolit, 

millainen ryhmädynamiikka ryhmässä vallitsee, onko ryhmän jäsenten välillä 
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luottamusta, onko ilmipiiri avoin. Tässä tutkimuksessa halutaan selvittää, mitkä 

tekijät vaikuttavat siihen, että oppilashuoltoryhmä päätyy valitsemaan tietyn 

ratkaisumallin asiakkaan ongelmien selvittämiseksi. Aikaisempien tutkimusten 

mukaan päätöksenteossa ryhmä voi valita sopivan toimintamallin joko 

enemmistön päätöksellä sen perusteella, mitä kokouksessa jaettu tieto on pitänyt 

parempana (Larson ym. 1994), tai sen perusteella, miten tehtävä on ymmärretty 

(Tindale ym. 1993). Päätöksentekoprosessia on tutkittu myös siitä näkökulmasta, 

miten ryhmän jäsenten kognitiiviset resurssit ja osallisuus vaikuttavat 

päätöksentekoprosessiin (esimerkiksi Kameda ym. 1997). Puhutaan 

kognitiivisesti keskeisestä henkilöstä. Käytännössä on kyse ryhmän jäsenestä, 

jonka tieto on myös muiden ryhmän jäsenten jakamaa. Osaamisen tullessa esille 

esimerkiksi yhteisen vuorovaikutuksen aikana jäsenet alkavat pitää asioista perillä 

olevaa ryhmän jäsentä asiantuntijana tai johtajapersoonana. Kognitiivisesti 

keskeisellä henkilöllä on myös enemmän vaikutusta ryhmän päätöksentekoon ja 

toimintamalleihin jopa niin, että vähemmistön suosima vaihtoehto voi vaikuttaa 

päätöksentekoon, mikäli sitä puoltaa kognitiivisesti keskeinen ryhmän jäsen.  

Tutkimuksen kolmas tutkimuskysymys on: 

Miten moniammatillisen oppilashuoltoryhmän jäsenet rakentavat keskustelussa 

asiakkaalle suunnattavia ratkaisumalleja yksilötasolla? 

Tutkittaessa jaettua ymmärrystä vuorovaikutuksen avulla rakentavia 

pienryhmiä on tärkeää yrittää ymmärtää, mitä ryhmän jäsenten välisessä 

vuorovaikutuksessa tapahtuu. Moniammatillisissa oppilashuoltoryhmissä käyty 

keskustelu muodostuu kysymyksistä ja vastauksista, joista kysymykset joko 

rajaavat ja suuntaavat ymmärtämisen kohdetta tai tekevät asioista 

määrittelemättömiä ja avaavat uusia merkityksiä ymmärtämisen kohteelle (Chinn 

& Clark 2013, Chi 2000, Isaacs 2001, Gadamer 1979). Vastausten avulla ryhmän 

jäsenet kehittelevät eteenpäin, selkeyttävät kuulemaansa tai vertaavat esitettyjä 

käsityksiä omiin käsityksiinsä (Alpay ym. 1998, Dillenbourg & Traum 2006). 

Vastauksen eli argumentin avulla kuulija pyrkii ilmaisemaan oman 

ymmärryksensä. Argumentointi voi olla epäilevää tai toteavaa, toisinaan 

sanattomatkin vihjeet riittävät (Myllyniemi 1990). Vastauksen avulla kuulija 

vaikuttaa myös muiden ryhmän jäsenten merkitysten muodostumiseen.  

Kielellisestä näkökulmasta tarkasteltuna keskustelussa puhujan ja kuuntelijan 

tavoitteena on yhteisen merkityksen jakaminen (Schegloff 1991, Bard ym. 2007, 

Barron 2000). Sen saavuttaminen edellyttää ryhmän jäseniltä aktiivista puhujan ja 
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kuuntelijan roolin ottamista ainakin jossain keskustelun vaiheessa (Kraut & 

Higgins 1984, Hudson & Bruckman 2004). Siihen, kuinka hyvin keskustelussa 

toteutuvat kaikkien ryhmän jäsenten keskusteluun osallistuminen ja ryhmän 

jäsenten kuuleminen, vaikuttavat dialogin luonne ja ryhmän jäsenten 

suhtautuminen toistensa kontribuutioihin (Barron 2000). Kolmannen 

tutkimuskysymyksen avulla haluttiin selvittää, miten moniammatillisen 

oppilashuoltoryhmän jäsenet rakentavat keskustelussa asiakkaalle suunnattavia 

ratkaisumalleja yksilötasolla ja miten he suhtautuvat kuulemiinsa 

ratkaisumalliesityksiin. 

5.1 Tutkittava ilmiö ja tutkimuksen kohdejoukko 

Koulujen yleisin moniammatillinen yhteistyön muoto on oppilashuoltoryhmä, 

jolla tarkoitetaan useimmiten rehtorin/koulunjohtajan, opettajien, 

kouluterveydenhoitajan ja erityisopettajan muodostamaa ryhmää. Ryhmien 

vakituiset jäsenet määräytyvät kunnan tai kaupunkien ohjeistuksen ja koulujen 

laatimien toimintasuunnitelmien mukaan. Tutkimuskohteena olleissa kouluissa 

oppilashuoltoryhmät kokoontuvat keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Niiden 

tavoitteena on asiakkaan kanssa tekemisissä olleilta henkilöiltä saatujen 

arviointien ja tietojen avulla määritellä asiakkaan ongelma sekä suunnitella 

tilanteeseen sopivat ratkaisumallit. 

Tutkimuskohteena olleet kaksi koulua olivat oppilasmäärältään lähes 

samankokoisia (yläkoulu 520 ja alakoulu 518 oppilasta). Niiden 

oppilashuoltoryhmät jakautuvat tässä tutkimuksessa alakoulun 

oppilashuoltopysäkkiin ja oppilashuoltoryhmään sekä yläkoulun pieneen ja isoon 

oppilashuoltoryhmään (ks. kuvio 8). Alakoulun oppilashuoltopysäkin ja 

oppilashuoltoryhmän kokouksiin osallistuivat aina rehtori ja erityisopettaja. 

Yläkoulussa oppilashuoltoryhmän pysyviä jäseniä olivat rehtori, erityisopettaja, 

opinto-ohjaajat ja koulukuraattori. Isoon oppilashuoltoryhmään osallistuivat 

lisäksi terveydenhoitaja, koululääkäri ja toisinaan sosiaalityöntekijä. Alakoulun 

pysäkki ja yläkoulun pieni oppilashuoltoryhmä ovat keskenään verrattavissa, sillä 

näissä kokouksissa asiakkaan asioita käsiteltiin pienellä osallistujamäärällä. 

Näissä kokouksissa tehtiin myös päätökset asiakkaan asioiden siirtämisestä ison 

oppilashuoltoryhmän kokouksen käsiteltäväksi. Yläkoulun pieni 

oppilashuoltoryhmä toimi yhdessä tapauksessa myös valmistelevana kokouksena, 

jossa erityisopettaja, rehtori, opinto-ohjaaja ja luokanvalvoja pohtivat, miten 

asiakkaan kohdalla tulisi edetä seuraavan viikon isossa oppilashuoltoryhmässä.  
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Kuvio 8. Tutkimuksen kohdejoukko. 

Luokanvalvojat ja -opettajat osallistuivat kokouksiin, kun heidän oppilaidensa 

asioista keskusteltiin. Luokanopettajan tai -valvojan ollessa esteellinen 

osallistumaan kokoukseen asian esittelijänä toimi joku ryhmän pysyvistä 

jäsenistä. Esittelijäksi määräytyi henkilö, joka myös työskenteli asiakkaan kanssa. 

Keskustelun pohjana toimi opettajan täyttämä esitietolomake, joka jaettiin 

oppilashuoltoryhmän jäsenille kokouksen alussa. Aineistosta kävi myös ilmi, että 

opettajat olivat käyneet keskusteluja asiakkaasta asian esittelijän kanssa ennen 

kokousta. Kouluissa oli käytäntönä ilmoittaa huoltajille tulevasta tapaamisesta, 

kun heidän lastensa asiat olivat keskustelun aiheena. Aineiston kokouksista 

kahdessatoista oli huoltajia mukana, asiakkaita osallistui kolmeen kokoukseen. 

Yhdessä nämä henkilöt muodostivat moniammatilliset yhteistyöverkostot, jotka 

tarpeen vaatiessa pyysivät ulkopuolista asiantuntija-apua tapausten 

ratkaisemiseksi. Tästä esimerkkinä voidaan mainita erityislausunnot ja 

tutkimuspyynnöt koulupsykologilta. Oppilashuoltoryhmän lisäksi koulun 

henkilökunnalla on erilaisiin asiantuntijoihin ja asiantuntijayhteisöihin yksittäisiä 

kontakteja, jotka käyvät ilmi keskusteluissa esille tulleista erilaisista 

argumenteista. Tutkimukseen osallistui yhteensä 39 henkilöä (21 koulujen 

henkilökuntaan, 3 yhteistyöverkostoon kuuluvaa sekä 12 huoltajaa ja 3 asiakasta). 

5.2 Tutkimusaineisto 

Tutkimuksen aineisto koostuu kahden koulun oppilashuoltoryhmien kokouksista. 

Aineisto kerättiin kuvaamalla oppilashuoltoryhmien kokouksia lukuvuonna 2009–
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2010. Kuvattuja kokouksia on aineistossa yhteensä 28 (yhteensä 16 tuntia). 

Litteroitua tekstiä muodostui 128 sivua. Aineiston kokoukset jakaantuvat siten, 

että alakoulun kokouksia oli kahdeksan ja yläkoulun 20. Kolme videoitua 

tutkimusaineiston kokousta on oppilaan senhetkistä tilannetta arvioivia ja 

tulevaisuutta suunnittelevia HOJKS-kokouksia (henkilökohtaisen 

oppimissuunnitelman järjestämistä koskeva suunnitelma), jotka ovat osa 

oppilashuoltotoimintaa. Nämä kokoukset poikkeavat muista oppilashuoltoryhmän 

tapauksista siten, että asiakkaalla on olemassa oppimissuunnitelma, jossa oppilaan 

ongelmat on määritelty edellisissä kokouksissa. Nämä ongelmat ovat kokoukseen 

osallistuville henkilöillä tiedossa jo ennen kokousta. Asiat käydään (asiakkaan 

koko historia) kuitenkin läpi kokouksissa, koska tarkoituksena on arvioida 

tietojen paikkansapitävyyttä nykyisessä tilanteessa.  

Lupa tutkimukseen haettiin aluksi kunnan sivistyslautakunnalta, jonka 

jälkeen tutkimuksesta kerrottiin molempien koulujen opettajien kokouksissa (ks. 

liite1). Kokouksista lähetettiin myös pöytäkirja molempien koulujen 

henkilökunnalle. Saadessaan tiedon kokouksiin tulevista asiakkaista 

erityisopettajilta tai opinto-ohjaajilta tutkija lähestyi heidän huoltajiaan kirjeitse 

(ks. liite 2). Kieltävien vastausten vuoksi lupa pyydettiin lopulta 

puhelinkeskustelujen kautta, jotta tutkimuksesta ei jäisi väärä kuva siihen 

osallistuville. Tutkija kertoi myös ennen kuvaamisen aloittamista tutkimuksen 

tarkoituksesta ja siihen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Kaikilta tutkimukseen 

osallistuneilta henkilöiltä on saatu lupa kuvata oppilashuoltoryhmän kokouksia.  

Oppilashuoltoryhmien kokouksiin osallistuneita henkilöitä kuvataan 

aineistossa seuraavalla tavalla. Koulujen rehtoreita kuvataan koodeilla A1, A2 ja 

Y1. Koulujen erityisopettajista käytetään koodeja E1, E2, E3 ja EA. 

Luokanopettajia ja -valvojia kuvataan L-kirjaimilla (L1–L9). Opinto-ohjaajista 

käytetään koodeja O1 ja O2. Koululääkäriä ja -terveydenhoitajaa kuvaavat T1 ja 

T2. Kouluavustajaa, -kuraattoria ja -psykologia sekä sosiaalityöntekijää kuvaavat 

koodit KA, K, KP ja S. Huoltajia kuvaavat koodit, joissa on H-kirjain (H1–H12). 

Kokousten asiakkaat kuvataan pienillä a-kirjaimilla (a1–a3).  
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6 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa kuvaillaan tutkimuksen toteuttaminen vaihe vaiheelta ja kerrotaan 

tutkimuksessa käytetyistä tutkimus- ja analyysimenetelmistä. Lisäksi luvussa 

selitetään tutkimuksen taustalla vaikuttavat tutkimustraditiot sekä kuvaillaan 

tutkimuksessa toteutuneet analyysivaiheet.  

6.1 Tutkimuksen eteneminen 

Kuvio 9. Tutkimuksen eteneminen. 

Tutkimus sai alkunsa Lapsiperheiden hyvinvointihankkeesta (TUKEVA), joka on 

Kaste-ohjelmaan kuuluva laaja pohjoissuomalainen lasten, nuorten ja 

lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisen hankekokonaisuus. Hankkeen yhtenä 
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tavoitteena oli kartoittaa eri sektoreiden välillä toteutettavia moniammatillisia 

toimintamalleja sekä luoda pysyviä moniammatillisia käytänteitä ja verkostoja 

sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen välille eri kunnissa. Oulun seudun 

organisaation intressinä oli tutkia moniammatillisen yhteistyön senhetkistä 

ulottuvuutta eri sektoreilla sekä kouluttaa eri toimijoita työskentelemään 

moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa.  

Syksyn 2008 aikana Oulun seudun organisaation edustajien kanssa käytyjen 

keskustelujen avulla aihe rajattiin moniammatillisuuden ilmiöön perehtyväksi 

tutkimukseksi. Lopullinen tutkimusaihe, ”Jaetun ymmärryksen muodostuminen 

moniammatillisissa oppilashuoltoryhmissä”, sai muotonsa moniammatillisuutta 

ilmiönä käsittelevien tutkimusten kautta (ks. kuvio 9). Aikaisempien 

moniammatillista yhteistyötä koskevien tutkimusten tarkastelussa (esimerkiksi 

Pönkkö 2005, Valleala 2006, Jyrkiäinen 2007, Sipari 2008, Koskela 2009) 

kiinnitettiin erityistä huomiota niiden tutkimuskohteisiin ja tutkimusta 

ohjanneisiin näkökulmiin tavoitteena löytää uusia lähestymistapoja 

moniammatillisen yhteistyön tutkimiseen. Päätymistä ratkaisuun kerätä aineisto 

kuvaamalla peruskoulujen oppilashuoltoryhmien kokouksia tuki käsitys, ettei 

oppilashuoltoryhmien kokouksissa muodostettavaa jaettua ymmärrystä asiakkaan 

ongelmista ja tarvittavista toimintamalleista ollut aikaisemmin tutkittu. Lupa 

tutkimuksen toteuttamiseen haettiin Oulunsalon sivistyslautakunnalta syksyllä 

2009, minkä jälkeen tutkimuksesta ja sen aloittamisesta tiedotettiin 

tutkimuskohteiksi valittujen koulujen opettajain-kokouksissa.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin tutkimuskohteena olleista kouluista 

videoimalla niiden oppilashuoltoryhmien kokoukset lukuvuonna 2009–2010. 

Jokaiseen kuvaustilanteeseen pyydettiin lupa asiakkaan huoltajalta. 

Tutkimusaineiston laadun tarkastelun ja litteroinnin kautta tutkijalle alkoi 

hahmottua tutkimukseen soveltuva analyysimenetelmä (ks. kuvio 9). Laadullisen 

sisällönanalyysin valintaa tutkimuksen analyysimenetelmäksi vahvistivat 

tutkimuksen ohjaajan tuki ja selventävät kysymykset tutkijalle. Tutkimuksen 

analysointi sisällönanalyysin avulla aloitettiin videoaineiston litteroinnin jälkeen. 

Analyysi toteutettiin käytännössä analysoimalla aineisto aluksi kolme kertaa 

tutkimuskysymysten ohjatessa analyysivaiheita. Tutkimustuloksia kirjoitettiin 

analyysivaiheiden yhteydessä sekä niiden jälkeen. Aineiston analyysivaiheet 

toistettiin uudelleen analyysin, tulosten ja tutkimuksen luotettavuuden 

varmistamiseksi talven 2012–2013 aikana, minkä jälkeen tulososio viimeisteltiin. 

Tutkimuksen aineisto analysoitiin yhteensä kuusi kertaa, ja jokaiseen 

tutkimuskysymykseen liittyvä analyysi toteutettiin kahdesti. Tutkija palasi 
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tutkimuksen aineistoon useita kertoja myös tutkimustulosten luotettavuuden 

arvioimiseksi ja varmistamiseksi. Tutkimuksen viimeistely toteutettiin 2013 

alkuvuoden aikana.  

6.2 Tutkimusmenetelmä 

6.2.1 Perustelut menetelmän valinnalle  

Tutkimus nojaa ontologiselta lähestymistavaltaan sosiaalisen konstruktionismin 

tutkimuksen traditioon. Lisäksi se on joiltakin osin yhteneväinen 

fenomenologisen tutkimustradition kanssa (ks. kuvio 10).  

Sosiaalisen konstruktionismin mukaan todellisuus on subjektiivisesti 

määrittyvää ja konstruoituu sosiaalisesti. Tradition mukaan ihmisten välinen 

vuorovaikutus on kognitiivinen ilmiö, jossa vuorovaikutuksen osapuolilla on 

omanlaisensa käsitys todellisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Tässä tutkimuksessa 

vuorovaikutus nähdään ilmiönä, jossa oppilashuoltoryhmän jäsenet siirtävät ja 

luovat uusia merkityksiä kielen avulla. Samalla he rakentavat ympäröivää 

todellisuutta ja omaa identiteettiään. (Helkama ym. 2001.) Vuorovaikutukseen 

vaikuttavat jo olemassa olevat kulttuuriset ja sosiaaliset rakenteet, kuten 

ympäröivät organisaatiot ja työyhteisöt, mutta samalla ihmisten välinen 

vuorovaikutus luo uutta ja muokkaa jo olemassa olevaa todellisuutta (Craig & 

Muller 2007).  

Tutkija on kuvannut kokouksissa tutkittavia ilmiöitä, tässä tutkimuksessa 

jaetun ymmärryksen muodostumista ja päätöksentekoprosesseja, sellaisina kuin 

ne ovat hänelle näyttäytyneet ryhmän vuorovaikutukseen osallistuvien 

henkilöiden kautta. Näiltä osin kyseessä on fenomenologinen tutkimustraditio (ks. 

kuvio 10). Tutkittavat ilmiöt ovat olleet olemassa jo ennen tutkimusta tutkittavien 

kokemuksissa. Tutkija on kohdannut tutkittavan ilmiön myös sellaisena kuin se 

on, jolloin ilmiö on saanut mahdollisuuden avautua tutkijalle alkuperäisessä 

muodossaan (Varto 1992). Ilmiöitä on pyritty selittämään havaitun evidenssin 

varassa, samoin kuin evidenssi on kuvattu tutkimuksessa selkeästi ja 

yksityiskohtaisesti. Fenomenologisessa traditioon perustuvassa tutkimuksessa 

pyrkimyksenä on aina deskriptio eli aineiston kuvaaminen sellaisena kuin se on. 

Toisaalta kirjallisuudessa annetaan tutkijalle mahdollisuus aineiston tulkintaan, 

koska tutkija ei koskaan kykene sulkemaan pois kaikkia käsityksiään tutkittavasta 

ilmiöstä eikä irtautumaan elämäntilanteestaan (Laine 2001). 
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Tutkimuksen epistemologiset lähtökohdat ovat saaneet vaikutteita jossain 

määrin hermeneuttisesta lähestymistavasta ja naturalistisesta tutkimusperinteestä 

(ks. kuvio 10). Hermeneuttisen lähestymistavan avulla tutkija on pyrkinyt 

ymmärtämään, tulkitsemaan ja tuottamaan tietoa, jonka tavoitteena on turvata ja 

edistää yhteisöjen itseymmärrystä. Tietoa on tuotettu hahmottamalla asioiden ja 

niiden kontekstien välisiä yhteyksiä sekä tarkastelemalla ilmiötä suhteessa toisiin 

samanaikaisiin ilmiöihin. Tulkinnat, joita tutkimuksessa on tehty, pohjautuvat 

yksilöiden käsityksiin, jotka muodostuvat yksilöiden kokemusten ja sosiaalisen 

verkoston kautta (Gadamer 1979, Bruns 1992). Tutkija on pyrkinytkin 

rakentamaan tutkittavista ilmiöistä konkretisoidun kuvan, kokonaisuuden, joka on 

syntynyt tutkijan ja aineiston vuoropuheluna: tutkija on suhteuttanut aineistoon 

omat merkitysehdotuksensa ja korjannut niitä, mikäli aineisto on niin vaatinut. 

Tiedon muodostumisen prosessi on edennyt tutkijan hyödyntäessä hermeneuttista 

kehää, jossa tutkimuskohteesta tehdyn uudelleentulkitsemisen kautta pyrittiin 

saavuttamaan syvempi ymmärrys tutkittavista ilmiöistä (Laine 2001). 

Tutkimuksen keskittyessä tutkimaan ihmisten välistä vuorovaikutusta 

luonnollisessa ympäristössä, jossa vuorovaikutusta esiintyy myös ilman 

tutkimusta, voidaan todeta tutkimuksen saaneen tukea myös naturalistisesta 

tutkimusperinteestä (Denzin & Lincoln 2000, Frey ym. 2000).  

Seuraavassa kuviossa on esitelty yhteenveto tutkimusta ohjanneista 

tieteenfilosofisista lähtökohdista ja tutkimusmenetelmistä:  

Kuvio 10. Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät. 

Tutkimus on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena (ks. kuvio 10). 

Laadullisen eli kvalitatiivisen metodologian avulla tutkijan on mahdollista päästä 

käsiksi subjektiivisiin totuuksiin ja tutkia ihmisten luomia merkityksiä (Alasuutari 
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1994). Tutkimusaineisto toimii ikään kuin ”ikkunana” tutkittavaan ilmiöön 

(Denzin & Lincoln 2000, Miles & Huberman 1994). Lisäksi tapaustutkimuksen 

avulla tutkijalla on mahdollisuus monipuolisten ja monilla tavoilla hankittujen 

tietojen avulla tutkia nykyistä tapahtumaa tai toimivaa ihmistä tietyssä 

ympäristössä. Tapaustutkimus soveltuu hyvin myös tämän tutkimuksen 

toteuttamiseen, sillä tutkija ei ole kontrolloinut tutkimaansa ilmiötä tai tapahtumia 

(Yin 2003). Tämän lisäksi tutkimuskohteeksi on valittu nykypäivän ilmiö 

oikeassa elämässä. Menetelmään kuuluvat olennaisesti miten- ja miksi-

kysymykset. Tapaustutkimus on antanut tutkimusmenetelmänä tutkijalle myös 

empiirisen pohjan kuvata tutkittavien näkökulmia ja mahdollisuuden raportoida 

heidän tuntemuksensa sekä näkemyksensä osana tutkimustuloksia (Patton 2002, 

Creswell 1998). 

Laadullisen aineiston analyysissa puhutaan yleensä joko induktiivisesta tai 

deduktiivisesta sisällönanalyysista (Miles & Huberman 1994, Alasuutari 1994). 

Kyseessä on päättelyn logiikka, joka tapahtuu joko yksittäisestä yleiseen tai 

yleisestä yksittäiseen. Kuitenkin ”puhtaan” induktion mahdollisuutta pidetään 

ongelmallisena, koska ajatellaan, ettei uusi teoria voi syntyä ainoastaan 

havaintojen pohjalta. Tässä tutkimuksessa on kyse enemmän teoriaohjaavasta 

kuin induktiivisesta sisällönanalyysitavasta. Kaikkiin tutkimuskysymyksiin 

liittyvät analyysivaiheet toteutettiin ensin aineistolähtöisesti tutkijan perehtyessä 

materiaaliin juuri sellaisena kuin se hänelle näyttäytyi. Analyysiyksiköt valittiin 

aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun mukaisesti. 

Analyysivaiheiden aikana tutkija perehtyi kuitenkin jaetun ymmärryksen 

muodostumista ja pienryhmien päätöksentekoprosesseja tarkasteleviin tieteellisiin 

tutkimuksiin, mikä vaikutti tutkijaa ohjaavien johtolankojen muodostumiseen. 

Aineistosta alettiin etsiä myös havaintoja, jotka voisivat esiintyä 

tutkimuskohteena olleissa ilmiöissä. Näin ollen aineiston analyysia syvennettiin 

teoriaohjaavasti hyödyntäen aiempien tutkimusten ilmiöitä kuvaavia käsitteitä 

(Tuomi & Sarajärvi 2009).  

Tässä tutkimuksessa analyysimenetelmänä on käytetty sisällönanalyysia (ks. 

kuvio 10), joka perustuu aineiston luokitteluun sen sisältämien 

samankaltaisuuksien perusteella (Silverman 2001: 123). Sisällönanalyysin avulla 

on pyritty etsimään toistettavia ja luotettavia päätelmiä niistä konteksteista, joita 

ne kuvaavat. Sisällönanalyysin käytössä etuna on erityisesti analyysin herkkyys 

kontekstille ja aineiston symbolisille muodoille. Sisällönanalyysi onkin 

menetelmä, jonka avulla dokumentteja voidaan analysoida systemaattisesti. 

(Krippendorff 2004: 18, Strauss & Corbin 1990.) Sisällönanalyysiä on toteutettu 
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tutkimuksessa kahdella eri tavalla: käyttämällä sisällönanalyysia ja sisällön 

erittelyä.  

Sisällönanalyysin avulla dokumenttien sisältöä on kuvattu sanallisesti. Aluksi 

koko videoaineisto litteroitiin ja kaikille kokouksille annettiin oma koodi 

aakkosista ja samoin kaikkia kokouksiin osallistuneita kuvattiin eri koodeilla. 

Tämän jälkeen aloitettiin analyysi, jonka avulla aineisto järjestettiin tiiviiseen ja 

selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota (Tuomi & Sarajärvi 

2009: 108). Sisällönanalyysin avulla pyrittiin luomaan mielekäs, selkeä ja 

yhtenäinen informaatiokokonaisuus (Hämäläinen 1987, Burns & Grove 1997, 

Strauss & Corbin 1990). Aineiston käsittely perustui loogiseen päättelyyn ja 

tulkintaan. Aineisto hajotettiin aluksi osiin, käsitteellistettiin ja koottiin uudella 

tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. Analyysiyksiköksi valittiin sana, 

sanayhdistelmä, lause, lausuma tai ajatuskokonaisuus sen mukaan, mitä 

tutkimuskysymysten avulla haluttiin selvittää. Lisäksi tutkija havainnoi videoituja 

kokouksia ulkopuolisena henkilönä ja teki samalla muistiinpanoja ja havaintoja 

keskustelun kulkuun liittyvistä eleistä, ilmeistä ja äänenpainoista. Piilossa olevia 

viestejä tulkittiin myös äännähdyksien kautta. Koska kyseessä on laadullinen 

aineisto, analyysin tekeminen on kuulunut jokaiseen vaiheeseen (Hämäläinen 

1987, Strauss & Corbin 1990).  

Sisällön erittelyä eli aineiston määrällistä tarkastelua toteutettiin 

ratkaisumallin rakentaminen yksilötasolla -analyysissa, jossa aineistossa 

esiintyneet ratkaisumalliehdotukset ja niihin liittyneet argumentit luokiteltiin ja 

laskettiin. Ratkaisumallien ja argumentointitapojen kvantifioinnin avulla pyrittiin 

selvittämään, kuinka merkittäviä ja yleisiä havaitut ilmiöt olivat koko aineistossa. 

Lisäksi aineisto luokiteltiin sen mukaan, minkä koulun oppilashuoltoryhmän 

kokous oli kyseessä. Tutkimuksen tulokset on päätelty yksittäisten ihmisten 

lausumien ja empiiristen havaintojen perusteella. Kieli on konstruoinut jokaisen 

osallistujan sosiaalista todellisuutta. Tutkijalla onkin ollut havaittavissa useita 

erilaisia todellisuuksia, jotka ovat näkyneet oppilashuoltoryhmän jäsenten 

lausumien kautta (Valkonen & Laapotti 2011).  
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6.3 Analyysin eteneminen 

6.3.1 Jaetun ymmärryksen rakentumisen analyysi  

Jokainen sisällönanalyysi edellyttää kontekstia, jota vasten aineistoa tutkitaan. 

Krippendorffin (2004: 24) mukaan ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa, jolla 

konteksti konstruoidaan. Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysin apuna on käytetty 

tutkimuskysymyksiä, joiden avulla tutkija pystyi hahmottelemaan oleelliset 

johtolangat koko aineistosta. Tutkimuskysymysten lisäksi analyysivaiheiden 

toteuttamisessa hyödynnettiin tutkittavia ilmiöitä tarkastelleissa tutkimuksissa 

esiintyneitä käsitteitä.  

Jaetun ymmärryksen rakentumisen analyysi muodostui viidestä vaiheesta (ks. 

kuvio 11), jotka olivat 1) aineiston pelkistäminen, 2) ilmaisujen ryhmittely 

keskustelun eri vaiheisiin, 3) alaluokissa esiintyvien sosiokognitiivisten 

prosessien ryhmittely, 4) yläluokkien ryhmittely jaetun ymmärryksen 

muodostumisen perusteella ja 5) pääluokkien käsitteellistäminen.    

Kuvio 11. Jaetun ymmärryksen rakentumisen analyysi tutkimuksessa. 
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Aineiston pelkistämisessä analysoitavasta informaatiosta karsittiin tutkimukselle 

epäolennainen pois tiivistämällä ja pilkkomalla osiin oppilashuoltoryhmien 

kokousten keskustelua (Tuomi & Sarajärvi 2009). Litteroidusta tekstistä haettiin 

keskustelua kuvaavia osallistujien ilmaisuja. Analyysiyksikkönä olivat yksittäiset 

sanat, lauseen osat, lauseet ja ajatuskokonaisuudet, jotka sisälsivät useita lauseita 

(ks. taulukko 2). Aineiston pelkistämisen kautta litteroidusta aineistosta pyrittiin 

jäsentämään merkityskokonaisuuksia, joiden avulla tutkijalla oli mahdollisuus 

tehdä valmistelevaa tulkintaa. 

Taulukko 2. Aineiston pelkistäminen 

Koodaussääntö Esimerkki 

sana ”On” (612Z) 

lauseen osa ”paniikkikohtaus päällä” (557Y) 

lause ”Ensin siinä oli erottaminen.” (504X) 

ajatuskokonaisuus ”En tiedä mistä se johtuu, mutta samanlainen asenne näkyy 

molemmissa pojissa. Että mistä se johtuu.” (930R) 

Seuraavaksi osallistujien ilmaisut ryhmiteltiin alaluokkiin. Ryhmittelyprosessissa 

tutkijaa ohjasi kysymys: millaisia keskusteluvaiheita kokoukset sisältävät? 

Keskustelua kuvaavien ilmaisujen ryhmittelyn perusteena käytettiin 

keskusteluvaiheita ilmentäviä käsitteitä (ks. kuvio 11), joiden avulla 

oppilashuoltoryhmän jäsenet rakentavat jaettua ymmärrystä asiakkaan ongelmasta 

ja tilanteeseen sopivista ratkaisumalleista. Keskustelunvaiheiksi analyysin 

perusteella muodostuivat tiedon jaon, perustan luomisen, tiedon luomisen, 

työskentelyn suunnittelun ja yhteenvedon tekemisen prosessit.  

Tiedon jaon vaiheessa on kyse yhden oppilashuoltoryhmän jäsenen tiedon, 

osaamisen, mielipiteiden tai luovan ajatuksen ilmaisemisesta muille ryhmän 

jäsenille (ks. kuvio 11). Jaettava tieto on voinut syntyä keskustelun tuloksena, 

samoin kuin tieto on voinut olla muiden jäsenten tiedossa, mutta se mainitaan 

ensimmäisen kerran keskustelun aikana. Näin ollen jaettavan tiedon ei tarvitse 

olla uutta tietoa, rutiineita tai käyttäytymistä (Decuyper ym. 2010). Luonteeltaan 

tieto on joko praktista tai formaalista tietämystä (Bereiter & Scardamalia 1993). 

Tiedon jako mahdollistaa sen, että asiakkaaseen ja tilanteeseen liittyvä tieto tulee 

kuulluksi.  

Tiedon jaon vaiheeseen oli läheisesti sidoksissa yhteisen perustan luomisen 

vaihe (ks. kuvio 11), joka on edellytyksenä yhteisen ymmärryksen 

muodostumiselle (Clark & Schaefer 1989). Tämän vaiheen aikana 
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oppilashuoltoryhmän jäsenet esittävät tarkentavia kysymyksiä ja hypoteeseja 

asiakkaan ongelmista ja tilanteesta ja yrittävät samalla muodostaa yhteistä 

näkemystä käsiteltävästä tehtävästä (Dunbar 1995). Yhteisen perustan luomisen 

vaihe kestää niin kauan kuin osallistujat saavat lausumillaan aikaan muutoksia eli 

kontribuutioita. Vaiheelle on myös tyypillistä, että puhuja yhdistää 

kontribuutionsa aina edellä puhuttuun joko epäilemällä, hyväksymällä, 

kieltämällä, toteamalla tai olemalla ylimalkainen.  

Tiedon luomisen vaiheessa on kyse asiakkaalle sopivien ratkaisumallien 

rakentamisesta (ks. kuvio 11). Tiedon luomisen prosessissa oppilashuoltoryhmän 

jäsenet luovat jaettua ymmärrystä ratkaisumalleista neuvottelun avulla, jossa 

esiintyy tiedon jaon, ryhmittelyn, yhdistelyn ja/tai argumentoinnin osioita 

(Nonaka & Takeuchi 1995). Keskusteluun osallistuvat ryhmän jäsenet 

yhdistelevät dialogissa kuulemiaan ideoita, mielipiteitä ja tietoa aiemmin 

opittuun, jolloin eksplisiittinen käsitteellinen tieto muuttuu uudenlaiseksi 

käsitteelliseksi tiedoksi (Burke ym. 2008, Kasvi & Vartiainen 2000). 

Työskentelyn suunnittelun vaiheessa oppilashuoltoryhmän jäsenet pohtivat 

asiakkaalle suunnattavan ratkaisumallin toteuttamiseen liittyviä tekijöitä (ks. 

kuvio 11), joilla tarkoitetaan valitun ratkaisumallin käytännön järjestelyitä, 

osallistujia, ja vastuualueita sekä ratkaisumallin aikataulua. Työskentelyn 

suunnittelu tapahtuu ryhmän jäsenten ehdotusten, ilmoitusten tai kysymysten 

selkeyttämisen kautta.  

Viimeinen keskustelunvaihe alaluokista on yhteenvedon tekeminen (ks. kuvio 

11). Sen avulla oppilashuoltoryhmissä haetaan hyväksyntää jaetulle 

ymmärrykselle asiakkaan ongelmasta ja/tai valituille ratkaisumalleille. 

Yhteenveto toimii samalla myös ryhmän jäsenten tulevaisuuden toiminnan 

koordinoimisen välineenä. Yhteenvedon sisältö muodostuu joko valittujen 

ratkaisumallien lausumisesta ääneen, vastuualueiden ja tehtävänjaon toistamisesta 

tai sisältää molemmat edellä kuvatut ilmaukset.  

Seuraavaksi kaikkien kokousten keskusteluvaiheet analysoitiin tavoitteena 

löytää vastaus, millaisten sosiokognitiivisten prosessien avulla ryhmissä 

rakennetaan yhteistä ymmärrystä. Analyysissa haettiin sosiokognitiivisia 

prosesseja kuvaavia vaiheita eri keskusteluvaiheista. Keskusteluvaiheiden 

tarkastelu osoitti, että näitä olivat tiedon konstruoinnin ja konstruktiivisten 

konfliktien prosessit (ks. taulukko 3). Tiedon konstruoinnin prosessissa ryhmän 

jäsenet rakentavat merkitystä tai käsitteitä arvioimalla, esittämällä hypoteeseja ja 

kyselemällä. Tiedon konstruointi johtaa joko merkityksen tai käsitteen 

hyväksymiseen tai konfliktitilanteisiin. Konstruktiivisten konfliktien avulla 
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ryhmissä kyseenalaistetaan tai selkeytetään kuultua, mikä johtaa keskustelua 

kohti jaettua ymmärrystä tai paluun takaisin lähtöpisteeseen (vrt. Ensley & Pearce 

2001).  

Taulukko 3. Sosiokognitiivisten prosessien luokittelu 

Luokka Koodaussääntö Esimerkki 

tiedon konstruointi merkityksen rakennus arvioimalla ”Lapsen kannalta mietin, jos tulee kierre 

olla paljon pois koulusta, sen 

koulunkäynti kun on muutenkin 

perässä.” (976Ä) 

 merkityksen rakennus esittämällä 

hypoteeseja 

”Eikö murrosikään liity tosi voimakas 

aivojen kehitys, ainakin puhutaan. Onko 

sillä mitään merkitystä?” ( 697L) 

 merkityksen rakennus kyselemällä ”Sulla on siis huoli siitä matematiikasta 

erityisesti?” (904Ä) 

konstruktiivinen konflikti selkeyttäminen ”Ei niitä turhaan murehdita, ne on ihan 

todellisia nämä kielelliset ongelmat 

täällä. Enemmän mun mielestä pitää 

ajoissa miettiä ne tukitoimet.” (817Å) 

 kyseenalaistaminen ”Seittemän niitä, mutta eikö meillä jo 

aika paljon niitä nimiä ala tulemaan, 

että haluaako hän ite, onko valmis 

siihen sitoutumaan? Kun on käyny 

täällä niitä joilla on poissaoloja, he on 

ite nostaneet esille, että he haluaisivat 

jopoon.” (518X) 

Analyysissa edettiin seuraavaksi alaluokkien ryhmittelyyn, jota ohjasi 

tutkimuskysymys: missä tilanteissa sosiokognitiiviset prosessit esiintyvät 

moniammatillisen oppilashuoltoryhmän vuorovaikutuksessa (ks. kuvio 11)? 

Tarkastelun perusteella muodostettiin yläluokat sen mukaan, missä tilanteissa 

tiedon konstruointi ja konstruktiiviset konfliktit esiintyivät eri 

keskustelunvaiheissa. Yläluokkia muodostui lopulta kolme. Ensimmäisen 

yläluokka on asiakkaan ongelman konstruointi. Ilmiötä kuvaavat kokoukset 

(n=3), joissa keskitytään asiakkaan ongelmaa käsittelevän informaation ja tiedon 

konstruoimiseen yhdessä. Ongelman konstruoinnin kokouksissa ratkaisumalliin 

liittyvää tietoa ei konstruoida eli oppilashuoltoryhmän jäsenet eivät arvioi 

kuulemaansa, esitä hypoteeseja tai kuultua selkeyttäviä kysymyksiä. Ilmiötä 
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kuvaavien kokousten ainoa konstruktiivinen konflikti (n=1) esiintyy ongelmaan 

liittyvän tiedon konstruoinnin yhteydessä.  

Ongelman ja ratkaisumallin konstruointi rinnakkain -yläluokan kokouksissa 

tiedon konstruointia esiintyy sekä asiakkaan ongelmiin että ratkaisumalleihin 

liittyvän tiedon käsittelyssä (ks. kuvio 11). Ilmiötä kuvaavissa kokouksissa 

oppilashuoltoryhmän jäsenet muodostavat tiedon konstruoinnin avulla jaettua 

ymmärrystä asiakkaan ongelmasta, minkä jälkeen he siirtyvät rakentamaan 

tilanteeseen sopivaa ratkaisumallia vaihtoehtoihin liittyvien tietojen 

konstruoimisen avulla (n=20). Kokouksille on tyypillistä edellä kuvattujen 

toimintojen heuristinen eteneminen. Kaikissa yläluokan kokouksissa (n=20) 

esiintyy useita ongelmien ja ratkaisumallien rakentamistilanteita tiedon 

konstruoinnin avulla. Kahdeksassa kokouksessa on havaittavissa myös useita 

konstruktiivisia konflikteja, jotka esiintyvät ongelmaan (n=5) ja ratkaisumalliin 

liittyvän tiedon konstruoinnin (n=3) yhteydessä. 

Kolmannen yläluokan muodostavat kokoukset, joissa kyseessä on 

ratkaisumallin (n=4) tai -mallien (n=1) rakentamisesta tiedon konstruoinnin 

avulla (ks. kuvio 11). Ilmiötä kuvaa keskusteluissa tiedon luomisen vaihe, jossa 

käytettävissä olevan tiedon konstruoinnin avulla asiakkaalle luodaan sopivaa 

ratkaisumallia (n=5). Ratkaisumallin konstruoinnin kokouksissa havaitut 

konstruktiiviset konfliktit esiintyvät ratkaisumalliin liittyvän tiedon konstruoinnin 

yhteydessä (n=3).   

Jaetun ymmärryksen rakentumisen analyysissa edettiin seuraavaksi 

yläluokkien ryhmittelyyn pääluokiksi (ks. kuvio 11). Ryhmittelyä ohjasi kysymys, 

millainen jaettu ymmärrys asiakkaan ongelmista ja tilanteeseen sopivista 

ratkaisumalleista muodostuu sosiokognitiivisten prosessien avulla. Pääluokiksi 

muodostuivat 1. jaettu ymmärrys ja 2. osittain jaettu ymmärrys (ks. taulukko 4).  
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Taulukko 4. Pääluokkien muodostaminen 

Luokka Koodaussääntö 

Jaettu ymmärrys 

n=3 

 

jaettu ymmärrys ongelmasta rakentuu tiedon konstruoinnin avulla, jaettu 

ymmärrys ratkaisumallista, konstruktiivisen konfliktin avulla muodostuu 

jaettu ymmärrys (n=1) 

n=14 jaettu ymmärrys ongelmasta ja ratkaisumallista rakentuu tiedon 

konstruoinnin avulla, konstruktiivisten konfliktien avulla muodostuu jaettu 

ymmärrys (n=4) 

n=3 jaettu ymmärrys ongelmasta, jaettu ymmärrys ratkaisumallista rakentuu 

tiedon konstruoinnin avulla, konstruktiivisten konfliktien avulla muodostuu 

jaettu ymmärrys (n=2) 

Osittain jaettu ymmärrys  

n=5 

 

osittain jaetun ymmärryksen muodostuminen ongelmasta tiedon 

konstruoinnin avulla, jaettu ymmärrys ratkaisumallista rakentuu tiedon 

konstruoinnin avulla (n=3), tiedon konstruoinnin avulla ei muodostu jaettua 

ymmärrystä ratkaisumalleista; jaettu ymmärrys ratkaisumallista siirtää 

tapaus ison OPHR:n kokoukseen (n=2), konstruktiiviset konfliktit eivät 

johda jaettuun ymmärrykseen (n=2) 

n=2  jaettu ymmärrys ongelmasta, osittain jaettu ymmärrys ratkaisumallista 

muodostuu tiedon konstruoinnin avulla (n=1), jaetun ymmärryksen 

muodostuminen ratkaisumallista tiedon konstruoinnin avulla epäonnistuu; 

jaettu ymmärrys ratkaisumallista siirtää tapaus ison OPHR:n kokoukseen 

(n=1), konstruktiivista konfliktia seuraa jaettu ymmärrys (n=1) 

n=1 tiedon konstruoinnin avulla muodostuu jaettu ymmärrys ongelmista, tiedon 

konstruoinnin avulla muodostuu enemmistön jakama ymmärrys 

ratkaisumalleista, konstruktiivista konfliktia seuraa mukautuminen 

enemmistön näkemyksiin 

Jaettua ymmärrystä (n=20) kuvaavat kokoukset (ks. taulukko 4), joissa tiedon 

konstruointi esiintyy jaetun ymmärryksen rakentamisessa asiakkaan ongelmasta. 

Prosessin avulla ryhmälle muodostuu jaettu ymmärrys (n=3). Ilmiötä kuvaa 

ryhmän jäsenten jakama ymmärrys myös ratkaisumallista, vaikka he eivät 

konstruoi siihen liittyvää tietoa. Ratkaisumallit hyväksytään ensimmäisen 

esityksen kautta. Kahdessa kokouksessa esiintyvät konstruktiiviset konfliktit 

edistävät jaetun ymmärryksen muodostumista asiakkaan ongelmasta. Jaettua 

ymmärrystä kuvaavat myös kokoukset, joissa tiedon konstruoinnin avulla 

muodostetaan jaettu ymmärrys asiakkaan ongelmista ja ratkaisumalleista (n=14). 

Esiintyneitä konstruktiivisia konflikteja seuraa jaettu ymmärrys asiakkaan 

ongelmista ja/tai ratkaisumalleista. Kolmanneksi ilmiötä luonnehtii tiedon 

konstruoinnin esiintyminen jaetun ymmärryksen muodostamisessa 
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ratkaisumalleista (n=3). Ilmiötä kuvaa ryhmän jäsenten jakama ymmärrys 

asiakkaan ongelmasta, vaikka eivät rakenna sitä vuorovaikutuksessa tiedon 

konstruoinnin avulla. Kokouksissa esiintyneet konstruktiiviset konfliktit edistävät 

jaetun ymmärryksen muodostumista ratkaisumalleista (n=2).  

Osittain jaetun ymmärryksen -pääluokka muodostuu kahdeksasta 

kokouksesta (ks. taulukko 4). Ensimmäiseksi ilmiötä kuvaavat kokoukset, joissa 

oppilashuoltoryhmän jäsenet hyödyntävät tiedon konstruointia jaetun 

ymmärryksen rakentamisessa asiakkaan ongelmasta ja tilanteeseen sopivasta 

ratkaisumallista. Tuloksena prosessista oppilashuoltoryhmissä muodostuu osittain 

jaettu ymmärrys ongelmasta (n=5). Lisäksi oppilashuoltoryhmän jäsenet 

saavuttavat jaetun ymmärryksen ratkaisumalleista tiedon konstruoinnin avulla 

(n=3). Kahdessa kokouksessa jaetun ymmärryksen muodostuminen 

ratkaisumalleista tiedon konstruoinnin avulla ei onnistu, mitä seuraa 

oppilashuoltoryhmän jäsenten jaettu ymmärrys siirtää tapauksen käsittely ison 

oppilashuoltoryhmän käsittelyyn (n=2). Osittain jaettua ymmärrystä kuvaavat 

myös kokoukset (n=2), joissa tiedon konstruoinnin avulla rakennetaan jaettua 

ymmärrystä tilanteeseen sopivasta ratkaisumallista. Ilmiötä kuvaa 

oppilashuoltoryhmän jäsenten jakama ymmärrys ongelmasta. Tiedon 

konstruoinnin avulla ryhmässä rakennetaan osittain jaettu ymmärrys 

ratkaisumallista (n=1). Toisen kokouksen osittain jaettua ymmärrystä kuvaa 

tapauksen siirtäminen ison oppilashuoltoryhmän kokoukseen ryhmän 

epäonnistuessa muodostamaan jaettua ymmärrystä asiakkaalle sopivasta 

ratkaisumallista tiedon konstruoinnin avulla (n=1). Osittain jaetun ymmärryksen 

ilmiötä havainnollistaa myös yksittäinen kokous, jossa tiedon konstruoinnin 

avulla muodostetaan jaettua ymmärrystä ongelmista ja ratkaisumalleista. 

Prosessia seuraa jaettu ymmärrys asiakkaan ongelmista ja enemmistön jakama 

ymmärrys ratkaisumalleista. Esiintynyttä konstruktiivista konfliktia seuraa 

ryhmän jäsenen mukautuminen enemmistön näkemyksiin. Pääluokkien sisällöt 

kuvaillaan tarkemmin tulososiossa (ks. luku 7). 

Viimeisessä analyysivaiheessa eli pääluokkien käsitteellistämisessä (ks. kuvio 

11) edettiin alkuperäisaineiston käyttämistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja 

johtopäätöksiin (Hämäläinen 1987, Dey 1993). Muodostamalla kuvauksen 

tutkimuskohteesta yleiskäsitteiden avulla ja vertaamalla sitä ja johtopäätöksiä 

koko ajan alkuperäisaineistoon tutkijalla oli mahdollisuus luoda uusi ymmärrys 

tutkittavasta ilmiöstä (Hämäläinen 1987). Ala- ja yläluokkien ja yhdistävän 

luokan avulla pyrittiin vastaamaan myös ensimmäiseen tutkimusongelmaan. 
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Yhdistäväksi luokaksi muodostui jaetun ymmärryksen muodostuminen 

oppilashuoltoryhmän kokouksissa.  

6.3.2 Päätöksenteon analyysi 

Tutkimuksen toinen analyysivaihe keskittyi ryhmän päätöksenteon analyysiin. 

Analyysia ohjasi tutkimuskysymys: miten moniammatillisen 

oppilashuoltoryhmän jäsenet tekevät päätöksen asiakkaalle suunnattavista 

ratkaisumalleista? Analyysi haluttiin kohdentaa niihin kokouksiin, jotka kuvasivat 

asiakkaan ongelmia ratkaisevia päätöksentekoprosesseja. Aineistosta valittiin 

lähempään tarkasteluun ne kokoukset, joissa oppilashuoltoryhmän jäsenet 

jakoivat ymmärryksen asiakkaalle sopivista ratkaisumalleista. Valintaperusteena 

oli, että kokouksissa esille tuoduista ratkaisumalliehdotuksista 

oppilashuoltoryhmän jäsenet valitsevat vähintään yhden toteutettavaksi 

asiakkaalle. Valinta tehtiin joko hiljaisen hyväksynnän tai argumentoinnin kautta 

(ks. taulukko 6 kappaleessa 6.3.3). Analyysiin otettiin mukaan myös kokoukset, 

joissa oppilashuoltoryhmän jäsenet hyväksyivät vain osan asiakkaalle esitetyistä 

ratkaisumalliehdotuksista ja jättivät yhden tai useamman ehdotuksen käsittelyn 

seuraavaan kokoukseen tai tulevaisuuteen. Aineistosta jätettiin lopulta pois ne 

kokoukset (n=4), joissa oppilashuoltoryhmän jäsenten ainoa valitsema 

ratkaisumalli oli siirtää tapauksen käsittely ison oppilashuoltoryhmän 

kokoukseen. Aineistoksi valikoitui yhteensä 24 kokousta.  

Aineiston analyysi toteutettiin kolmen vaiheen kautta. Ensimmäisessä 

päätöksenteon analyysivaiheessa aineisto pelkistettiin ottamalla tarkasteluun 

keskusteluista päätöksentekoon liittyvät vaiheet. Pelkistäminen tapahtui etsimällä 

kaikki keskusteluissa esitetyt ratkaisumallit. Ratkaisumalliin liitettiin sisältö ja 

perustelu, mikäli sellainen oli (ks. kuvio 12).  
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Kuvio 12. Esimerkki yhdestä päätöksentekoprosessista. 

Analyysin toisessa vaiheessa jokaisen ratkaisumallin yhteyteen kirjattiin niihin 

liittyneet argumentit (ks. kuvio 12), joiden avulla oppilashuoltoryhmien 

kokouksiin osallistuvat arvioivat, antoivat tukensa ja kehittelivät ideaa tuodakseen 

esille erilaisia vaihtoehtoja sekä muotoilivat väitteitä uudelleen (ks. taulukko 6 

kappaleessa 6.3.3). Jokaisessa argumentissa olivat mukana myös ryhmän jäseniä 

kuvaavat koodit. Kuvaamalla jokainen ratkaisumalli sisältöineen ja siihen 

liittyneillä argumenteilla päätöksenteon rakentumista oli mahdollista tarkastella 

prosessina. Samalla oppilashuoltoryhmän jäsenten osallistuminen 

vuorovaikutukseen ja sen vaikutus päätöksentekoprosessiin konkretisoituivat. 

Analyysin kolmannessa vaiheessa edettiin ottamalla tarkastelun kohteeksi 

kokousten sisältämät ratkaisumallien rakentamisprosessit ja yritettiin löytää 

yhtäläisyyksiä tarkastelemalla niitä kolmesta eri näkökulmasta: a) miten 

rakentamisprosessit näyttäytyvät kokouksissa, b) millaiset ovat ryhmän jäsenten 

argumenttien sisällöt ja c) millaisista asiakkuuksista tapauksissa on kyse. 

Analyysin perusteella kokoukset voitiin jakaa neljään yläluokkaan, jotka 

kuvasivat oppilashuoltoryhmän päätöksentekoprosesseja. Ne olivat 1. 

asiantuntijuuteen, 2. luovaan ongelmanratkaisuun ja 3. sääntöihin ja määräyksiin 

perustuva päätöksenteko sekä 4. asiakkaan ja huoltajan vaikuttaminen 

päätöksentekoon.  

Asiantuntijuuteen perustuvan päätöksenteon kokouksissa päätös asiakkaalle 

valittavista ratkaisumalleista rakennettiin yhden tai useamman ryhmän jäsenen 

RATKAISUMALLI:
Pitäiskö siinä sitten kysellä 
vähän kaikilta opettajilta 
tarkemmin että miten? 
(485G) 

RATKAISUMALLI:
Ei oo sulla vielä käyny? (488G)

RATKAISUMALLI:
Oisko se sitten opinto-ohjaaja, 
vai kuka sen selvittäis, miten 

oppilas pärjää muissa aineissa? 
(492G)

Minä olisin vähän sitä mieltä, 
että selvitettäis. (486G)

Ainakin sen perusteella, kun 
olen tätä isoveljeä opettanut, 
että voisin ajatella, että olisi 
kyvykkäämpi kuin tämä 
pikkuveli, mutta se on vaan 
tämmöistä arvailua. (487G)

Ei oo vielä. (489G)

Minä voisin tietenkin ottaa 
hänet vastaanotolle, kun 
ajattelee, että on tämmöistä. 
(490G)

Se voisi kyllä, kun ajatellaan, 
että ollaan vasta näin vähän 
käyty vuotta ja tämmöinen on 
saldo. Elikkä kuraattorille 
käynti. (491G)

Onko niin kiire, ettei voi jättää 
omalle opolle? (493G)

Minusta se ois omalle opolle. 
(494G)

Ilman muuta, kyllä kyllä. (495G)
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asiantuntemuksen pohjalle. Ratkaisumallien valintaan vaikutti 

oppilashuoltoryhmän jäsen, jolla oli eniten tietotaitoa asiakkaan ongelma-alueesta 

(ks. esimerkki 1). 

Esimerkki 1.  

A1: Onko pojalla kavereita koulussa? (904O) 

L2: Kyllä se porukassa on, ei yksinäinen oo. (905O) 

A1: Ei haasta riitaa? (906O) 

L2: Menee höpötykseen ja pulinaan se aika, ei ehdi muitten mukaan. (907O) 

A1: Miten se pulina voi liittyä? (908O) 

E2: Jos on tarkkaavaisuushäiriö, on kuin radiokanavia ois auki pään sisällä, 

voi ilmetä tämmösenä puhumisena tai valinnan tekemisen vaikeuksina. On 

kaaos koko ajan päässä. (909O) 

A1: Oli hyvä se kaavake, mitä sanoit. (910O) 

E2: Saatais sitä faktaa. (911O) 

L2: Onko valmis kaavake? Kotiin ja kouluun eri? (912O) 

E2: Me voidaan panna se sama havainnointikaavake, koti voi rastittaa ne 

samat kohdat. (913O) 

L2: Onko se mitä tulee kaavakkeessa ilmi, sitten mietitään? (914O) 

E2: Vois aatella että vanhempien kanssa keskusteltais, että mitä ne on mieltä, 

jos me lähdettäis tekemään jatkotutkimuksia koulupsykologin kautta. (915O) 

Sääntöihin ja määräyksiin perustuvassa päätöksenteossa oppilashuoltoryhmän 

jäsenet toimivat jo olemassa olevien toimintaohjeiden pohjalta. Tämä tarkoitti 

sitä, että asiakkaan tapauksen liittyessä tiettyihin ongelma-alueisiin 

oppilashuoltoryhmä rakensi ratkaisun ennalta määrättyjen sääntöjen puitteissa (ks. 

esimerkki 2).  

Esimerkki 2.  

O1: Näin on toimittu että palaveerataan luokanvalvoja, opo, vanhemmat ja 

rehtori ehkä. (237U) 

Y1: Pitäisikö se tänne lisätä? Että luokanvalvoja, opo, vanhemmat. (238U) 
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O1: Mutta missä välissä. (239U) 

Y1: 50 kun se ylittyy. Mutta silloin jos on tällä viikolla 2 ja seuraavalla 3 jne. 

Ei siis silloin, jos on selkeästi 2 viikkoa sairaana. (240U) 

K: Onko tää 50 raja, onko lukuvuotta vai lukukautta? (241U) 

Y1: Onko se aika paljon yhtä lukukautta ajatellen? Että jos on 1 päivän poissa 

kuukaudessa se tulee jo siinä. (242U) 

O1: Pitää käyttää maalaisjärkeä. Kyllä se on sovittu. (243U)  

T1: Se on hyvä pitää tiukka linja. (244U) 

Y1: Se on sitten hyvä pitää siinä. (245U) 

Luovaan ongelmanratkaisuun perustuvassa päätöksenteossa oppilashuoltoryhmä 

loi uusia, ongelmat ja kontekstin huomioivia henkilökohtaisia ratkaisumalleja (ks. 

esimerkki 3). Ratkaisumallit rakennettiin olemassa olevien resurssien puitteissa 

mutta asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla tukevaksi. 

Esimerkki 3.  

L3: Mä mietin, että jos erityisopettajalla ois resursseja, niin joku itsetunnon 

kohotusjakso siellä erityisalkuopetusluokassa vois olla hyvä ajatus. (183D) 

EA: Siellä on se poika, joka on hyvä ystävä. (184D) 

L3: Vaikka parin viikon jakso samalla lukujärjestyksellä kuin toinen 

poikakin. Voisi olla hyvä kokeilla koska luokassa on kokeiltu suurin piirtein 

kaikki, mitä mää järkevästi voin kokeilla. (185D) 

A1: Kyllähän se itsetuntoon perustuu kaikki. (186D) 

E2: Kyllä, että jos se alkaa menemään, että mää oon jotenkin huono. Silloin 

se olis hyvä ajatus, sais huokasta. (187D) 

Neljättä päätöksentekoprosessia edustavat kokoukset, joissa asiakas ja huoltaja 

vaikuttavat päätöksentekoon (ks. esimerkki 4). Asiakkaalle valittiin yleisten 

käytäntöjen mukaisia ratkaisumalleja, kuten seurantapalaveri, tekemättömien 

töiden korvaaminen ja käynnit koulukuraattorilla. Näihin valintoihin vaikutti 

kuitenkin lopulta asiakkaan ja hänen huoltajansa suhtautuminen kuulemaansa ja 

sitoutuminen niihin.  
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Esimerkki 4.  

Y1: Me ollaan täällä töissä ja isä tietenkin kantaa vielä enemmän huolta. Sää 

oot seiskaluokkalainen ja sulla on nyt tämmöinen lista. Tämä on 

poikkeuksellista. Ainakin kun tällainen tilanne syntyy me halutaan pysähtyä 

ja miettiä, miten nyt jatketaan. Plussana pitää tosiaan sinusta sanoa, että kun 

juttelin sun kanssa maanantaina, sää tosiaan keskustelit ja katoit silmiin, 

mutta sitten tuli kylmää vettä niskaan ruokavalvojalta. Katsoo silmiin ja 

valehtelee. Se on huono homma. (460W) 

E1: Pystytkö katsomaan silmiin niin että valehtelet?(461W) 

a1: Joo. (462W) 

Y1: Silmät on ihmisen sielun peili. Että silmät suurina valehtelee. Äsken oli 

tilanne, että tytöt tiesivät tehneensä väärin ja itku tuli. En tarkoita sitä että 

sinun pitäisi itkeä, mutta heidän kanssaan pystyään jatkamaan eteenpäin. 

Mitä sää nyt ite ajattelet tästä tilanteesta? Miten sää lähdet tulevaisuudessa 

toimimaan. Luotatko sää itsees että pystyt olemaan rehellinen? Kerrot asiat 

niin kuin se on, etkä käyttäydy ylimielisesti opettajaa kohtaan. (463W) 

a1: Joo. (464W) 

Y1: Ihan oikeesti? (465W) 

E1: Ja haluat muutosta.(466W) 

Y1: Jos oikeesti tähän pystyt niin sää näytät sen myös kotona. (467W) 

6.3.3 Ratkaisumallin rakentaminen yksilötasolla  

Ratkaisumallin rakentaminen yksilötasolla -analyysia ohjasi tutkimuskysymys: 

miten oppilashuoltoryhmän jäsenet rakentavat asiakkaalle suunnattavia 

ratkaisumalleja yksilötasolla? Tavoitteena oli etsiä yhtäläisyyksiä 

oppilashuoltoryhmän jäsenten käyttämistä ratkaisumallien rakentamistavoista ja 

niihin liittyvistä argumenteista. Analyysi toteutettiin hyödyntämällä 

päätöksenteon rakentumisen analyysissa toteutettua aineiston pelkistämistä 

ratkaisumalleihin ja niihin liittyneisiin argumentteihin. Analyysi muodostui 

kolmesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa koko aineistosta (n=28) haettiin 

kaikki lauseet tai lauseen osat, joissa oppilashuoltoryhmän jäsen esitti asiakkaan 

tilanteeseen sopivaa ratkaisumallia. Tämän jälkeen löydetyt ratkaisumalliesitykset 
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luokiteltiin niiden sisällön perusteella. Lauseiden luokittelussa muodostui selkeitä 

luokkia ja niiden alaluokkia. Pääluokiksi muodostuivat perustellut ja 

perustelemattomat ehdotukset (ks. taulukko 5).  

Taulukko 5. Ratkaisumalliehdotukset luokiteltuna. 

Luokka Koodaussääntö Esimerkki 

Perustelematon ehdotus Kysymys:  ”Jätetäänkö huomioimatta ja tytöille 

sanoa, ettei saa tulla kertomaan?” 

(27A) 

 vaihtoehtokysymys ”Onko ennen syyslomaa kutsunko 

vanhemmat? Onko tarpeeksi tietoa vai 

sen jälkeen?” (979Ä) 

 Ehdotus:  

 jos- ja ehkä-ehdotukset  

 

”Jos sen venäjän opetuksen sais niille 

tunneille.” (792Å) 

 ehdotukset konditionaalissa ”Poika vois käydä 

terveystarkastuksessa.” (378U) 

 Voimakas ehdotus:  

 ilmoitus 

 

”Pojan asia me otetaan sinne.” (126C) 

 vaatimus ”Tässä pitää tehdä sopimus mitä äiti ei 

tee.” (338U) 

 

 Mielipide: ”Minusta kannattaisi tehdä testi, josta 

näkisi hyvin.” (964Ä) 

 

 aikaisemmin esitetyn ehdotuksen 

esille tuominen 

”Oli hyvä se kaavake, mitä sanoit.” 

(910O) 

Perusteltu ehdotus Kysymys:  

 

”Oisko se, että sinä opo kutsuisit, koska 

tässä on se jatko-opinto?” (23P) 

 vaihtoehtokysymys ”Onko joku tärkeysjärjestys vai onko 

joku äidinkieli, matematiikka vai kielet 

vai? Kaikki vai? Varmaan ois syytä. 

Silloinhan se jo muuttaa sitä tilannetta, 

että jonkin verran poissa siinä omassa 

ryhmässä.” (375F) 
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Luokka Koodaussääntö Esimerkki 

 Ehdotus:  

 jos- ja ehkä-ehdotukset ”Jos se vois olla siinä pienemmässä 

ryhmässä, että se arki lähtis 

luistamaan.” (197D)  

 ehdotukset konditionaalissa ”Se vois koululääkäri kattoo, koska 

koulupsykologi on turhaa.” (574I) 

 

 Voimakas ehdotus:  

 ilmoitus 

 

”Minä soitan, jos tyttö ei ilmaannu 

kouluun. Ei meillä ole muuta 

vaihtoehtoa.” (512X) 

 vaatimus ”Tarvitaan sitä tietoa opetuksen 

järjestämiseen, kyllä pitää tietoa silloin 

siirtää.” (962Ä) 

 Mielipide: ”Mää luulen, että ois parempi siellä 

enkun luokassa, kun kuulee paljon 

aktiivisemmin sitä kieltä.” (05Ä) 

Molempiin pääluokkiin muodostui useita alaluokkia (ks. taulukko 5). 

Molemmissa pääluokissa ratkaisumalliehdotukset jakautuvat kysymyksiin, 

ehdotuksiin, vaatimuksiin ja mielipiteisiin. Kysymysluokasta erotettiin omaksi 

alakategoriakseen useita ratkaisumalleja sisältävät vaihtoehtokysymykset. 

Ratkaisumalliehdotukset voitiin molemmissa pääluokissa jakaa jos- ja ehkä-sanat 

sisältäviin ehdotuksiin sekä konditionaalimuodossa oleviin ehdotuksiin. 

Voimakkaista ehdotuksista erotettiin ilmoitukset ja vaatimukset omiksi 

alakategorioikseen. Oman mielipiteen sisältävät perustelemattomat ehdotukset 

sisälsivät myös aikaisemmin esitettyjen ratkaisumalliehdotusten uudelleen esille 

tuomisen alakategorian. Ehdotusten sisällöt esitellään tarkemmin tulososiossa (ks. 

kappaleet 7.3.1 ja 7.3.2). 

Analyysin toisessa vaiheessa tarkastelua syvennettiin luokittelemalla 

ratkaisumalleihin liittyneet ryhmän jäsenten esittämät argumentit. Luokittelun 

tarkoituksena oli selvittää, miten oppilashuoltoryhmän jäsenet suhtautuvat 

kuulemiinsa ratkaisumalliesityksiin. Luokittelu toteutettiin käytännössä 

erittelemällä kaikki heti ratkaisumalliehdotuksen lausumisen jälkeen esitetyt 

malliin liittyneet argumentit. Luokittelussa hyödynnettiin osittain Barronin (2000) 

kategorisointia (ks. taulukko 6). Argumentteja saattoi kuvata hyväksyntä, joka 

sisälsi ehdotukseen liittyvän positiivisen verbaalisen tunnustuksen. Hyväksyntään 
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kirjattiin myös perustelu, mikäli argumentin esittäjä sellaisen esitti. Idean 

kehittelyssä oli kyse ajatuksen viemisestä eteenpäin. Argumentin esittäjä otti 

huomioon kuulemansa ehdotuksen, lisäsi siihen uutta tietoa ja yritti luoda 

toimivamman ratkaisun. Selkeyttämisen avulla ryhmän jäsenet halusivat 

tarkennusta menettelytapoihin, ratkaisumallin kestoon ja vastuuhenkilöihin tai 

pyysivät lisätietoa asiakkaan taustoista. Torjuminen kuvasi vastaajan selkeää 

kielteistä suhtautumista esitettyyn ratkaisumalliehdotukseen. Myös ilman 

argumenttia jääneet ratkaisumalliehdotukset otettiin huomioon lisäämällä ”ei 

kommentteja” niiden yhteyteen. Argumentoimatta jättämiseksi tulkittiin tilanteet, 

joissa ryhmän jäsen ohitti kuulemansa vaihtamalla keskustelun aihetta tai ryhmän 

jäsenet eivät kommentoineet mitenkään kuulemaansa (Barron 2000).  

Argumentteja kuvasivat myös ryhmän jäsenten ratkaisumalliehdotukseen 

kohdistamat kyseenalaistukset (ks. taulukko 6). Niiden avulla ei sanottu suoraan 

ehdotuksen tekijälle, että esitys on huono, vaan sen toimivuutta käytännössä 

kyseenalaistettiin, epäiltiin tuomalla esille siihen liittyvä epäkohta.  

Taulukko 6. Argumenttien luokittelu. 

Argumenttien koodaussääntö Esimerkki 

hyväksyntä H ”Kyllä kuulostaa hyvältä.” (84B) ”Ilman muuta.” (530H) 

idean kehittely K ”Tulee ihan mieleen semmoinen luokan vaihto, että onko 

siellä rinnakkaisluokissa mitään kavereita?’ (383F) 

selkeyttäminen S ”Mikä se on sinun alue? Oulu vai Oulunsalo?” (872N) 

torjuminen T ”Mun mielestä me ei aleta sitä uudestaan tekemään, meillä 

on tässä.”(632J) 

argumentoimatta jättäminen E asia vaihtuu toiseksi / ehdotus ohitetaan 

kyseenalaistaminen Ky ”Tarvitaanko me taas psykologi tähän. Ei asiaa ole auttanut 

yhteiset keskustelut, joita on käyty.” (39A) 

Analyysin kolmannessa vaiheessa ratkaisumalliehdotukset ja argumentit 

kvantifioitiin. Tavoitteena oli selvittää, mitä ratkaisumallin rakentamisen ja 

argumentoinnin tapoja oppilashuoltoryhmän jäsenet käyttivät eniten. Lisäksi 

analyysin avulla haluttiin selvittää, miten yksilöiden suhtautuminen esitettyihin 

ratkaisumalleihin vaihtelee esitystavan mukaisesti. Analyysi toteutettiin 

laskemalla kaikki ratkaisumallit ja niihin liittyneet kategorisoidut argumentit 

(hyväksyntä, idean kehittely, selkeyttäminen, torjuminen, argumentoimatta 

jättäminen ja kyseenalaistaminen), minkä jälkeen ratkaisumalliehdotusluokkien 

lukuja vertailtiin keskenään.  
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7 Tutkimustulokset 

7.1 Yhteisen ymmärryksen rakentuminen 

Tutkimustulokset osoittivat, että moniammatilliset oppilashuoltoryhmät 

rakentavat jaettua ymmärrystä tehtävästä ja tilanteeseen sopivista 

ratkaisumalleista tiedon konstruoinnin (n=28) ja konstruktiivisten konfliktien 

avulla (n=10). Sosiokognitiivisia prosesseja (tiedon konstruointia) hyödynnetään 

joko asiakkaan ongelmien (n=3), ratkaisumallien (n=7) tai ongelmien ja 

ratkaisumallien rakentamisessa (n=21). Jaetun ymmärryksen rakentumista 

moniammatillisten oppilashuoltoryhmien kokouksissa voidaan kuvata kahden 

pääilmiön kautta (ks. kuvio 13): 1) jaettu ymmärrys (n=20) ja 2) osittain jaettu 

ymmärrys (n=8).  

Jaetun ymmärryksen ilmiötä kuvaavat oppilashuoltoryhmän kokoukset, joissa 

ryhmän jäsenet jakavat ymmärryksen käsiteltävästä tehtävästä sekä asiakkaalle 

sopivista ratkaisumalleista (ks. kuvio 13). Jaetun ymmärryksen muodostumista 

sosiokognitiivisten prosessien avulla voidaan kuvata kolmen eri 

oppilashuoltoryhmien vuorovaikutuksessa esiintyneen ilmiön avulla (n=20). 

Tutkimuksessa havaittiin, että myös osittain jaetun ymmärryksen muodostumista 

voidaan kuvata kolmen eri ilmiön kautta (n=8). Ilmiöllä tarkoitetaan osittain 

muodostunutta jaettua ymmärrystä asiakkaan ongelmasta (n=5) ja/tai 

oppilashuoltoryhmän jäsenten enemmistön jakamaa ymmärrystä asiakkaan 

tilanteen vaatimasta ratkaisumallista (n=2) tai jaetun ymmärryksen rakentamisen 

siirtämistä ison oppilashuoltoryhmän kokoukseen (n=6). Jaetun ymmärryksen 

ilmenemistä ja muodostumista moniammatillisten oppilashuoltoryhmien 

vuorovaikutuksessa käsitellään tarkemmin kappaleissa 7.1.1 ja 7.1.2.  
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Kuvio 13. Jaetun ymmärryksen muodostuminen oppilashuoltoryhmän kokouksissa.  

7.1.1 Jaetun ymmärryksen muodostumisen onnistuminen  

Tutkimustulokset osoittivat, että suurimmassa osassa oppilashuoltoryhmän 

kokouksista (n=20) voidaan havaita jaettu ymmärrys sekä asiakkaan ongelmista 

että tilanteeseen sopivista ratkaisumalleista. Jaetun ymmärryksen muodostumisen 

ilmiötä voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta sen mukaan, miten 

oppilashuoltoryhmän jäsenet rakentavat jaettua ymmärrystä tiedon konstruoinnin 

avulla (ks. kuvio 13). 

Näistä ensimmäinen on ongelman konstruointi (ks. kuvio 13). Ilmiötä kuvaa 

jaetun ymmärryksen rakentuminen asiakkaan ongelmasta tietoa konstruoimalla 

(ks. kuvio 13). Ilmiötä kuvaavissa kokouksissa (n=3) asiakkaan asioiden 

käsittelyyn on varattu tavallista enemmän aikaa, mikä mahdollistaa monipuolisen 

Osittain jaettu ymmärrys (n=8) Jaettu ymmärrys 
(n=20)

Ongelman konstruointi (n=3)
• jaettu ymmärrys ongelmasta tiedon 
konstruoinnin avulla (n=3)
• asiakkaalle suunnattavat 
ratkaisumallit hyväksytään  ilman 
neuvottelua (n=3)
• yksi konstruktiivinen konflikti (n=1)

Ongelman ja ratkaisumallin 
konstruointi rinnakkain (n=14)

• jaettu ymmärrys ongelmista ja 
ratkaisumalleista tiedon 
konstruoinnin avulla (n=14)
• keskustelun ohjaaminen 
johtopäätösten (n=9) ja 
yhteenvetojen avulla (n=8)
• toisistaan poikkeavat 
ennakkokäsitykset asiakkaasta 
aiheuttavat useita konflikteja 
vuorovaikutuksessa (n=4)

Ratkaisumallin  konstruointi (n=3)
• jaettu ymmärrys ratkaisumalleista 
tiedon konstruoinnin avulla (n=3)
• jaettu ymmärrys ongelmasta jo 
kokouksen alussa (n=3)
• konstruktiiviset konfliktit 
toimintamallien käytännön 
toimivuuden parantamiseksi (n=2)

Ongelman ja ratkaisumallin 
konstruointi rinnakkain (n=5)

• osittain jaetun ymmärryksen 
muodostuminen ongelmasta (n=5), 
tiedon konstruoinnin avulla
• jaettu ymmärrys ratkaisumalleista 
tiedon konstruoinnin avulla (n=3)
• jaettu ymmärrys siirtää tapauksen 
käsittely isoon ophr:ään (n=5)
• konstruktiiviset konfliktit eivät johda 
jaettuun ymmärrykseen (n=2)

Ongelman ja ratkaisumallin 
konstruointi rinnakkain (n=1)

• jaettu ymmärrys ongelmista tiedon 
konstruoinnin avulla
• osittain jaetun ymmärryksen 
muodostuminen ratkaisumalleista 
tiedon konstruoinnin avulla

Ratkaisumallin konstruointi (n=2)
• jaettu ymmärrys ongelmasta (n=2)
• osittain jaettu ymmärrys  
ratkaisumallista muodostuu tiedon 
konstruoinnin avulla (n=1), 
• jaettu ymmärrys  siirtää tapauksen 
käsittely isoon OPHR:ään; 
mukautuminen vähemmistön 
näkemykseen (n=1)
• konstruktiivista konfliktia seuraa jaettu 
ymmärrys (n=1)



 105

kuvan muodostumisen asiakkaasta ja käsiteltävästä tehtävästä. Ryhmän jäsenillä 

on aikaa ymmärtää, prosessoida ja yhdistää kuulemansa informaatio aiempiin 

käsityksiin asiakkaasta tai muodostaa uusi käsitys vuorovaikutustilanteessa jaetun 

tiedon perusteella. Tutkimuksessa havaittiinkin, että jaettu ymmärrys asiakkaan 

ongelmasta ja sitä kautta käsiteltävästä tehtävästä syntyy esittämällä tarkentavia 

kysymyksiä vanhemmille ja asian esittelijälle, arvioimalla kuultua aiempiin 

tietorakenteisiin verraten ja esittämällä hypoteeseja (vrt. Gibson 2001). Jaetun 

ymmärryksen muodostamiseen osallistuvat kaikki ryhmän jäsenet.  

Tutkimuksessa havaittiin, että merkittävässä roolissa jaetun ymmärryksen 

muodostumisessa käsiteltävästä tehtävästä ovat erityisopettajat (n=3), joilla on 

eniten asiantuntemusta asiakkaiden ongelma-alueista. He kertovat näkemyksensä 

käytännön kokemusten ja teoriatiedon kautta, mikä ohjaa vastuun siirtymistä 

ratkaisumallin valinnasta kyseisille henkilöille. Tutkimuksessa havaittiin 

kuitenkin, että jaettu ymmärrys asiakkaan ongelmista muodostuu tiedon 

konstruoinnin avulla, ei hyväksymällä erityisopettajan lausuma. Voidaan 

kuitenkin todeta, että erityisopettajien jakama tieto auttaa muita 

oppilashuoltoryhmän jäseniä ymmärtämään paremmin ongelmien taustoja, jolloin 

jaettu ymmärrys käsiteltävästä tehtävästä muodostuu kokonaisvaltaisemmaksi.  

Ongelman konstruoinnin ilmiötä (ks. kuvio 13) luonnehtii myös 

oppilashuoltoryhmän jäsenten jakama ymmärrys asiakkaalle sopivasta 

ratkaisumallista (n=3). Ratkaisumalli tulee valituksi hiljaisen hyväksynnän tai 

positiivisesti esitystä perustelevan argumentin perusteella (ks. esimerkki 5).  

Esimerkki 5. 

O1: Mää ehdottaisin, että olis seuranta-aika ja olisi seurantapalaveria. Että jos 

tää kevät menee hyvin, niin sitten mietitään onko tarvetta. Oisko sellainen? 

(katsoo muita ryhmän jäseniä, jotka nyökkäävät) Mutta ei niin että sää olet 

mikään silmätikku. Pitää olla sellainen tunne, ettei ole silmätikku, vaan että 

hommat sujuu. (468W) 

E1: Kyllähän se on niin että se sinua helpottaa jos toimit koulussa niin. 

(469W) 

K: Luottamus ei ole sanaa, se hankitaan teoilla. Se että luottamus on ja säilyy, 

se pitää osoittaa ja sun hyvä asia on se, että sää osaat keskustella. Ja sää 

itsekin tiesit mitä siellä nousee asioita, mitkä pitää purkaa. (470W) 

Y1: Oliko vielä jotain. (471W) 
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E1: Olisko vielä (472W) 

Y1: Tuo seuranta, tarkoititko sinäkin sitä? Poika käy kuraattorilla ja sitä 

kautta saadaan tietoa. (473W) 

O1: Prosessoidaan sitä asiaa kuraattorin kanssa. Mehän voidaan sopia että 

laitetaan se jälki-istuntoilmoituskin, jos niitä tulee, toivottavasti ei tule. 

(474W) 

Jaettua ymmärrystä ohjaavien konstruktiivisten konfliktien (n=1) esiintyminen oli 

harvinaista ongelman konstruoinnin ilmiötä kuvaavissa kokouksissa (ks. kuvio 

13). Havaitun konstruktiivisen konfliktin avulla oppilashuoltoryhmän jäsenille 

muodostuu jaettu ymmärrys yhdestä asiakkaan ongelmasta.  

Yleisin tutkimustuloksissa esiintynyt jaettua ymmärrystä kuvaava ilmiö oli 

asiakkaan ongelman ja ratkaisumallin konstruointi rinnakkain (ks. kuvio 13). 

Tutkimuksessa havaittiin, että oppilashuoltoryhmän jäsenet muodostavat jaettua 

ymmärrystä useimmiten sekä asiakkaan ongelmasta että asiakkaalle sopivista 

ratkaisumalleista (n=14). Ilmiötä kuvaavissa kokouksissa jokainen asiakkaan 

ongelma käsitellään omana kokonaisuutenaan. Ongelman rakentumista jaetuksi 

ymmärrykseksi ohjaa asian esittelijän tai puheenjohtajan jakama tieto asiakkaan 

taustasta (n=5). Johdannon sisältö nimeää asiakkaan ongelman ja kuvailee, mitä 

on tehty tähän mennessä. Oppilashuoltoryhmän jäsenet eivät omaksu 

kuulemaansa kuitenkaan sellaisenaan vaan konstruoivat tiedon avulla 

henkilökohtaisen käsityksen asiakkaasta (ks. esimerkki 6).  

Esimerkki 6. 

Y1: Me ollaan tässä nyt lapsen asioissa koolla ja se oli se tapaus pari viikkoa 

sitten. Tuli kouluun päihtyneenä ja sitten asia selvisikin aika nopeasti, mutta 

mikä meillä on marssijärjestys tässä käytännössä? Mitä me selvitetään ja 

käydään läpi? (317F) 

K: Siellähän me oltiin palaverissa siellä osastolla ja siellä kävi ilmi että 

lapsella on masennusta, mutta siihen ei lääkehoitoa aloiteta ennen kuin on 

täysin päihteetön. Mutta siellä heräsi nimenomaan koulu, tää luokkakoko. 

Lapsi ite mainitsi, että viime keväänä sijoituksen aikana kun 

perusluokkakoko pienessä kunnassa oli niin pieni, siellä oli helpompi 

keskittyä. Mikä on koulun tilanne? 24 on lapsen luokalla (varmistavat 

luokkakoon) että siten tähän oppilashuoltoon tuli. Että mikä on koulun 

mahdollisuus tarjota tähän lapsen tilanteeseen, että voisi keskittyä enemmän. 
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Oli vaikee keskittyä, kun on niin isot luokat. Et muuta asiaa ei niinko oo, 

koska seuranta siirtyi kunnan lääkärille. Että koulun pitäis miettiä vaan tätä, 

tästä viime viikolla pienessä oppilashuollossa keskusteltiin. Sosiaalihuolto on 

tässä mukana, mitä vaihtoehtoja ois koulun puitteissa? (318F) 

Y1: Tällä päihtymisellä ja koulussa keskittymisellä ei pitäisi kuitenkaan olla 

suoraan yhteyttä? Ne on eri asioita vai onko? (319F) 

K: Ne on vähän eri asioita mutta siinä mietittiin sitä kokonaistilannetta. 

Lapsella on kuitenkin se ADD-diagnoosi joka ei selitä kuitenkaan kaikkia, 

mutta siihen työmuistiin ja prosessointiin vaikuttaa se luokkakoko ja se, että 

se on niin iso ja se että koulussa oleskeluun. Varsinaiseen koulunkäyntiin ei 

ole ollut ongelmaa, nyt on tullut vähän niitä lintsauksia liikuntaan. Tässä on 

ollut lapsella rankka syksy koulun sisällä. Luokalla on ollut sitä 

ongelmatiikkaa, että pääsis terveelle pohjalle takasin. Vanhemmat on 

kuitenkin tiukasti tukena siitä päihteettömyydessä ja sosiaaliturva on mukana 

ja koulupuolella katotaan, jos lapsi tulis takasin siihen missä on aikaisemmin 

ollutkin. (320F) 

Toimintatavan, jossa asiakkaan ongelma-alue nimetään jo alussa, voidaan sanoa 

edistävän käsiteltävän tehtävän ja asiakkaalle sopivien ratkaisumallien 

muodostumista jaetuksi ymmärrykseksi (ks. Haslam ym. 2009). Havaintoa tukee 

oppilashuoltoryhmän kokouksissa esiintyvä vähäinen keskustelun koordinoimisen 

tarve, esimerkiksi johtopäätösten tai yhteenvetojen avulla (n=5). Jaetun 

ymmärryksen muodostumista edistää myös se, että kokoukseen osallistuvien 

henkilöiden käsitykset ja tieto asiakkaasta ovat samankaltaisia, mikä näkyy 

konfliktien puuttumisena keskusteluista (n=5). Tutkimustulokset osoittavatkin, 

että lähes kaikissa ilmiötä kuvaavissa kokouksissa (n=4) oppilashuoltoryhmän 

jäsenet ovat osallistuneet asiakkaan asioiden käsittelyyn lähimenneisyydessä, 

mikä näkyy henkilökohtaisten kokemusten jakamisena vuorovaikutuksessa.  

Jaetun ymmärryksen muodostumista sekä asiakkaan ongelmista että 

asiakkaalle sopivista ratkaisumalleista havainnollistaa myös ilmiö, jossa yhteisen 

käsityksen muodostumista käsiteltävästä tehtävästä ei ohjata nimeämällä ongelma 

tietoa jakamalla (n=5). Asian esittelijän jakama tieto sisältää informaatiota niistä 

tilanteista, joissa ongelmia on ilmennyt. Tiedon jaon avulla asiakkaan toimintaa 

kuvataan erittäin tarkasti. Oppilashuoltoryhmän jäsenet rakentavat jaettua 

ymmärrystä kuullun tiedon ja aikaisempien käsitysten konstruoinnin perusteella ja 

muodostavat siten jaetun ymmärryksen ensin asiakkaan ongelmasta ja sitten 
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ratkaisumallista, minkä jälkeen siirrytään uuden ongelman käsittelyyn (n=5). 

Muodostettua jaettua ymmärrystä asiakkaan ongelmasta vahvistetaan 

vuorovaikutuksessa lausutuilla johtopäätöksillä (n=4), samoin kuin päätetyistä 

ratkaisumalleista tehdään yhteenvetoja (n=5) niin kokouksen keskellä kuin 

lopussa (ks. esimerkki 7). Kaikissa kokouksissa (n=5) oppilashuoltoryhmän 

jäsenet muodostavat jaetun ymmärryksen useista ongelmista ja niihin sopivista 

ratkaisumalleista. Ongelman ja ratkaisumallin konstruointi rinnakkain -ilmiötä 

havainnollistavissa kokouksissa ei esiinny konflikteja (n=5).  

Esimerkki 7. 

Y1: Osoittaa tuokin sitkeyttä. Jotenkin tuntuu, ettei me päästä eteenpäin tässä 

asiassa. Ei ole terveyspuolessa mitään, mitä pitäisi tutkia. Kyllähän sitä 

tietenkin vois tehdäkin. (686Z) 

T2: Sitä en osaa sanoa yhtäkkiä että mitä on viimeksi tehty. Kyllähän sitä vois 

käydäkin. (687Z) 

Y1: Jos syynä on väsymys, silloin se on hemoglobiini. (688Z) 

T1: Jos on tuommonen jääräpää. Meidän pitäisi olla positiivisia. Monesti 

tulee riita vanhempien kanssa. (689Z) 

Y1:Tuo on hyvä kuulla että terveydenhoitaja aikoo jutella, mutta minä aion 

jutella myös. Ehkä kolmestaankin jutellaan, eikä kysytä haluaako vai ei. Niitä 

ennakkoasenteita tuntuu olevan. Tämän palaverin tarkoituksena on 

nimenomaan se, että saatais pysäytettyä ongelmallinen kierre. Saatais 

hidastumaan se ainakin. Ymmärsikö hän tänne tullessaan, että miksi 

tällainen? Vähän liian kovana toimenpiteenä? (690Z) 

H2: Kyllä se pysäytti jo tämän palaverin hommaaminen. (691Z) 

Y1: Sehän tässä on ajatuksena että halutaan pysäyttää se kierre, olisi pitänyt 

jo aikaisemminkin. Miten siinä se opettajan vaihto? (692Z)  

Tutkimuksessa havaittiin, että ongelman ja ratkaisumallin konstruoinnin ilmiötä 

kuvaa jaetun ymmärryksen rakentaminen myös konstruktiivisten konfliktien 

avulla (n=4). Konstruktiivisia konflikteja esiintyy jaetun ymmärryksen 

muodostamisessa niin asiakkaan ongelmista kuin ongelmiin sopivien 

ratkaisumallien rakentamisessa (n=4). Konfliktit johtuvat suurimmaksi osaksi 

siitä, että oppilashuoltoryhmän jäsenten jo ennen kokousta muodostuneet 
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käsitykset asiakkaasta poikkeavat toisistaan. Tämä johtaa useiden 

konstruktiivisten konfliktien (3–4) syntymiseen keskustelun aikana (ks. esimerkki 

8). Jaettu ymmärrys asiakkaan ongelmista ja tilanteeseen sopivista 

ratkaisumalleista saavutetaan kuitenkin siten, että eri näkemyksiä edustavat 

ryhmän jäsenet perustelevat uskottavasti kantansa (vrt. Doise & Mugny 1984).  

Esimerkki 8.  

Y1: Saako keskeyttää. Nyt näyttää siltä, liian paljon tulee törmäyksiä 

kyseisen opettajan kanssa. Onko muilta luokilta tullut yhtä paljon valituksia? 

Tiedän ja tunnen asiakkaan, enkä ihmettele, kyllä siinä varmasti aihetta on. 

Tuntuu oudolta, miksei muilta tuu? Onko oppilaat juuri hänen tunneillaan 

erityisen kauheita? Vai onko nyt jotain muutakin tässä? (432G) 

O2: En tiedä mitä luokkaa nyt koskee, kyseisestä luokasta tulee tosi paljon 

valituksia myös muilta opettajilta. Ovat aika monen opettajan kohdalla aivan 

mahottomia ei, pelkästään kyseisen opettajan kohdalla. (433G) 

Y1: Tietenkin tältä opettajalta on tullut aika paljon, eilen viimeksi. Opettajan 

käytös ei ole ihan oikeaa, se on pakko myöntää. Kuinka paljon opettaja saa 

aikaan provosoimalla? Mutta jos tätä samaa on muidenkin opettajien 

kohdalla. (434G) 

E1: Kyllä. (435G) 

O2: Onko opettajalla ollut ongelmia omien oppilaiden kanssa? Tarkoitan 

(436G) 

Y1: Ei tuosta, vaan 7x:stä. (437G) 

O2: No en mää sitten sanois, että se on opettaja vaan vika on 

oppilasaineksessa. Seiska x:n kanssa on aivan loppu moni opettaja. (438G)  

Y1: Hetkinen, onko se poika siellä taas? (439G) 

O2: Taas! Siellä on monta, mutta katotaan se lopuksi. (440G) 

Ilmiötä, jossa jaettu ymmärrys muodostuu konstruktiivisten konfliktien avulla, 

kuvaa myös se, että oppilashuoltoryhmän jäsenet alkavat luoda ratkaisumalleja, 

ennen kuin jaettua ymmärrystä asiakkaan ongelmasta on ehtinyt muodostua 

(n=4). Ratkaisumallin rakentaminen epäonnistuu kuitenkin, koska enemmistö 

ryhmän jäsenistä ei jaa ymmärrystä mallin perustana olevasta ongelmasta. Ilmiö 

näkyy ryhmän jäsenten negatiivisina argumentteina, joiden avulla kritisoidaan 
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esitetyn ratkaisumallin sopivuutta asiakkaan tilanteeseen. Tilannetta seuraa 

ryhmien palaaminen takaisin ongelman määrittelyyn. Jaettu ymmärrys 

ratkaisumallista syntyy, kun ääneen lausuttu johtopäätös asiakkaan ongelmista saa 

hyväksynnän (n=4). Muodostunutta jaettua ymmärrystä asiakkaalle sopivista 

ratkaisumalleista varmistetaan niistä tehtyjen yhteenvetojen avulla (n=3). 

Ongelman ja ratkaisumallin konstruoinnin ilmiötä kuvasi kaikkien 

oppilashuoltoryhmän jäsenten osallistuminen jaetun ymmärryksen rakentamiseen 

(n=14). 

Vähemmän merkittävää jaetun ymmärryksen ilmiötä edustaa ratkaisumallin 

konstruointi (ks. kuvio 13), jossa on kyse asiakkaalle sopivan ratkaisumallin 

rakentamisesta tiedon konstruoinnin avulla (n=3). Tutkimustulokset osoittavat, 

että ilmiössä oppilashuoltoryhmän jäsenille muodostuu jaettu ymmärrys 

asiakkaan ongelmista ensimmäisen tiedon jaon kautta. Asian esittelijä sanoo 

ääneen myös ongelman, johon tulee löytää ratkaisumalli. Kahdessa tapauksessa 

ratkaistava ongelma on ryhmän ulkopuolisen jäsenen asettama. Ryhmän jäsenet 

eivät esitä argumentteja tai kuultua selkeyttäviä kysymyksiä vaan omaksuvat 

tiedon sellaisenaan.  

Tutkimustuloksista havaittiin, että myös ratkaisumallin konstruoinnin 

ilmiössä ryhmän jäsenet muodostavat jaettua ymmärrystä konstruktiivisten 

konfliktien avulla (n=2). Kyseisessä ilmiössä ryhmän jäsenet jakavat 

ymmärryksen asiakkaalle sopivista ratkaisumalleista, mutta toisistaan poikkeavat 

käsitykset mallien sovellettavuudesta ja rajoista aiheuttavat konflikteja 

keskustelussa (ks. esimerkki 9). Tiedon konstruoinnin avulla ryhmälle muodostuu 

lopulta jaettu ymmärrys ratkaisumallista. Tutkimustulokset osoittivat, että kaikki 

ryhmän jäsenet osallistuivat jaetun ymmärryksen muodostamiseen asiakkaalle 

sopivasta ratkaisumallista. 

Esimerkki 9.  

O1: Jos tilanne ei korjaannu oppilashuoltoryhmän jälkeen, niin onko se 

lastensuojeluasia? (249U) 

Y1: Niin onko se selkeesti se? (250U) 

T1: Niin jos ei syytä.(251U) 

O1: Miksi sitä jos se asia ei korjaannu, ei selviä syytä. (252U) 

T2: Kyllä siihen aina on joku syy.(253U) 
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O1: No ei esimerkiksi tämän perheen kohdalla, ei oo sitä syytä löytyny. 

(254U) 

Y1: Se on sitten oppilashuoltoryhmässä ja sitten tapauskohtaisesti. Jos 

ajatellaan tätä mallia, meillä ei ole muuta kuin oppilashuoltoryhmä 

käytettävissä täällä koulussa ja se on sitten nämä muut toimenpiteet. (255U) 

O1: Osa opettajista on alkanut systemaattisesti tekemään että korvauttaa 

tunteja. Ei ole systemaattista järjestelmää tai tämä homma repiää kohta 

käsistä. Oppilas ei voi olla pois osan päivää. (256U) 

K: Osahan tulee sitten mulle, ja seurataan lähteekö menemään ja osa on 

lähtenyt menemään ihan mallikkaasti. (257U) 

O1: Kenen aloitteesta? (258U) 

K: Luokanvalvojan aloitteesta. (259U) 

Y1: Milloin tehdään lastensuojelutapaus, milloin pitää reagoida ja pitääkö 

reagoida, kun on nähty näitä tapauksia, joissa toistuu, milloin voidaan olla 

varma siitä? (260U) 

T1: Hyvä kysymys.(261U) 

K: Jos luokanvalvoja näkee sen tilanteen koko ajan eikä tilanne korjaannu. 

Luokanopettaja tekee sen. (262U) 

O1: Ennen sitä ilmoitusta pitää olla vanhempien kanssa palaveri, että mitä 

tulee tapahtumaan, ellei asia korjaannu. ja tehdä niitä tukitoimia. Jos ei ne 

auta, niin sitten. (263U) 

7.1.2 Osittain jaettu ymmärrys 

Osittain jaettua ymmärrystä voidaan selittää kolmen eri ilmiön avulla. Näistä 

ensimmäistä kuvaa ongelman ja ratkaisumallin konstruointi rinnakkain (ks. kuvio 

13). Ilmiötä kuvaa oppilashuoltoryhmän jäsenten osittain jaetun ymmärryksen 

muodostuminen konstruoimalla asiakkaan ongelmista käytettävissä olevia tietoja 

(n=5). Ilmiötä havainnollistavat tilanteet, joissa oppilashuoltoryhmän jäsenille 

muodostuu jaettu ymmärrys asiakkaan ongelmasta mutta ei ongelman taustasta 

(n=3). Osittain jaettu ymmärrys asiakkaan ongelmasta näkyy myös siten, että 

enemmistö oppilashuoltoryhmän jäsenistä muodostaa jaetun ymmärryksen 

asiakkaan ongelmasta (n=2). Ilmiötä havainnollistavat tilanteet, joissa osa ryhmän 
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jäsenistä puhuu samasta ongelmasta ja osa ryhmän jäsenistä miettii ääneen, mistä 

tehtävässä on kysymys. Tutkimuksessa havaittiin, että osittain jaettu ymmärrys 

käsiteltävästä tehtävästä vaikeuttaa asiakkaalle sopivan ratkaisumallin 

rakentamista tiedon konstruoinnin avulla (ks. esimerkki 10). Ilmiö näkyy 

oppilashuoltoryhmän jäsenten ääneen esittäminä kysymyksinä, mitä tilanteessa 

voidaan tehdä (n=2). Esitettyjä ratkaisumalleja seuraa myös useita (3–4) 

konstruktiivisia konflikteja (n=2). Oppilashuoltoryhmän jäsenet palaavatkin 

ongelman rakentamiseen aina uudelleen epäonnistuneen ratkaisumallin 

rakentamisen jälkeen (n=4).  

Esimerkki 10.  

O1: Jossakin vaiheessa nousi esille se, että voisi olla jopon oppilas. Mutta 

ensin on kevät, että on kyllä oppimisvaikeuksia aika moniongelmainen 

vilkkaassa luokassa. Sellaista pientä ryhmää. (737M) 

Y1: Mutta siinähän tuli esille, että ymmärtää jos yrittää. (738M) 

E1: Siinä on koittamista pojalla, se koko ajan haastaa sitä aikuista, se on 

hirveen vaikeeta tietää. Mää ymmärrän nää muut opet, joilla on tää 7x, nää 

vilkkaat pojat ja muut siinä luokassa. Kyllä siinä on tosi yksin, kun ne on, ne 

rassaa (739M)  

O1: Mää luulen, että jos pojat ei ole yhtä aikaa siinä luokassa, niin se 

rauhoittuu aika paljon, koska he on sellainen aisapari. (740M) 

Y1: Jos ennakoidaan tuota jopoa, niin voisko se olla, että toinen ois siinä 

jopossa? (741M) 

O1: Pojan vois, se on noussu siinä esille. (742M) 

Y1: Että niitä ei voi sitten kumpaakin? (743M)  

O1: Ei ne tuhoaa siellä sitten sen opetuksen. (744M) 

E1: Olen miettinyt ja sanoin äidille sen, että tällaisella käyttäytymisellä sinä 

olet ajautumassa erityisopetukseen. Äiti sanoi, että se on ollu se, että se vois 

olla yksi vaihtoehto. Olen opettajan kanssa puhunut, että mitä jos me 

siirrettäis poika jo tässä vaiheessa johonkin luokkaan, mutta mihin? Toiseen 

seiskaluokkaan? (745M) 
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Y1: Joo siitähän meillä oli jo pari kuukautta sitten, kun sanoit että pojan 

ongelma alkaa olla sitä luokkaa. Siirretään joululta niin sittenhän se on siinä! 

(746M) 

O1: Mutta mikä se on se luokka? (747M) 

Y1: No mietitään tuota. (748M) 

O1: No minä oon kyllä vähän eri mieltä. (749M) 

Ongelman ja ratkaisumallin konstruointi rinnakkain -ilmiössä ryhmän jäsenille 

muodostuu lopulta jaettu ymmärrys asian käsittelyn siirtämisestä ison 

oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi (n=5) ja tiedon keräämisestä asiakkaan 

tapaamisella sekä opettajille suunnatulla kyselyllä (n=2). Jaettu ymmärrys 

ratkaisumallista muodostuu joko tietoa konstruoimalla (n=3) siten, että ryhmän 

jäsenet hyväksyvät yhden ryhmän jäsenen ilmoituksen siirtää asiakkaan asioiden 

käsittely isoon oppilashuoltoryhmään (n=2). Ilmoitus hyväksytään ehdottamalla 

osallistujia seuraavaan tapaamiseen. Osittain jaettua ymmärrystä kuvaa näin ollen 

myös jaetun ymmärryksen rakentamisen jatkaminen seuraavassa tapaamisessa 

(n=5). 

Osittain jaettua ymmärrystä kuvaa myös yksi ongelman ja ratkaisumallin 

konstruointia edustava kokous (ks. kuvio 13). Ilmiö eroaa edellä kuvatusta 

ilmiöstä oppilashuoltoryhmän jäsenten muodostaessa jaetun ymmärryksen 

asiakkaan ongelmista tiedon konstruoinnin avulla. Osittain jaettua ymmärrystä 

kuvaakin ryhmän jäsenten muodostama osittain jaettu ymmärrys asiakkaan 

tilanteeseen sopivista ratkaisumalleista. Ilmiö näkyy ryhmän jäsenten 

kyseenalaistaessa valittuja ratkaisumalleja. Valittuja ratkaisumalleja kritisoi 

erityisesti luokanvalvoja, mutta myös puheenjohtaja on harmissaan tiedosta, ettei 

ratkaisumallien avulla ole saatu korjattua tilannetta (ks. esimerkki 11). Myös 

huoltaja suhtautuu kielteisesti valittuihin ratkaisumalleihin toteamalla, että lapsen 

käyttäytyminen jatkuu samanlaisena ratkaisumallien toteuttamisesta huolimatta. 

Vuorovaikutuksen tarkastelu osoittaa, että tilanteeseen esitetään vain yhtä 

vaihtoehtoista ratkaisumallia, joka kuitenkin torjutaan. Osittain jaetulla 

ymmärryksellä tarkoitetaan ilmiössä näin ollen enemmistön jakamaa ymmärrystä 

asiakkaalle sopivasta ratkaisumallista. 

Esimerkki 11.  

Y1: Huolestuttavaa, että luokavalvoja on jo kolme kertaa rankaissut, se pitää 

kerta kaikkiaan loppua, ettei ole näin eri tavalla kuin kotona. (308E) 
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H8: Tympäseen itteä kun opettaja joutuu tympiään välikätteen, kun en voi 

sille mitään, että täällä se lähtee. (309E) 

Y1: Siksihän me ollaan tässä, yhdessä mietitään eikä ketään syytellä. (310E) 

H8: Ehkä se pittää lapsellekin tehdä selväksi, että jos on kolme kertaa 

rankaistu koulualueelta poistumisesta eikä muutu että sitten siitä seuraa 

jottain muuta jotakin vielä pahempaa. (311E) 

Y1: Meillähän on koulun järjestyssäännöt, meillähän on ne keinot että 

voidaan vähintään kaksi tuntia jälki-istuntoa antaa kerrallaan. Seuraavaksi voi 

antaa oppilaalle sen varoituksen, sitten on koulusta erottaminen, mutta en 

pitäisi sitä nyt sitten. Tässä on näitä asioita, päinvastoin saatais nostettua 

toimimaan oikein. (312E) 

L1: Miksei se voisi olla kasvatuksellinen keino, tupakkakirjoitelma koulun 

jälkeen, ei ole tasapuolinen kohtelu, jos vasta sitten kun on nähty tupakointi, 

rangaistaan. (313E) 

Y1: Mutta jos oppilas tunnustaa että on tupakoinut, kyllä se sitten on (nauraa, 

ihmettelee ilmeellä luokanvalvojan kommenttia) (314E) 

Tutkimuksessa havaittiin, että osittain jaetun ymmärryksen ilmiö esiintyy myös 

ratkaisumallin konstruoinnin (n=2) yhteydessä (ks. kuvio 13). Ilmiössä 

oppilashuoltoryhmän jäsenillä on jaettu ymmärrys asiakkaan 

ongelmasta/ongelmista heti kokouksen alussa (n=2). Oppilashuoltoryhmän 

jäsenet aloittavat asiakkaalle suunnattavan ratkaisumallin rakentamisen tiedon 

konstruoinnin avulla. Oppilashuoltoryhmässä syntyy tietoa konstruoimalla 

osittain jaettu ymmärrys ratkaisumallista, jota havainnollistaa kahden ryhmän 

jäsenen mukautuminen enemmistön muodostamaan päätökseen ja näkemyksiin 

(n=1). Toisessa kokouksessa osittain jaetun ymmärrystä kuvaa se, että jaetun 

ymmärryksen rakentamista tilanteeseen sopivasta ratkaisumallista jatketaan isossa 

oppilashuoltoryhmässä. Jaettu ymmärrys ratkaisumallista näkyy ryhmän jäsenten 

mukautumisena yhden jäsenen esitykseen. Yritys muodostaa jaettua ymmärrystä 

ratkaisumallista tiedon konstruoinnin avulla epäonnistuu (n=1). Esimerkki 12 

havainnollistaa ratkaisumallista muodostettavan jaetun ymmärryksen siirtymistä 

ison oppilashuoltoryhmän kokoukseen.  
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Esimerkki 12. 

Y1: Me tiedetään kaikki että ne joilla on oppimisvaikeuksia ne vaatii 

yksilöllisempää, ne on yksilöllistettyjä. opettaja on siinä hyvä avustaja kun on 

eri luokkatasoja ja oppiaineita. Jos menee liian kirjavaksi, hyötyykö siitä 

riittävästi kukaan. Mutta tuo kannattaa miettiä, jos sillä on merkitystä tässä. 

(117C) 

K: Kyllä sillä on merkitystä lääkäri käytti ilmaisuja, voiko yksilöllistää tai 

mukauttaa. Asiakkaan kohdalla en osaa sanoa siihen mitään. (118C) 

Y1: Tietenkin jos ei pysty keskittymään. (119C) 

K: Asiakas sanoi itse, on helpompi keskittyä pienessä ryhmässä. Vertasi viime 

kevättä. (120C) 

Y1: Kuinka pieni ryhmä? (121C) 

K: Puolta pienempi. (122C) 

Y1: Se on joku pienluokan kokoinen ryhmä, oliko se joku erityisryhmä vai? 

(123C) 

 K: Ei, pieni kunta. (124C) 

Y1: Yleisopetuksen ryhmä. Erityisopetuksen ryhmä on toista luokkaa 

kuitenkin. Monenlaiset jännitteet siellä. (125C) 

Y1:Asiakkaan asia me otetaan isoon oppilashuoltoryhmään. Äidiltä on lupa? 

Ei tarvi kenellekään tiedottaa sitä. Vanhemmat palaveripaikalle? (126C) 

K: Voin pyytää. (127C) 

7.1.3 Yhteenveto jaetun ymmärryksen rakentumisesta  

Tutkimus osoitti, että suurimmassa osassa oppilashuoltoryhmän kokouksista 

näkyy oppilashuoltoryhmän jäsenten jakama ymmärrys sekä käsiteltävästä 

tehtävästä että tilanteen vaatimista ratkaisumalleista (n=20). 

Oppilashuoltoryhmissä esiintyi myös osittaisen jaetun ymmärryksen ilmiötä 

(n=8), jota havainnollistivat oppilashuoltoryhmän toisistaan poikkeavat käsitykset 

ongelmasta (n=2) tai ongelman taustasta (n=3) ja/tai enemmistön jakama 

ymmärrys asiakkaan tilanteen vaatimasta ratkaisumallista (n=2) tai jaetun 
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ymmärryksen rakentamisen siirtäminen ison oppilashuoltoryhmän kokoukseen 

(n=6).  

Tutkimuksessa havaittiin, että jaetun ymmärryksen muodostuminen 

asiakkaan ongelmasta keskustelun alussa auttaa asiakkaalle sopivan 

ratkaisumallin rakentamista (n=16). Jaettu ymmärrys asiakkaan ongelmasta 

selkeytti tehtävän tavoitetta, jolloin mahdollisuus onnistua tehtävän 

suorittamisessa paranee. Ryhmän jäsenten muodostama jaettu ymmärrys 

asiakkaan ongelmasta toimi myös pohjana jaetulle ymmärrykselle asiakkaalle 

sopivista ratkaisumalleista (ks. Clark 1995). Kokouksessa, jossa ryhmän jäsenet 

epäonnistuivat jaetun ymmärryksen muodostamisessa ennen ratkaisumallien 

rakentamisen aloittamista (n=8), keskustelu jouduttiin aloittamaan uudelleen 

asiakkaan ongelmiin liittyvien tietojen käsittelystä.  

Merkitykselliseksi jaettua ymmärrystä edistäväksi tekijäksi nousi asiakkaan 

ongelmien pilkkominen osa-alueiksi moniongelmaisten asiakkuuksien 

käsittelyssä. Ilmiötä kuvasi jaetun ymmärryksen muodostaminen yhdestä 

ongelma-alueesta kerrallaan rakentamalla samalla sopivaa ratkaisumallia siihen 

(n=7). Ilmiötä kuvasi oppilashuoltoryhmien keskustelujen eteneminen 

heuristisesti asiakkaan ongelman rakentamisesta ratkaisumallin luomiseen, minkä 

jälkeen aloitettiin uuden ongelman rakentaminen tiedon konstruoinnin avulla. 

Jaetun ymmärryksen muodostumista moniongelmaisissa asiakkuuksissa edisti 

myös tehokas työskentelyn koordinointi (vrt. Cannon-Bowers ym. 1993, 

Klimoski & Mohammed 1994), joka ilmeni muodostuneista jaetuista käsityksistä 

ja valituista ratkaisumalleista lausuttuina johtopäätöksinä (n=9) ja yhteenvetoina 

(n=8).  

Kolmas merkittävä aineistosta tehty havainto oli, että ryhmän jäsenten 

samankaltaiset näkemykset edistivät jaetun ymmärryksen muodostumista (vrt. 

Kameda ym. 2003). Tutkimustulosta tukivat oppilashuoltoryhmän kokouksista 

tehdyt havainnot, joissa keskustelut etenivät ilman konflikteja, kun ryhmän 

jäsenten asiakkaasta muodostetut käsitykset olivat yhteneväisiä jaetun tiedon 

kanssa (n=6). Lisäksi tutkimustulokset osoittivat, että jaetun ymmärryksen 

muodostumista vaikeuttivat oppilashuoltoryhmän jäsenten toisistaan poikkeavat 

käsitykset (n=9) asiakkaasta (ks. Mohammed & Dumville 2001). Jaettu ymmärrys 

oli kuitenkin mahdollista saavuttaa konstruktiivisten konfliktien avulla, jolloin 

tiedon selittämällä, arvioimalla ja järjestelemällä uudelleen ryhmän jäsenten 

näkemykset muuttuivat yhteisesti jaetuiksi (n=4). Konfliktien voidaan sanoa 

toimineen uuden ja paremman tulkinnan mahdollistajana (ks. esimerkki 13) 
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edellyttäen, että ryhmän jäsenet osallistuivat yhdessä muokkaamaan esille tuotua 

epäkohtaa (vrt. Dillenbourg ym. 1996).  

Esimerkki 13.  

E1: On suuri tragedia, että on eletty koko ajan ajatusta siitä että oppilas lähtee 

takaisin kotikaupunkiinsa ja asia oli jo sovittu, mutta viime palaverissa oli 

todettu, että on parempi, että lapsi käy vielä kevään täällä. Ja lapsi itsekin 

puhu sitä, että hänelle sitten järjestetään läksiäiset luokassa. Ja nyt näyttäis 

siltä, että siirto olisi ensi syksynä, mutta eihän sekään ole varma. (684L) 

O1: Sehän on hänestä itsestä kiinni, avaimet on hänellä itsellä, sehän on tämä 

huono käyttäytyminen ja koulunkäynti. (685L) 

E1: Ei se ole kyse siitä, vaan siellä on muut syyt, kotiolot. (686L) 

Y1: Ihan muut syyt siellä. (687L) 

O1: Motivaation katoamisen kyllä ymmärtää. (688L) 

Tutkimustulokset osoittivat myös, että suurimmassa osassa oppilashuoltoryhmän 

kokouksia ryhmän jäsenet konstruoivat asiakkaan ongelmaan liittyvää tietoa, 

vaikka ongelma nimettiin ensimmäisessä tiedonjaon vaiheessa (n=5). Ryhmässä 

ei valittu helpointa vaihtoehtoa, jossa ryhmän jäsenet olisivat voineet siirtyä 

keskustelussa suoraan ratkaisumallin muodostamiseen tiedon konstruoinnin 

avulla. Myös asiakkaan ja hänen huoltajansa osallistuessa kokoukseen 

oppilashuoltoryhmän jäsenet rakensivat jaettua ymmärrystä asiakkaan ongelmasta 

enemmistön jakamasta käsityksestä huolimatta (n=11). Oppilashuoltoryhmät 

rakensivat jaettua ymmärrystä tiedon konstruoinnin avulla, jolloin arvioimalla, 

hypoteeseja esittämällä ja kyselemällä muodostuneet käsitykset yhdistyivät 

lopulta yhteisesti jaetuiksi käsityksiksi (ks. Alpay ym. 1998, Dillenbourg & 

Traum 2006). Jaetun ymmärryksen muodostumista kuvasi myös kuultujen 

näkökulmien huomioiminen ja tarkastelu esitetyissä argumenteissa (ks. Kraus ym. 

1995, Salas ym. 2005, Wilson ym. 2007). 

7.2 Kohti päätöksentekoa  

Tutkimuksen toinen tutkimuskysymys selvitti, miten oppilashuoltoryhmän jäsenet 

päätyvät ratkaisuun asiakkaalle suunnattavista toimintamalleista. 

Tutkimustulokset osoittavat, että aineiston oppilashuoltoryhmien päätöksentekoa 
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voidaan kuvata neljän eri ilmiön kautta. Näitä ovat 1. asiantuntijuuteen, 2. 

luovaan ongelmanratkaisuun ja 3. sääntöihin ja määräyksiin perustuva 

päätöksenteko sekä 4. asiakkaan ja huoltajan vaikuttaminen päätöksentekoon.  

7.2.1 Asiantuntijuuteen perustuva päätöksenteko 

Ensimmäinen oppilashuoltoryhmän päätöksentekoa kuvaava ilmiö on 

asiantuntijuuteen perustuva päätöksenteko. Ilmiötä kuvaa yhteensä yksitoista 

keskustelua, joista kuudessa oli myös huoltaja mukana. Asiantuntijuuteen 

perustuvissa päätöksentekoprosesseissa oppilashuoltoryhmän jäsenten välisiä 

keskusteluita yhdistää selkeä jaettu ymmärrys asiakkaan ongelmasta tai 

ongelmista (n=9). Lisäksi ainakin yhdellä ryhmän jäsenistä on asiakkaan 

ongelma-alueen asiantuntemusta.  

Tutkimustulokset osoittavat, että asiantuntijuuteen perustuvaa päätöksentekoa 

kuvaa oppilashuoltoryhmän valitseman ratkaisumallin perustuminen 

erityisopettajan asiantuntijuuteen (n=4). Kyseinen ilmiö näkyy kokouksissa 

erityisopettajien esittäminä näkemyksinä, miten vastaavanlaisissa tilanteissa 

yleensä toimitaan tai pitäisi toimia. Erityisopettajien jakamaa tietoa luonnehtii 

formaalisuus ja praktisuus, mikä näkyy käytännön kokemusten kautta saadun 

tiedon yhdistymisenä asiakkaiden ongelmia käsittelevään teoriatietoon. 

Erityisopettajat tuovat esille myös perustelut näkemykselleen. 

Oppilashuoltoryhmän jäsenistä osa reagoi kuulemaansa esittämällä näkemystä 

tukevia argumentteja perusteluineen. Muita vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ei 

kokouksissa esitetä. Ilmiötä kuvaa esimerkki 14 (erityisopettaja=E2). 

Esimerkki 14. 

E2: Niin sitähän mietittiin silloin sitä koulunaloitusta, ja sitten viime vuonna 

mietittiin luokalta siirtymistä, että nyt on ollut varmasti se suunta, mikä oli 

silloin ylöspäin, että onki ollu sellaista, onki haettu uudestaan sitä alkua. 

(kuvaa käsillä ensin yläviistoon ja sitten tasaisena) Että se ei oo ollu niin 

helppoa tuo tokaluokan alku. (509H) 

 L3: Varsinki syksyn alku se oli aika vaikea, että mitenkä lähtetään alkuun, 

vaikka ekaluokalla oli harjoiteltu niin se ei sitte muistunutkaan alkuun. 

(510H)  
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E2: Että sillä tavalla varmaan nyt on hyvä ajatella näin, että nyt seuraillaan 

tämä toka vuosi ja toiselta luokalta kolmannelle hyppäys, seuraavalle luokalle 

siirtyminen on aika iso hyppäys. (511H) 

L3: Se on aika iso. (512H) 

E2: Että ollaan mieluummin sitten varovaisia kuin otetaan liian suurta 

askelta. (513H) 

L3: Se tosi rankka paikka lapselle itsetunnollekin, jos huomaa, että ollaan 

siinä eikä sujukaan. (514H) 

H5: Sehän on, että mikä on parasta, että se on se. (515H) 

Tutkimuksessa havaittiin myös, että oppilashuoltoryhmän jäsenet luottavat 

erityisopettajan asiantuntemukseen kysymällä häneltä erikseen, miten asiakkaan 

tapauksessa tulisi edetä (n=5). Erityisopettajien asiantuntemus sisältää niin koulun 

kuin muidenkin palvelusektoreiden ratkaisumallien ja käytänteiden tietämystä. 

Muilla ryhmän jäsenillä ei ole näkemystä tai kokemusta vastaavanlaisista 

tilanteista, joissa olisi toimittu toisella tavalla. Yhden ryhmän jäsenen 

(vähemmistön) tieto muuttuu enemmistön jakamaksi tiedoksi vuorovaikutuksessa.  

Muita arvostettuja päätöksentekoon vaikuttavia asiantuntijoita ovat 

koulukuraattori, koulupsykologi ja opinto-ohjaaja (n=3). Heidän 

asiantuntemuksensa sisältää tietoa, kuinka asiakkaan ongelmatilanteessa 

toimitaan käytännössä. Tutkimustulokset osoittavat myös, että joihinkin ryhmässä 

valittuihin ratkaisumalleihin vaikuttaa luokanopettajien ja kouluavustajan 

asiantuntemus (n=2). Luokanopettajien asiantuntemus perustuu käytännön työstä 

saatuihin kokemuksiin sekä ryhmän ulkopuolisilta asiantuntijoilta saatuihin 

lausuntoihin, jotka myös kouluavustaja tuo esille ratkaisumallin valintaa tukevissa 

perusteluissa.  

Asiantuntijuuteen perustuvissa päätöksentekoprosesseissa valittujen 

ratkaisumallien voidaan sanoa pohjautuvan ryhmän jäsenten yhteisesti jakamaan 

tietoon. Ilmiö (n=9) näkyy kokouksissa oppilashuoltoryhmän jäsenten tuodessa 

esille tietoa ja ratkaisumalleja, jotka tukevat jaettua ymmärrystä asiakkaasta ja 

hänen ongelmastaan. Ilmiötä kuvaavissa kokouksissa ei esiinny konflikteja, eikä 

niissä tuoda esille asiakkaan uusia ongelmia tai tilannetta kuvaavia näkökulmia. 

Ryhmän tekemiin päätöksiin vaikuttavat näin ollen näkemykset, jotka ovat 

nousseet useimmin esille ryhmän jäsenten välisessä keskustelussa.  
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Tutkimuksessa havaittiin myös, että enemmistön muodostamaa jaettua 

ymmärrystä ongelmasta ja ratkaisumallista on vaikea muuttaa keskustelun aikana 

(n=2). Ilmiö näkyy erityisesti kahdessa oppilashuoltoryhmän kokouksessa, joissa 

ryhmän ulkopuolinen taho suosittelee tiettyjä ratkaisumalleja asiakkaalle. 

Perusteluna toisessa tapauksessa on asiakkaalle toteutetun testin tulokset. Toisessa 

kokouksessa ratkaisumalleja perustellaan testitulosten sekä käytännöstä saatujen 

kokemusten valossa. Molemmissa kokouksissa suositukset kohtaavat voimakasta 

vastarintaa (ilmenevät useina konflikteina), mikä johtuu täysin vastakkaisista 

näkemyksistä asiakkaan senhetkisestä tilanteesta. Yhdessä ilmiötä kuvaavassa 

kokouksessa suosituksia vastustavat luokanopettaja ja osittain erityisopettaja. He 

kokevat, ettei asiakkaalla ole riittävän isoja ongelmia suositellun ratkaisumallin 

aloittamiseksi. Muodostuu tilanne, jossa koulun henkilökunta on paikalle 

saapunutta ulkopuolista asiantuntijaa vastaan. Toisessa ilmiötä kuvaavassa 

kokouksessa vastakkain ovat oppilashuoltoryhmän puheenjohtaja ja muut 

kokoukseen osallistuvat, jotka tukevat virallisen tahon suosituksia. Molemmissa 

edellä kuvatun ilmiön kokouksissa päätöksenteko perustuu lopulta enemmistön 

jakamaan ymmärrykseen. 

7.2.2 Luovaan ongelman ratkaisuun perustuva päätöksenteko 

Luova ongelmanratkaisu edustaa toista oppilashuoltoryhmän kokouksissa 

havaittua päätöksentekoprosessia. Kyseistä ilmiötä kuvaa viisi kokousta, joissa 

asiakkaalle haetaan useiden ratkaisumallien kautta toimivaa kokonaisuutta 

ongelmien ratkaisemiseksi. Kolmea luovan ongelmanratkaisun ilmiötä kuvaavaa 

kokousta yhdistävät useat asiakkaan ongelmat, joihin tarvitaan ratkaisua. 

Yhdistävänä tekijänä on myös yksilöllisen tuen, kuten yksilöllisen 

erityisopetuksen, avustajan hankkimisen, ulkopuolisen erityisasiantuntijan 

väliintulon sekä erityisopetuksen kokeilujakson, suunnittelu asiakkaalle. 

Oppilashuoltoryhmän jäsenet miettivät myös sellaisia ratkaisumalleja, jotka ovat 

normaalikäytännöistä poikkeavia toimintatapoja (n=3). Näitä ovat perhekodin 

ottaminen mukaan ratkaisumallin toteuttamiseen, neurologisen asiantuntemuksen 

hankkiminen sekä opetuksen järjestäminen integroiden opetusta muiden 

samanlaisessa tilanteessa olevien kesken.  

Tutkimustulokset osoittavatkin, että oppilashuoltoryhmän jäsenet hakevat 

luovan ongelmanratkaisun prosessissa yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaalle. 

Valittujen ratkaisumallien avulla asiakkaan tilaa tullaan seuraamaan 

aktiivisemmin kuin muita oppilashuollon asiakkaita (n=5). Vaikka kaikissa luovaa 
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ongelmanratkaisua kuvaavissa kokouksissa asiakkaasta halutaan lisätietoa, 

ryhmän jäsenet tekevät päätöksiä asiakkaan ongelmaa auttavista ratkaisumalleista. 

Oppilashuoltoryhmien toimiessa näin asiakas saa nopeasti apua osaan 

ongelmistaan. Kyseessä on myös ongelmanratkaisumalli, joka perustuu 

toimintaan itse tilanteen ehdoilla. Erilaiset vaihtoehdot ongelman ratkaisemiseksi 

nousevat niistä piirteistä ja resursseista, jotka tilanne ja konteksti sisältävät. 

Ongelmanratkaisu tapahtuu näiden mahdollisuuksien punnitsemisen, valitun 

ratkaisun suunnittelun ja täytäntöönpanon kautta. Ilmiötä kuvaavat kaikki luovaan 

ongelmanratkaisuun perustuvan päätöksenteon kokoukset.  

Tutkimuksessa havaittiin, että ratkaisumallien rakentamisen tilanteessa kaikki 

ryhmän jäsenet ovat tasavertaisia osaamisen suhteen eli päätöksenteko rakentuu 

kaikkien ryhmän jäsenten tasapuolisen osallistumisen kautta (ks. esimerkki 15). 

Keskusteluja kuvaavat myös pohtiva ja luova dialogi, joiden avulla ryhmän 

jäsenet yrittävät selvittää asiakkaan ongelmien taustalla vaikuttavia syitä 

hyödyntämällä vuorovaikutuksen tuloksena syntyneitä näkemyksiä uusien 

menetelmien tuottamisessa.  

Esimerkki 15. 

H4: Kyllä sen oon huomannu, että kun läksyjä tehään, niin hyvin äkkiä se 

ajatus karkaa. Sitä se kotona sanoo, että kun koulussa on niin kova meteli. 

Tykkää olla joustavan alkuopetuksen luokassa, kun on niin hiljaista. (148D) 

A1: Mullakin heti tulee tämä ajatus, että pienempi ryhmä vois olla sellainen. 

(149D) 

EA: Että vaikka on isommassa ryhmässä, se avustaja se ei onnistu se tehtävä. 

Mutta jos on pienemmässä ryhmässä, niin se riittää se aikuisen tuki. Se voi 

vain olla, että ne ympäristön ärsykkeet on niin voimakkaat, että ne 

hankaloittaa työskentelyä. (150D) 

A1: Mietin, että minkä takia kokee epäonnistumisen tunteen niin 

voimakkaasti? Jos itse aattelen luistelemista ja kaatuu, niin ei ala itkemään. 

Mitä sitä ajattelet vanhempana? (151D) 

H4: Kotona ei tee sellaista. (151D) 

A1: Epäonnistuminen on normaalia ja se pitäisi voittaa. Mietin, että miten me 

sitä vahvistettais? (152D) 
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EA: Jos täyttäisi lapsesta jotain vihkoa, keräisi joka päivästä jotain 

positiivista. Että se voisi viedä onnistumisen kokemuksia kohti, kuin että on 

vain taas epäonnistunut. (153D) 

H4: Oli eräänä päivänä tehnyt itse läksyt ennen kuin minä tulin töistä ja se oli 

ensimmäisen kerran. Ja olit kirjoittanut vihkoon, että hyvä. (154D) 

A1: Että niitä onnistumisen tunteita. Tuohan olis hyvä. (155D) 

Luovaan ongelman ratkaisuun perustuvia päätöksentekoprosesseja voidaan kuvata 

viiden vaiheen avulla (n=3). Ensimmäisessä vaiheessa oppilashuoltoryhmän 

jäsenet määrittelevät ja rajaavat ongelmaa, tuovat esille asiakkaan taustoja sekä 

varmistelevat, onko kaikilla samanlainen käsitys ongelmasta. Tämän jälkeen 

ryhmässä alkaa ratkaisuvaihtoehtojen kehittely, jolloin ryhmän jäsenet tuovat 

esille useita eri vaihtoehtoja. Esittäessään ratkaisumallia, jota ei ole aiemmin 

toteutettu käytännössä, ryhmän jäsen joutuu argumentoimaan voimakkaasti 

esityksensä puolesta. Toimintatavan avulla arvioidaan ratkaisumallin toimivuus 

käytännössä. Tutkimuksessa havaittiin, että ratkaisumalli tuotiin myös uudelleen 

esille, mikäli siihen ei otettu kantaa ensimmäisellä kerralla (n=2). Toimimalla 

näin ryhmän jäsenet yrittivät saada hyväksynnän ratkaisumallille muilta 

kokouksen osanottajilta tai pitää ideaa mukana keskustelussa (vrt. Schoenfeld 

1989).  

Luovan ongelmanratkaisun päätöksentekoprosessi jatkuu ryhmän jäsenten 

hyväksyessä ratkaisumallin. Tilannetta seuraa valitun mallin rajojen määrittely ja 

toteuttamiseen liittyvien käytännön järjestelyjen suunnittelu. Erityispiirteen 

luovaan ongelmanratkaisuun perustuville kokouksille antaa myös niiden syklisyys 

(vrt. Higgins 1994, De Luca 1993). Kyseistä ilmiötä kuvaa ryhmän jäsenten 

palaaminen ongelman tarkentamiseen useita kertoja, ennen kuin ehdotetuista 

toimintamalleista tehdään päätös. Toimintatavalla ryhmän jäsenet varmistavat, 

että ryhmän käytössä oleva tieto hyödynnetään päätöksenteon rakentamisessa.  

Tutkimustulokset osoittavat, että luovan ongelmanratkaisun avulla haetaan 

toisinaan myös nopeasti käynnistyvää, monipuolista tukiverkostoa (n=2). 

Verkoston tavoitteena on saada selville ongelmien taustat ja lisätietoa asiakkaasta 

varsinaisten ongelmien hoitamisen sijasta. Kyseistä ilmiötä kuvaavissa 

kokouksissa oppilashuoltoryhmän jäsenet eivät osaa määritellä asiakkaan 

ongelmaa. Ryhmässä puhutaan ”huolen heräämisestä” tai ”pallo hukassa” -

ilmiöistä (kokoukset G ja J). Ryhmän jäsenistä suurimmalla osalla ei ole 

myöskään kokemusta kyseisten asiakkaiden kanssa toimimisesta, mikä vaikeuttaa 
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ongelman määrittelyä. Ilmiötä kuvaavissa kokouksissa ongelmia ei siirretä 

kuitenkaan seuraaviin kokouksiin vaan haetaan kokonaisvaltaisen näkemyksen 

muodostumisen mahdollistavia toimenpiteitä.  

Kolmessa luovaa ongelmanratkaisua kuvaavassa kokouksessa 

oppilashuoltoryhmän jäsenet ovat yksimielisiä tehdyistä päätöksistä. Enemmistön 

päätös näkyy kahdessa kokouksessa. Edellä kuvattu ilmiö tulee esille yhden 

ryhmän jäsenen mukautuessa enemmistön näkemyksiin (n=2).  

7.2.3 Sääntöihin ja määräyksiin perustuva päätöksenteko  

Tutkimuksen kolmatta päätöksenteon rakentumisen ilmiötä kuvaa perustuvuus 

sääntöihin ja määräyksiin. Tutkimuksessa havaittiin, että päätöksenteko on 

haasteellista kokouksissa, joissa asiakkaan ongelmana ovat poissaolot (n=6). 

Ilmiötä kuvaa oppilashuoltoryhmän jäsenten yritykset selkiyttää koulun 

toimintasuunnitelmiin kirjattuja käytäntöjä asiakkaan poissaolokierteen 

ratkaisemiseksi. He keskustelevat yhdessä myös niistä rajoista, jotka määrittävät 

tiettyjen ratkaisumallien ottamista käytäntöön. Ryhmän jäsenet hyväksyvät 

kuitenkin ajatuksen, että asiakkaan ongelma tulee ratkaista olemassa olevien 

käytäntöjen avulla. Ilmiö näkyy siten, että ryhmän jäsenet eivät yritä luoda uusia, 

yksilöllisiä käytänteitä tai ratkaisumalleja vuorovaikutuksen avulla.  

Tutkimuksessa käy myös ilmi, että sääntöihin ja määräyksiin perustuvaa 

päätöksentekoa luonnehtii asiakkaan tilanteen yksityiskohtainen määrittely ennen 

ratkaisumallien valintaa (n=6). Ilmiössä oppilashuoltoryhmän jäsenet yrittävät 

selvittää, kuinka monta poissaoloa asiakkaalla tilastojen mukaan on ja millaisia 

perusteluita niissä on esiintynyt. Toimimalla edellä mainitulla tavalla 

oppilashuoltoryhmän jäsenet haluavat selvittää, minkä ratkaisumallin valintaa 

olemassa olevasta ohjeistuksesta kyseinen tilanne vaatii. Viidessä ilmiötä 

kuvaavassa kokouksessa ryhmän käsiteltävänä on täysin uusi asiakas, minkä 

vuoksi ryhmän jäsenet valitsevat myös asiakkaan taustoja selvittäviä 

ratkaisumalleja (n=3). Näitä ovat asiakkaan tapaaminen terveydenhoitajan, 

kuraattorin ja/tai rehtorin kanssa. Sääntöihin ja määräyksiin perustuvan 

päätöksenteon ilmiötä edustavissa kokouksissa asiakkaalle suunnattavat 

ratkaisumallit ovat kuitenkin enemmän kurinpidollisia kuin ongelmia korjaavia 

toimenpiteitä (n=6).  

Sääntöihin ja määräyksiin perustuvaa päätöksentekoa luonnehtivat 

suurimmaksi osaksi yhteisessä ymmärryksessä tehdyt päätökset (n=4). Yhdessä 

kokouksessa näkyy kuitenkin selkeästi kahden jäsenen mukautuminen 
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enemmistön näkemykseen. Ilmiö näkyy kokouksessa kahden ryhmän jäsenen 

yrittäessä tuoda esille voimallisen vaatimuksen tilanteen edellyttämästä 

ratkaisumallista. Kuultua vaatimusta tukee aluksi myös kaksi muuta ryhmän 

jäsentä. Kun kyseistä ratkaisumallia esitetään uudelleen perusteluin, kuultuun 

vastataan uudella ratkaisumalliesityksellä, johon muut jäsenet suostuvat (ks. 

esimerkki 16). 

Esimerkki 16. 

O1: Tää on sosiaalipuolen ihan selkeesti. (08P) 

O2: Voin sanoa, ettei poika pääsisi kuin yhteen koulutukseen. (09P) 

O1: Ratkaisu ei ole se, että jätetään yhdeksi vuodeksi torkkumaan. (10P) 

E1: Miten me menetellään nyt? Onko siellä isää? (11P) 

O1: Olikohan isä siellä palaverissa paikalla? (12P) 

Y1: Kuulostaapa erikoiselta. (13P) 

K: Hakee äiti apua. (14P) 

O2: Mutta jättää vastuun muille. (15P)  

Y1: Vanhemmat on kuitenkin työelämässä? (16P) 

K: Äiti on työelämässä, mutta jämäkkyys. (17P) 

O1: Puuttuu aivan täysin. (18P) 

K: Kun peruspuolen palvelut on yritetty, kyllä siinä on sosiaalihuollon 

paikka. (19P) 

E1: Entäs jos järjestetään palaveri viikon päästä? (20P) 

O1: Miten ne säikäytettäis? (21P) 

O2: Kuka sen kutsuis? (22P) 

E1: Oisko se, että opo kutsuisi, koska tässä on se jatko-opinto. (23P) 

O2: Joo, koska äiti olis kuitenkin mulle soittanut, se vois olla positiivinen 

lähtökohta. (24P) 

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että yhdessä sääntöihin ja määräyksiin 

perustuvassa päätöksentekoprosessissa toteutuu vähemmistön näkemys 
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tilanteeseen sopivasta ratkaisumallista. Ilmiössä kolme oppilashuoltoryhmän 

jäsentä haluaa tehdä lastensuojeluilmoituksen, mutta puheenjohtaja ehdottaa asian 

siirtämistä isomman oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi. Tilannetta seuraa 

muiden ryhmän jäsenten mukautuminen puheenjohtajan ehdotukseen. 

Tutkimustulokset osoittavatkin, että erityisesti sosiaalihuollon väliintuloon ja 

lastensuojeluilmoituksen tekemiseen liittyvät ohjeistukset nousevat useasti esille 

oppilashuoltoryhmien keskusteluissa (n=4).  

7.2.4 Asiakkaan ja huoltajan vaikuttaminen päätöksentekoon 

Neljättä oppilashuoltoryhmissä toteutuvaa päätöksenteon ilmiötä edustaa 

asiakkaan ja huoltajan vaikuttaminen päätöksentekoon, jota kuvaa kaksi 

oppilashuoltoryhmän kokousta. Molemmissa on mukana sekä huoltajia että 

asiakas. Tutkimustulokset osoittavat, että ilmiötä luonnehtii sääntöjen ja 

määräysten ohjaaminen asiakkaalle valittavia ratkaisumalleja, sekä asiakkaan 

osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon.  

Tutkimuksessa havaittiin, että molemmissa ilmiötä kuvaavissa kokouksissa 

asiakkaalle valitaan ratkaisumallit ilman ryhmän jäsenten välisiä neuvotteluja. 

Ilmiö havaittiin tutkimuksessa esille tuodun ratkaisumallin hyväksymisenä ilman 

kyseenalaistamista tai sen toimivuuden arviointia (ks. esimerkki 17). 

Esimerkki 17.  

Y1: ” Sulla on aineksia hyvää, ei ole mitään, että et pysty. Nyt pitää pojalle 

antaa pieniä askelia, tavoitteita esimerkiksi pieniä kotitehtäviä, tiskivuoro, 

kerran viikossa. Sitten läksyasia. Pitää sopia jokin aika milloin niitä tehdään.” 

(334V) 

L9: ”Onko sitä läksyparkkia? Ei ole.” (335V) 

K: ”Pitäisikö siinäkin olla joku ulkopuolinen? Voin olla yhteyksissä. 

Tarvitaan jämäkkyyttä. Mää voin olla siinä hommaamassa.” (336V) 

Kyseistä ilmiötä kuvaa, että ratkaisumallin valintaan riittää yhden 

oppilashuoltoryhmän jäsenen päättäväinen ilmoitus asian huolehtimisesta 

eteenpäin. Molemmissa kokouksissa ongelmien taustoja selvitetään kysymällä 

suoraan myös asiakkaalta ja hänen huoltajaltaan. Ryhmän jäsenet haluavat 

ymmärtää syyt, jotka ovat johtaneet tietynlaisiin käyttäytymismalleihin. Lisäksi 

toiminnan avulla ryhmä toteuttaa asiakkaan äänen kuulemista hänen ikäänsä ja 
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kehitystasoansa vastaavalla tavalla, mikä tukee lasten ja nuorten oikeuksien 

toteutumista heitä koskevassa päätöksenteossa (ks. Honkanen & Suomala 2009, 

Peltonen & Laitinen 2008, Heinonen 2010). 

Asiakkaan ja huoltajan vaikuttaminen päätöksentekoon -ilmiössä 

oppilashuoltoryhmän jäsenillä on selkeä kuva siitä, millaisten ratkaisumallien 

avulla asiakkaan ongelmat tulee ratkaista. Tutkimuksessa havaittiin myös, että 

ryhmän jäsenet luottavat toistensa asiantuntijuuteen ehdotusten tekijöinä, mikä 

näkyy kuultujen ratkaisumallien hyväksymisenä sellaisenaan. Tutkimustulokset 

osoittavat kuitenkin, että asiakkaiden ja huoltajan mielipiteellä on merkittävä rooli 

päätöksenteossa. Asiakkaiden merkitys päätöksenteossa korostuu molemmissa 

kokouksissa, joissa haetaan asiakkaan sitoutumista kaikkiin valittuihin 

ratkaisumalleihin. Lisäksi kokouksissa varmistetaan asiakkaan ymmärrys 

tilanteesta. Ilmiö näkyy kokouksissa oppilashuoltoryhmän jäsenten puhutteluna 

ympäröivän yhteisön odotuksista ja selviytymisestä elämässä sekä asiakkaan 

kuullun ymmärrystä varmistavina kysymyksinä (ks. esimerkki 18). Lisäksi 

asiakkaille kerrotaan käytännön ”pelottavia” esimerkkejä siitä, kuinka asiat voivat 

lähteä menemään väärille teille ja millaisia seurauksia siitä on odotettavissa (ks. 

esimerkki 18). Toimintatavan avulla oppilashuollon jäsenet haluavat saada 

asiakkaan ymmärtämään tekojensa seuraukset. Toiminnan kautta vaikuttaa myös 

ajatus, että muutoksen on lähdettävä asiakkaasta itsestään. Esimerkki 18 

havainnollistaa edellä kuvattua ilmiötä. 

Esimerkki 18.  

Y1: Miltä poika kuulostaa? Kiva. Ymmärrätkö sen mitä tuo tarkoittaa? Etkö? 

(339V) 

a1: Joo (340V) 

Y1: Miltä se kuulostaa? (katsoo poikaa) Kivaa, huomasitko, mitä opinto-

ohjaaja tuossa sanoi? Tässä huoli herää, että parin vuoden päästä sun pitää jo 

tietää, mitä sää oikeesti haluat tehdä. Se on aika lyhyt aika se kaksi vuotta. Se 

on tämmöinen elämän tosiasia, että meidän pitää alkaa huolehtimaan 

itsestämme, kun me kasvetaan isoksi. (341V) 

K: En tiedä minkä verran on ollut pettymyksiä. Kun ei ala mihinkään, niin ei 

hirveesti pety. Se on sellainen vastuun paikka että pitää oppia sietämään 

pettymyksiä. (342V) 

O1: Vaikka on ruotsi kotikielenä, sitä pitää opiskella myös koulussa. (343V) 
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H7: Se on ihan eri kirjoittaa ja puhua. (344V) 

O1: Tässä syyllistää, että onko se oikein, että vanhempi tekee kaikki? (katsoo 

lasta) Minusta se ei ole oikein. (345V) 

K: Se peräseinähän löytyy eli lastensuojelulaki, perhekoti, jossa on pakko 

tehdä. Se ei ole enää kivaa, eikä sulta enää kysytä, että haluatko sinä tehdä, 

vaan on se peräseinä. On pakko tehdä. Sulla löytyy kapasiteettia tehdä, eli on 

aika alkaa ajattelemaan mitä sää haluat tehdä. (346V) 

Y1: Kuulitko, mitä hän sanoi? Ymmärsitkö, mitä hän tarkoitti tällä? (347V) 

Toisessa ilmiötä kuvaavassa oppilashuoltoryhmän kokouksessa korostuu yritys 

sitouttaa huoltaja päätöksenteon tueksi. Ilmiössä oppilashuoltoryhmän jäsenet 

yrittävät puhuttelun ja yleisten sääntöjen ääneen lausumisen kautta saada 

erityisesti huoltajaa ymmärtämään tilanteen vakavuus ja tukemaan 

oppilashuoltoryhmässä tehtäviä päätöksiä. Vaikka asiakkaan ja huoltajan 

vaikuttaminen päätöksentekoon -ilmiötä kuvaa nopeat päätökset 

ratkaisumalleista, valituille menetelmille haetaan varmistusta kysymysten ”Miltä 

sinusta kuulostaa, oot aika paljon kuunnellu ja vähän sanonut? Onko tämä 

oikeasti asiallista puhetta?” (390V) ja ”Oliko vielä jotain?” (471W) avulla. 

Lisäksi toimintatavalla varmistetaan, että kaikki osallistujat sekä asiakkaaseen 

liittyvät näkökulmat ovat tulleet huomioiduiksi. Molemmissa kokouksissa, jotka 

kuvaavat asiakkaan ja huoltajan vaikuttamista päätöksentekoon, tehdyt päätökset 

ratkaisumalleista olivat yksimielisiä.  

7.2.5 Yhteenveto päätöksenteon tuloksista 

Tutkimuksen toisen tutkimuskysymyksen avulla haluttiin selvittää, miten 

moniammatillisten oppilashuoltoryhmien jäsenet tekevät päätöksen asiakkaalle 

suunnattavista ratkaisumalleista. Tutkimustulokset osoittivat, että suurimmassa 

osassa oppilashuoltoryhmän kokouksista päätökset tehdään ongelma-alueen 

asiantuntijan näkemysten ja tietojen perusteella (11/24). Ilmiötä havainnollisti 

oppilashuoltoryhmissä tehtyjen päätösten perustuminen erityisopettajien, 

koulukuraattorin, opinto-ohjaajan, koulupsykologin, luokanopettajien ja avustajan 

asiantuntemukseen. Tästä voidaan päätellä, että päätöksentekoon vaikuttivat 

henkilöt, joilla on asiakkaan ongelma-alueen asiantuntijuutta ja jotka antavat 

osaamisensa ryhmän käytettäväksi (Levine & Moreland 1998, Paloniemi 2004).  



 128

Toiseksi tutkimuksessa havaittiin, että päätöksentekoon vaikuttivat myös 

henkilöt, jotka olivat kognitiivisesti keskeisiä ryhmän jäseniä (ks. Kameda ym. 

1997). Ilmiötä, jossa toteutui asiakkaan ongelma-alueen sekä keskeisesti 

vuorovaikutukseen osallistuvan ehdottama ratkaisumalli, havainnollisti yhdeksän 

kokousta. Johtopäätös sisältää kuitenkin ehdon, että kognitiivisesti keskeisen 

henkilön on oltava vakituinen oppilashuoltoryhmän jäsen tai hänen näkemystään 

tukee enemmistö ryhmän jäsenistä (vrt. Reicher ym. 2005, Blamey ym. 2000).  

Tutkimustulokset osoittivat, että myös yleiset säännöt ja määräykset ohjaavat 

merkittävästi oppilashuoltoryhmissä tehtyjä päätöksiä (n=8). Kouluissa on 

olemassa valmiiksi määriteltyjä käytäntöjä siihen, kuinka edetään esimerkiksi 

lapsen käyttäytymisongelmien, oppimisvaikeuksien tai heikentyneen 

terveydentilan tilanteissa. Kun käytäntö on selvä oppilashuoltoryhmän jäsenille, 

se näkyy vahvoina ja varmoina argumentteina kokouksissa. Tutkimus osoitti, että 

sääntöihin ja määräyksiin perustuva päätöksenteko oli haasteellisinta 

keskusteluissa, joissa kaikkien asiakkaiden ongelmana olivat poissaolot (n=6). 

Syynä ilmiöön oli oppilashuoltoryhmän jäsenten heikko tietoisuus tiettyjen 

ratkaisumallien rajoista ja sisällöistä. Ilmiötä kuvasi oppilashuoltoryhmien 

käyttämä aika erityisesti koulun sisäisten toimintamallien selkiyttämiseen. Lisäksi 

ryhmissä kritisoitiin voimakkaasti sääntöihin ja määräyksiin pohjautuvia 

ratkaisumalleja, erityisesti niiden toimivuutta käytännössä (n=4).  

Ryhmän jäsenten toimintaa voidaan selittää osaksi lastensuojeluilmoituksen 

tekemiseen ja sosiaalihuollon väliintuloon liittyvien käytänteiden epätietoisuutena 

(n=4). Tilanteissa, joissa on kyse esimerkiksi lastensuojelunilmoituksen 

tekemisestä, sosiaalihuolto ja lastensuojeluviranomaiset vaativat kirjallista 

näyttöä siitä, että asiakkaalle on tehty kaikki mahdolliset toimenpiteet tilanteen 

korjaamiseksi. Lastensuojeluilmoituksen yhteydessä tarkastelun kohteeksi nousee 

myös lapsen oikeusturvan toteutuminen, jonka yhtenä tarkoituksena on huolehtia 

asiakkaan tilanteen riittävästä tiedottamisesta huoltajille (ks. Peltonen 2005, 

Huhtanen 2007, Opetushallitus 2004). Oppilashuoltoryhmällä on näin ollen oltava 

näyttöä siitä, että asiakkaan kohdalla on toimittu lainsäädännön ja yleisten 

ohjeistusten mukaisesti. 

Kolmas oppilashuoltoryhmissä toteutuneista päätöksentekomalleista oli 

luovaan ongelmanratkaisuun perustuva päätöksenteko (n=5). Ilmiötä kuvasi 

keskustelujen monivaiheisuus (n=3), jolloin oppilashuoltoryhmän jäsenet etenivät 

syklisesti ongelmanmäärittelyn kautta ratkaisuvaihtoehtojen kehittelyyn, 

arviointiin, hyväksyntään ja lopulta ratkaisumallin käytännön toteuttamisen 

suunnitteluun (vrt. Galanes ym. 2004). Toimintatavalle oli tyypillistä, että kun 
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uusia ratkaisumalleja tuotiin esille, ryhmän jäsenet miettivät malliin liittyviä 

mahdollisia esteitä ja niiden toimivuutta käytännössä sekä sovellettavuutta eri 

tilanteissa. Toiminnassa korostui erityisesti ratkaisumallin arviointi.  

Luovan ongelmanratkaisuprosessin voidaan todeta edistäneen laadukkaiden 

ratkaisujen löytämistä asiakkaille, koska ryhmän jäsenten välisessä 

vuorovaikutuksessa edettiin toisistaan poikkeavien ideoiden ja ajatusten 

syvällisen käsittelyn kautta kohti yhteisesti jaettuja käsitteitä (ks. Sniezek 1992, 

Hinsz ym. 1997). Ilmiössä olikin havaittavissa piirteitä dialektisen kyselyn 

strategiasta (Schwenk & Valacich 1994) ja luovasta dialogista (Isaacs 2001), jossa 

ryhmä käyttää vuorovaikutuksen alussa esille tulleita ehdotuksia ja oletuksia 

uusien ratkaisumallien luomisen perustana. Uutta ajatusta verrataan väittelyn 

avulla alkuperäisiin näkemyksiin, jolloin ryhmällä on parempi mahdollisuus 

saavuttaa sopiva ratkaisumalli asiakkaalle (n=5). 

Luovan ongelmanratkaisun ilmiötä edustavien kokousten toiminnasta voidaan 

tehdä myös johtopäätös, ettei yksilöllisten ratkaisumallien luomiseen tarvita 

useita eri alojen ammattilaisia (n=3). Tämä on mahdollista myös pienryhmissä, 

kun tarkoitetaan 3–4 osallistujan ryhmää (vrt. Stasser 1992). Edellä kuvattua 

ongelmanratkaisumallia esiintyy kuitenkin todennäköisimmin tilanteissa, joissa 

asiantuntijat kohtaavat ongelmien yllätyksellisyyttä, minkä vuoksi oikean 

ratkaisumallin löytäminen vaatii asiantuntijalta eri vaihtoehtojen kokeilua, 

luovuutta ja tilanteen mukaan toimimista (ks. Bereiter & Scardamalia 1993, 

Hinchliffe 2002).  

Tutkimuksessa havaittiin myös, että osallistuessaan oppilashuoltoryhmien 

kokouksiin asiakkailla ja huoltajilla on merkittävä rooli päätöksenteossa (n=2). 

Ilmiötä luonnehti oppilashuoltoryhmien päätökset valita asiakkaille 

ratkaisumalleja, jotka noudattivat koulun yleisiä sääntöjä ja määräyksiä. 

Päätöksenteko perustui kuitenkin lopulta asiakkaan ja hänen huoltajansa 

sitoutumiseen keskustelussa valittuihin ratkaisumalleihin. Toiminnalla ryhmän 

jäsenet halusivat varmistaa, että asiakkaalle ja huoltajalle muodostui 

kokonaisvaltainen ymmärrys tilanteen vakavuudesta.  

Tutkimustulokset osoittivat myös, että ryhmän päätöksenteon taustalla on 

ryhmän jäsenten yksimielisyys tai enemmistön jakama näkemys esitetystä 

ratkaisumallista (vrt. Gigone & Hastie 1993, Larson ym. 1994). Ryhmässä 

tehtyjen päätösten perustana on näin ollen tieto, josta enemmistö tai kaikki 

ryhmän jäsenet ovat yhtä mieltä. Jaettu tieto vaikutti tiimin jäsenten mielipiteisiin 

myös tavalla, jota oli vaikea muuttaa keskustelun aikana, varsinkin jos enemmistö 

oli päätynyt samanlaiseen päätelmään (vrt. Kameda ym. 2003). Tämä tukee 
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jonkin verran Kapurin, Voiklisin ja Kinzerin (2008) tutkimustulosta, jonka 

mukaan ryhmän toimintaa voidaan ennustaa ryhmän käymän alkuvaiheen 

keskustelun perusteella (30–40 % keskustelun alusta ennustaa, millainen 

tiimisuoritus on). Ilmiötä kuvaava päätöksenteon rakentuminen näkyi yhteensä 22 

kokouksessa (vrt. n=24).  

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että oppilashuoltoryhmän jäsenten kokiessa 

käytössä olevan informaation riittämättömäksi asiakasta hoitavien ratkaisumallien 

valitsemiseksi ryhmä päätyi valitsemaan tiedonhankintamenetelmiä 

ratkaisumalleiksi (n=2). Tästä voidaan päätellä, että jaettu ymmärrys tehtävästä 

on päätöksenteon avain asiakkaan ongelmissa auttavien ratkaisumallien 

luomisessa (vrt. Freeman ym. 2000, Veijola 2004). Jaetun ymmärryksen 

saavuttaminen saattaa vaatia oppilashuoltoryhmältä kuitenkin useita 

tapaamiskertoja, mikä tarkoittaa asiakkaan ongelmia auttavien ratkaisumallien 

toteuttamisen lykkääntymistä (vrt. Bluemink 2011). 

7.3 Ratkaisumallin rakentaminen yksilötasolla  

Tutkimuksen kolmas tutkimuskysymys selvitti, miten oppilashuoltoryhmän 

jäsenet rakentavat asiakkaalle suunnattavia ratkaisumalleja yksilötasolla. 

Tutkimustulokset osoittavat, että ryhmän jäsenet rakentavat asiakkaan ongelmiin 

sopivia ratkaisumalleja perustelemattomien (n=202) ja perusteltujen (n=123) 

ehdotusten avulla (ks. taulukko 7). Kokouksissa esitettiin eniten 

kysymysmuodossa olevia ehdotuksia, jotka eivät sisältäneet perusteluja (96/325). 

Laskettaessa yhteen kaikki kysymysmuodossa esitetyt ratkaisumallit (perustellut 

ja perustelemattomat) huomataan, että noin 40 % kaikista 

ratkaisumalliehdotuksista edellyttää kuulijoiden argumentointia.  
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Taulukko 7. Oppilashuoltoryhmän jäsenten esittämät ratkaisumalliehdotukset 

eriteltynä.  

Ehdotuksen kategoria 

(perustelemattomat ehdotukset) 

Ehdotuksen kategoria 

(perustellut ehdotukset) 

Kysymys 96 

suoraviivaiset kysymykset 34 

suostutteleva kysymys 53 

vaihtoehtokysymykset 9 

Kysymys 41 

vaihtoehtokysymys 1 

Ehdotus 45 

konditionaalimuoto 38 

jos- ja ehkä-ehdotukset 7 

Ehdotus 40 

konditionaalimuoto 28 

jos- ja ehkä-ehdotukset 12 

Voimakas ehdotus 46 

ilmoitus 31 

vaatimus 15 

Voimakas ehdotus 34 

ilmoitus 16 

vaatimus 18 

Mielipide 15 

aikaisemmin esitetyn ehd. tukeminen 5 

Mielipide 8 

Yhteensä =202 Yhteensä =123 

Toinen merkittävä tutkimustuloksista tehty havainto on, että vain reilu kolmannes 

(38 %) kaikista oppilashuoltoryhmän jäsenten esittämistä ratkaisumalleista on 

perusteltuja (ks. taulukko 7). Ilmiö kertoo siitä, etteivät oppilashuoltoryhmän 

jäsenet esitä aina mielipiteitään esittämiensä ehdotusten tukena. Ratkaisumallin 

rakentaminen alkaa suurimmaksi osaksi ”puhtaista” ehdotuksista, joihin ei liity 

henkilökohtaisia kannanottoja tai tietotaitoa. Tutkimuksessa havaittiin myös, että 

oppilashuoltoryhmän jäsenet eivät keskustelun edetessäkään tuo esille perusteluja 

aiemmin tekemälleen ehdotukselle. Perusteluja kysymysehdotuksille ja 

ehdotuksille esitettiin myöhemmässä keskustelun vaiheessa ainoastaan kahdeksan 

kertaa (vrt. perustelemattomat ehdotukset taulukko 7). 

Ratkaisumallien yhteydessä esiintyneiden argumenttien tarkastelu osoitti, että 

oppilashuoltoryhmän jäsenten yleisin keskusteluissa käyttämä argumentoinnin 

tapa, oli antaa hyväksyntä (n=130) kuullulle ratkaisumallille (ks. taulukko 8). 

Hyväksyntä annettiin, kun ehdotusta pidettiin asiakkaalle oikeana. Tämä tapahtui 

argumentoimalla joko suoran hyväksynnän, esimerkiksi ”Ihan vapaasti.” (182D), 

tai perustelut sisältävän argumentin, esimerkiksi ”Mahdollisimman pian, 

seiskaluokka on näinkin pitkällä.” (Q37), avulla (ks. myös taulukko 6, kpl 6.3.3). 

Toinen yleinen tapa reagoida kuultuun ratkaisumalliehdotukseen oli jättää 

argumentoimatta (n=73) tai pyytää ehdotuksen tekijää tai ryhmän jäseniä 

selkeyttämään (n=49) ehdotusta (ks. taulukko 8). Argumentoimatta jättäminen 

voitiin tulkita usein myös ”hiljaisen hyväksynnän” antamiseksi (n=45). Suurin 
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hajonta eri argumentointitavoissa esiintyi kysymysmuodossa esitettyjen 

ehdotusten luokassa (ks. taulukko 8). Kuultuihin perustelemattomiin kysymys-

ehdotuksiin esitettiin myös eniten argumentteja (n=96). 

Taulukko 8. Ratkaisumalliehdotusten yhteydessä esiintyneet argumentit luokiteltuna. 

Perustelemattomat 

ehdotukset 

hyväksyntä argumentoimatta 

jättäminen 

selkeyttäminen torjuminen Idean 

kehittely 

kyseen-

alaistaminen 

Yht. 

kysymys 44 13 8 16 7 8 96 

ehdotus 20 9 5 2 8 2 46 

voimakas ehdotus 13 18 5 1 5 3 45 

mielipide 9 2 2 2 2 0 17 

Perustellut 

ehdotukset 

H E S T K Ky Yht 

kysymys 15 3 15 7 2 1 43 

ehdotus 17 13 4 3 1 4 42 

voimakas ehdotus 8 14 6 2 2 1 33 

mielipide 4 1 4 0 0 1 10 

yhteensä 130 73 49 33 27 20 332 

7.3.1 Perustelemattomat ehdotukset 

Ratkaisumalliesitysten sisällön tarkastelu osoitti, että oppilashuoltoryhmän 

jäsenet rakentavat asiakkaalle suunnattavia ratkaisumalleja perustelemattomien ja 

perusteltujen ehdotusten avulla. Tutkimuksessa havaittiin, että suurin osa 

perustelemattomista ehdotuksista muodostuu kysymyksistä, jotka pitävät sisällään 

ehdotuksen ratkaisumallista (ks. taulukko 7). Kysymysehdotuksen avulla 

oppilashuoltoryhmän jäsenet haluavat selvittää muiden ryhmän jäsenten 

mielipiteen ratkaisumallista, mikä näkyy myös perustelemattomien 

kysymysehdotusten yhteydessä esiintyneiden argumenttien monipuolisuudessa 

(ks. taulukko 8). Tutkimustulokset osoittavat myös, että ryhmän jäsenten tavoissa 

esittää kysymyksiä on eroja. Osa kysymyksistä on suoraviivaisia, suoraan asiaan 

meneviä (ks. esimerkki 19). Ilmiötä kuvaa aineistossa 34 kysymysehdotusta (ks. 

taulukko 7).  

Esimerkki 19. 

”Onko avustaja vielä meillä?” (86B) 

Osa kysymysehdotuksista esitetään varovaisemmin, vaihtoehtoja tarkastelevasti. 

Vaimea äänensävy ja ehdotuksen muotoilu kysymykseksi lieventävät myös 
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ehdotuksen voimakkuutta. Osassa ratkaisumallikysymyksistä kysymyssana on 

konditionaalissa: ”oisko”, ”voisko”, ”olisiko”. Tapa on suostutteleva mutta ei 

suoraan ratkaisumallia saneleva. Ilmiötä edusti 53 perustelematonta kysymys-

ehdotusta (ks. taulukko 7). Esimerkki 20 havainnollistaa edellä kuvailtua ilmiötä. 

Esimerkki 20.  

”Oisko se avustajan kanssa katottais, mitä tunteja missä ois avustaja?” (702L) 

Lisäksi perustelemattomia kysymysehdotuksia luonnehtivat useita 

ratkaisumallivaihtoehtoja sisältävät kysymykset, joissa esitetyt vaihtoehdot 

vaihtelevat kahdesta neljään (ks. taulukko 7). Ilmiötä kuvaavat 

kysymysehdotukset (n=9) toteavat tilanteen sellaisena kuin se on, ilman 

johdattelevaa tai suostuttelevaa äänensävyä tai sanoja (ks. esimerkki 21). 

Esimerkki 21.  

”Riittääkö oppimissuunnitelma enkkun ja matikan osalta vaatiiko se 

hojksin?” (933Ä) 

Perustelemattomiin kysymysehdotuksiin liittyvien argumenttien tarkastelu 

osoittaa, että oppilashuoltoryhmän jäsenet esittävät kaikkein eniten argumentteja 

kuultuihin kysymysehdotuksiin (ks. taulukko 8). Kaikista kuulluista 

ratkaisumalliehdotuksista lähes puolet (n=44) hyväksytään sellaisenaan. Toisaalta 

kuultuihin kysymysehdotuksiin esitettiin eniten myös ehdotuksia torjuvia (n=16) 

ja kyseenalaistavia argumentteja (n=8) verrattuna muihin 

ratkaisumalliehdotuksiin.  

Toinen tutkimustuloksissa havaittu ratkaisumalliesityksiä kuvaava ilmiö on 

perustelemattomat ehdotukset (ks. taulukko 7). Tutkimuksessa havaittiin, että 

ryhmän jäsenet tekevät ratkaisumalliehdotuksia, jotka ovat 

konditionaalimuodossa (n=38) tai niissä esiintyvät sanat ”jos” tai ”ehkä”(n=7). 

Ehdotus sisältää ajatuksen, että näin voisi tehdä. Oppilashuoltoryhmän jäsenet 

esittävät lauseet positiivisessa hengessä ja johdattelevat kuulijoitaan 

hienovaraisesti. Esimerkki 22 havainnollistaa oppilashuoltoryhmässä ilmenneitä 

perustelemattomia ehdotuksia. 

Esimerkki 22.  

”Jos sen venäjän opetuksen sais niille tunneille.” (792Å) 
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Tutkimuksessa käy myös ilmi, että mikäli ehdotuksen tekijä haluaa enemmän 

painoarvoa esittämälleen ratkaisumallille, hän ilmoittautuu vapaaehtoiseksi 

hoitamaan asiaa eteenpäin (ks. esimerkki 23). Joitakin perustelemattomia 

ehdotuksia kuvaa myös me-hengen luominen, jonka avulla ehdotuksen tekijä 

yrittää kohottaa yhteishenkeä asian hoitamisessa. Ilmiötä edustavat yhteensä 18 

konditionaalimuodossa olevaa jos- ja ehkä-sanat sisältävää ehdotusta.  

Esimerkki 23.  

”Et jos se nyt alkais sitten uudestaan, et mää haluaisin ottaa hänet uudestaan 

käymään.” (244E) 

Tutkimuksessa havaittiin, että oppilashuoltoryhmän jäsenet argumentoivat 

kuulemiinsa perustelemattomiin ratkaisumalliehdotuksiin antamalla niille 

hyväksynnän yhteensä 20 kertaa (ks. taulukko 8). Myös argumentoimatta 

jättäminen voitiin tulkita hyväksynnän antamiseksi lähes joka kerta (n=8). Lisäksi 

kaikki selkeyttämisargumenttien sisällöt hyväksyvät kuullut perustelemattomat 

ehdotukset (n=5). Selkeyttämisargumenttien avulla ryhmän jäsenet varmistavat, 

että ovat ymmärtäneet kuulemansa oikein ja pyytävät ohjeita hyväksymänsä 

ratkaisumallin käytännön toteuttamiseen. Kahdesta torjumisen argumentista vain 

toinen ottaa kriittisesti kantaa esitettyyn ratkaisumalliin.  

Tutkimustuloksissa havaittiin, että oppilashuoltoryhmän jäsenet rakentavat 

asiakkaalle suunnattavia ratkaisumalleja myös voimakkaiden ehdotusten avulla. 

Perustelemattomia voimakkaita ehdotuksia kuvaavat ilmoitukset ja vaatimukset 

(ks. taulukko 7). Ilmoituksissa korostuu oppilashuoltoryhmän jäsenten 

päättäväisyys hoitaa asia. Ryhmän jäsenten esittämät ilmoitukset ovat 

toteamuksia, joihin esittäjät eivät odota kuulevansa muiden oppilashuoltoryhmän 

jäsenten mielipiteitä. Päätös ratkaisumallin toteuttamisesta tehdään itsenäisesti 

(ks. esimerkki 24). Perustelemattomia ilmoituksia kuvaa 31 

ratkaisumalliehdotusta. 

Esimerkki 24.  

”Sinun (erityisopettajan) luona voi käydä.” (758M) 

Voimakkaista ehdotuksista vaatimuksia luonnehtivat oppilashuoltoryhmän 

jäsenten tavat esittää ratkaisumalleja, joissa toistuvat 

sanat ”pitää”, ”tarvii”, ”kannattaa” (ks. taulukko 7). Vaatimuksen esittäjä antaa 

äänensävyllään ymmärtää, että asiakkaalle on valittava ratkaisumalli, joka 
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varmasti tehoaa ongelmaan. Mitä tärkeämpänä vaatimuksen esittäjä pitää 

näkemystään, sitä painokkaammin hän esittää sen kuulijoilleen. Tällä tarkoitetaan 

voimistunutta äänensävyä tai ärtyneisyyttä. Vaatimuksen sisällöstä käy ilmi, että 

käsiteltävä asia on vakava. Esitettyjä vaatimuksia edustaa yhteensä 15 

perustelematonta voimakasta ehdotusta. Esimerkki 25 kuvaa aineistossa 

esiintyneitä vaatimuksia.  

Esimerkki 25. 

”Tuo matematiikka, jos sitä ei tarvi yksilöllistää, niin ei sitä tarvi silloin 

tehdä, mutta yläasteella siihen pitää palata.” (840Å) 

Tutkimuksessa havaittiin, että ilmoitusten yhteydessä esiintyneistä argumenteista 

suurin osa antaa hyväksynnän kuullulle ratkaisumallille (n=35). Hyväksyntä 

annetaan hyväksynnän (n=13), tai argumentoimatta jättämisen (n=18), joka 

kuvasi ”hiljaisen hyväksynnän” antamista, sekä selkeyttämisargumenttien (n=4) 

(ks. taulukko 8) avulla. Ilmiö toistuu kaikissa voimakkaissa ehdotuksissa, joissa 

ratkaisumallin ehdotuksen tekijä ilmoittaa itse hoitavansa ja ottavansa vastuun 

toimintamallin toteuttamisesta (n=14). Ilmiötä kuvaavat rehtorin, 

koulukuraattorin ja terveydenhoitajan ilmoitukset asiakkaan tapaamisesta tai 

haastattelusta sekä ryhmän jäsenten ilmoitukset informaation keräämisestä ja 

toiminnan organisoimisesta. 

Ratkaisumallien rakentamista kuvaavat myös oppilashuoltoryhmän jäsenten 

lausumat selkeät mielipiteet ratkaisumalleista (ks. taulukko 7). Niiden avulla 

ryhmän jäsenet tuovat esille, miten asiakkaan asioita pitäisi hoitaa. Mielipiteissä 

esiintyvät esimerkiksi sanat ”minusta”, ”minun mielestä” ja ”minä ehdottaisin”. 

Perustelemattomia mielipiteitä kuvaavia ehdotuksia (ks. esimerkki 26) esiintyi 

aineistossa yhteensä 15. 

Esimerkki 26.  

”Sitten suosittelen matematiikan yksilöllistämistä.” (799Å) 

Mielipide-ehdotuksia luonnehtivat myös ehdotukset, joiden avulla ryhmän jäsenet 

tuovat uudelleen esille aiemmin kokouksessa esitetyn ratkaisumallin ilmaisemalla 

samalla sille oman tukensa (ks. esimerkki 27). Ilmiö esiintyy mielipide-

ehdotuksissa viisi kertaa (ks. taulukko 7). 



 136

Esimerkki 27.  

”Opo otit esille tuon lintsaamisen korvaamisen, se on ihan hyvä idea.” (625J) 

Tutkimuksessa käy ilmi, että oppilashuoltoryhmän jäsenet hyväksyvät mielipiteen 

sisältävän ratkaisumalliehdotuksen hyväksyntänä (n=9), argumentoimatta 

jättämisenä (n=2), selkiyttämisenä (n=2) ja ideaa kehittämällä (n=2) (ks. taulukko 

8). Torjumisen argumentteja esiintyy mielipide-ehdotusten yhteydessä vain kaksi. 

Ehdotuksen torjumiset esiintyvät tilanteissa, joissa kyseessä on ryhmän 

ulkopuolisen jäsenen tekemä ehdotus. Molemmissa tapauksissa ehdotuksen 

käsittely jatkuu neuvottelun avulla ja päättyy siihen, ettei ehdotusta hyväksytä. 

7.3.2 Perustellut ehdotukset 

Tutkimuksessa havaittiin, että myös perusteltuja ratkaisumalliehdotuksia kuvaavat 

kysymysehdotukset, ehdotukset, voimakkaat ehdotukset sekä mielipide-

ehdotukset (ks. taulukko 7). Perusteltuja ehdotuksia edustavat kysymysehdotukset 

(n=41) muodostuvat kysymyksiksi muotoilluista ratkaisumalliehdotuksista sekä 

yhdestä vaihtoehtokysymyksestä. Kysymyksillä ehdotuksen tekijä haluaa saada 

kuulla muiden mielipiteen esittämäänsä ratkaisumalliin sekä saada vahvistuksen 

omalle johtopäätökselleen. Kysymykset sisältävät aina jonkin ehdotuksen siitä, 

mitä asiakkaan auttamiseksi voitaisiin tehdä (ks. esimerkki 28). Kysymykseen 

liitetty perustelu paljastaa kysyjän oman mielipiteen ratkaisumallista, jota hän on 

ehdottanut.  

Esimerkki 28.  

”Pitäiskö sun ottaa se psykologin toive, tarpeeksi pieni porukka? Mitä mää 

kuuntelen on sellaisia paniikkioireita ja sit tulee semmoista aggressiivista 

käyttäytymistä.” (303E) 

Vaihtoehtokysymyksessä (ks. taulukko 7). oppilashuoltoryhmän jäsen haluaa 

selkiyttää aiemmin kuulemiensa vaihtoehtojen sopivuutta kyseisen asiakkaan 

tilanteeseen saattamalla samanaikaisesti oman mielipiteensä muiden tiedoksi (ks. 

esimerkki 29). 
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Esimerkki 29. 

”Onko joku tärkeysjärjestys vai onko joku äidinkieli, matematiikka, vai kielet 

vai, kaikki vai? Varmaan ois syytä, silloinhan se jo muuttaa sitä tilannetta, 

että jonkin verran pois siinä omassa ryhmässä.” (375F) 

Tutkimustulokset osoittavat, että vaikka ryhmän jäsenet tuovat näkemyksensä 

esille ratkaisumallikysymyksen yhteydessä, se ei lisää ryhmän jäsenten 

ehdotukselle hyväksynnän antavien argumenttien määrää (vrt. perustellut ja 

perustelemattomat kysymysehdotukset taulukossa 8). Päinvastoin ryhmän jäsenet 

esittävät tilannetta ja taustojen selkeyttämistä vaativia argumentteja, jotka eivät 

ole ehdotusta puoltavia (n=8). Lisäksi kuultuja ratkaisumalliehdotuksia torjutaan 

(n=7) argumenttien avulla samassa suhteessa kuin perustelemattomien 

kysymysten yhteydessä.  

Ryhmän jäsenten esittämiä perusteltuja ehdotuksia (n=40) luonnehtii niiden 

varovainen esitystapa (ks. taulukko 7). Ilmiötä kuvaavissa ehdotuksissa toistuvat 

esimerkiksi sanat ”voisi”, ”voitais” ja ”voisin”. Toisinaan ehdotus on muotoiltu 

konditionaalimuotoon (n=28). Perustelluissa ehdotuksista voidaan erottaa myös 

jos- tai ehkä-sanan sisältävät ehdotukset (n=12). Samoin kuin perustelemattomia 

ehdotuksia, perusteltuja ratkaisumalliehdotuksia kuvaa niiden positiivinen 

esitystapa. Lisäksi niiden perustelut puoltavat esitettävää ratkaisumallia 

positiivisesti. Ehdotukseen liitettyjen perustelujen avulla kuulijoille luodaan 

toisinaan myös positiivinen näkymä tulevaisuudesta (ks. esimerkki 30). Ilmiö 

(n=6) esiintyy alakoulun oppilashuoltoryhmän kokouksissa, joissa paikalla on 

huoltaja tai molemmat huoltajat.  

Esimerkki 30.  

”Kokemuksesta voi sanoa, kun on opettanut samankaltaisia lapsia, että kun se 

tunnemyrsky alkaa, niin ei jää hirveästi energiaa koulunkäyntiin. Sitten ehkä 

on parempi sairaalajakso, siellä käydään vain pari tuntia viikossa koulua. Tai 

voimien mukaan mennään eteenpäin. Se vaatii koko ajan sitä läsnäoloa. Se 

voi sitten pitemmällä auttaa lasta, saada sitä pohjaa parempaan kuntoon. Että 

sekin on hyvänä vaihtoehtona siinä.” (877N) 

Perusteltuihin ehdotuksiin liittyneiden argumenttien tarkastelu osoittaa, että 

ryhmän jäsenet hyväksyvät esitetyn ratkaisumallin suurimmaksi osaksi heti 

kuulemisen jälkeen (ks. taulukko 8). Esitetyistä argumenteista 32 antaa 
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hyväksynnän kuullulle ehdotukselle. Ratkaisumalli hyväksytään hyväksyntänä 

(n=17), argumentoimatta jättämisenä (n=13) ja selkeyttämisargumentteina (n=2). 

Ratkaisumalleja rakennetaan oppilashuoltoryhmissä myös voimakkaita 

ehdotuksia kuvaavien perusteltujen ilmoitusten ja vaatimusten avulla (ks. 

taulukko 7). Perustellut ilmoitukset (n=16) sisältävät selkeitä ratkaisumalleja ja 

toimintaohjeita. Ilmoituksia yhdistää myös esittäjän henkilökohtaisen 

närkästyksen kuuluminen ja äänen voimakkuuden nouseminen oman argumentin 

aikana. Ilmoitusten esittäjät eivät odota kuulevansa argumentteja muilta 

kuulijoilta, vaan he tekevät päätöksen ratkaisumallin toteuttamisesta itsenäisesti 

(ks. esimerkki 31).  

Esimerkki 31.  

”Se on asia, jonka me käsittelemme opettajien kanssa. Laitoin ison raksin, se 

on, pitää selkeyttää, oikeesti, jos tuollaista voi olla. Pitää korvauttaa se 6 

tuntia, jos aletaan korvauttamaan.” (667Z) 

Perusteltuja voimakkaita ehdotuksia kuvaavat myös vaatimukset (n=18), joissa 

toistuvat esimerkiksi sanat, ”pitää”, ”kannattaa”, ”täytyy” ja ”tarvii” (ks. taulukko 

7). Tutkimuksessa havaittiin, että vaatimuksen esittäjä antaa perustelun avulla 

kuulijoiden ymmärtää (n=9), että pitää noudattaa sääntöjä ja tehtyjä sopimuksia 

tai kyseisessä tilanteessa ei ole muuta vaihtoehtoa (ks. esimerkki 32). Osa 

vaatimuksista perustellaan tuomalla esille ratkaisumallin positiiviset vaikutukset 

asiakkaaseen (ks. esimerkki 33). Edellä kuvattu ilmiö esiintyi yhdeksässä 

vaatimuksessa.  

Esimerkki 32.  

”Jos edetään oppimissuunnitelman mukaan, oppilaalle pitää antaa 

tukiopetusta.” (75B) 

Esimerkki 33.  

”Pojan kohdalla pitää miettiä, pääsiskö hän pienluokkiin, jos hän hyötyis siitä 

enemmän kuin isossa ryhmässä olemisesta.” (112C) 

Tutkimuksessa havaittiin, että kuulijat voivat kokea vaatimuksiin ja ilmoituksiin 

liitetyn voimakkaan esitystavan osittain uhkaavana. Ilmiö esiintyy tilanteissa, 

joissa voimakkaan ehdotuksen avulla kritisoidaan aikaisemmin toteutettuja 

ratkaisumalleja. Voimakasta ehdotusta seuraa selkeyttämisen argumentteja, joissa 
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yksittäiset ryhmän jäsenet ja huoltajat tuovat esille uuden näkökulman asioiden 

todenperäisyydestä. Kyseistä ilmiötä esiintyy viisi kertaa voimakkaiden 

ehdotusten yhteydessä. Ryhmän jäsenet eivät näin ollen hyväksy kuultua 

ratkaisumallia selkeyttämisen argumenttina (ks. taulukko 8). Lisäksi osa 

voimakkaista ehdotuksista on enemmän asiakkaalle, huoltajalle ja ryhmän 

jäsenille suunnattuja tärkeitä elämänohjeita kuin ratkaisumalleja (n=7). Edellä 

kuvattujen ratkaisumalliesitysten kuulemisen yhteydessä ryhmän jäsenet jättävät 

argumentoimatta ja siirtyvät uuden asian käsittelyyn. Esimerkki 34 

havainnollistaa edustavasti voimakkaan ehdotuksen sisältämää elämänohjetta. 

Esimerkki 34.  

”Voit kysyä vanhemmilta, rekisterin mukaan voi kysyä, onko elämänhallinta 

kotona, kun on aamuja poissa. Vanhempia tulisi tässä asiassa vastuuttaa. 

Siellä pitää olla asiat kunnossa.” (640 J) 

Viimeistä oppilashuoltoryhmän tapaa rakentaa ratkaisumalleja yksilötasolla 

kuvaavat perustellut mielipide-ehdotukset (ks. taulukko 7). Kaikissa ilmiötä 

kuvaavissa ehdotuksissa lausuja korostaa omaa näkemystään aloittamalla oman 

ehdotuksensa ”Ite näkisin”, ”lähtisin kyllä niin” tai korostamalla ehdotuksensa 

aikana minä-muotoa. Mielipide-ehdotusten yhteydessä esiintyviä perusteluja 

luonnehtii niiden vakuuttavuus ja asiantuntevuus. Perusteluina esiintyvät ryhmän 

jäsenten aiemmat kokemukset vastaavanlaisista tilanteista, joissa ilmenneitä 

ongelmia ehdotuksen tekijät osaavat taitavasti yhdistää ehdotukseensa. Kolmessa 

mielipide-ehdotuksesta oppilashuolto-ryhmän jäsen korostaa, että itse toimisi 

ehdottamansa ratkaisumallin mukaisesti (ks. esimerkki 35). 

Esimerkki 35.   

”Äiti kyllä juttelee ongelmasta, mutta siellä ei tapahdu mitään kotona. Kyllä 

mää tässä ottaisin sosiaalityöntekijän.” (03P) 

Muissa mielipide-ehdotuksissa (n=5) ryhmän jäsenet painottavat ajamansa 

ratkaisumallin tärkeyttä kyseisen asiakkaan tilanteessa. Esimerkki 36 

havainnollistaa edellä kuvattua ilmiötä. 

Esimerkki 36.  

”Ite näkisin, että ois sellainen ihminen, joka täällä arjessa pystyis olemaan ja 

seuraamaan tilanteita ja sitä kautta antamaan sitä tietämystä. Jos ostetaan 
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samanlainen paperi odl:ltä, siitä ei ois tähän arjen tilanteeseen 

hyötyä.”(194D) 

Mielipide-ehdotuksien yhteydessä esiintyvien argumenttien avulla 

oppilashuoltoryhmän jäsenet hyväksyvät ratkaisumallit antamalla hyväksynnän 

(n=4) tai pyytämällä selkeyttämään (n=4) ratkaisumalliin liittyvää tietoa (ks. 

taulukko 8). Vain yksi ratkaisumalli, joka jää ensin hyväksymättä, tulee lopulta 

valituksi yhdeksi asiakkaalle suunnattavaksi ratkaisumalliksi myöhemmässä 

keskustelunvaiheessa.  

7.3.3 Yhteenveto päätöksenteon rakentumisesta yksilötasolla  

Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla haluttiin selvittää, kuinka 

oppilashuoltoryhmän jäsenet rakentavat asiakkaalle suunnattavia ratkaisumalleja 

yksilötasolla. Tutkimustulokset osoittivat, että oppilashuoltoryhmissä rakennettiin 

asiakkaalle suunnattavia ratkaisumalleja yleisimmin perustelemattomien 

ehdotusten avulla (62 %), jotka muotoiltiin useimmiten kysymyksiksi (48 %). 

Reilu kolmasosa tutkimuksessa esitetyistä ratkaisumalliehdotuksista oli 

perusteltuja (38 %). Ratkaisumalleihin liitetyissä perusteluissa 

oppilashuoltoryhmän jäsenet toivat esille asiantuntemuksensa, joka sisälsi tietoa 

vastaavanlaisissa tilanteissa käytetyistä ratkaisumalleista, niiden ongelmista ja 

vaikuttavuudesta.  

Tutkimuksessa havaittiin, että oppilashuoltoryhmän jäsenet esittävät 

ratkaisumallit myös tavalla, joka edellyttää kuulijoiden argumentointia 

(perustelemattomat ja perustellut kysymysehdotukset, 42 %). Vuoropuhelussa 

ryhmän jäsen antaa käsityksensä muiden arvioitavaksi ja kuuntelee 

mahdollisuuksia, jotka syntyvät kuulijoiden argumenttien kautta (ks. Isaacs 2001, 

Vapaavuori 2001, Cherubini ym. 2005, Greeno 2006). Toisaalta 

oppilashuoltoryhmän jäsenten esittämät kysymykset rajaavat ja suuntaavat 

kuuntelijoiden ymmärtämisen kohdetta sisällyttämällä oman näkemyksensä 

mahdollisesta tilanteeseen sopivasta ratkaisumallista kysymyksen sisältöön 

(Gadamer 1979). Argumenttien tarkastelu osoittikin, että oppilashuoltoryhmän 

jäsenet esittivät eniten argumentteja juuri kuultuihin kysymysehdotuksiin (42 % 

kaikista argumenteista).  

Oppilashuoltoryhmän jäsenten esittämien argumenttien tarkastelu osoitti, että 

ryhmän jäsenten muodostama merkitys kuulemalleen näkyy hyväksynnän, 

selkeyttämisen, torjumisen, idean kehittelyn ja kyseenalaistamisen argumenttien 
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(72 %) kautta (ks. Vapaavuori 2001). Näin ollen jaettu ymmärrys syntyy 

dialogissa kahden tai useamman henkilön välillä sanojen ja lauseiden toimiessa 

merkitysten välittäjänä (Schegloff 1991, Seikkula & Arnkil 2009). 

Tutkimustuloksista voidaankin päätellä, että noin 70 % asiakkaalle valittavista 

ratkaisumalleista rakennetaan yhteistyössä oppilashuoltoryhmän jäsenten 

vuorovaikutuksessa.  

Tutkimustulokset osoittivat, että kuultuihin ratkaisumalliehdotuksiin 

vastataan useimmiten antamalla hyväksyntä (40 %). Myös kaikista selkeyttämisen 

ja argumentoimatta jättämisen argumenteista 58 % voitiin tulkita hyväksynnän 

antamiseksi. Noin neljännes (23 %) ilman argumentteja jääneistä 

ratkaisumalliehdotuksista selittyy sillä, ettei ehdotuksen tekijä antanut 

puheenvuoroa kuulijoille vaan jatkoi itse välittömästi toisesta asiasta. Idean 

kehittelyssä sekä ehdotuksen tekijällä että kuulijalla oli jaettu ymmärrys ongelma-

alueesta, johon asiakas tarvitsi tukea. Idean kehittäjä toi argumentillaan kuitenkin 

esille käytännössä paremmin toimivan vaihtoehdon, joka lopuksi hyväksyttiin.  

Tutkimuksessa havaittiin, että oppilashuoltoryhmä jäsenet rakensivat 

asiakkaalle sopivia ratkaisumalleja myös ehdotusten (26 %), voimakkaiden 

ehdotusten (24 %) ja mielipide-ehdotusten (7 %) avulla. Sekä perustelemattomien 

että perusteltujen ehdotusten avulla oppilashuoltoryhmän jäsenet esittivät 

asiakkaalle sopivaa ratkaisumallia varovaisen johdattelevasti. 

Ratkaisumalliehdotuksia ajettiin läpi tarjoutumalla vastuuhenkilöksi asian 

hoitamiseen tai luomalla me-henkeä asiakkaan asioiden ratkaisemisessa (21 % 

kaikista ehdotuksista). Varovaisen ystävällinen esitystapa vaikutti kuulijoiden 

argumentointitapoihin siten, että ehdotukset hyväksyttiin niin suoran 

hyväksynnän kuin selkeyttämisen ja argumentoimatta jättämisen kautta. 

Oppilashuoltoryhmän jäsenten esittämistä perustelluista ja perustelemattomista 

ehdotuksista hyväksyttiin 76%.  

Voimakkaita ehdotuksia luonnehti oppilashuoltoryhmän jäsenten 

päättäväisyys hoitaa asia. Vaatimuksen esittäjä antoi käyttämällään äänensävyllä 

ymmärtää, että asiakkaalle on valittava voimallisia ratkaisumalleja. Voimakkaita 

ratkaisumalliehdotuksia kuvasivat myös oppilashuoltoryhmän jäsenten lausumat 

ilmoitukset, joiden avulla he tekivät päätöksen asiakkaalle suunnattavasta 

ratkaisumallista itsenäisesti (59 % kaikista voimakkaista ehdotuksista). Tehtyihin 

ilmoituksiin ei odotettu argumentteja muilta ryhmän jäseniltä. Voimakkaisiin 

ehdotuksiin liittyneistä argumenteista 62 % antoikin hyväksynnän esitetylle 

ratkaisumallille.  
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Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että esitetyt ratkaisumallit tulivat 

todennäköisimmin hyväksytyiksi tilanteissa, joissa ratkaisumalliesityksissä 

korostuivat oppilashuoltoryhmän jäsenten asiakkaan ongelma-alueeseen liittyvä 

asiantuntemus sekä käytännön kokemukset (n=26). Aineiston perusteella 

voidaankin tehdä johtopäätös, että kuulijat suhtautuvat myönteisemmin 

ehdotuksiin, jotka perustellaan omalla asiantuntemuksella ja esitetään asiallisen 

kohteliaasti.  

7.4 Johtopäätökset tutkimustuloksista  

Tutkimus osoitti, että tutkimuskohteena olleissa oppilashuoltoryhmissä 

onnistuttiin suurimmaksi (n=20) osaksi rakentamaan jaettu ymmärrys asiakkaan 

ongelmista ja ratkaisumalleiksi sopivista toimintatavoista. Tutkimustulokset 

osoittivat, että moniammatillisissa oppilashuoltoryhmissä jaetun ymmärryksen 

muodostumista edistivät vuorovaikutuksen koordinointi johtopäätösten ja 

yhteenvetojen avulla, samankaltaiset käsitykset asiakkaasta sekä ongelmien 

käsittely omina kokonaisuuksinaan. Tutkimustuloksista vuorovaikutuksen 

koordinoinnin (ks. Wilson ym. 2007, Salas ym. 2005) ja samankaltaisten 

käsitysten (ks. Kameda ym. 2003) merkitys jaetun ymmärryksen 

muodostumisessa tukevat myös aikaisempien tutkimusten tuloksia. 

Tutkimustulokset tukivat myös aiempaa käsitystä, jonka mukaan ryhmän 

muodostaessa jaetun ymmärryksen asiakkaasta ja tehtävästä, tämä toimii 

perustana päätökselle ja edistää asiakkaalle sopivien ratkaisumallien valintaa (ks. 

Mohammed & Dumville 2001, Entin & Serfaty 1999, DeChurch & Mesmer-

Magnus 2010, Dillenbourg & Traum 2006, Levine & Moreland 1991). Lisäksi 

tutkimuksessa havaittiin, että jaetun ymmärryksen muodostumista isoissa 

oppilashuoltoryhmissä edisti riittävän ajan varaaminen asiakkaan asioiden 

käsittelyyn (ks. Webber & Donahue 2001, Prichard ym. 2006).  

Moniammatillisissa oppilashuoltoryhmissä jaettua ymmärrystä rakennettiin 

erityisesti tiedon konstruoinnilla, jota hyödynnettiin asiakkaan ongelmiin, 

ratkaisumalleihin tai molempiin liittyvän tiedon käsittelyssä (vrt. Alpay ym. 1998, 

Dillenbourg & Traum 2006). Tutkimustuloksista voidaankin päätellä, että 

oppilashuoltoryhmän jäsenet eivät aina muodosta jaettua ymmärrystä asiakkaan 

ongelmasta ennen ratkaisumallien luomista tai ratkaisumalleista ongelman 

määrittelyn jälkeen. Tutkimus osoitti, että jaettu ymmärrys on kuitenkin olemassa, 

mikä näkyy oppilashuoltoryhmän jäsenten samankaltaisina käsityksinä 

asiakkaasta ja tilanteeseen sopivista ratkaisumalleista. Tässä tutkimuksessa 
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konstruktiiviset konfliktit edistivät jaetun ymmärryksen muodostumista 

edellyttäen, että ryhmän jäsenet osallistuivat esille tulleiden epäkohtien 

muokkaamiseen yhdessä. Ilmiössä korostui myös oppilashuoltoryhmän jäsenten 

sitoutuminen tehtävän ratkaisemiseen, mikä kertoi ryhmässä vallitsevasta 

vahvasta koheesiosta. Konfliktien voidaankin sanoa toimineen uusien ja 

parempien tulkintojen mahdollistajina, mikä tukee aikaisempia tutkimustuloksia 

(van den Bossche ym. 2006, Dillenbourg ym. 1996). Tulokset eivät kuitenkaan 

tue aikaisempaa käsitystä, jonka mukaan konstruktiivisia konflikteja tarvitaan 

jaetun ymmärryksen muodostamisessa (vrt. de Dreu & Weingart 2003, van den 

Bossche ym. 2006).  

Jaettua ymmärrystä rakennettiin oppilashuoltoryhmien kokouksissa praktisen 

ja formaalin asiantuntijatiedon avulla (ks. Eteläpelto 1997, Bereiter & 

Scardamalia 1993, Stenström ym. 2004), mikä näkyi kokouksiin osallistuneiden 

asiantuntijoiden kertomina henkilökohtaisina kokemuksina sekä viittauksina 

teoreettiseen tietoon. Teoriatiedon yhdistäminen käytännön kokemuksiin vaikutti 

kaikkein todennäköisimmin kuulijoiden ymmärryksen muodostumiseen 

moniammatillisissa oppilashuoltoryhmän keskusteluissa.  

Tutkimuksessa havaittiin, että tapauksen esittelyvastuussa oleva ja 

tilanteeseen sopivaa osaamista omaavat ryhmän jäsenet vaikuttivat olennaisesti 

kokouksen eteenpäin viemiseen, mikä tukee aikaisempia tutkimustuloksia 

kognitiivisesti keskeisten ryhmän jäsenten vaikuttamisesta päätöksentekoon (ks. 

Patterson 1996, Roch ym. 2000, DeChurch & Mesmer-Magnus 2010, Kameda 

ym. 1997). Kyseiset henkilöt koordinoivat keskustelun kulkua loppuratkaisua 

kohti ja osallistuivat aktiivisimmin vuorovaikutukseen. Ryhmän jäsenten 

sitoutumisesta tehtävän ratkaisemiseen kertoi jäsenten osallistuminen asiakkaan 

ongelmien määrittelyyn sekä ratkaisumallien rakentamisen prosesseihin. 

Oppilashuoltoryhmän jäsenet ottivat huolehdittavakseen myös asiakkaan 

taustojen selvittämistä ja toimivat erilaisten tukitoimien antajina, minkä voidaan 

tulkita edistäneen yksilöiden pyrkimystä löytää asiakkaalle sopiva ratkaisumalli. 

Ne ryhmän jäsenet, joilla oli vähemmän tietoa asiakkaasta, toivat näkemyksensä 

esille aktiivisimmin päätöksentekovaiheessa. Moniammatillisissa keskusteluissa 

korostuivat oman asiantuntijuuden jakamisen ja yhteistyön merkitys erityisesti 

tilanteissa, joissa rakennettiin jaettua ymmärrystä sekä asiakkaan ongelmasta että 

tilanteeseen sopivasta ratkaisumallista. Ilmiössä oppilashuoltoryhmän jäsenet 

käyttivät tavallista enemmän aikaa kaikkien ryhmän jäsenten kuulemiseen 

kokonaisvaltaisen käsityksen muodostamiseksi asiakkaasta. Kuultuja näkökulmia 

tarkasteltiin myös esitetyissä argumenteissa. Erityisesti isoissa 
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oppilashuoltoryhmän kokouksissa ryhmän jäsenet varmistivat kaikkien 

osallistujien kuulluksi tulemista keskustelun koordinoimisen avulla (vrt. Salas 

ym. 2005, Wilson ym. 2007).  

Tutkittaessa pienryhmätyöskentelyn avulla muodostettavaa jaettua 

ymmärrystä tulisi arvioida myös yksilöiden vuorovaikutuksen kautta saavuttamaa 

ymmärrystä (Hatano & Inagaki 1991). Yksilöiden ymmärryksen taso vaihtelee 

ryhmissä jo pelkästään sen vuoksi, että yksilöt haluavat saavuttaa eri tason 

ilmiöiden ymmärtämisessä. Tämän vuoksi tutkijat huomauttavatkin, ettei 

ihmisillä, jotka osallistuvat kollektiivista ymmärrystä tavoittelevaan toimintaan, 

tarvitse olla keskenään yhtenäisiä kuvauksia esimerkiksi päätöksen taustalla 

olevasta perustasta (Palonen 2004, Stahl 2006, Webb 2013). Tässä tutkimuksessa 

osana ensimmäistä tutkimuskysymystä oli kuitenkin selvittää, millainen jaettu 

ymmärrys oppilashuoltoryhmissä muodostuu.  

Tutkimustulokset osoittivat, että moniammatillisten oppilashuoltoryhmien 

kokouksissa ei aina onnistuttu muodostamaan kaikkien jakamaa ymmärrystä 

käsiteltävästä tehtävästä ja/tai ratkaisumalleista. Ilmiö nimettiin osittain jaetuksi 

ymmärrykseksi, jossa 1) oppilashuoltoryhmän jäsenet eivät onnistuneet 

rakentamaan kaikkien jakamaa ymmärrystä asiakkaan ongelmasta tai ongelmien 

taustoista, mikä vaikeutti myös asiakkaan tilannetta auttavien ratkaisumallien 

löytymistä. Osittain jaettua ymmärrystä kuvasikin 2) jaetun ymmärryksen 

rakentamisen siirtäminen ison oppilashuoltoryhmän kokoukseen asiakkaasta 

käytettävissä olevien tietojen puutteellisuuden vuoksi. Lisäksi osittain jaettu 

ymmärrys näkyi 3) ilmiönä, jossa enemmistö oppilashuoltoryhmän jäsenistä jakoi 

ymmärryksen asiakkaalle päätetyistä ratkaisumalleista. Tutkimuksessa 

havaittiinkin, että jaetun ymmärryksen muodostuminen vaikeutuu 

moniammatillisessa keskustelussa, mikäli ryhmän jäsenet kokevat asiakkaasta 

käytettävissä olevan tiedon puutteelliseksi tai heidän käsityksensä asiakkaasta ja 

ratkaisumalleista poikkeavat toisistaan. Edellä kuvatut tulokset jaetun 

ymmärryksen muodostamista vaikeuttavista tekijöistä tukevat myös aikaisempia 

tutkimustuloksia (ks. Mohammed & Dumville 2001, Levine & Moreland 1998, 

Moreland ym. 1996, Larsonin ym. 1994).  

Tutkimustuloksista voitiin myös päätellä, että jaetun ymmärryksen 

(asiakkaalle sopivasta ratkaisumallista) rakentamisen epäonnistumisessa ja 

asiakkaan ongelman yleistämisessä on yhteys. Ilmiötä kuvasivat ryhmän jäsenten 

yritykset ratkaista kaikki asiakkaan ongelmat esittämänsä ratkaisumallin avulla. 

Muut ryhmän jäsenet reagoivat kuulemaansa kielteisesti, koska he eivät kokeneet 

ehdotuksen olevan riittävä asiakkaan tilanteeseen. Eri alojen ammattilaisten 
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kokoontuessa on yleistä, että he pyrkivät määrittämään, mikä ongelma asiakkaalla 

on. Jokaisella kokoukseen osallistuvalla on kuitenkin subjektiivinen 

näkökulmansa, josta perspektiivi aukeaa. Näkökulmia ei voi vaihtaa keskenään, 

mutta omaa katsomustaan voi monipuolistaa ja toisten näkemyksistä voi oppia 

lisää (Seikkula & Arnkil 2009, Bourdieu 1998). Oppilashuoltoryhmän jäsenten 

yrittäessä määritellä yhteistä ongelmaa he saattavat tavoitella saavuttamatonta, 

mikä aiheuttaa keskustelun ajautumista umpikujaan. Samalla yritys määrittää 

ongelma niin, että se on yhteinen, häivyttää näkökulmaisuuden. Ilmiössä 

oppilashuoltoryhmän jäsenet yrittivätkin tuoda esille ongelmien monitahoisuutta 

toistamalla uudelleen aiemmin kokouksessa jaettua tietoa. Ilmiötä havainnollisti 

myös oppilashuoltoryhmän siirtyminen uudelleen jaetun ymmärryksen 

rakentamiseen ongelmasta tai asian käsittelyn siirtäminen ison 

oppilashuoltoryhmän kokoukseen.  

Salaksen ja Cannon-Bowersin (2001) mukaan yhteinen toiminnan tarkkailu 

yhdistettynä konstruktiiviseen palautteeseen pitäisi edistää kollektiivisen 

tietoisuuden ja lopulta jaetun ymmärryksen syntymistä tilanteesta ryhmässä. 

Osittain jaetun ymmärryksen ilmiötä voidaan selittää sillä, että 

oppilashuoltoryhmien toiminnan koordinoinnissa ei esiintynyt aina ryhmän 

jäsenten toiminnan varmistamista, joka pitäisi sisällään esimerkiksi avun 

tarjoamisen ja virheiden korjaamisen (ks. Wilson ym. 2007, Heikkilä & Heikkilä 

2005). Ilmiö näkyi siten, että kuultuja ratkaisumalleja kritisoineet ryhmän jäsenet 

eivät tuoneet esille vaihtoehtoista ratkaisumalliehdotusta. Ryhmissä ei pystytty 

myöskään luomaan uusia ratkaisumalleja tilanteisiin, joissa perinteiset 

ratkaisumallit eivät olleet toimineet asiakkaan tilanteessa. Tilanteet saivat ryhmän 

jäsenet epäilemään ryhmän kykyä ratkaista ongelmaa, mikä vaikutti negatiivisesti 

heidän osallistumiseensa uusien ratkaisumallien rakentamiseen (vrt. Forsyth 

2009, Brown 1999, Barron 2003). Näin ollen edellä kuvatut tutkimustulokset 

vahvistavat käsitystä, jonka mukaan toimivan moniammatillisen 

ryhmätyöskentelyn edellytyksiä ovat ryhmän jäsenten kyky sopeutua muuttuviin 

tilanteisiin ja lisäksi heiltä vaaditaan muiden ryhmän jäsenten toiminnan 

varmistamista (Arrow ym. 2000, Kozlowski & Bell 2003, Salas ym. 2008). 

Lisäksi tehtäväkoheesion hajoaminen moniammatillisessa keskustelussa 

vaikeuttaa ryhmän kykyä suoriutua sille asetetusta tehtävästä (esimerkiksi Nijstad 

2009, Kreijns ym. 2003). Toisaalta asiakkaan tilanteen käsittelyn siirtäminen ison 

oppilashuoltoryhmän kokoukseen voidaan tulkita myös niin, että ryhmän jäsenet 

muodostavat lopulta jaetun ymmärryksen siitä avun tarpeesta, jonka nähdään 

olevan edellytys jaetun ymmärryksen muodostumiselle käsiteltävästä tehtävästä. 
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Kaikissa isoon oppilashuoltoryhmään turvautuvissa kokouksissa tulevaan 

tapaamiseen päätettiin kutsua henkilöitä, joiden uskottiin auttavan oikean 

ratkaisun löytämisessä.  

Moniammatillisten oppilashuoltoryhmien päätöksentekoprosessien 

tutkiminen osoitti, että päätöksenteon perustana toimivat suurimmaksi osaksi 

asiakkaan ongelma-alueiden asiantuntijoiden esille tuomat tiedot ja käytännöt 

kokemukset sekä yleiset säännöt ja määräykset. Päätöksentekoprosesseissa 

korostui erityisesti oppilashuoltoryhmien kokouksiin osallistuneiden 

erityisopettajien rooli (ks. Koskela 2009). Heidän asiantuntemuksensa sisälsi 

tietoa siitä, millaisista ongelmista asiakkaan kohdalla mahdollisesti oli kyse, 

millaiset ratkaisumallit sopivat tilanteeseen sekä miten asiakkaalle valittavat 

prosessit etenevät käytännössä. Tutkimustulokset osoittivat myös, että käsitykset 

muiden ryhmän jäsenten asiantuntijuuden osa-alueista edistivät jaetun 

ymmärryksen ja päätöksenteon rakentumista moniammatillisessa keskustelussa, 

mikä tukee aikaisempaa tutkimustietoa (ks. Tindale ym. 2003, Kozlowski & Bell 

2003, Karila & Nummenmaa 2001, Koskela 2009). Ilmiötä luonnehti ohjeiden ja 

neuvojen kysyminen niiltä ryhmän jäseniltä, joilla tiedettiin olevan 

asiantuntemusta kyseisestä aiheesta. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että 

asiakkaille valittiin tukitoimia ja palveluita, jotka olivat suurimmaksi osaksi 

yleisesti kouluissa toteutettavia ratkaisumalleja. Asiakkaan sitoumus haettiin 

päätöksille tilanteissa, joissa myös he osallistuvat keskusteluihin.  

Tässä tutkimuksessa sosiaalitoimi ja lastensuojelu herättivät eniten toiveita 

asiakkaan ongelmien ratkaisemisessa moniammatillisissa oppilashuoltoryhmien 

keskusteluissa. Viimeisimpänä toimijana sosiaalitoimelta odotettiin tietoa ja 

helpotusta ammatilliseen huoleen (vrt. Määttä 2007). Ilmiötä kuvasikin 

oppilashuoltoryhmän jäsenten esille tuoma halu tehdä lastensuojeluilmoitus 

tilanteissa, joissa ongelmien taustalla olivat joko asiakkaan kotiolot tai yleisten 

käytössä olevien ratkaisumallien riittämättömyys asiakkaan tilanteeseen. 

Oppilashuoltoryhmän esittämistä ilmoitusta puoltavista argumenteista huolimatta 

kynnys lastensuojeluilmoituksen tekemiseen oli suuri. Aiheeseen liittyvissä 

keskusteluissa korostuivat ryhmän jäsenten esittämät argumentit, joiden avulla 

perusteltiin ilmoituksen tekemistä tukevaa näkemystä ja varmistettiin, että 

asiakkaan suhteen oli edetty lastensuojeluilmoitusten tekemistä edeltävien 

toimenpiteiden mukaisesti. Ilmoituksen tekemiseen päädyttiin kuitenkin vain 

yhdessä kokouksessa, vaikka enemmistö ja jaettu tieto sitä puolsivat. Edellä 

kuvattua ilmiötä voidaan selittää sillä, ettei kaikilla oppilashuoltoryhmän jäsenillä 

ole täysin selvillä oman ja ryhmän toiminnan rajat (ks. Veijola 2004). Jotta 
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moniammatillinen yhteistyö sivistys- ja sosiaalitoimen välillä olisi toimivaa, 

siihen osallistuvien toimijoiden tulisi selkeyttää toimintamalleja ja madaltaa 

kynnystä konsultaatioavun pyytämiseen. Päätöksenteko oli haasteellista myös 

tilanteissa, joissa asiakkaan ongelmana olivat jatkuvat poissaolot. Ilmiötä 

havainnollistivat oppilashuoltoryhmien jäsenten väliset väittelyt, joiden avulla 

ratkaisumallien rajoja ja ohjeistusta selkeytettiin (vrt. Keyton 2000).  

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että oppilashuoltoryhmän jäsenet delegoivat 

tiedonhankinta- ja kontrollitehtäviä, mikäli asiakkailla todettiin olevan 

psyykkisiin ongelmiin viittaavia vaikeuksia (vrt. Eriksson ym. 2006). Tuki ja 

auttaminen nähtiin kuitenkin myönteisenä tehtävänä näissä tilanteissa, joihin 

sitoutumista haettiin erityisesti erityisopettajilta ja koulupsykologilta.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että moniammatillisissa oppilashuoltoryhmän 

keskusteluissa asiakkaalle päätetyt ratkaisumallit eivät edellyttäneet aina ryhmän 

jäsenten yksimielisyyttä (vrt. Randolph-Seng ym. 2010, Gigone & Hastie 1993, 

Larson ym. 1994). Oppilashuoltoryhmissä tehdyt päätökset perustuivatkin 

suurimmaksi osaksi tietoon, josta enemmistö tai kaikki ryhmän jäsenet olivat yhtä 

mieltä. Jaettu tieto vaikutti ryhmän jäsenten mielipiteisiin myös tavalla, jota oli 

vaikea muuttaa keskustelun aikana, varsinkin jos enemmistö oli tullut 

samanlaiseen päätelmään (vrt. Kameda ym. 2003). Kyseistä havaintoa voidaankin 

selittää ryhmäajatteluilmiöllä, jossa ryhmän jäsenillä on tarve pyrkiä 

yksimielisyyteen ja suoriutua tehtävästä (de Dreu ym. 2008).  

Päätöksenteon rakentumista yksilötasolla luonnehti asiakkaalle suunnattavien 

ratkaisumallien rakentaminen perusteltujen ja perustelemattomien ehdotusten 

avulla. Näistä 42 % oli kysymysehdotuksia, jotka pitivät sisällään ratkaisumallin. 

Esitetyt kysymysehdotukset rajasivat ja suuntasivat ymmärtämisen kohdetta, 

koska niiden lähtökohdat olivat kysyjän esiymmärryksessä (Gadamer 1979). 

Toisaalta ehdotuksen tekijän esitystapa lievensi ehdotuksen voimakkuutta ja antoi 

kuulijoiden ymmärtää, että ehdotukseen tulee ottaa kantaa (vrt. Linde 1988). 

Tulosten perusteella voidaankin todeta, että moniammatillisen ryhmän jäsenten 

persoonallisista kommunikointitavoista kysyminen lisäsi eniten keskustelua, 

koska ne sisälsivät oletuksen paikalla olijoiden näkemysten kuulemisesta (ks. 

Simon & Maloney 2007). Ilmiö näkyi siinä, että kysymysehdotuksiin suunnatut 

argumentit, joiden avulla ryhmän jäsenet halusivat lisää tietoa, olivat 

monipuolisia (ks. Sampson & Clark 2009). Lukuun ottamatta kysymysehdotuksia 

ratkaisumalliehdotuksiin liitetyt perustelut lisäsivät ryhmän jäsenten hyväksynnän 

antavien argumenttien määrää. Tutkimustulos tukeekin Barronin (2000) 

tutkimusta, jonka mukaan kuullun ehdotuksen hyväksyntä vaatii usean tilannetta 



 148

arvioivan argumentin esiintymistä keskustelussa, mikäli ryhmän jäsenet eivät ole 

muodostaneet jaettua ymmärrystä asiakkaan tarpeista ehdotuksen tekijän kanssa. 

Lisäksi ryhmän jäsenten kommunikoidessa rauhallisesti yhdistäen argumenttinsa 

teoriaan ja/tai käytännön kokemuksiin moniammatillisen ryhmän keskustelu 

etenee todennäköisimmin kohti jaettua ymmärrystä ja päätöksentekoa. Ryhmän 

jäsenen henkilökohtaisen närkästyksen kuuluminen puheenvuorossa aiheuttaa 

todennäköisimmin konfliktin keskustelussa. 

Moniammatillista yhteistyötä ja oppilashuoltotyötä on tutkittu paljon 

selvittämällä verkostoihin ja työryhmiin osallistuvien henkilöiden kokemuksia 

yhteistyöstä, oppilashuollon toimivuutta ja siihen osallistuvien henkilöiden 

ammattitaidon hyödyntämistä (ks. esimerkiksi Iinatti 2012, Lahtinen 2011, 

Vismanen 2011, Heimonen 2011, Koskela 2009). Tutkimuksissa ei ole kuitenkaan 

kuvattu sosiopsykologisia prosesseja tai jaettuun ymmärrykseen tähtääviä 

vuorovaikutusmenetelmiä. Tämän tutkimuksen aineiston avulla saavutetut 

tulokset ovatkin lisänneet ymmärrystä moniammatillisten oppilashuoltoryhmien 

erilaisista työskentelymalleista ja niiden vaikutuksesta jaetun ymmärryksen 

rakentumiseen ja päätöksentekoprosessiin. Toiseksi vaikka tutkimuksessa käytetty 

aineisto edustaa vain perusasteen oppilaitoksia tutkimusympäristönä, tutkimuksen 

aineistosta löytyi jaetun ymmärryksen muodostumiseen ja vuorovaikutukseen 

liittyviä ilmiöitä, jotka tukevat aiempien pienryhmätutkimusten tuloksia. Tämän 

tutkimuksen etuna voidaankin pitää sen kykyä tuoda esille oppilashuoltoryhmien 

keskustelu- ja toimintamalleja, jotka johtavat tietynlaisiin lopputuloksiin. 

Esiteltyjen tulosten valossa voidaan käytössä olevia käytänteitä muuttaa myös 

tehokkaammiksi ja asiakkaiden tarpeita paremmin vastaaviksi. Tarkastelu tulisi 

kohdistaa erityisesti käytössä oleviin ratkaisumalleihin, joiden rajat ovat epäselvät 

ja joiden vaikuttavuudesta ryhmän jäsenet ovat erimielisiä. Ennen kaikkea 

tulosten avulla toivoisi rakentuvan tietoisuus siitä, kuinka jaettu ymmärrys 

asiakkaan ongelmista ja tarvittavista ratkaisumalleista muodostuu erilaisten 

työskentelymallien avulla. Tämän tutkimuksen tuloksien siirrettävyys onnistuukin 

todennäköisesti helpommin perusasteen oppilaitoksiin, joissa asiakkaina ovat 6–

16-vuotiaat lapset.  

Oppilashuollon toimintaa on kritisoitu siitä, että se ei kykene ottamaan 

huomioon todellisia tilanteita ja konteksteja, joissa asiakkaan ongelmat ilmenevät. 

Pystytäänkö moniammatillisissa oppilashuoltokeskusteluissa tuottamaan 

ratkaisumalleja, jotka parhaiten palvelevat asiakkaita? Kysymys on oikeutettu 

erityisesti tilanteissa, joissa kaikki kokouksiin osallistuvat henkilöt eivät tunne 

oppilasta. Näkemystä tukevat esimerkiksi Helsingin oppilashuoltoa tutkineen 
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raportin (Vismanen 2011) tulokset, joiden mukaan erilaiset yhteistyökäytänteet 

koetaan haastaviksi moniasiantuntijaisissa oppilashuoltoryhmissä. Tämän 

tutkimuksen aineistossa tuli esille myös ilmiö, jossa ryhmän vuorovaikutuksessa 

esiintyvät konfliktit ja väärinkäsitykset ovat todennäköisimpiä niissä tilanteissa, 

joissa kaikkien ryhmän jäsenten tietämys asiakkaasta ei ole hyvä. Yhtenä 

ratkaisumallina onkin esitetty oppilashuoltotyön ulottamista vahvemmin 

opettajakuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että luokanopettajille ja -

valvojille haluttaisiin resursoida enemmän luokan toimintaan ja 

ryhmädynamiikkaan keskittyvää työaikaa sekä avustajia opettajien työtä 

tukemaan.  

Asiantuntijoiden jakaman ymmärryksen tulisi rakentua yhteisen ihmettelyn, 

toisten vahvistamisen, erilaisten näkemysten, ristiriitojen, oppimisen ja 

oivaltamisen perusteella. Päätettäessä erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 

asioista, tilanteeseen liittyvää tietoa tulisi pohtia arvokeskustelun ja 

tilannesidonnaisuuden kautta. Näin ollen dialogin merkitys ja tilanteeseen 

sopivien kysymysten esittämisen taito ovat erityisen tärkeitä moniammatillisen 

oppilashuoltoryhmän keskusteluissa (Sipari 2008). Lisäksi eri osapuoliin 

kohdistuvien odotusten ja käsitysten eri sektoreiden asiakasprosesseista tulisi olla 

realistiset. Tämän saavuttamiseksi pitäisi luoda pysyviä yhteistyöverkostoja sekä 

kehittää niitä yhdessä kaikkia osapuolia palvelevaksi. 
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8 Tutkimuksen arviointi  

8.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tässä tutkimuksessa aineiston 

laadun, aineiston analyysin, tulosten ja niiden esittämisen sekä tutkijan toiminnan 

näkökulmista (Patton 2002). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa 

erityistä huomiota tulisi kiinnittää sisäiseen validiteettiin eli uskottavuuteen. Tällä 

tarkoitetaan tutkijan kykyä tavoittaa tutkittavan ilmiön todellisuus eli miten hyvin 

tutkimusprosessin aikana tehdyt havainnot vastaavat todellisuutta ja mitattiinko 

tutkimuksessa sitä, mitä oli tarkoitus mitata (Miles & Huberman 1994).  

Tutkimuksen aineisto kerättiin videoimalla kahden koulun 

oppilashuoltoryhmien kokouksia yhden lukuvuoden ajan. Kokouksen kuvaaminen 

käynnistettiin ennen kuin kaikki asianomaiset olivat paikalla, jolloin tutkijan oli 

mahdollista kuulla asiakkaaseen liittyvää tiedonjakoa ennen kokousta, mikäli sitä 

esiintyisi. Muutamissa kokouksissa ryhmän jäsenet jakoivat tietoa asiakkaasta jo 

ennen kokousta, mutta kun muut henkilöt tulivat paikalle, he jakoivat aiemmin 

kertomansa asiat myös toisille ryhmän jäsenille. Toimintatavan avulla ryhmän 

jäsenet varmistivat, että kaikilla ryhmän jäsenillä on käytössä sama tieto 

asiakkaasta. Kokouksen nauhoitukset päättyivät siinä vaiheessa, kun suurin osa 

oppilashuoltoryhmän jäsenistä oli poistunut paikalta, jolloin kaikki asiakasta 

koskeva tiedonjako kokoushuoneessa tallentui tutkimusaineistoon. Aineiston 

laatua arvioitaessa voidaan todeta, että tutkijan toiminnalla on pyritty 

varmistamaan kokoustilanteiden sisältävän kaiken kokoontumispaikassa käydyn 

tiedonvaihdon ja vuorovaikutuksen. On kuitenkin otettava huomioon vaihtoehto, 

että ryhmän jäsenet saattavat jakaa asiakasta koskevaa tietoa myös 

oppilashuoltotoiminnan ulkopuolella, mikä saattaa vaikuttaa heidän 

ennakkokäsityksiinsä asiakkaasta ja tarvittavista ratkaisumalleista. Videoinnin 

vaikutuksesta keskusteluihin voidaan todeta, että vain yksi kokouksiin 

osallistuneista toi esille kokevansa kuvaustilanteen hämmentävänä.  

Aineiston luotettavuuden varmistamiseksi tutkija noudatti äärimmäistä 

tarkkuutta kuvamateriaalin litteroinnissa. Tutkija kävi kuvausmateriaalin läpi 

kuvauspäivänä, jolloin mahdolliset epäselvyydet keskusteluissa olisi helppo 

selvittää kokouksiin osallistuneilta jo seuraavana päivänä. Litteroinnissa 

kiinnitettiin erityistä huomiota argumenttien ja kommenttien tarkkuuteen sekä 

yleiseen ilmapiiriin, mikäli se kävi selkeästi keskustelusta ilmi. Tutkimuksessa ei 
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ole juurikaan kielellisesti muokattu litteroitua tekstiä. Litteroitu teksti on 

kirjoitettu siinä muodossa kuin tutkija on sen kuullut. Keskustelussa erottuukin 

paikoittain paikallismurre. Lauseiden ja virkkeiden lopetusmerkit on päätelty 

asiayhteyksien mukaan. Myös osallistujien ilmeistä näkyviä tunteita ja ajatuksia, 

joihin ei liittynyt sanoja, kirjattiin argumenttien yhteyteen, mitkä pantiin merkille 

erityisesti kolmanteen tutkimuskysymykseen vastaavan analyysin aikana. Näistä 

esimerkkeinä voidaan mainita ryhmän jäsenten ilmeiden ja eleiden kautta näkynyt 

erimielisyys, innostuminen, päättäväisyys, turhautuminen ja ärtymys. 

Tämän tutkimuksen aineiston vahvuutena voidaan pitää sitä, että se edustaa 

yhden kokonaisen lukuvuoden kokonaisuutta oppilashuollon toiminnasta. Se, että 

aineistoon otettiin mukaan kaikki kahden koulun oppilashuollon kokoukset 

mukaan lukien asiakkaiden henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan 

suunnitelman kokoukset (HOJKS-kokoukset), antaa kokonaisvaltaisen kuvan 

koulujen oppilashuoltotoiminnasta. Toimimalla näin on voitu saavuttaa todellinen 

kuva kouluissa tehtävästä moniammatillisesta yhteistyöstä, jota toteutetaan 

erilaisten ryhmien ja kokoonpanojen avulla. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt 

edustavat myös riittävästi tutkimuksen kohderyhmää (Metsämuuronen 2000). 

Aineiston keruun jatkamisen tarpeellisuutta voidaan kyseenalaistaa sillä 

perusteella, että oppilashuoltoryhmiin osallistuvat henkilöt pysyivät suurimmaksi 

osaksi samoina seuraavana lukuvuonna. Ainoat muutokset kokoonpanoissa 

olisivat olleet uuden koulukuraattorin ja eri luokanopettajien tai -valvojien 

osallistumiset kokouksiin tapausten ja asiakkaiden vaihtuessa. Tämän tosiasian 

ollessa tiedossa voidaan kyseenalaistaa, olisiko lisäaineiston avulla voitu havaita 

tämän tutkimusaineiston kautta havaittujen ilmiöiden lisäksi jotain uutta.  

Tutkimusmenetelmänä käytetty tapaustutkimus antoi tutkijalle 

mahdollisuuden tapauksen ymmärtämiselle. Tapaustutkimuksen etu on se, että 

menetelmän avulla tutkija voi tehdä erilaisia tulkintoja aineistosta. 

Tutkimustulosten perustana ovat tutkimusjoukon antamat merkitykset 

tutkimusaineistoon ja sitä kautta litteroituun tekstiin. Näin ollen tutkittavaa 

ilmiötä kuvataan tutkimukseen osallistuneiden silmin. Analyysin kaikissa 

vaiheissa tutkija on pyrkinyt ymmärtämään tutkittavia ilmiöitä tutkittavien omasta 

näkökulmasta (Tuomi & Sarajärvi 2009: 113, Stake 2000).  

Aineistolähtöistä tutkimusta kritisoidaan usein sen vuoksi, että ei ole 

olemassa objektiivisia havaintoja sinällään. Tutkijan käyttämät käsitteet, 

tutkimusasetelma ja -menetelmät vaikuttavat aina tuloksiin. Lisäksi 

kyseenalaistetaan, voiko tutkija kontrolloida, että analyysi tapahtuu aineiston 

tiedonantajien ehdoilla eikä tutkijan ennakkoluulojen saattelemana (Krippendorff 
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2004). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden takaaminen edellyttääkin 

tutkijalta, että hän paljastaa oman orientaationsa eli esiymmärryksensä, johon 

hänen tulkintansa perustuu (Vapaavuori 2001). Olennaista laadullisessa 

tutkimuksessa on aina koko prosessin rikas ja huolellinen kuvaus, jotta se voi 

toimia hyvänä perustana analyysille ja raportoinnille sekä auttaa lukijoita 

pääsemään tutkittavan ilmiön sisään (Patton 2002: 436–438, Hämäläinen 1987, 

Straus & Corbin 1990). Tässä tutkimuksessa on tarkkaan määritelty olosuhteet, 

joissa tutkimus on toteutettu, sekä kuvattu tutkimusprosessi vaihe vaiheelta. 

Toimimalla näin on haluttu varmistaa tutkimuksen siirrettävyys. Laadullisessa 

tutkimuksessa määrälliseen tutkimukseen verrattuna onkin riittävää, mikäli 

toistettaessa tutkimus samankaltaisissa olosuhteissa saavutetaan suhteellisen 

samankaltaisia tuloksia (Stake 2000).  

Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle tutkijan määritellessä aluksi 

tutkimuskysymykset, jotka tulisivat ohjaamaan aineiston analysointia. Tämän 

jälkeen aineistosta esille nousseita johtolankoja verrattiin olemassa oleviin 

teorioihin. Analyysia toteutettiin myös teoriaohjaavasti tutkijan palatessa 

uudestaan aineiston analysointiin teorioiden kautta saatujen johtolankojen, 

käsitteiden ja luokittelujen avulla. Toimintatapa mahdollisti syvemmän analyysin 

tutkittavista ilmiöistä. Päätöksenteon ja ratkaisumallien rakentaminen 

yksilötasolla -analyysien koodausperusteita testattiin myös esittämällä niitä muille 

tutkijoille esimerkiksi seminaariesityksissä. Tutkimuksen reliabiliteetti testattiin 

toistamalla analyysivaiheet uudelleen ja vertaamalla havaittuja ilmiöitä ja 

muodostettuja luokitteluja toisiinsa (Metsämuuronen 2003). Toimintatavan avulla 

varmistettiin myös, että tutkimustuloksista karsiutuivat pois satunnaiset ja 

epäolennaiset tekijät (Varto 1992), mikä oli merkittävää tutkimuksen sisäisen 

validiteetin kannalta. Lisäksi toimintatavan avulla haluttiin varmistaa, että 

tutkimuksessa muodostuneet käsitteet kuvaavat riittävän laajasti tutkittavia 

ilmiöitä ja liittyvät tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen (Metsämuuronen 

2003). Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi muodostettujen teorioiden 

yhteydessä on esitetty myös perusteet, joiden kautta tutkija on päätynyt tuloksiin 

(Varto 1992).  

Tutkimustulosten luotettavuus on pyritty varmistamaan säilyttämällä läheinen 

yhteys tutkimusaineistoon ja henkilöihin, jotka ovat sen tuottaneet. Analyysissa 

aineisto luettiin kokonaisuudessa läpi useita kertoja. Tutkija on palannut myös 

toistuvasti koko tutkimusprosessin ajan videoituihin kokouksiin ja litteroituun 

aineistoon. Kaikki analyysivaiheet toteutettiin kaksi kertaa. Koska tutkija on 

omassa työssään perehtynyt tutkimusalueeseen ja tutkimuskontekstiin, se lisää 
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tulkintojen uskottavuutta (Miles & Huberman 1994). Aikaisempi kokemus 

peruskouluissa tapahtuvasta oppilashuoltotoiminnasta ja erilaisista verkostoista 

auttoi tutkijaa keskittymään tutkimuskysymysten asettamien ilmiöiden 

tutkimiseen, jolloin huomio pysyi tutkimuksen kannalta oleellisissa 

johtolangoissa. Tutkija oli aikaisemmin työskennellyt vain kahden tutkimukseen 

osallistuneen henkilön kanssa oppilashuoltotoiminnassa, joten tutkijalla ei ollut 

ennakkokäsityksiä tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden tavoista osallistua ja 

toimia oppilashuoltoryhmissä. Kaikki tutkijan tekemät johtopäätökset ja tulokset 

on pyritty yhdistämään konkreettisiin havaintoihin, kuten esimerkkeinä 

esitettyihin lauseisiin, tilanteisiin ja kvantifiointeihin, joiden pohjalta 

johtopäätösten luotettavuutta voidaan arvioida. Mikäli löydösten syitä on 

spekuloitu, se on tuotu selkeästi esille.  

Tutkimuksen luotettavuuden ja siirrettävyyden arvioinnissa on huomioitava, 

että yhdestä tutkimuskohteesta voidaan kerätä hyvin erilaista aineistoa. Tulosten 

siirrettävyyteen vaikuttavat puolestaan tutkimusympäristön ja sovellusympäristön 

samankaltaisuudet. Lisäksi tätä aineistoa voidaan käsitellä eri näkökulmista 

(Tynjälä 1991). Tämän tutkimuksen osalta voidaan todeta, että tutkimuksessa 

havaittuja ilmiöitä voidaan löytää mahdollisesti myös muista vastaavista 

tutkimusjoukoista. Puhutaan teoreettisesta yleistyksestä, jossa yleistyksen 

kohteena ovat tuloksista tehdyt tulkinnat (Denzin & Lincoln 2000, Eskola & 

Suoranta 1998, Yin 2003).  

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa voidaan kysyä myös, olisiko tutkija 

tehnyt erilaisia tulkintoja ja johtopäätöksiä, jos tutkimustapana olisi käytetty 

menetelmätriangulaatiota. Tämä olisi tarkoittanut sitä, että tutkimusaineistoa olisi 

hankittu myös haastattelemalla ryhmätyöskentelyyn osallistuneita tai heille olisi 

suunnattu erillinen kysely henkilökohtaisten näkemysten kartoittamiseksi. 

Menetelmätriangulaation vaarana pidetään kuitenkin tuotettujen aineistojen 

erilaisuutta, mikä vaikeuttaa niiden vertaamista (Lindlof & Taylor 2002). Tätä 

voidaan perustella myös sillä, että ihmiset toimivat usein eri tavalla kuin sanovat, 

mikä ei kuitenkaan vähennä kummankaan lähteen paikkansapitävyyttä (Aira 

2012). Keskustelun jälkeen tai sen yhteydessä toteutetun lisäaineiston kerääminen 

olisi ollut käytännössä mahdotonta ryhmän osallistuvien toimijoiden niukkojen 

aikaresurssien vuoksi. Haastattelujen ja kyselyjen toteuttaminen olisi vaatinut 

tutkimukseen osallistujilta enemmän vaivannäköä kuin olisi ollut kohtuullista. 

Tutkimuksen uskottavuutta voidaan todeta lisänneen kuitenkin se, että 

tutkimuksessa jaetun ymmärryksen muodostumista tutkittiin kolmesta eri 

näkökulmasta: sosiokognitiivisten prosessien, päätöksenteon rakentumisen sekä 
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yksilötasolla tapahtuvan ratkaisumallien rakentamisen kautta. Eri 

analyysinvaiheista saatujen tuloksien avulla mahdollistui kokonaiskuvan 

muodostuminen moniammatillisesta oppilashuoltoryhmän toiminnasta. 

Tarkasteltaessa väitöstutkimusta eettisyyden näkökulmasta voidaan todeta, 

että aineistona on käytetty vain kokouksia, joiden kuvaamiseen on saatu lupa 

huoltajilta. Se, että tutkimuslupa anottiin kunnalta, myötävaikutti siihen, että 

henkilökunta koki tutkimukseen osallistumisen velvollisuudeksi. Tutkimuksen 

tarkoituksesta ja kulusta tiedotettiin tutkimuskohteeksi valituissa kouluissa 

hyvissä ajoin ennen tutkimuksen aloittamista. Tiedottaminen on tapahtunut 

opettajienkokouksissa (erikseen ylä- ja alakoulussa), minkä lisäksi kokouksista on 

jaettu henkilökunnalle pöytäkirja. Kukaan oppilashuoltoryhmiin osallistuvista 

asiantuntijoista ei kieltänyt kokouksen kuvaamista. Ennen kuvaamisen 

aloittamista tutkijalta kysyttiin kuitenkin tutkimukseen liittyviä tarkentavia 

kysymyksiä, kuten tutkimusaineiston tarkoitusta ja yksityisyyden suojaa 

tutkimustuloksissa. Tutkijan selventäessä kuvausmateriaalin käyttötarkoitusta ja 

tutkimusaihetta osallistujat suhtautuivat tutkimukseen kannustavasti. Näin ollen 

tutkimuksessa on pyritty ottamaan huomioon, että tutkittaville on annettu kaikki 

olennainen informaatio tutkimuksesta ja sen kulusta (vrt. Hirsjärvi ym. 2004). 

Lisäksi kaikki tutkittavat ovat osallistuneet tutkimukseen vapaaehtoisesti.  

Tutkijalta edellytetään eettistä vastuullisuutta niin aineiston hankinnassa kuin 

tutkimuksen rehellisessä ja tarkassa toteuttamisessa (Kylmä ym. 2002). Yhdessä 

kokouksessa huoltajat kielsivät kuvaamisen ennen kokouksen alkamista, vaikka 

asiasta oli sovittu viikkoa aikaisemmin. Tapauksessa kunnioitettiin huoltajien 

tahtoa, eikä tilanteesta kerätty videomateriaalia osaksi tutkimuksen aineistoa. 

Muissa kokouksissa kamera aseteltiin kuvaustilassa siten, ettei huoltajia tai 

asiakkaita voitu tunnistaa. Toimimalla näin haluttiin kunnioittaa kyseisten 

henkilöiden yksityisyyttä, vaikka he eivät sitä erikseen pyytäneetkään tekemään.  

Tässä tutkimuksessa tieteen avoimuus ei edellytä tutkittavien tunnistamista, 

minkä vuoksi videoaineistosta otettuihin suoriin lainauksiin liittyvät nimet on 

vaihdettu koodeiksi. Tietosuojasyistä ei tässä tutkimuksessa kerrota 

oppilashuoltoryhmien jäsenten nimiä. Vaitiolovelvollisuuden velvoittamana 

asiakkaita, huoltajia tai oppilashuoltoryhmän jäseniä koskevan tiedon 

säilyttämisessä tutkija noudattaa myös suunnitelmallista huolellisuutta.  
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8.2 Haasteita jatkotutkimukselle 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata moniammatillisten 

oppilashuoltoryhmien toimintaa jaetun ymmärryksen muodostumisen, ryhmissä 

toteutuvan päätöksenteon ja asiakkaalle sopivien ratkaisumallien rakentamisen 

prosessien avulla. Tutkimusaihe osoittautui monin puolin mielenkiintoiseksi ja toi 

esille myös hyviä jatkotutkimusaiheita.  

Oppilashuoltoryhmien toimintaa on tutkittu viime vuosina paljon eri 

näkökulmista. Tutkimuskohteena ovat olleet esimerkiksi oppilashuoltotoimintaan 

osallistuneiden asiantuntijoiden käsitykset yhteistyöstä (ks. Koskela 2009, 

Luostarinen 2000, Jokinen 2012), oppilashuollon toimivuus ja tila (ks. Ahtola 

2012, Vismanen 2011), moniammatillisten verkostojen toimijoiden käsitykset 

johtamisesta (ks. Nykänen 2010), oppilashuollon päätöksenteko (ks. Linnilä 

2006) sekä oppilashuollon tila, toimivuus ja alueelliset erot (Luopa ym. 2008, 

Niinikoski ym. 2010).  

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli tutkia, millä tavalla jaettu 

ymmärrys käsiteltävästä tehtävästä ja asiakkaalle sopivista ratkaisumalleista 

muodostuu ja miten se ilmenee moniammatillisten oppilashuoltoryhmien 

keskusteluissa. Toteutetun tutkimuksen avulla voi kyseenalaistaa, jakoivatko 

kaikki ryhmän jäsenet muodostetun ymmärryksen asiakkaan ongelmasta ja 

valituista ratkaisumalleista tai olivatko ryhmän jäsenet tyytyväisiä ryhmässä 

tehtyihin päätöksiin. Yhtenä mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena olisikin 

selvittää oppilashuoltoryhmän jäsenten henkilökohtaisia näkemyksiä käydyistä 

keskusteluista ja tehdyistä päätöksistä. Haastattelemalla oppilashuoltoryhmän 

kokouksiin osallistuneita henkilöitä olisi mahdollista tarkastella syvällisemmin, 

oliko ryhmän jäsenten vuorovaikutuksessa syntynyt jaettu ymmärrys kaikkien 

jakama. Toiseksi haastattelujen avulla voitaisiin saada selville, kuinka paljon 

ryhmän jäsenet päästävät irti omasta näkemyksestään enemmistön näkemysten 

vaikutuksesta. 

Mielenkiintoisen jatkotutkimusaiheen tarjoaisi myös perehtyminen 

moniammatilliseen oppilashuoltotoimintaan tutkimalla ryhmien erilaisia 

työskentelytapoja. Toimintatutkimuksen avulla voitaisiin selvittää 

oppilashuoltoryhmien jäsenille annettavan moniammatillisen yhteistyö- tai 

ryhmä- ja tiimityöskentelykoulutuksen vaikuttavuutta oppilashuoltotoiminnan 

kehittämisessä. Näkökulman tärkeyttä voidaan perustella myös sillä, että useat 

kasvatus- ja terveysalan ammattilaiset toteuttavat työssään moniammatillista 

yhteistyötä ilman, että ovat saaneet siihen koulutusta tai erillistä ohjeistusta. 
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Tutkimuksen avulla voitaisiin tuottaa oppilashuollon ympäristöön ja 

moniammatillisen yhteistyön toteuttamiseen sopivia ryhmätyömalleja. 

Työskentelymallien tarkastelussa erityistä huomiota tulisi kiinnittää niiden 

toimintamallien kehittämiseen, jotka tukevat eri palvelusektoreita edustavien 

asiantuntijoiden työskentelyä yhdessä. Näkökulma on merkittävä myös asiakkaan 

ongelmia ennakoivien työskentelymallien kehittymisen kannalta (ks. Heinämäki 

2007). 

Toimivaa oppilashuoltotyötä kuvaavat luotettavuus, ennakoitavuus ja 

sitoutuneisuus oppilaiden hyvinvoinnin seuraamisessa ja tukemisessa. Sen yhtenä 

tärkeimpänä tehtävänä voidaan pitää kuitenkin asiakkaalle päätettyjen tukitoimien 

seuraamista ja arviointia. Yhtenä tärkeimpänä jatkotutkimusaiheena voidaankin 

pitää oppilashuoltoryhmien kokouksissa tehtyjen päätösten ja asiakkaille 

valittujen ratkaisumallien vaikuttavuuden tutkimista. Tutkimuksen merkittävyys 

korostuu erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, joille tukitoimia tarjoavat useat 

eri palvelusektorit. Tutkimusaihe on tärkeä myös sen vuoksi, että 

oppilashuoltoryhmällä on vastuu lapsen ja nuoren hyvinvoinnin seuraamisesta 

myös kokousten ulkopuolella. Asiakkaiden tilan ja hyvinvoinnin seuranta tarjoaisi 

tärkeää tietoa oppilashuoltotoiminnan tehokkuudesta sekä siitä, miten asiakkuudet 

jatkuvat erityispalveluiden piirissä. Tutkimuksissa ei tulisi unohtaa myöskään 

lasten, nuorten ja heidän huoltajiensa ääntä (ks. esimerkiksi Säävälä 2012). 

Selvitettäessä työskentelyn tehokkuutta tulisi yhtenä osana tutkimusta tarkastella 

myös valittujen ratkaisumallien vaikuttavuutta asiakkaan ja huoltajan 

näkökulmasta.  
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