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Tutkielman aiheena on moniammatillinen yhteistoiminta Oulun yliopistollisen sairaalan 
aivovammapoliklinikan  kahdessa  työryhmässä.  Tavoitteena  on  selvittää  työryhmien 
jäsenten käsityksiä moniammatillisesta  yhteistoiminnasta.  Tutkielman aineistona  ovat 
kymmenen työryhmien jäsenen teemahaastattelut, jotka analysoitiin fenomenografisella 
menetelmällä. 

Tutkielman  tuloksena  ovat  1)  moniammatillisen  yhtetoistoiminnan  käsitteen 
kuvauskategoriajärjestelmä,  2)  moniammatillista  yhteistoimintaa  luonnehtivat  kaksi 
kokonaiskäsitystä  ja  3)  kolme  mallia  toimijoiden  suhteista  moniammatillisessa 
yhteistoiminnassa.  Lisäksi  tuloksissa  esitetään  malli  aivovammapotilaan  prosessista 
aivovammapoliklinikalla.  Moniammatillista  yhteistoimintaa  luonnehtivat  viisi 
kategoriaa  ovat:  substanssin  hallinta,  asiantuntijuuksien  kirjo,  riittävät  resurssit, 
yhteistyö  ja  jaetut  roolit.  Toisena  tuloksena  saadut  kaksi  moniammatillisen 
yhteistoiminnan kokonaiskäsitystä ovat: 1) eri alojen mahdollisuus konsultoida toisiaan 
ja 2) eri alojen välisen yhteisen keskustelun kautta tuotettu yhteinen näkemys, joiden 
yhdistelmä:  ”yhteinen  keskustelu,  jonka  pohjalta  lääkäri  muodostaa  näkemyksen  ja 
laatii  lausunnon”, vastaa kutakuinkin käytännön toteumaa. Kolme mallia  toimijoiden 
suhteista  moniammatillisessa  yhteistoiminnassa  esittävät  potilaan,  lääkärin  ja 
työryhmän suhteita, ja ne ovat analogisia teoriaosuudessa esitetylle eri alojen yhteisen 
toiminnan aste-eroille.

Moniammatillisen  yhteistoiminnan  ongelmaksi  koetaan  resurssipula,  joka  vaikeuttaa 
toiminnan suunnittelua  ja  toisten  jäsenten  työnkuviin  perehtymistä,  mikä  puolestaan 
lisää päällekkäistä työtä ja vähentää toimintaan sitoutumista. Keskeistä on tietoisuuden 
lisääminen  työryhmässä,  sairaalassa  ja  suhteessa  sairaalan  ulkopuolisiin  toimijoihin, 
mikä kehittää myös potilaslähtöisyyttä sekä vastuunottoa ja -jakamista eri toimijoiden 
kesken.  Tulosten  perusteella  suositellaan  perusteellisen  suunnitelman  tekemistä 
sopivasta työmallista, johon kuuluu työryhmien jäsenten kouluttaminen.

Avainsanat: moniammatillisuus, tiimityö, fenomenografia, neurologinen ja 
kuntoutumista edistävä hoitotyö, vammaiset 
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The subject of the thesis is multiprofessional cooperation in two teams of clinic for 
traumatic  brain  injury  at  the  Oulu  University  Hospital.  The  aim of  the  study is  to 
research the conceptions of multiprofessional cooperation the team members have. The 
material  of  the  study  consists  of  ten  team members'  theme  interviews  which  were 
analysed using a phenomenographic approach.

The  results  of  the  study  are  1)  categories  of  description  for  the  concept  of 
multiprofessional  cooperation,  2)  two  general  conceptions  characterising 
multiprofessional  cooperation,  and  3)  three  models  for  actors  in  multiprofessional 
cooperation.  In addition,  there is a model for the process of traumatic brain injured 
patient at  the clinic. The five categories characterising multiprofessional cooperation 
are: mastery of the substance, spectrum of expertises, sufficient resources, collaboration,  
and  shared  roles.  The  two  general  conceptions  characterising  multiprofessional 
cooperation are: 1) the possibility of different fields to consult each other, and 2) a joint 
view produced by a joint discussion between different fields, the combination of which, 
i.e.  “a  joint  discussion,  upon which a doctor  forms a view and compiles a  medical 
certificate” more or less matches with actualisation in practice. The three models for 
actors in multiprofessional cooperation set forth the relationships between a patient, a 
doctor and a team, and they are analogic to the degree difference of different fields' 
common activity presented in theory part of the study.

Interviewees  see  the  shortage  of  resources  to  be  the  problem  in  multiprofessional 
cooperation.  The shortage of  resources  complicates  the planning of  activity  and the 
familiarisation  with  the  work  of  other  team members,  which  for  its  part,  increases 
overlapping work and decreases commitment to activity. One central idea is to increase 
knowledge within the team, inside the hospital,  and in relation to third party agents, 
which develops also  patient-centred care, as well as responsibility taking, and sharing 
responsibility  between  different  actors.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  is 
recommended  that  the  clinic  makes a  comprehensive  plan  about  the  appropriate 
working model, which includes education of the members of the teams.   

Keywords: Interprofessional Relations, Brain Injuries (Traumatic), Cooperative 
Behavior, Interdisciplinary Health Team, Multidisciplinary Communication
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1. TUTKIMUSASETELMA

1.1. Tutkimuksen tausta ja merkitys

Tutkielman  aiheena  on  moniammatillisen  työryhmän  toiminta  suunniteltaessa 

aivovammautuneen  hoitoa,  kuntoutusta  ja  palvelua.  Aivovamma määritellään  tässä 

tutkielmassa  valtakunnallisen  Käypä  hoito  -suosituksen  mukaisesti  ulkoisen  päähän 

kohdistuneen  energian/voiman  aiheuttamaksi  vaurioksi  aivokudoksessa.  Aivovamma 

syntyy  siis  traumaperäisesti  tapaturman  seurauksena.  (Aivovammat  2008;  ks.  myös 

Tenovuo 2010.)

Sosiaali-  ja  terveydenhuolto  on  kustannuksiltaan  suuri  yhteiskunnan  toimiala,  jonka 

haasteina  ovat  muun  muassa  väestön  ikääntyminen,  nopea  teknologinen  kehitys  ja 

toimintasisältöjen monimuotoisuus. Lisäksi sairauksien monimutkaistuminen aiheuttaa 

kasvavia haasteita terveydenhuollon toiminnalle. Hierarkkiset ja tarkkarajaiset ylhäältä 

alaspäin  kulkevat  kehitysmallit  ja  eri  ammattiryhmien  hallinnon  eriytyneisyys  eivät 

välttämättä  riitä  uusiin  muutoshaasteisiin  vastaamiseen.  Monimutkaisissa  ja 

-toimijaisissa  hoitoketjuissa  saattaa  olla  haittaavia  katkoksia.  Hoidon  eheyttämisessä 

keskeistä on potilaan hoidon sujuvoittaminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 

sekä henkilöstön työn mielekkyyden turvaaminen. (Collin, Paloniemi ym. 2012b, 127; 

Hall & Weaver 2001, 867; Kajamaa & Laurila 2012, 103–104.)

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ongelmat ovat kasvavassa määrin monia eri 

aloja koskevia. Tiedon määrä, osaamisen vaatimukset ja työn monimutkaistuminen ovat 

johtaneet kasvavaan alojen erikoistumiseen ja edelleen siihen, ettei yksi henkilö kykene 

hallitsemaan  tarvittavaa  kokonaisuutta  yksittäisen  potilaan  hoidon  ja  kuntoutuksen 

osalta.  Yhä  laaja-alaisemman  osaamisen  lisäksi  työntekijältä  edellytetään  oman 

ammattialan syvää hallintaa ja asiantuntijuutta. (Ks. Kline 1995, 3; Rekola 2008, 9.) 

Erityinen  haaste  ovat  moniongelmaiset  potilaat,  joiden  tilanteen  kokonaishahmotus 

vaatii  usean eri  alan syvällistä  asiantuntemusta.  Tuomalla  eri  alojen asiantuntemusta 

yhteen  pyritään  muodostamaan  potilaan  kannalta  tehokkaampi  hoito-  ja 

kuntoutusprosessi.  Kun eri  ammattialojen  tietämys  ja  taito  yhdistetään,  tarkoitus  on 

tuottaa uutta ja uudenlaista tietoa, joka ei ole vain eri ryhmien tietotaidon yhdistämisen 
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summa, vaan kokonaan omanlaisensa yhdistynyt tietotaito. (Ks. esim. Mäntynen 2007, 

33; Paltamaa ym. 2011, 37; Rekola 2008, 10–17; Salmelainen 2008, 19.)

Kasvava  erikoistuminen  kuitenkin  myös  vähentää  mahdollisuuksia  tieteidenväliseen 

vuorovaikutukseen.  On  helpompaa  pysyä  oman  tieteenalan  parissa,  jossa 

kommunikointi tapahtuu tutuksi opitulla kielellä ja lähestymistapa ongelmanratkaisuun 

on  tuttu  sekä  intressit  ja  ymmärrys  ovat  jaettuja.  Tällainen  alakohtainen  spesifiys 

opitaan ja myös vahvistetaan koulutuksessa. Kullakin tieteenalalla on oma teoriaperusta 

ja ihmiskäsitys, joiden kautta potilas kohdataan ja hoito järjestetään.  Hall  ja  Weaver 

viittaavat  Petrien  (1976)  kognitiivisen  kartan käsitteeseen,  joka  ammattilaisella  on 

tieteenalansa  mukana  sisäistettynä.  Kun  näitä  karttoja  toistuvasti  käytetään  ja  siten 

vahvennetaan,  kommunikointi  muiden  tieteenalojen  kanssa  voi  tulla  haastavaksi. 

Petrien mukaan kahden eri tieteenalan edustajat voivat katsoa samaa asiaa näkemättä 

samaa asiaa. (Hall & Weaver 2001, 867.) Tähän voi lisätä, että kahden eri tieteenalan 

edustajat  voivat  myös  katsoa  eri  asiaa  ja  nähdä  saman asian  sekä  kielenkäytössään 

tarkoittaa eri asiaa samalla termillä ja ymmärtää saman asian/sisällön eri termeillä. 

Kehityskulkujen  seurauksena  terveydenhuollon  potilashoidossa  nouseekin  yhä 

kasvavassa  määrin  kaksi  keskeistä  aihetta:  erikoistuneiden  ammattilaisten  tarve  ja 

heidän yhteistoiminnan tarve. Näitä vaatimuksia onkin pyritty ratkaisemaan erityisesti 

tuomalla useita aloja yhteen käytännön työssä ja siten optimoimaan hyvä potilashoito. 

Työelämän  vaatimuksissa  korostuvat  ammattinimikkeiden  sijaan  asiantuntemus  ja 

osaaminen sekä poikkiammatilliset kyvyt (Hall & Weaver 2001, 867; Isoherranen 2012, 

10–11).  Keskeiset  syyt  eri  alojen  yhteistoiminnalle  sairaaloissa  kumpuavat  siis 

kokonaisvaltaisuudesta  potilaan  hoidossa,  asiakaslähtöisyydestä, 

kustannustehokkuudesta,  pyrkimyksestä  laadukkaampaan  hoitoon  ja  nopeammasta 

hoitoon pääsystä. Kansallisen terveydenhuollon projektin (KASTE) yhtenä tavoitteena 

onkin terveydenhuollon työnjaon kehittäminen eri ammattihenkilöiden välillä. (Collin, 

Paloniemi ym. 2012a, 9.)

Monitieteinen  työryhmätyö  terveydenhuollon  käytännöissä  onkin  saanut  paljon 

huomiota kirjallisuudessa, mutta se ilmenee hyvin yleisenä terminä. Leathard on itse 
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asiassa  tunnistanut  yli  viisikymmentä  mahdollista  merkitystä  monitieteiselle 

työryhmätyölle  (Leathard  2001).  Jotta  tieteenalat  voivat  toimia  luovemmin  ja 

tieteidenväliset  rajaylitykset  helpottuvat,  on  alojen  väliset  rajat  vedettävä  uudelleen. 

Tämä mahdollistaa vuorovaikutuksen syntymisen ja institutionaalisia muutoksia, jotka 

ovat  oleellisia  tiedon luomiselle.  Tämän  vuoksi  tieteenalojen  ylittämisen  strategioita 

selvittävä tutkimus on metaforisesti ja teoreettisesti yhteydessä sosiaalisten ja tilallisten 

kontekstien  analyysin  tarpeelle.  Maailmassa,  jossa  terveydellisissä  ja  sosiaalisissa 

asioissa eivät  päde tieteenalojen väliset  rajat,  vahvat  tieteidenväliset  ympäristöt  ovat 

välttämättömiä (Scott & Hofmeyer 2007, 498–499). 

Eri ammattialojen tiedon yhdistämisellä on luonnollisesti haasteensa. Eri alojen erilaiset 

tietoperustat  vaikeuttavat  tiedon  yhdistämistä.  Myös  erilaiset  tiedon  tuottamisen  ja 

työskentelyn  tavat  vaikeuttavat  yhteisen,  uuden  tiedon  luomista.  Potilaan  tilanteen 

näkeminen  eri  alojen  kokonaisuuden  kannalta  on  erityisen  haastavaa  ja  vaatii 

työryhmässä mukana olevilta henkilöiltä kykyä ymmärtää toisten alojen lähestymistavat 

sekä yhdistää oman alan tieto muiden alojen tiedon kanssa ja nähdä oman alan tieto 

osana kokonaisymmärrystä. (Rekola 2008, 14–15.)

Tutkielmassa keskeiseksi käsitteeksi on valittu  moniammatillinen yhteistoiminta, jolla 

pyritään  korostamaan  paitsi  monien  ammattialojen  toimintaa  yhden  asian  parissa  ja 

käytännön työssä, myös yhteistä toimintaa tai yhdessä toimimista. Yhteistoiminta eroaa 

esimerkiksi  yhteistyöstä  siten,  että  se  viittaa  yhteistyötä  rajatummin  ryhmään 

toiminnallisena kokonaisuutena (vrt. Isoherranen 2008, 35). Toisaalta yhteistoiminta voi 

viitata  myös  muiden  ryhmien  kuin  ammattilaisten  mukana  oloon,  koska  toiminta 

voidaan ymmärtää työtä laajemmin. 

Moniammatillisen  yhteistoiminnan  määritelmän  lähtökohtana  on  määritelmä 

moniammatillisesta yhteistyöstä asiakkaan kokonaisuuden huomioimaan pyrkivänä eri 

alan  asiantuntijoiden  yhdessä  työskentelynä.  Yhteistyön  prosessissa  integroidaan 

asiakaslähtöisesti  asiantuntijoiden  taidot  ja  tiedot.  Samoin  pyritään  dialogin  avulla 

luomaan  yhteinen  kokonaisnäkemys  ja  tavoite.  (Isoherranen  2005,  14,  23–30.) 

Oleellista  on  myös,  ettei  asiantuntijuus  ole  olemassa  itsestään,  vaan  se  syntyy  ja 
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tuotetaan  moniammatillisessa  yhteistoiminnassa,  jolloin  samanaikaisesti  rakennetaan 

yksilöllistä  ja  ryhmän asiantuntijuutta  (Isoherranen 2005,  19).  Päätöksenteko  syntyy 

dynaamisessa  prosessissa,  jossa  erilaiset  viralliset  ja  epäviralliset  roolit  rakentuvat 

vuorovaikutteisesti (vrt. Isoherranen 2005, 58–63).

Tutkimusaiheen merkitys perustuu paitsi yleisesti eri aloja yhdistävän työtavan ja sen 

tutkimuksen  tarpeellisuuteen  tiedon  lisääntyessä  ja  erikoisalojen  eriytyessä  yhä 

enemmän,  myös  aivovammojen  yhteiskunnallisen  merkityksen  jatkuvaan  kasvuun. 

Suomessa  aivovamman saa  vuosittain  noin  35 000 ihmistä,  joista  puolet  on  15–34-

vuotiaita ja 2/3 miehiä. Aivovammat aiheuttavat selvästi enemmän menetettyjä terveitä 

elinvuosia  kuin  mikään  muu  sairaus  tai  vamma  ja  kustannuksia  vuosittain  ainakin 

kahden  miljardin  euron  edestä.  (Aivovammat  2008;  Lyhyt-suunnitelma-0908-

aivovammakeskus  2008.) Kuitenkin  aivovamma  on  varsin  huonosti  tunnettu 

lääketieteessä, psykologiassa ja etenkin muilla tieteenaloilla. Sen parempi hallittavuus 

yhteiskunnallisesti  vaatii  eri  alojen tutkimustietoa ja poikkitieteistä tutkimusta.  Tämä 

tutkielma  edustaa  omalta  osaltaan  hallinnollista  näkökulmaa  aivovammatyön 

järjestämiseen sairaanhoidossa sekä sairaanhoitopiirien ja kunnan muiden toimijoiden 

yhteistoiminnassa. 

1.2. Tutkimustavoitteet ja tutkielman rakenne

Tutkielman  tarkoitus  on  selvittää  kahden  osin  päällekkäisen  työryhmän  jäsenten 

käsityksiä  moniammatillisesta  työryhmästä  ja  sen  toiminnasta aivovammautuneen 

hoidossa  ja  kuntoutuksessa  Oulun  yliopistollisessa  sairaalassa  (Lääkinnällisen 

kuntoutuksen aivovammapoliklinikka). Tutkielmalla pyritään tuottamaan  yleistä tietoa 

moniammatillisesta yhteistoiminnasta moniongelmaisen potilaan kuntoutuksessa, mikä 

on  edelleen  hyödyksi  suunniteltaessa  ja  rakennettaessa  eri  potilasryhmien  hoidon 

kokonaisuuksia. Moniammatillista yhteistoimintaa hahmottamalla tavoitteena on tuottaa 

tietoa  moniammatillisen  työryhmän  toiminnan  edellytyksistä  ja  piirteistä 

moniammatillista toimintaa suunnittelevien organisaatioiden avuksi. Moniammatillisen 

työskentelyn merkitys perustuu sille  ajatukselle,  että  työn kohde – tässä tapauksessa 

aivovammautunut  henkilö  –  on  luonteeltaan  sellainen,  että  siitä  asianmukaisen 
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käsityksen saaminen ja tarkoituksenmukainen toiminta kohteen suhteen vaatii monien 

eri  alojen  asiantuntemusta  ja  yksittäinen  asiantuntija  ei  pysty  tätä  aluetta  yksin 

hallitsemaan riittävällä tavalla.

Tutkielman  tavoitteena  on  hahmottaa,  mitä  moniammatillinen  yhteistoiminta  on 

aivovammautuneen hoidossa, miten se ymmärretään käsitteenä, toimintana ja prosessina 

ja  miten  se  toteutuu.  Moniammatillisen  yhteistoiminnan  toteutumiseen  kuuluvat 

esimerkiksi  asiantuntijuuden,  yhteistyön  ja  päätöksenteon  määrittyminen,  vastuun 

jakautuminen sekä mitä ovat moniammatillisen yhteistoiminnan edellytykset, käytännön 

toteutus  ja  vaikuttavuus  työryhmän  toiminnassa.  Tarkastelun  kohteena  on  myös  se, 

kuinka eri toimijat asemoivat toisia toimijoita ja omaa toimijuuttaan (asemaa ja roolia) 

suhteessa  toisiin  toimijoihin.  Tutkielma  suuntautuu  työryhmän  toimintaan  ja  siihen, 

kuinka  työryhmän  toiminta  tuottaa  tietynlaisia  tuloksia  ja  vaikuttavuutta.  Toimintaa 

määrittävät ja suuntaavat työryhmän rakenne, jäsenten ammattialat ja jäsenten väliset 

suhteet,  jotka  puolestaan  vaikuttuvat  edelleen  toiminnasta  eli  kyseessä  on 

molemminsuuntainen prosessi. 

Tutkielma  kuuluu  laadulliseen  tutkimusperinteeseen.  Laadullisen  tutkimuksen 

tavoitteena on yleensä ilmiön ymmärtäminen tilastollisten yhteyksien etsimisen sijaan. 

Tällöin tutkimusaineistoksi käy hyvin suppea materiaali, joka on luonteeltaan sellainen, 

että siitä voidaan tehdä tutkittavaa ilmiötä kuvaavia ja merkitysyhteyksiä selittäviä ja 

ymmärtäviä johtopäätöksiä. Kohdetta pyritään tutkimaan kokonaisvaltaisesti ja yleensä 

ihmisiä tiedonkeruun instrumenttina käyttäen. (Ks. Hirsjärvi ym. 2005, 155; Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Tutkielma  jäsentyy  siten,  että  tutkimusasetelman  kuvauksen  jälkeen  hahmotetaan 

aivovammatyön järjestämisen konteksti eli käydään läpi aivovammaa, -vammautuneen 

oireita ja vamman luonnetta. Luvussa 3 tarkastellaan useita aloja yhdistävää toimintaa 

tutkimuskirjallisuuteen perustuen. Luvussa käsitellään ja määritellään moniammatillisen 

yhteistoiminnan  käsitettä  ja  sen  lähikäsitteitä.  Useita  aloja  yhdistävän  toiminnan 

tutkimus ja kuvaus on käsitteistöltään hajanaista, joten käsitteistöä tarkastellaan työssä 

varsin  perusteellisesti  (vrt.  Øvretveit  1994,  24–25).  Teoreettisen  katsauksen  jälkeen 
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käydään läpi tutkimusaineistot ja -menetelmät. Tutkimustulokset käsitellään luvussa 5. 

Luvussa perehdytään empiirisen aineiston avulla aivovammapoliklinikan työryhmissä 

työskentelevien  henkilöiden  käsityksiin  ja  kokemuksiin  työryhmien  työstä  ja 

moniammatillisesta  työskentelystä.   Luvussa  6.  Pohdinta käsitellään  tutkielman 

johtopäätökset, suositukset ja luotettavuuden arviointi.

1.3. Tutkimuksen tieteenfilosofinen tausta

Tutkielman  tieteenfilosofisena  taustana  on  fenomenografia,  jossa  tutkitaan  erilaisia 

tapoja  käsittää  tutkimuskohteena  oleva  ilmiö.  Fenomenografia  pyrkii  kuvailemaan, 

analysoimaan ja ymmärtämään paitsi ilmiötä koskevia erilaisia käsityksiä, myös noiden 

käsitysten keskinäisiä suhteita (Huusko & Paloniemi 2006, 163). Kyse on käsitysten 

kuvaamisen lisäksi  siitä,  kuinka tutkimuskohteena olevan ilmiön ymmärrys vaihtelee 

yksilöiden tietoisuuksissa. Fenomenografia ei ole pelkästään tutkimusmenetelmä, vaan 

sillä  on  selkeät  ontologiset  ja  epistemologiset  olettamukset,  jotka  ohjaavat  koko 

tutkimuksen lähestymistapaa. (Ks. Ahonen 1994; Hella 2003.) Sitä voidaan luonnehtia 

kvalitatiiviseksi,  tulkinnalliseksi  tutkimusnäkökulmaksi  humanistisissa  ja 

sosiaalitieteissä.  Fenomenografia  pyrkii  kuvaamaan,  analysoimaan,  tulkitsemaan  ja 

ymmärtämään  sitä,  miten  ihmiset  havaitsevat,  kokevat,  käsittävät  ja  ymmärtävät 

maailman eri ilmiöitä. (Uljens 1991, 82.)

Fenomenografian tavoitteena on etsiä ja järjestää sosiaalisesti jaettuja ja merkityksellisiä  

ajattelutapoja eli tietyssä ryhmässä esiintyviä käsityksiä sekä noiden käsitysten eroja. 

Fokuksena on erilaisten  käsitysten  sisältö  ja  niiden  suhteet  toisiinsa.  Kokemuksiaan 

käsitteellistävien  yksilöiden  sijaan  painopiste  on  erilaisissa  käsityksissä,  jotka  ovat 

järjestyneet suhteessa toisiinsa. (Huusko & Paloniemi 2006, 165.) Henkilön ja ilmiön 

välillä on suhde, jota kuvaa käsitys.  Fenomenografia kuvaa ilmiötä käsityksinä, joita 

ihmiset  muodostavat  tuosta  ilmiöstä.  Siinä  paitsi  vertaillaan  eri  ihmisten  käsityksiä, 

myös  suhteutetaan  yhden  ihmisen  käsityksiä  ilmiöstä  hänen  käsityksiinsä  muista 

ilmiöistä. (Anttila 2011.)

Fenomenografia sijoittuu ontologisesti realismin ja konstruktivismin välille. Realismi 
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näkyy siten, että tieteen keinoin voidaan lähestyä ihmisen ulkopuolella olevaa ihmisestä 

riippumatonta  todellisuutta.  Tosin  tämä  todellisuus  ei  ilmene  sellaisenaan,  vaan 

näyttäytyy  ihmiselle  välttämättä  aina  suhteessa  maailmaan  ja  ihmisen  kokemaan 

todellisuuteen. (Huusko & Paloniemi 2006.) Tähän liittyy fenomenografian monistinen 

totuuskäsitys  eli  itse  ilmiö  ja  yksilön  siitä  muodostama  käsitys  eivät  ole  toisistaan 

erillisiä asioita. Asiat ilmenevät ihmiselle aina omassa mielessä ja ajattelussa, eivät siitä 

irrallisina. (Ahonen 1994, 116.)

Fenomenografian  tieteenfilosofia  muistuttaa  konstruktivistisen  tutkimuksen  ja 

fenomenologian  tieteenfilosofiaa  (Heikkinen  ym.  2005,  348).  Konstruoinnin  sijaan 

käytetään usein konstituointia, jolla viitataan käsitysten luonteeseen ja muodostumisen 

tapaan (Hella 2003). Tilanteiden tulkinta rakennetaan aikaisempien käsitysten, tietojen 

ja kokemusten pohjalta. Ihmisen ja maailman välillä on non-dualistinen suhde: ihminen 

ja  ympäristö  ovat  sisäisesti  suhteessa  toisiinsa  ja  maailma  on  samanaikaisesti 

(ulkoisesti)  todellinen  ja  koettu.  Fenomenografia  jakaa  käsityksen  non-dualistisesta 

ihminen–maailma-suhteesta fenomenologian kanssa samoin kuin kokemuksellisuuden, 

kontekstuaalisuuden  ja  laadullisuudenkin.  Ero  fenomenologiaan  tulee  siitä,  että 

fenomenologiassa pyritään yksilöllisen kokemuksen kautta pääsemään kiinni ilmiöihin 

itseensä, kun taas fenomenografiassa keskitytään eroavuuksiin käsityksissä. (Huusko & 

Paloniemi 2006, 164). 

Kontekstuaalisuus on erityisen tärkeä fenomenografisen tutkimuksen ominaisuus, joka 

vaikuttaa  niin  tieteenfilosofisiin  ja  teoreettisiin  lähtökohtiin  kuin  itse  analyysiin  ja 

tulosten  tulkintaakin.  Kontekstuaalisuus  tarkoittaa  käytännössä  sitä,  että  yksilöiden 

kokemukset ovat aina ja välttämättä yhteydessä tilanteeseen ja asiayhteyteen, jossa ne 

kulloinkin  tapahtuvat.  (Rissanen  2006.)  Tämä  tarkoittaa,  että  esimerkiksi 

haastattelupuhe  rakentuu  haastattelutilanteen  ehdoilla  eikä  ole  siten  autenttisesti 

toistettavissa.  Tutkimuksen  luotettavuuden  arviointi  toistettavuuden  näkökulmasta 

joutuu  siten  kyseenalaiseksi.  Toistettavuutta  ei  tavoitella,  koska  kategorioiden 

tunnistaminen  ja  kuvaaminen  ovat  tutkimuslöydös  eikä  löydöksen  tarvitse  olla 

toistettava. Sen sijaan kategorioiden ja niiden muodostamisen tulee olla tavoitettavia ja 

ymmärrettäviä toiselle tutkijalle.  (Sjöström & Dahlgren 2002, 342.)
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Empiirisenä tutkimuskohteena fenomenografiassa ovat erilaiset käsitykset ja käsitteiden 

ymmärrystavat  (Huusko  &  Paloniemi  2006,  164).  Ihminen  nähdään  rationaalisena 

olentona, joka muodostaa aktiivisesti käsityksiä yhdistämällä tapahtumia keskenään ja 

hakemalla tapahtumille selityksiä (Ahonen 1994, 116). Käsitys on mielipidettä laajempi 

ymmärrys  tietystä  asiasta  ja  yksilön  ja  ympäristön  välinen  suhde.  Käsitykset 

muodostetaan tietoisuudessa kokemusten kautta,  joten niissä ilmenevät yksilölliset  ja 

yhteisölliset piirteet. (Huusko & Paloniemi 2006, 164.)

Maailma ei ilmene ihmiselle sellaisenaan, vaan ihmisellä olevan maailma suhteen kautta. 

Ymmärrys  rakentuu  asioiden  ja  maailman  välisistä  suhteista.  Non-dualistinen 

maailmasuhde herättää kysymyksen siitä, mistä voidaan tietää onko kyseessä yksilöiden 

käsitysten  variaatio  vai  kokonaan  erilaisten  todellisuuksien  kokeminen.  (Huusko  & 

Paloniemi  2006,  165.)  Mielestäni  tämä  ei  kuitenkaan  ole  ongelma,  sillä  yksilöiden 

käsitykset piirtävät aina myös heidän käsitystään siitä todellisuudesta, johon tuo käsitys 

perustuu. Joka tapauksessa heidän tietoisuudessaan rakentuu tietty käsitys, joka sijaitsee 

heidän  kokemassaan  todellisuudessa,  olipa  tuo  todellisuus  minkälainen  hyvänsä. 

Merkittävää on se, että yksilön todellisuudessa on tietty käsite tai käsitys, ei niinkään se 

minkälaisessa  todellisuudessa/ympäristössä  tuo  käsite  tai  käsitys  sijaitsee  ja  on 

syntynyt.  Tämä johtuu siitä, että yksilön kokema todellisuus ei  joka tapauksessa ole 

avoin  toiselle  ihmiselle  suoraan,  vaan  yksilön  kertomana  eikä  sen  hahmottaminen 

tutkimuksessa siten ole  mahdollista.  Lisäksi  yksilöllinen todellisuus  perustuu pitkälti 

totunnaisille itsestäänselvyyksille eli yksilö usein olettaa toisen ihmisen todellisuuden 

olevan omaansa vastaava eikä siten yleensä erittele oman todellisuutensa hahmottumista 

ja osatekijöitä.

Fenomenografia  on  kaksinäkökulmainen  siten,  että  ensimmäisen  asteen  mikä-

näkökulmassa  tavoitteena  on  selvittää  yksilön  käsitys  tietystä  aiheesta  nimenomaan 

aiheen  sisällöllisenä  ulottuvuutena.  Miten-näkökulma  puolestaan  suuntaa  huomion 

ajattelun  prosesseihin  eli  siihen  miten  käsitys  rakentuu  ajattelun  tuloksena. 

Näkökulmassa  korostuu  rakenneulottuvuus;  miten-näkökulma  rajoittaa  mikä-

näkökulmaa  siten,  että  näkemisen  tapa  vaikuttaa  siihen,  mitä  nähdään.  (Huusko  & 
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Paloniemi 2006, 164; myös Rissanen 2006.) 

Fenomenografiassa oleellista on huomioida niin sanottujen ensimmäisen ja toisen asteen  

näkökulmien  (first-order ja  second-order  perspectives)  ero.  Ensimmäinen  asteen 

näkökulma on kiinnostunut maailmaa koskevasta tiedosta. Toisen asteen näkökulma on 

puolestaan  kiinnostunut  ihmisten  kokemusten kuvauksesta,  analyysista  ja 

ymmärryksestä.  (Marton  1981.)  Ensimmäisen  asteen  näkökulman  voi  sanoa  olevan 

luonnontieteiden,  etnografian  tai  muiden  havainnointiin  perustuvien  tieteiden  tai 

menetelmien kiinnostuksen kohteena. Toisen asteen näkökulma on puolestaan erityisesti 

fenomenologian ja fenomenografian kiinnostuksen kohteena. (Ks. Marton 1981; Uljens 

1991,  82–83)  Fenomenologian  ja  fenomenografian  välillä  on  kuitenkin  ero. 

Ymmärrykseni  mukaan  ihmisen,  maailman  ja  tutkimuskohteen  voi  ajatella  näissä 

kahdessa  näkemyksessä  menevän  seuraavasti:  maailma  >  ihminen  >  havainto  > 

kokemus  (fenomenologia)  ja  maailma  >  ihminen  >  havainto  >  kokemus  >  käsitys 

(fenomenografia).  Fenomenologia  on  kiinnostunut  ihmisten  kokemuksista ja 

fenomenografia  noista  kokemuksista  tulkituista  käsityksistä.  Siten  fenomenografiassa 

keskeisessä  osassa  on  tutkittavien  tekemät  tulkinnat  heidän  havaitsemastaan  ja 

kokemastaan todellisuudesta. Asian voi ymmärtää myös siten, että fenomenologia on 

kiinnostunut ihmisen ja maailman välisestä suorasta suhteesta, kun taas fenomenografia 

on kiinnostunut ihmisen ja maailman välisestä epäsuorasta suhteesta. Tuo epäsuoruus 

syntyy  tulkinnasta  (käsitys)  suoran  suhteen  väliin  tulevana  asiana.  Siten 

fenomenografiassa  ihmisen tietoisella  ajatusprosessilla  on tärkeä  rooli.  (Vrt.  Barnard 

ym. 1999, 213–214.)

Uljens  (1991,  92)  kuvaa  fenomenografian  eroa  fenomenologiaan  siten,  että 

fenomenologian  mielikuvamuuntelu  on  fenomenografian  käsitysten  variaatio.  Baker 

(1997,  45) esittää fenomenografian kohteeksi  kiinnostusta  kokemuksen tulokseen eli 

oppimisen tulokseen. Fenomenologia sen sijaan on kiinnostunut välittömästä, tulkintaa 

edeltävästä kokemuksesta. Käytännössä siis fenomenografiassa ei tehdä sulkeistamista, 

vaan pikemminkin rohkaistaan tutkittavien tekemään reflektointiin. 

Fenomenografisessa analyysissa aineistosta pyritään löytämään sellaisia rakenteellisia 
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eroja,  jotka  avaavat  tutkittavan  ilmiön  ja  siitä  muodostettujen  käsitysten  suhdetta. 

Löydettyjen  erojen  pohjalta  muodostetaan  teoreettiseen  merkitsevyyteen  perustuen 

käsitettä  kuvaavia  merkitysluokkia  eli  kategorioita,  jotka  kuvaavat  tutkimuksen 

kohteena  olevan  ilmiön  erilaisia  käsittämisen  tapoja.  Kategoriat  muodostavat 

tutkimuskohteen  selitysmallin.  Analyysissa  on  kyse  yksittäisten  merkityksenantojen 

muodostumisen  suhteesta  laajempaan  kokonaisuuteen,  jossa  ilmiön  kokonaiskäsitys 

muodostuu yksilön suhteuttaessa osakokonaisuuksia toisiinsa. (Ahonen 1994, 127–128; 

Huusko & Paloniemi 2006, 165–166.) Lisäksi ilmaisun merkitys perustuu kontekstiin ja 

intersubjektiiviseen suhteeseen (Ahonen 1994, 124). Tämä on mielestäni ongelmallista 

siinä  mielessä,  että  käsitysten  suhteellisuus,  sosiaalinen  rakentuminen  ja 

kontekstuaalisuus tuottavat, kuten Huusko ja Paloniemikin toteavat, yhdessä yhteydessä 

olevasta kokonaisuudesta osakokonaisuuden toisessa yhteydessä (Huusko & Paloniemi 

2006,  165–166),  mikä  puolestaan  tekee  käsitettä  kuvaavista  kategorioista  osin 

päällekkäisiä.  Kategorioiden  erillisyys  on  tärkeää  fenomenografisessa  tutkimuksessa 

tulosten  selkeyden  ja  yksiselitteisyyden  vuoksi.  Tarkoituksenahan  on  nimenomaan 

eritellä käsitteen eri  osia.  Pidän kuitenkin mahdottomana sitä,  etteivät kategoriat  ole 

ollenkaan  päällekkäisiä.  Ne  kuitenkin  kaikki  tarkastelevat  samaa  käsitettä,  jonka 

kokonaisuuden eri osat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. (Vrt. Marton 1981, 194–

195.)

Fenomenografinen  lähestymistapa  on  aineistolähtöinen,  joten  teoriasta  ei  johdeta 

testattavia olettamuksia tai käytetä teoriaa luokittelun runkona. Kuitenkin tutkijan oma 

teoreettinen  perehtyneisyys  on  tärkeää,  koska  tutkijan  käsitysten  ja  olettamusten 

tiedostaminen  on  tärkeää  tutkimuksen  teossa  ja  analyysissa.  (Huusko  &  Paloniemi 

2006,  166.)  Fenomenografian  aineistolähtöisyys  ei  tarkoita  sitä,  että  teoreettisesta 

lähestymistavasta  irtisanoudutaan tai  sitä  ei  käytetä  ollenkaan.  Teoria  on näkökulma 

tutkittavaan ilmiöön ja  ohjaa  uuden tiedon etsinnässä.  Teoria  jäsentää käsitteellisesti 

tehtyjä havaintoja ja saatuja tuloksia sekä auttaa tutkijaa järjestelemään, tulkitsemaan ja 

selittämään  asioita  ja  tutkittavaa  ilmiötä.  Teoria  myös  antaa  empiiriselle  aineistolle 

näkökulmia. Vaikka teorian hyöty ilmiön pohjustuksen, suuntaamisen ja tulkintakehikon 

muodostamisessa on oleellinen, sen ei tule varsinkaan aineistolähtöisessä tutkimuksessa 

hallita liikaa tutkijan havaintoja. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  



11

2. AIVOVAMMA JA OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN 

AIVOVAMMAHOITO

Luvussa  paikannetaan  moniammatillisen  yhteistoiminnan  tarkastelu 

aivovammakontekstiin.  Luvun  tarkoitus  on  ohjata  lukija  siihen  toimintaympäristöön, 

jossa  eri  alojen  yhteinen  työskentely  tapahtuu.  Moniammatillista  työskentelyä 

käytännössä määrittävä substanssi vaikuttaa aina työn tekemisen tapaan ja siten myös 

tilannekohtaisesti moniammatillisen yhteistoiminnan määrittymiseen yleisellä tasolla. 

2.1. Aivovamman syntyminen ja siitä toipuminen

Tässä  luvussa  tuodaan  esille  aivovammautuneen  oireenkuva  yleisellä  tasolla  ja 

moniammatillisen työryhmän toiminnassa oleellisten asioiden kannalta. Aivovamma on 

päähän  kohdistuneen  ulkoisen  energian  aiheuttama  vaurio  aivoissa.  Se  syntyy 

yleisimmin  liikenneonnettomuuksissa,  kaatumisissa  ja  putoamisissa.  Aivovamma voi 

aiheuttaa  laajan  kirjon  erilaisia  fyysisiä,  kognitiivisia  ja  emotionaalisia  oireita  sekä 

vaikuttaa  henkilön  käyttäytymiseen,  persoonaan  ja  psyykeen.  Yleisiä  oireita  ovat 

erilaiset kipu- ja halvaustilat, koordinaation ongelmat, väsyvyys sekä tiedonkäsittelyn 

ongelmat  esimerkiksi  muistissa,  kokonaisuuksien  hahmotuksessa,  keskittymisessä  ja 

ajattelun  nopeudessa.  Aivovamma  voi  aiheuttaa  myös  vaurioita  esimerkiksi 

aistitoiminnoissa  (vaikeus tunnistaa  havaittua),  kommunikoinnissa  (vaikeus  puhua ja 

ymmärtää  puhetta)  ja  käyttäytymisessä  (aggressio).  Vaikeimmiksi  koetaan 

emotionaaliset  ja käyttäytymiseen liittyvät ongelmat, joiden kuntouttaminen on usein 

haasteellisinta. (Ks. Aivovammat 2008; Kontos ym. 2012, 1613; Powell 2005; Tenovuo 

2010.)  Luvussa  5.2.1.  Substanssin  hallinta  käsitellään  aivovamman  oireita 

moniammatillisen hoidon haasteina.

Aivovammoista  on tullut  keskeinen,  globaali  epidemia ja  se  on yleisin  kuoleman ja 

vammaisuuden  aiheuttaja  alle  45-vuotiailla.  Maailman  terveysjärjestön  mukaan 

aivovammat  tulevat  nousemaan  maailman  kolmen  tärkeimmän  terveysongelman 

joukkoon.  Aivovamma  voi  aiheuttaa  monitahoisen  ja  elinikäisen  oireiston,  jolla  on 
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merkittäviä vaikutuksia yksilön toimintaan sekä yksilön ja hänen lähipiirinsä elämään. 

Aivovamman seuraukset vaikuttavat perhedynamiikkaan ja häiritsevät ihmissuhteita ja 

vastuunjakoa. Esimerkiksi neuropsykologiset seuraukset ovat monimutkainen punouma 

kognitiivisia, emotionaalisia ja käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä, jotka vaativat usein 

yhtäaikaisia  kuntoutustoimenpiteitä. Aivovamman  suorat  ja  epäsuorat  seuraukset 

vaativat usein pitkäaikaista tukea ja ammattilaisten interventioita sekä asiakkaille että 

heidän  perheilleen.  Seurauksena  on  usein  merkittäviä  menetyksiä  yksilölle  sekä 

ahdistusta,  masennusta  ja  post-traumaattista  stressiä. Kuntoutuksen  tavoitteena  on 

yleensä  oppia  uudelleen  itsestä  huolehtimista,  liikkuvuutta  ja  itsenäistä  elämistä. 

(Bowen ym. 1999, 147;  Kontos ym. 2012, 1613, 1626–1627; ks. myös deGuise ym. 

2008, 294.)

Aivovamman haasteellisuus vammatyyppinä lähtee jo vammatapahtuman kontekstista. 

Vammautumistilanteet voivat olla hyvin moninaisia samoin kuin vammamekanismi ja 

vammatyyppi. Vamma voi syntyä  penetroivana, jossa jokin esine tunkeutuu aivoihin. 

Suljettu  aivovamma aiheutuu  aivojen  voimakkaasta  liikkeestä  (hidastuvuus-  ja 

kiihtyvyysenergiat tai isku) ilman kallon murtumaa. Kun kallo murtuu, syntyy  avoin 

aivovamma.  Vammatyyppinä voi olla paikallinen tiettyyn kohtaan aivoja kohdistunut 

vaurio  tai  diffuusi,  laaja-alainen  eri  aivojen  osiin  vaurioita  aiheuttava  vamma. 

(Aivovammat 2008; Tenovuo 2010.)

Vammat  luokitellaan  yleisesti  erittäin  lieviin,  lieviin,  keskivaikeisiin,  vaikeisiin  ja 

erittäin  vaikeisiin  sen  mukaan  miten  potilas  on  oirehtinut  akuuttivaiheessa.  Erittäin 

lieviä ja lieviä aivovammoja kutsutaan arkikielessä myös aivotärähdyksiksi. Vamman 

jälkitilan diagnoosi puolestaan riippuu siitä, miten vammautunut toipuu ja kuntoutuu 

vammasta.  Pysyvän  jälkitilan  määrittely  on  useissa  tapauksissa  mahdollista  vasta 

vähintään kahden vuoden kuluttua vammautumisesta. (Aivovammat 2008; Barnes 1999, 

932; McElligott ym. 2011, 74; Tenovuo 2010; Turner-Stokes 2008, 694.)

Aivovammautuneet  ovat  usein  monivammapotilaita  eli  onnettomuuden  yhteydessä 

heillä  voi  olla  paljon  muitakin  vaurioita,  jotka  vaativat  välitöntä  hoitoa  potilaan 

hengissä  pitämiseksi  ja  lisävaurioiden  syntymisen  ehkäisemiseksi.  Vammautuessaan 
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vammautunut  voi  olla  myös  alkoholin  vaikutuksen  alaisena,  mikä  vaikeuttaa 

diagnosointia.  Muiden  vaurioiden  vuoksi  aivovamma  voi  jäädä  akuutissa  vaiheessa 

kokonaan  toteamatta.  Tällöin  vammaa  ei  ole  kuvannettu  eikä  dokumentoitu  eikä 

diagnoosille  ole  perusteita  välttämättä  myöhemmässäkään  vaiheessa.  Vamman 

toteamattomuudella  on  usein  merkittäviä  vaikutuksia  vammautuneen  saamiin 

korvauksiin ja kuntoutukseen ja sitä kautta elämänlaatuun. (Ks. esim. Tenovuo 2010.)

Keskeistä  kuntoutuksen  kannalta  on  myös  asiayhteys,  jossa  aivovammautuminen 

tapahtuu.  Kuntoutuksen  korvaus  ja  toteuttaminen  riippuvat  esimerkiksi  siitä  onko 

vamma syntynyt liikenneonnettomuudessa, työtapaturmassa, kotona vai pahoinpitelyn 

seurauksena ja kotimaassa vai ulkomailla. Mikäli vammaa ei ole alun perin diagnosoitu 

akuuttivaiheessa  sairaalassa  tai  terveyskeskuksessa,  voi  asiayhteydessä  olla 

epäselvyyksiä.  Koska  vammautuneen  vakuutus  vaikuttaa  keskeisesti  kuntoutuksen 

toteutukseen, on tärkeää pystyä todentamaan vammamekanismi ja tilanne, jossa vamma 

on syntynyt. 

Aivot  (hermoverkosto)  on  erittäin  muovautuva  elin,  mikä  tekee  aivojen  toipumisen 

vauriosta merkittäväksi. Aivot hakevat ja muodostavat tuhoutuneiden yhteyksien tilalle 

uusia  yhteyksiä,  mikä  usein  helpottaa  tai  parantaa  potilaan  oireita.  Aivojen  kyky 

kehittyä  koko  elämän  ajan  perustuu  aivojen  kykyyn  järjestää  uudelleen  yhteyksiä 

(synapsit)  neuronien  välillä  ja  luoda uusia  neuroneja  (neurogenesis)  vasteena  uusiin 

kokemuksiin.  Tätä kutsutaan  neuraaliseksi  plastisiteetiksi,  joka ei  tarkoita  ainoastaan 

neuronien ja neuraalisten yhteyksien kykyä kasvaa ja muuttua koko elämän ajan, vaan 

myös  aivojen  kykyä  sopeutua  ympäristön  tiloihin.  Plastisiteetti  vaikuttaa  siis  myös 

yksilön psykososiaaliseen selviämiseen sekä emootioiden prosessointiin ja stressin ja 

trauman vaikutuksiin aivoissa. (Egan ym. 2011, 272.) Aivoilla on siten merkittävä kyky 

reagoida  ja  sopeutua  vaurioihin,  mikä  vaikuttaa  oleellisesti  myös  yksilön  kykyyn 

reagoida  ja  sopeutua  psykososiaalisella  tasolla.  Tämä tekee  aivovaurioita  seuraavan 

spontaanin  ja  tahdonalaiseen  toimintaan  perustuvan  toipumisen  ja  kuntoutumisen 

merkityksen suureksi. Näin ollen aivovammojen hoidon ja kuntoutuksen järjestämisellä 

on suuri merkitys. 
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Jo  akuuttivaiheessa  alkava  kuntoutus  on  erityisen  tärkeää.  Toipuminen  on  hyvin 

yksilöllistä ja siinä merkittävänä tekijänä on vammautuneen motivaatio, aktiivisuus sekä 

ymmärrys omasta tilanteestaan. Siten on tärkeää, että vamma todetaan mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa, sitä aletaan kuntouttamaan ja vammautuneelle annetaan riittävästi 

tietoa  kuntoutumisen  sujuvoittamiseksi.  Aivovammasta  voi  myös  toipua  verrattain 

pitkän aikaa kuntoutuksen avulla. Aivovamman jälkitilaa ei usein voida määritellä vielä 

kahdenkaan  vuoden  kuluttua  vammautumisesta,  vaan  toipumista  voi  tapahtua  jopa 

vuosikymmenkin. (Barnes 1999, 932; McElligott ym. 2011, 74.)

Jo  diagnoosista  lähtien  aivovammat  ovat  yksittäisille  aloille  haastavia  ja  vaativat 

monien eri  näkökulmien huomioimista. Kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus vaativat 

niinikään useita aloja yhdistävää lähestymistapaa,  jotta monitahoinen kokonaistilanne 

onnistutaan  hahmottamaan  ja  kuntoutus  suunnittelemaan tarkoituksenmukaisesti.  (ks. 

esim.  McElligot  ym.  2011.)  Aivovammojen oireiden monimuotoisuus  ja  yksilöllinen 

ilmentyminen,  aivojen  muovautuvuus  ja  pitkä  toipumisaika  sekä  kognitiivisten  ja 

käyttäytymiseen liittyvien oireiden painottuminen (mikä tekee oireista usein ulkoisessa 

olemuksessa näkymättömiä) tekee hoidon ja kuntoutuksen monialaisen otteen erityisen 

tärkeäksi. 

2.2. Lääkinnällisen kuntoutuksen aivovammapoliklinikka Oulun yliopistollisessa 
sairaalassa

Luvun  sisältö  perustuu  pääosin  haastateltavilta  saamiini  tietoihin  polikliinisesta 

työryhmätoiminnasta  aivovammahoidossa  ja  -kuntoutuksessa.  Sen tarkoitus  on antaa 

lukijalle  näkemys  sairaalaympäristöstä  ja  toimintakäytännöistä  Lääkinnällisen 

kuntoutuksen yksikössä. 

Kuntoutuksen yleinen suunnittelu ja ohjaus kuuluvat Oulun yliopistollisessa sairaalassa 

lääkinnällisen  kuntoutuksen yksikölle,  joka  vastaa myös  ostopalveluina  hankittavista 

kuntoutuspalveluista.  Pääasiassa  yksikkö  tekee  kuntoutustutkimuksia  ja 

työkykyarvioita.  Yksikön  erityispoliklinikoita  ovat  aivovammapoliklinikka  ja 

selkäydinvammapoliklinikka.  Yhteistyössä  erikoisalojen  kanssa  järjestetään 
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sopeutumisvalmennusta,  jolla  pyritään  uusien  toimintamallien  ja  valmiuksien 

löytämiseen  sairauden  tai  vamman  kanssa  selviämisessä.  (Lääkinnällinen  kuntoutus 

2013.) 

Oulun  yliopistollisessa  sairaassa  on  1990-luvun  loppupuolelta  lähtien  toiminut 

aivovammojen  moniammatillinen  kuntoutustyöryhmä,  joka  sai  aluksi  ohjausta  ja 

koulutusta  Helsingin  yliopistollisen  sairaalan  ja  Sotainvalidien  veljesliiton 

sotavammasairaalan  asiantuntijalääkäreiltä.  Mukana  näissä  moniammatillisissa 

tapaamisissa  oli  potilaan  hoitava  lääkäri,  (neuro-)psykiatri,  neuropsykologi, 

kuntoutusohjaaja,  fysioterapeutti  ja  sosiaalityöntekijä  sekä alussa myös Vakuutusalan 

kuntoutuskeskuksen  (VKK)  edustaja.  Vuodesta  2005  lähtien  Oulun  yliopistollisessa 

sairaalassa on ollut aivovammojen hoitomalli.

Lääkinnällisen  kuntoutuksen  yksikön  aivovammapoliklinikka  käsittelee  esimerkiksi 

Vakuutuskuntoutuksesta,  sairaalan  osastoilta,  yksityisiltä  lääkäriasemilta, 

terveyskeskuksilta tai muista sairaanhoitopiireistä lähetteellä tulevat potilaat.  Ainoana 

kokopäiväisenä  työntekijänä  poliklinikalla  työskentelee  toimintaa  koordinoiva 

aivovammoihin  perehtynyt  sairaanhoitaja.  Lääkäripalvelut  sekä  neuropsykologia, 

kuntoutusohjaus,  sosiaalityö  ja  eri  terapiat  ovat  ostopalveluita  tai  jaettuja  resursseja 

muiden  yksiköiden  kanssa.  Välillä  poliklinikan  toiminnassa  on  ollut  neurologiaan 

erikoistuva lääkäri puolipäiväisenä työntekijänä. Tällöin on pystytty järjestämään niin 

sanotun  pienen  aivovammatyöryhmän  tapaaminen,  jossa  potilaan  tutkimukseen  ja 

hoitoon osallistuvat asiantuntijat käsittelevät yhdessä potilaan tapausta ja antavat tietoa 

lääkärille.

Poliklinikan  normaalijärjestyksessä  potilas  voidaan  käsitellä  pienessä  työryhmässä 

(mikäli vakituista lääkäriresurssia on riittävästi). Osan potilaista kohdalla työryhmä ei 

kokoonnu ollenkaan (jos hoitava lääkäri on ostopalveluresurssi). Niin sanotussa isossa 

aivovammatyöryhmässä  potilastapauksia  käsitellään,  ellei  asia  ratkea  pienessä 

aivovammatyöryhmässä.  Isossa ryhmässä käsitellään vaativia haittaluokkamäärityksiä 

sekä  hoidollisia  ja  kuntoutuksellisia  ongelmia.  Lisäksi  iso  aivovammatyöryhmä 
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koordinoi  aivovammapoliklinikan  toimintaa  ja  ottaa  kantaa  aivovammapotilaiden 

tutkimusten ja hoitokäytäntöjen kysymyksiin. (Ks. liite 3.) Vaikka isolla ryhmällä on 

puheenjohtaja, kummassakaan työryhmässä ei ole varsinaista johtamisrakennetta, vaan 

ne  toimivat  eri  alojen  asiantuntijoiden  tasa-arvoisen  keskustelun  pohjalta.  Ryhmien 

toiminta perustuu myös pitkälti niissä toimivien henkilöiden omaan aloitteellisuuteen ja 

aktiivisuuteen, ja niillä on pääosin konsultoiva rooli suhteessa hoitavaan lääkäriin. 

Iso  aivovammatyöryhmä  kokoontuu  noin  kahdeksan  kertaa  vuodessa  ja  kerrallaan 

käsitellään  useampi  potilastapaus.  Ryhmän  toiminnassa  mukana  olevia  aloja  ovat 

neurologia,  neuropsykiatria,  neuroradiologia,  neurokirurgia,  neuropsykologia, 

kuntoutusohjaus,  sairaanhoito,  sosiaalityö  ja  toimintaterapia.  Myös  vakuutusyhtiön 

edustaja voi osallistua tapaamiseen. Työryhmä ottaa kantaa potilaiden kuntoutuksen ja 

työkyvyn  kysymyksiin.  Ryhmässä  käsitellään  myös  aivovamma(diagnoosi)n 

olemassaoloa ja aivovamman haitta-astearvioita. 

Kun aivovammapoliklinikalle  tulee  tutkimuspyyntö,  etenee  hoitoprosessi  seuraavasti. 

Sihteerin  kirjattua lähetteen saapuneeksi  lääkäri  käsittelee sen.  Sihteerin  hyväksyttyä  

lähetteen sairaanhoitaja suunnittelee eri ammattilaisten (neuropsykologi, sairaanhoitaja, 

toiminta-  ja  fysioterapeutit  ja  lääkäri)  tapaamiset potilaan kanssa.  Ennen tapaamisia 

potilas  saa  yleensä  lupakaavakkeen,  jossa  pyydetään  lupaa  tietojen  hankkimiseen ja 

luovuttamiseen.  Seuraavaksi  sairaanhoitaja  tekee  alkuhaastattelun  ja  sanelee  tekstin 

potilasasiakirjaan.  Haastattelussa  selvitetään  tutkittavan  koulutus-  ja  työhistoria, 

vamman  syntymekanismi  sekä  siitä  aiheutuvat  oireet,  sosiaalinen  anamneesi  ja 

terveystottumukset  sekä  arkielämästä  selviytyminen  (ks.  liite  4).  Lisäksi  tehdään 

tarvittaessa  Audit-päihdekysely.  Mikäli  aivovammadiagnoosi  on  selkeä,  antaa 

sairaanhoitaja  ohjausta  jo  ensimmäisellä  käynnillä.  Sairaanhoitaja  selvittää  lisäksi 

yhdessä  sosiaalityöntekijän  kanssa  tutkittavan  toimeentuloa  ja  vakuutusasioita. 

Tutkittavalle  kerrotaan  myös  valtakunnallisen  Aivovammaliiton  toiminnasta. 

Tarvittaessa  alkuhaastattelussa  käytetään apuna myös kuntoutusohjaajaa.  Seuraavaksi 

tutkittavalle  tehdään  neuropsykologinen  tutkimus,  jossa  selvitetään  kognitiivinen 

profiili,  arvioidaan  työ-  ja  toimintakyky  sekä  kuntoutuksen  tarve  ja  toteutustapa. 
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Tutkimuksesta laaditaan kirjallinen lausunto.  Fysioterapeutin vastaanotolla arvioidaan 

tutkittavan  liikkumista  ja  toimintakykyä  sekä  apuväline-  ja  kuntoutustarvetta. 

Toimintaterapeutti arvioi tutkittavan toimintamahdollisuuksia ja kuntoutuksen tarvetta. 

Neurologi  saa  etukäteen  tietoja  sairaanhoitajalta  ja  sosiaalityöntekijältä  ennen 

neurologista tutkimusta, jossa arvioidaan myös muiden lisätutkimusten tarve ja tehdään 

niitä  varten  konsultaatiopyynnöt.  Neurologi  ja  neuropsykologi  arvioivat alustavasti 

vamman kausaliteetin, haitta-asteen, tutkittavan työkyvyn ja kuntoutustarpeen.

Mikäli kyseessä on diagnostisesti ja/tai kuntoutuksellisesti haastava tapaus,  kokoontuu 

(iso) aivovammatyöryhmä vastaanottokäyntien jälkeen koostamaan vamman jälkitilan 

olennaiset asiat, aivovamman olemassaolon ja sen vaikutukset tutkittavan elämään sekä 

kuntoutussuunnitelman.  Kokouksen  valmistelee  ja  kutsuu  koolle  sairaanhoitaja  tai 

sosiaalityöntekijä.  Tutkinut  neurologi  laatii  tutkimuksista  yhteenvedon  ja  

tutkimustuloksen,  joka  toimitetaan  tutkittavalle,  potilaan  lähettäneelle  taholle  sekä 

mahdollisesti muille erikseen sovittaville tahoille. Lopuksi kuntoutusohjaaja selvittelee 

mahdollisuutta  työtoimintaan sekä  muun  palveluntarpeen.  Hän  on  yhteydessä 

tutkittavan  kotikuntaan,  johon  sopii  verkostopalaverin.  Verkostopalaverissa  sovitaan 

mahdollisesta työtoiminnasta ja sen seurannasta, josta kuntoutusohjaaja välittää tietoa 

hoitavalle lääkärille.  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle on laadittu myös 

kaavio  aivovammapotilaan  kuntoutuspolusta  (ns.  vuokaavio,  liite  5),  johon  potilaan 

polku on jaoteltu lääkinnällisen, sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen mukaisesti. 

Työryhmien toimintaa ei ole suoraan rakennettu moniammatillisesti, vaan niiden funktio 

on  diagnoosin,  päätökset  ja  lausunnot  tekevän  lääkärin  tiedonsaanti.  Hoidon 

suunnittelussa  pyritään  kokoamaan  yhteen  eri  asiantuntijoiden  tuottama  tieto,  jotta 

hoitavalla lääkärillä on mahdollisimman hyvä perusta tehdä potilaan hoitosuunnitelma. 

Tällainen  toiminta  pyrkii  hyödyntämään  mahdollisimman  tehokkaasti  eri 

asiantuntijoiden osaamista potilaan hoidossa ja on suuntautunut useita aloja yhdistävän 

lähestymistavan mukaisesti.  
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3. USEITA ALOJA YHDISTÄVÄ TOIMINTA ORGANISAATIOISSA

Tässä  luvussa  luodaan  teoreettinen  perusta  aineiston  käsittelylle  ja  tulkinnoille. 

Tutkimuskirjallisuuden  avulla  perehdytään  useita  aloja  yhdistäviin  näkökulmiin 

yhteisessä  toiminnassa.  Luvussa  tarkastellaan  useiden alojen  yhdistämisen  aste-eroja 

taustana  moniammatillisen  yhteistoiminnan  käsitteelle.  Aluksi  perehdytään  yleisiin 

useiden  alojen  yhdistämistä  käsitteleviin  näkemyksiin,  jonka  jälkeen  käsitteistön 

tarkasteluun  tuodaan  mukaan  käytännön  työelämä  työryhmineen  sekä 

aivovammakonteksti.  Lopuksi  tarkastellaan  tutkielman  ydinkäsitettä  ja  rakennetaan 

synteesi  relevantista  käsitteistöstä  aiempien  alalukujen  pohjalta  pyrkien  kuvaamaan 

useita  aloja  koskevan  käsitteistön  verkosto  ja  tuomaan  esille  käsitteistön  perustana 

olevat yksittäisten käsitteiden erottelut. 

Tarkastelun laajuutta puoltaa terminologian hajanainen käyttö tutkimuskirjallisuudessa 

ja käytännön työelämässä. Eri kirjoittajat käyttävät samasta asiasta kirjoittaessaan eri 

terminologiaa.  (Vrt.  Øvretveit  1994,  24–25.) Käytän  terminologiaa  kuten  sitä  on 

kirjallisuudessa  käytetty,  joten  käsitteistö  on  varsin  kirjavaa.  Käsitteistön  kirjavuus 

kuvastaa mielestäni hyvin sitä, miten monitahoinen ja laaja ilmiö on kyseessä ja miten 

siitä  voidaan  puhua  erilaisilla,  mutta  osin  vastaavilla  käsitteillä.  Lähikäsitteiden 

huomioiminen  on  tutkimusilmiön  kannalta  keskeistä,  jotta  pystytään  muodostamaan 

moniammatillisen  yhteistoiminnan  käsitteestä  kokonaisuus  ja  suhteuttamaan  se 

laajemmin  ilmiötä  tutkivalle  kentälle.  Tutkimuskirjallisuuden  avulla  tehtyä  käsitteen 

taustoitusta ja määrittelyä reflektoidaan aineistoon tulosluvussa 5. 

3.1. Organisaatiokulttuurit

Jatkuvasti  kasvavasta  tiedon  määrästä  johtuvan  alojen  eriytymisen  tuloksena  on 

voimistunut  tarve  eri  alojen  yhteistyöhön.  Alojen  eriytymisen  tuloksena  on  myös 

asiantuntijuuden  eriytyminen  sekä  tiedon  hajaantuminen.  Esimerkiksi  yhtä 

potilasryhmää  koskevan  relevantin  tiedon  hallinta  vaatii  useita  eri  erikoisalojen 

asiantuntijoita. Tämä näkyy jo hoitoprosessin tarkastelussa, jossa erikoissairaanhoidon 
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piirissä  potilas  on  useiden  eri  alojen  hoidettavana  akuuttivaiheessakin.  Vielä  kun 

mukaan otetaan akuuttivaiheen jälkeinen hoito sekä hoidon jälkeinen kuntoutusprosessi, 

kasvaa mukana olevien alojen määrä entisestään. (Vrt. Isoherranen 2012, 10.)

Organisaatioissa vallitsevat  erilaiset  kulttuurit  ja  ala-kulttuurit  vaikuttavat  keskeisesti 

siihen  kuinka  moniammatillinen  toiminta  järjestyy.  Ylipäätään  moniammatillisen 

toiminnan/työskentelyn  mahdollistaminen  edellyttää  usein  radikaalia 

organisaatiokulttuurin  muutosta.  Sen  lisäksi  se  vaatii  yksittäisiltä  henkilöiltä  oman 

koulutus- ja ammattialansa mukaisen kulttuurin sopeuttamista. 

Organisaatiokulttuuri  kuten  kulttuuri  yleensäkin  sisältää  vahvoja,  piileviä  ja  usein 

tiedostamattomia  tekijöitä,  jotka  vaikuttavat  ihmisen  käyttäytymiseen,  käsittämiseen, 

ajatteluun, arvoihin ja jopa havainnon tapaan (ks. esim. Schein 2004, 25–37). Hofstede 

ja  Hofstede  (2005)  määrittävät  kulttuurin  antropologisiin  näkemyksiin  nojautuen 

yksilön ajattelun, tuntemisen ja toimimisen tavan mentaaliseksi ohjelmistoksi, joka on 

pääosin tiedostamaton.  He puhuvat  kulttuurista  kollektiivisena  mielen ohjelmointina, 

joka erottaa yhden ryhmän jäsenet toisten ryhmien jäsenistä. Edgar Scheinin (2004, 1) 

mukaan kulttuuri on sekä jatkuvan vuorovaikutuksen tuottama dynaaminen ilmiö että 

käyttäytymistä  ohjaavien  ja  rajoittavien  rakenteiden,  rutiinien,  sääntöjen  ja  normien 

joukko.  Kulttuurin  ohjaajina  ovat  ihmisille  yhteiset  piilevät  perusolettamukset,  jotka 

sisältävät  erilaisia  ajattelumalleja,  arvoja,  normeja  ja  rituaaleja,  ja  joihin  yksilöiden 

käyttäytyminen  perustuu  (vrt.  Schein  2004,  25–37:  kulttuurin  syvin  taso  Basic  

underlying assumptions). 

Schein  (2004,  25–37)  jakaa  organisaatiokulttuurin  ilmenemisen  kolmelle  tasolle. 

Ensimmäisellä tasolla  Artifacts ovat näkyvissä olevat rakenteet, prosessit ja ihmisten 

käyttäytyminen,  joihin  kuuluvat  fyysinen  ympäristö,  kieli,  myytit  ja  rituaalit. 

Ensimmäisellä tasolla ilmiöt ovat nähtävissä, mutta niiden perustana olevat perimmäiset 

oletukset eivät.  Toisella tasolla  Espoused Beliefs and Values ovat niin ikään näkyvät 

organisaation  uskomukset  ja  arvot,  jotka  esitetään  yleensä  organisaatiostrategioissa. 

Nämä  tietoisen  tason  arvot  ja  moraalisäännöt  heijastavat  organisaation  tavoitteita. 
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Kolmannella  tasolla  (Basic)  Underlying Assuptions ovat  kulttuurin  ytimenä toimivat 

piilevät, tiedostamattomat oletukset, uskomukset, käsitykset, ajatukset ja tunteet, jotka 

ovat perimmäisinä lähteinä kirjatuille arvoille, toiminnalle ja käyttäytymiselle. 

Isoherrasen  (2012,  72–73)  mukaan  organisaatiokulttuuriset  lähestymistavat  voidaan 

jakaa karkeasti ottaen kahteen pääluokkaan. Ensimmäisessä lähestymistavassa kulttuuri 

nähdään organisaation ominaisuutena eli organisaatiolla on (has) kulttuuri. Näkökulma 

on perinteinen, objektiivinen sekä funktionaalinen suhteessa sosiaaliseen todellisuuteen. 

Kulttuurin perustana nähdään jaetut merkitykset ja piilevät oletukset.  Niitä ajatellaan 

voitavan hallita,  jos  niiden taustalla  oleva  rakenne ymmärretään.  Toisen,  tulkitsevan 

lähestymistavan  mukaan  organisaatiokulttuuri  on  metafora,  mikä  tarkoittaa,  että 

organisaatio  on  (is)  kulttuuri.  Kulttuuri  ymmärretään  jatkuvana  vuorovaikutuksessa 

syntyvänä  sosiaalisen  rakentumisen  tuloksena.  Kielen  ja  puheen  avulla  rakennetaan 

kulttuuria.  Molemmissa  lähestymistavoissa  huomio kiinnittyy  organisaation  yhteisiin 

psykologisiin ja sosiaalisiin prosesseihin. Täten näkökulmat ovat Isoherrasen mukaan 

toisiaan  täydentäviä.  Etenkin  organisaation  muuttuessa  molemmat  lähestymistavat 

realisoituvat.  Aluksi  tarvitaan  johtajuutta  mahdollistamaan  muutos  ja  luomaan  sille 

yhteiset  suuntalinjat.  Sitten  muutos  jalkautuu arjen  vuorovaikutusprosesseihin  ja  luo 

jaettuja käsityksiä ja toimintatapoja työyhteisöön. Organisaatiossa tapahtuvat muutokset 

vaikuttavat aina myös organisaation kulttuuriin.

Scheinin (2004) mukaan muutos kulttuurin perusoletusten tasolle vaikuttavana asiana 

vaatii aikaa ja herättää ahdistusta. Schein korostaa yhtäältä kulttuurin vahvaa yhtenäistä 

puolta,  mutta  tunnustaa  myös  organisaation  ala-  ja  mikrokulttuurien  olemassaolon. 

Mielestäni  kulttuurin  (yhtenäisyyden)  perustavanlaatuisuus  on  merkkinä  tietynlaisten 

yhteisten  perusoletusten  ja  -arvojen  olemassaolosta,  mutta  toisaalta  jaetun  kulttuurin 

toteutuminen  yksilötasolla  ja  arjen  toiminnoissa  jakautuu  erilaisiksi  alakulttuurisiksi 

ilmentymiksi eli eri ryhmissä ja osastoilla jaettu kulttuuri  ilmenee ja sitä toteutetaan 

varioidusti.

Joanne  Martin  (2002,  94)  esittää  tutkimuksissa  käytettävän  kolmea  näkökulmaa 
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organisaatiokulttuureihin:  integraatio-,  differentiaatio-  ja  fragmentaationäkökulmia. 

Integraationäkökulma painottaa yhteisen, pysyvän organisaatiokulttuurin olemassaoloa. 

Differentiaationäkökulma tuo esiin osa-  ja  alakulttuurien olemassaolon joko yhteisen 

organisaatiokulttuurin sisäisinä suuntautumisina tai erillisinä kulttuurisina variaatioina 

ilman  yhteistä  (ylä-)kulttuuria.  Tässä  näkökulmassa  alakulttuureita  voivat  olla  eri 

professioiden  tai  sukupuolten,  johdon  tai  eri-ikäisten  työntekijöiden  kulttuurit.  Eri 

alakulttuurit  voivat  antaa  erilaisia  tulkintoja  ja  merkityksiä  eri  ilmiöille.  Tässä 

näkökulmassa  kulttuuri  voi  toimia  yhdistävänä  sekä  hajottavana  tekijänä 

organisaatiossa.  Fragmentaationäkökulma korostaa moniselitteisyyttä. Eri ilmiöt eivät 

ole  joko  ristiriidassa  tai  konsensuksessa  suhteessa  toisiinsa,  vaan  monitulkintaisesti 

toisiinsa  sidoksissa  tilanteittain  ja  väliaikaisesti.  Fragmentaationäkökulma  voidaan 

nähdä postmodernismin ilmiönä.

Martinin  (2002,  119–121)  mukaan  on  mahdollista  ja  mielekästäkin  tutkia 

organisaatiokulttuuria  kaikista  kolmesta  näkökulmasta  yhtä  aikaa.  Tutkimuksen 

kohteena  voi  olla  esimerkiksi  se,  mikä  ilmiöitä  yhdistää  ja  hajottaa  ja  missä  ilmiöt  

kohtaavat.  Eri  näkökulmien yhdistäminen antaa  laajemman perspektiivin  kulttuuriin, 

koska jokainen yksittäinen näkökulma sisältää sokean pisteen. Integraationäkökulma ei 

välttämättä  huomioi  moniselitteisyyttä.  Differentiaatio-  ja  fragmentaationäkökulmat 

puolestaan eivät aina näytä ilmiöiden yhtenäisyyttä. 

Martinin jaottelu tarjoaa mahdollisuuden tutkia useita tieteenaloja yhdistäviä työryhmiä 

sekä organisatoristen hallinto-, ammatti-, ynnä muiden alakulttuurien kohtauspaikkana 

että  toisaalta  näitä  kulttuureja  edustavien  ja  representoivien  yksilöiden 

intersubjektiivisuuden  (ks.  Ickes  &  Gonzales  1996)  kohtauspaikkana.  Monialaisessa 

työryhmässä eivät koskaan kohtaa vain tietyt alat tai tietyt yksilöt, vaan niissä kohtaavat 

monet kulttuuriset rakennelmat, joista suurin osa on tiedostamattomia ja implisiittisiä 

eivätkä  siten  avaudu  jäsenille  tulkittaviksi  ilman  tietoista  panostusta  näiden 

tarkasteluun. 

Organisaation toiminnan kokonaisuus ei selity tarkastelemalla sen virallisia tavoitteita, 
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työn  järjestämistä  ja  päätöksentekoa.  Organisaation  toimintaa  saattaa  näitä 

pintarakenteita  enemmän  säädellä  kulttuuriset  syvärakenteet,  jotka  voivat  poiketa 

voimakkaasti  virallisista  toiminnoista.  Organisaatiokulttuuri  ohjaa  merkittävästi 

organisaation  toimintaa  ja  sen  palvelutehtävän  hoitamista.  Yhteistoiminnan  kannalta 

tärkeää on osakulttuurien olemassaolo organsaatiossa  sekä  osakulttuurien keskinäiset 

suhteet.  Sosiaali-  ja  terveydenhuollon  ammattialakohtaiset  kulttuurit  vaikuttavat 

ammattiryhmien  yhdessä  työskentelyyn  sekä  asiantuntijoiden  ja  asiakkaan  väliseen 

vuorovaikutukseen.  Tällöin  keskeistä  on  kuinka  paljon  eri  osakulttuurien  välisiä 

ristiriitoja siedetään ja miten niitä sovitetaan yhteen.  (Ks.  Nikkilä 1992;  Ojuri  1996, 

117–118.)

Sosiaali- ja terveysalalla vaikuttaa monia hyvin laaja-alaisia kulttuurisia kokonaisuuksia 

ja rakenteita. Valtakunnallisella tasolla linjataan palveluihin vaikuttavaa yhteiskunta- ja 

terveyspolitiikkaa sekä ohjataan resursseja ja informaatiota. Sosiaali- ja terveyspalvelut 

ovat lainsäädännöllisesti pitkälti julkisen sektorin tuottamia, mutta niiden toteutuksessa 

käytetään yhä kasvavassa määrin myös yksityistä  sektoria.  Keskeistä  on kunnallisen 

luottamushenkilöstön  ja  virkamiehistön  yhteistyö  sosiaali-  ja  terveydenhuollon 

palveluja  tuottavien  toimijoiden  kanssa.  Näiden  toimijoiden  parissa  on  paljon  eri 

professioita,  joilla  on  omat  ammatti-  ja  organisaatiokulttuurinsa.  Työskentely  voi 

tapahtua  hyvinkin  erilaisissa  ympäristöissä,  joissa  vallitsevat  toisistaan  selkeästi 

poikkeavat  arvomaailmat  ja  työtavat.  Yhteistyö  voi  olla  haasteellista  jo  sillä 

perustasolla,  että  löydetään  yhteinen  kieli,  jolla  puhutaan  yhteisesti  ymmärretystä 

ilmiöstä. (Ks. Isoherranen 2012, 77.) Tässä kontekstissa myös toimintaa vaikeuttavien 

byrokraattisten rakenteiden purkaminen ja  toiminnan jouhevoittaminen ovat  erityisen 

haastavia samoin kuin lukuisien eri ammattikulttuurien yhteensovittaminen, mitkä ovat 

keskeisiä  kysymyksiä  esimerkiksi  sairaalaympäristössä  (Sinkkonen  & Nikkilä  1988, 

94–96). 

Organisaatiokulttuuri  toteutuu organisaation sosiaalisena todellisuutena,  johon kuuluu 

muun  muassa  yhteistyötä  määrittäviä  perusolettamuksia.  Sosiaalinen  todellisuus 

muokkautuu  epävirallisten  normien  ja  tapojen  mukaisesti  ja  sitä  luodaan 
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vuorovaikutuksessa. Organisaation toimintaan ja kykyyn saavuttaa tavoitteet vaikuttaa 

suuresti  se,  missä  määrin  organisaation  jäsenet  jakavat  sosiaalista  todellisuutta. 

Sosiaalisen  todellisuuden  yhteisyys  edistää  toimijoiden  keskinäistä  ymmärrystä  ja 

yhteistyötä.  Sitä  määrittävät  perusoletukset  ilmentävät  työhön  ja  toimintaan 

suhtautumista.  Työntekijöiden  käsitykset  yhteistyöstä  säätelevät  yhteistyösuhteita 

käytännössä ja vaikuttavat sitä kautta koko organisaation toimintaan.  (Ojuri 1996, 122–

123.)

Organisaation  sosiaalista  todellisuutta  rakentaa  organisaatioideologia,  joka  tarkoittaa 

organisaation  arvojen,  uskomusten  ja  normien  kokonaisuutta,  ja  johon  perustuen 

organisaation ja sen jäsenten tavoite- ja tehtäväkuvat muodostuvat (Nikkilä 1986, 27). 

Ideologia ei ole kuitenkaan yhtenäinen kokonaisuus, vaan sisältää toisistaan poikkeavia 

näkökantoja.  Moniammatilliselessa  toiminnassa  toiminnan  ohjaajina  ovat  eri 

ammattikulttuurien ihmiskuvat. (Ojuri 1996, 123.)

Magnus  Enckelin  (1998)  väitöstutkimuksessa  neljän  keskussairaalan  ja  kolmen 

yliopistollisen  sairaalan  organisaatiokulttuurit  jakautuivat  neljään  eri  tyyppiin: 

kolmikerroksiseen  kulttuuriin,  poliittiseen  kulttuuriin,  suorittavaan  kulttuuriin  ja 

holistiseen kulttuuriin. Jakautumisen perustana olivat alakulttuurit, taloudelliset tekijät, 

professiot  ja  professionaalisuus,  päätöksenteko,  huomion  kohdentaminen  ja  suhde 

ympäristöön. Sairaalan henkilöstö jaettiin kolmeen ryhmään: lääketieteen professioon 

(mukaan  lukien  fyysikot,  kemistit  ja  farmaseutit),  hoitotyöhön  (mukaan  lukien 

terapeutit) ja hallintoon. Tutkituissa sairaaloissa esiintyi kussakin kaikkia kulttuureja, 

mutta jokin niistä oli aina hallitseva. 

Isoherranen (2012,  78)  ottaa  Enckelin  tutkimuksesta  esille  omassa  moniammatillista 

yhteistyötä sairaalaympäristössä käsittelevässä väitöskirjassaan tutkimuksensa kannalta 

relevantteja näkökohtia. Kolmikerroksisen kulttuurin tyypissä keskeisiä ovat professiot, 

ja  alaryhmät  ovat  lääketieteen  erikoistumisalojen  mukaisia.  Statushierarkkiassa 

korkeimmalla  on  lääketieteen  professio,  jonka  edustaja  myös  johtaa  sairaalaa. 

Kultturinen  integriteetti  professioiden  sisällä  on  vahva.  Kun  on  kyse  sisäisistä 
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erimielisyyksistä, ratkaistaan ne professioiden sisällä. Puuttua voi vain oman profession 

edustajien  työhön.  Poliittisessa  organisaatiokulttuurissa harrastetaan  organisaation 

sisäistä politikointia. Vaikka professiot ovat identifikaation kohteina, oman profession 

käsityksiä ja  arvoja ei  aina hyväksytä kritiikittä.  Professioiden väliset  ristiriidat  ovat 

tavallisia  ja  ammattikunnat  käyttävät  suurta  vaikutusvaltaa.  Leimallisia  ovat 

professioiden sisäiset  ja  väliset  liittoumat,  jotka  ovat  luonteeltaan  vaihtelevia.  Tästä 

syystä epäluottamus on yleistä. Suorittamisen kulttuurissa muutos pyritään toteuttamaan 

puheen  avulla.  Suorituskeskeisessä  kulttuurissa  samaistutaan  professioiden  lisäksi 

omaan  yksikköön,  mikä  tekee  professioiden  rajat  ylittävien  arvojen  omaksumisen 

mahdolliseksi.  Professioon  identifioitumisen  ja  sen  mukaisen  kielen  sijasta 

suorittamisen kulttuurissa pyritään yhteiseen kieleen. Keskinäistä kommunikaatiota on 

paljon, minkä lisäksi professioiden välisiä rajoja ylitetään myös auttamisen ja rohkaisun 

keinoin. Toiminnan rajana on kuitenkin yksikkö, jolla on oma budjettinsa.  Holistisen 

kulttuurin viiteryhmänä on koko sairaala. Päätöksenteko pyritään toteuttamaan kaikki 

eri  tekijät  huomioiden ja  pyrkien mahdollisimman hyvään potilaan hoitoon. Potilaan 

lisäksi huomioidaan myös potilaan kannalta keskeiset tekijät, kuten omaiset, ympäristö 

ja hoidon jatkuvuus. Yhteistyö ylittää professiorajoja.

Enckelin  (1998)  mukaan  kulttuurisen  moninaisuuden  syynä  on  terveydenhuollon 

organisaatioiden  monimutkainen  ja  sekava  johtamisjärjestelmä.  Erilaiset, 

ammattiryhmien  mukaiset  johtamislinjat  ja  niiden  väliset  epäselvät  suhteet,  erot 

sisällöllisissä  painotuksissa  sekä  epäselvyydet  vallan-  ja  vastuunjaossa  vaikeuttavat 

luonnollisesti  kokonaisuuden  hallintaa.  Osakulttuurien  olemassaolo  saattaakin  olla 

esteenä  eri  toimijoiden  välisen  luottamuksen  syntymiselle.  Eri  alojen 

koulutusjärjestelmät tuottavat tietynlaisen yksilön omaksuman kognitiivisen kartan sekä 

ammatillisen mallin, johon yksilöt samaistuvat. 

Taskisen  (2005)  väitöstutkimus  tuo  esille  Enckelin  differentaatio-  ja  fragmentaatio-

näkökulmia  vastaavan  kuvan  organisaatiokulttuureista.  Terveydenhuollon 

organisaatioissa on vahvoja alakulttuureita, joista ammatilliselta pohjalta ovat syntyneet 

muun muassa usein vastakkain asettuvat lääkäreiden ja hoitajien alakulttuurit. Ongelmia 
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yhteisissä  hankkeissa  aiheuttavat  sairaaloissa  yleiset  erikoistumisaloihin  perustuvat 

organisointitavat. Erityisesti organisaatioiden muutostilanteet tuottavat eri alakulttuurien 

yhteentörmäyksiä.

Organisaatiokulttuurin tiedostaminen on keskeinen edellytys organisaation toiminnan ja 

yhteistyösuhteiden  kehittämiselle.  Kulttuuristen  vaikutusten  tuntemus  on  vähäistä 

julkisissa asiantuntijaorganisaatioissa eikä niiden merkitystä tiedosteta toiminnassa, sen 

kehittämisessä  ja  organisaation  johtamisessa.  Väärinymmärrykset  ja  ristiriidat  ovat 

ainakin osin selitettävissä organisaatiokulttuurin käsitteistön avulla sen sijaan, että ne 

selitettäisiin henkilösuhteilla. Työyhteisön toimivuus syntyy organisaation kulttuurin ja 

työyhteisön toimijoiden osaamisen yhteisvaikutuksesta. Tässä on tärkeää huomata, että 

yhteistyörakenteet  eivät  saa  olla  itsetarkoituksellisia,  vaan  niiden  on  joustettava  ja 

muututtava  tarpeiden  ja  tilanteiden  muutosten  myötä.  Tämä  tarkoittaa  vanhojen 

toiminnanrakenteiden  kyseenalaistamista  ja  mahdollisuutta  muunnella  totuttuja 

yhteistyökäytäntöjä ja -ympäristöjä. (Ojuri 1996, 126.) 

3.2. Aste-erot eri alojen yhteisessä toiminnassa

Tässä luvussa tarkastellaan laajasti moniammatillisuuden lähikäsitteitä. Useimmissa eri 

alojen aste-eroja käsittelevissä tutkimuksissa ero tehdään monitieteisen, tieteidenvälisen 

ja poikkitieteisen käsitteiden välille eli erottelussa korostuu tieteen näkökulma. Koska 

käsittelyssä kuitenkin huomio on nimenomaan etuliitteissä multi-, inter- ja trans-, sopii 

tämä perustaksi moniammatillisuuden käsitteen paikantamiselle. Lisäksi tieteisyydellä 

on monessa tapauksessa pitkä historia ammatillisuuden perustana. 

Laaja  tarkastelu  on  tarpeen,  sillä  käsitteiden  käyttö  on  tutkimuskirjallisuudessa  ja 

organisaatioissa  hajanaista  ja  yksityiskohtainen  tarkastelu  auttaa  fokusoimaan 

moniammatillisuuden käsitettä sekä sen lähikäsitteiden muodostamaa käsitejärjestelmää 

paremmin  ja  siten  paikantamaan  käsitteen  merkitystä  käytännön  työelämässä.  Paitsi 

hajanainen käsitteistön käyttö, vaikeuksia tuottaa myös se, että ihmiset kutsuvat hyvin 

erilaisia  työtapoja  erilaisilla  alojen  yhdistämistä  tarkoittavilla  termeillä.  Tämän 
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tutkielman tarkoituksen tarpeisiin on tärkeää tarkastella laajasti useiden alojen yhteiseen 

toimintaan  viittaavia  käsitteitä,  koska  tarkoituksena  on  nimenomaan  selvittää  ja 

tarkastella sitä, mitä tutkittavat moniammatillisuudella ymmärtävät ja miten se toteutuu 

käytännössä heidän näkemyksessään. 

Tässä  työssä  käytetään  moniammatillista  työtä  tekevästä  ihmisjoukosta  pääosin 

nimitystä  työryhmä,  joka  kääntyy englanninkielen  termeiksi  working group ja  team. 

Suomalaisessa  kirjallisuudessa  työn  järjestämisestä  puhuttaessa  englanninkielen  sana 

team käännetään usein uudissanaksi  tiimi (sanasta  team muodostettu anglismi). Tiimi 

erotetaan monesti työryhmästä viittaamalla tiimillä tiiviimmin päämääräohjautuneeseen, 

joukkuemaiseen tiiviin yhteistyön tapaan (ks. esim. Isoherranen 2005, 70). Itse asiassa 

työryhmän määritelmästä on poistettu ominaisuuksia, kun tiimi-sana on otettu käyttöön. 

Käytän  tässä  tiimiä  ja  työryhmää  samanmerkityksisinä.  En  käännä  englanninkielen 

sanaa  team yksisetteisesti  tiimiksi,  koska team ja  suomenkielen sana  tiimi  eivät  ole 

samanmerkityksisiä.  Team tulee  alun  perin  muinaisenglannista  ja  tarkoittaa  ryhmää 

yhteenvaljastettuja  eläimiä,  jotka vetävät  jotain kulkuvälinettä.  (Dingwall  1980, 135, 

viitattu lähteessä Bronstein 2003, 300). Sittemmin sana on tullut tarkoittamaan ihmisten 

muodostamia  urheilujoukkueita  (lisäksi  se  kääntyy  valjakoksi  ja  miehistöksi),  mistä 

tarkoituksesta  sen  käyttö  on  laajentunut  myös  urheilun  ulkopuolelle  erityisesti 

työelämään  ja  tutkimustyöhön.  Toisin  kuin  englannin  kielessä,  suomen  kielessä  ei 

kuitenkaan  työyhteisöistä  puhuttaessa  ole  yleisessä  käytössä  sana  joukkue,  joka  on 

varattu lähinnä urheilun tai muiden pelien käyttöyhteyteen. Sen sijaan hyvin yleisesti 

käytetään sanaa tiimi. Mahdollista olisi käyttää team-sanan suomenkielisenä vastineena 

vakiintunutta,  perinteistä  käännöstä  joukkue,  mutta  koska  se  on  harvoin  käytössä 

suomen kielessä  työyhteisöjä  kuvatessa,  en käytä  sitä.  Esimerkiksi  John Øvretveitin 

teoksen Coordinating Community Care: Multidisciplinary teams and care management 

suomennoksessa Moniammatillisen yhteistyön opas termin team olemusta käsiteltäessä 

käytetään  suomennoksia  tiimi  ja  joukkue  sekaisin  (urheiluesimerkin  kohdalla) 

(Øvretveit 1994, 93). Enemmän työryhmää ja tiimiä käsitellään luvussa 3.3.

Isoherrasen  mukaan  monitieteinen  tutkimus on  rinnakkaisten  tieteiden  kokoavaa 
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tutkimusta  ilman  tieteidenvälistä  rikastuttavaa  vuorovaikutusta.  Samaa  aihetta 

tarkastellaan  eri  alojen  näkökulmista.  Tieteidenvälisyys on  askel  tieteiden 

yhtenäistämisen  suuntaan.  Tieteenalat  tuodaan  yhteen  prosessissa,  jossa  niiden  rajat 

hämärtyvät  ja  limittyvät,  ja  eri  alat  sulautuvat  osittain  yhteen.  Poikkitieteisyys on 

pisimmälle  vietyä  tieteiden  integraatiota.  Siinä  eri  tieteet  tekevät  käsitteellistä  ja 

metodologista yhteistyötä; teoria yhdistää eri analyysit. (Isoherranen 2012, 17; ks myös 

Mikkeli & Pakkasvirta 2007, 63–67.) 

Monitieteisen työryhmän ammattilaiset työskentelevät varsin itsenäisesti tai rinnakkain 

ja  ammatillinen  autonomia  on suuri.  Tieteidenvälisessä  lähestymistavassa  työryhmän 

jäsenillä on selvä yhteistyörakenne ja yhteinen päätöksentekoprosessi. Ammattilaisten 

osaamiset  integroidaan  siten,  että  monitahoisiin  ongelmiin  löydetään  ratkaisut. 

Poikkitieteinen työryhmä ylittää ammatillisia rajoja vaihtamalla tietoa ja ammatillista 

osaamista perinteisten ammatillisten rajojen yli. (Isoherranen 2012, 24.)  Tieteenalojen 

välisten  rajojen  ylitystä  on  kuvattu  vastaavana  kulttuurienvälisyydelle  (Scott  & 

Hofmeyer 2007, 496). Tällöin eri tieteenaloja voidaan ajatella eri ympäristöinä, joissa 

resurssit ja toimintaedellytykset ja siten myös havainto- ja ajattelutavat ovat toisistaan 

poikkeavia.

Yleisesti  useita  eri  aloja  yhdistäviä  lähestymistapoja  kutsutaan  englanninkielisessä 

kirjallisuudessa  multi-,  inter-  ja  transdisciplinary tai  -professional termeillä  (joskus 

käytetään myös  cross-etuliitettä), jotka voi suomen kieleen kääntää eri tavoin. Käytän 

tässä tutkielmassa käännöksiä monitieteinen/-ammatillinen, tieteiden-/ammattienvälinen 

ja  poikkitieteinen/-ammatillinen  (vrt.  Mikkeli  &  Pakkasvirta  2007).  Näille  termeille 

löytyy tutkimuskirjallisuudessa lukuisia määritelmiä.  Lisäksi termejä käytetään myös 

toistensa  synonyymeina  (jopa  sanakirjoissa)  tekemättä  eroa  eriasteisille  useiden 

tieteenalojen  yhdistämiselle  (Anderson  ym.  2008,  8;  Choi  &  Pak  2006,  352,  360; 

McCallin 2001, 420; O'Cathain ym. 2008, 1575; Scott & Hofmeyer 2007, 492). Tämä 

luo sekaannusta termien ymmärrykselle ja käytölle,  sillä kullakin termillä on sisäisiä 

oletuksia  käytännön  toiminnasta  ja  tiedon tuotannosta.  Monialaisen  työskentelyn  eri 

tasoista puhuminen eri käsitteillä, joilla on yhtäläinen merkitys, voi johtaa siihen, että 

multi-,  inter-  ja  transdisciplinary  menettävät  keskeisen  merkityksensä  (Scott  & 
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Hofmeyer 2007, 492, 499).

Kun termien välille  tehdään ero,  voidaan kaikista  yhteisesti  käyttää  yleisellä  tasolla 

esimerkiksi nimitystä useita aloja yhdistävä lähestymistapa tai työskentely. Bernard C. 

K. Choi ja Anita W. P. Pak (2006; 2007; 2008) käyttävät termiä multiple disciplinary, 

joka vastaa kutakuinkin useita tieteenaloja (yhdistävää). Catherine M. Scott ja Anne T. 

Hoffmeyer (2007) puolestaan käyttävän cross-disciplinary termiä sateenvarjokäsitteenä 

eriasteisille  alojen  yhdistämisen  muodoille.  Choi  ja  Pak  (2006;  2007;  2008)  ovat 

kolmen artikkelin sarjassaan käsitelleet  perustavasti  monitieteisen,  tieteidenvälisen ja 

poikkitieteisen käsitteitä terveyden tutkimuksessa. Heidän esityksensä on varsin kattava 

ja monia näkökulmia huomioiva, joten käsittelen sitä tässä suhteellisen laajasti. 

Multi-etuliite tarkoittaa montaa, enempää kuin yhtä,  inter-etuliite puolestaan joukossa, 

keskuudessa, välillä, yhteinen, vastavuoroinen ja  trans-etuliite halki, poikki, yli, tuolla 

puolen,  läpi.  Monitieteinen tarkoittaa useita  tieteenaloja  koskevaa ja  tieteidenvälinen 

kahta  tai  useampaa  tieteenalaa  koskevaa,  yhdistävää  tai  niistä  ammentavaa,  niiden 

luonnehtimaa  tai  niihin  liittyvää.  Tieteidenvälinen  viittaa  kahden  tai  useamman  eri 

tieteenalan synteesiin, josta syntyy uudenlainen tiedon yhdentyminen. Tämä voi johtaa 

uusiin  hoitoihin,  uuteen  teoriaan  tai  uuteen  tieteenalaan.  Poikkitieteisyys  tarjoaa 

kokonaisvaltaisia  järjestelmiä,  jotka sisältävät  eri  tieteenaloja  pyrkiessään katsomaan 

käsiteltävää aihetta kokonaisuuden dynamiikan kannalta. Asian tarkastelu tieteenalojen 

rajojen  ulkopuolella  voi  johtaa  uusiin  kysymyksiin,  näkökulmiin  ja 

kysymyksenasetteluihin.  Poikkitieteisyys  edellyttää  näkökulmia,  jotka  ylittävät 

perinteiset  mukana  olevien  tieteenalojen  näkökulmat.  Kun  kukin  asiantuntija  pyrkii 

siihen, että muut asiantuntijat saavat taitoja hänen alastaan, täytyy asiantuntijoiden sekä 

vapautua rooleistaan että laajentaa vallitsevia roolejaan. (Choi & Pak 2006, 352–355; 

myös McCallin 2001, 420.) Kuitenkin terveydenhuollossa tällaiset eri aloja yhdistävien 

näkökulmien tasoerot ovat  epätarkkoja,  jolloin herää myös kysymys onko erottelulla 

tällöin merkitystä (McCallin 2001, 420).

Choi  ja  Pak  päätyvät  seuraaviin  määritelmiin:  Monitieteisyys  ammentaa  tietoa  eri 

tieteenaloilta,  mutta  pysyy  alakohtaisena.  Tieteidenvälisyys  analysoi,  yhdistää  ja 
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harmonisoi/yhtenäistää  tieteenalojen  välisiä  yhteyksiä  yhtenäiseksi  kokonaisuudeksi. 

Poikkitieteisyys yhdistää luonnon-, sosiaali- ja terveystieteet humanismin kontekstissa, 

ja  siten  tehdessään  ylittää  perinteiset  tieteenalojen  väliset  rajat.  Monitieteisyys, 

tieteidenvälisyys ja poikkitieteisyys voidaan siten nähdä samalla jatkumolla olevina eri 

asteisina useita  tieteenaloja  yhdistävinä  näkökulmina.  (Choi  & Pak 2006,  359–360.) 

Monitieteisyyden  voi  ajatella  olevan  ongelmakeskeinen  ryhmätyö  eli  samaa  ilmiötä 

tarkastellaan  eri  näkökulmista,  mutta  näkökulmien  (tieteenalojen)  välille  ei  synny 

todellista  vuorovaikutusta.  Tieteidenvälisyydessä  eri  alat  yhdistyvät  jo  itse 

tutkimustyössä  eli  alojen  väliset  rajat  hämärtyvät.  Poikkitieteisyydessä  teoreettinen 

tausta yhdistää osa-analyysit ja tutkimusongelma kuljetetaan eri alojen läpi. (Mikkeli & 

Pakkasvirta 2007, 64–66.) Kullakin termillä on oma toisistaan erottuva merkityksensä. 

Merkitykset asettuvat suhteessa toisiinsa ilmaisten aste-eroa, joka yhteistyön yhteydessä 

tarkoittaa yhteistyön syventymistä ja eri alojen voimakkaampaa sekoittumista edettäessä 

multi-termistä inter-termin kautta trans-termiin. 

Choi  ja  Pak  esittävät  The  Holistic  Education  Networkin  havainnollistuksen  useita 

tieteenaloja  yhdistävien  näkökulmien  tasoista:  yksi  tieteenala  esitetään  yhtenä 

ympyränä,  monitieteisyys  kuvataan  kahdella  (tai  useammalla)  erillisellä  ympyrällä, 

tieteidenvälisyys kahdella osin päällekkäisellä ympyrällä ja poikkitieteisyys kahden osin 

päällekkäisen ympyrän peittämällä kolmannella ympyrällä. Choi ja Pak esittävät myös 

Pirrien  ym.  (1998)  kolme  erottelun  tasoa  monitieteisyyden  ja  tietieidenvälisyyden 

välillä:  numeerinen  (monta  vs.  kaksi  tieteenalaa),  territoriaalinen  (vähän 

vuorovaikutusta tieteenalojen poikki vs. toisen alueelle meneminen) ja epistemologinen 

(tieteidenvälisyydessä luodaan uusi työskentelyn tapa). (Choi & Pak 2006, 357.)  

Choi  ja  Pak  (2006,  360)  toteavat  monitieteisyyden (multidisciplinarity), 

tieteidenvälisyyden  (interdisciplinarity)  ja  poikkitieteisyyden  (transdisciplinarity) 

olevan  additiivisia  (multi-),  vuorovaikutteisia  (inter-)  ja  holistisia  (trans-)  termejä. 

Matemaattisilla  esimerkeillä  termien  eroa  voi  kuvata  siten,  että  monitieteisyys  on 

2+2=4,  tieteidenvälisyys  on  2+2=5  ja  poikkitieteisyys  on  2+2=keltainen  (lopputulos 

laadullisesti erilainen kuin osat). Ruokaesimerkeillä monitieteisyys on salaattikulho (eri 

ainekset ovat erillään), tieteidenvälisyys pata (ainekset osin sekaisin kuten fonduessa tai 
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kaalilaatikossa)  ja  poikkitieteisyys  kakku  (ainekset  eivät  erotettavissa  toisistaan  ja 

lopputulos erilainen laadultaan kuin ainekset). (Vrt. Kline 1995, 4; Luvussa 3.4 Ickesin 

ja Gonzalesin sosiaalinen kognitio.)

Andersonin  ym.  mukaan  monitieteinen  tarkoittaa  useiden  tieteenalojen  mukanaoloa 

tietyssä  prosessissa,  mutta  ei  määritä  miten  eri  tieteenalat  toimivat  yhdessä. 

Monitieteinen ryhmä voi olla toimimaton, jos siltä puuttuu asianmukainen koordinointi 

ja kommunikointi.  (Anderson ym. 2008, 8.)

Tieteidenvälisissä työryhmissä vuorovaikutuksen taso on korkeampi. Niissä eri toimijat 

vuorovaikuttavat keskenään ja jakavat erillisiä suunnitelmiaan, keskustelevat tuloksista 

ja  yhteisesti  kehittävät  interventiosuunnitelmia.  Toimijoiden  toiminnot  ja  tavoitteet 

voivat  olla  toisiaan  täydentäviä,  sallia  informaatiovirran  ja  rohkaista  tieteenalojen 

välistä  vuorovaikutusta.  Samaan  aikaan  tällainen  lähestymistapa  voi  vähentää 

tehokkuutta ja johtaa joustamattomuuteen. (Kassini 2008, 310.)

Vuorovaikutuksen  korkein  taso  ilmenee  poikkitieteisissä  työryhmissä.  Näissä 

työryhmissä  palvelutarjoajat  ja  perheet  jakavat  paitsi  tiedon  myös  roolit.  Tällaisten 

työryhmien jäsenet ylittävät tarkoituksellisesti tieteenalojen välisiä rajoja laajentamalla 

roolejaan omien taitojen parantamisessa ja toisista aloista oppimisessa sekä vaihtamalla 

rooleja toisten alojen edustajien kanssa ja luopumalla rooleistaan harjoittamalla uusia 

työtekniikoita.  Ongelmia  tulee  roolien  monitulkintaisuudesta  ja  aikavaatimuksista. 

Lisäksi palveluntarjoajat ja perhe voivat epäillä hyödyttääkö tämäntyyppinen työryhmä 

asiakasta. (Kassini 2008, 310.)

Laura  Bronstein  (2003,  299–302)  määrittelee  tieteidenvälisen  yhteistoiminnan 

tehokkaaksi  henkilöiden  väliseksi  prosessiksi,  joka  johtaa  sellaisten  tavoitteiden 

saavuttamiseen,  joita  ei  voi  tavoittaa  ammattilaisten  toimiessa  yksin.  Bronsteinin 

mukaan  eri  aloja  edustavien  ammattilaisten  välisten  prosessien  tulee  sisältää  viisi 

ydinosaa: 1) keskinäinen riippuvuus (interdependence), 2) uudelleen luodut ammatilliset 

toiminnot, 3) joustavuus, 4) kollektiivisesti jaetut tavoitteet ja 5) prosessin reflektointi. 

Keskinäinen riippuvuus viittaa ammattilaisten välisen vuorovaikutuksen olemassaoloon 
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ja  riippuvuuteen  eli  kukin  henkilö  on  riippuvainen  toisten  panoksesta  omissa 

tavoitteissaan  ja  tehtävissään.  Työskennelläkseen  keskinäisessä  riippuvuudessa 

ammattilaisella täytyy olla selkeä käsitys oman ja työkavereiden ammatillisten roolien 

eroista  ja  kyky  käyttää  tätä  tarkoituksenmukaisesti.  Keskinäisen  riippuvuuden  työn 

ominaisuuksiin kuuluu muodollinen ja epämuodollinen yhdessä vietetty aika, suullinen 

ja  kirjallinen  vuorovaikutus  ammattilaisten  kesken  sekä  ammattilaiskollegojen 

mielipiteiden ja panoksen kunnioitus.  Uudelleen luodut ammatilliset toiminnot viittaa 

yhteistoiminnallisiin toimiin, ohjelmiin ja rakenteisiin, joiden avulla voidaan saavuttaa 

enemmän  kuin  ammattilaisten  itsenäisellä  yksin  työskentelyllä.  Nämä  toiminnot 

maksimoivat  kunkin  yhteistoimintaan  osallistuvan  asiantuntijuuden.  Joustavuus  on 

keskinäistä  riippuvuutta  laajempi  ja  viittaa  tarkoitukselliseen  roolien  sekoittamiseen. 

Kollektiivisesti jaetuissa tavoitteissa on kyse tavoitteiden määrittelystä, suunnittelusta, 

kehityksestä ja saavuttamisesta. Tähän kuuluu sitoutuminen asiakaskeskeiseen hoitoon, 

jossa  eri  alojen  ammattilaiset,  asiakkaat  ja  heidän  omaisensa  ovat  kaikki  aktiivisia 

tavoitteiden  saavuttamisen  prosessissa.  Kukin  ammattilainen  ottaa  osaltaan  vastuun 

menestyksestä  ja  epäonnistumisista  ja  tukee  rakentavaa  erimielisyyttä  ja  pohdintaa 

kollegoiden  ja  asiakkaiden  kesken.  Prosessin  reflektointi  viittaa  yhteistoimijoiden 

yhdessä työskentelyyn, johon kuuluu yhteistoimijoiden ajattelu ja puhe työsuhteista ja 

prosessista  sekä  palautteen  sisällyttäminen  osaksi  prosessia  yhteistoiminnallisten 

suhteiden  ja  tehokkuuden  parantamiseksi.  Koska  yhteistoiminnan  tulos  on  yleensä 

enemmän  kuin  yhteistoimintaan  osallistuvien  yksittäisten  toimintojen  yhteistulos, 

nostaa yhteistoiminta kunkin osallistujan asiantuntijuuden tasoa.  

Eri aloja yhdistävän työryhmätyön tehokkuuden on todettu liittyvän kasvavaan ihmisten 

ja organisaatioiden oppimiseen ja kehitykseen, parempaan resurssien hyödyntämiseen ja 

tulevan suunnitteluun, tarpeettomien kustannusten minimointiin sekä työsuoritusten ja 

työn  laadun  parantumiseen.  Myös  keskustelut,  verkostoituminen,  uusien  taitojen  ja 

näkemysten saavuttaminen, julkaisut (jos työstä tehdään tutkimusta) ja muut ansiot sekä 

positiiviset  vaikutukset  työuriin  ovat  työryhmämuotoisen  työskentelyn  positiivisia 

tuloksia.  Lisääntyvä  yhteistoiminta  tuottaa  potilaiden  postoperatiivisen 

toiminnallisuuden  paranemista  ja  lyhentyneitä  sairaalajaksoja.  Työryhmätyön 

tehottomuutena  on  nähty  heikkoudet  tutkimusten  täsmällisyydessä,  terminologian 
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epäjohdonmukaisuus  sekä  vähäiset  empiiriset  todisteet  tieteidenvälisten  työryhmien 

tehokkuudesta. (Choi & Pak 2006, 358–359.) Tässä painotus on enemmän tieteellisessä 

kuin ammatillisessa toiminnassa, vaikka kontekstina onkin työelämä. 

Choin ja Pakin mukaan useita tieteenaloja yhdistäviä lähestymistapoja tulee tavoitella, 

koska  niillä  voi  ratkaista  käytännön  elämän  ongelmia,  ratkaista  monimutkaisia 

ongelmia,  tarjota  erilaisia  näkökulmia  ongelmaan,  luoda  perustava  teoriaperustainen 

tutkimushypoteesi,  kehittää  yhteisymmärrys,  kliiniset  määritelmät  ja  suuntaviivat 

monimutkaisiin  sairauksiin  ja  tarjota  perustavia  palveluita  terveydenhuoltoon  ja 

terveyskasvatukseen. (Choi & Pak 2006, 357–358.) Monitahoiset kysymykset hyötyvät 

useita  aloja  yhdistävästä  työstä,  koska  eri  alojen  asiantuntemuksen  yhdistämisellä 

voidaan saavuttaa uusia näkökulmia käsiteltyyn asiaan. Luottamus toisten panokseen 

suo  kullekin  asiantuntijalle  mahdollisuuden  keskittyä  siihen,  minkä  juuri  hän  osaa 

parhaiten ja sitä kautta antaa panoksena ryhmän toimintaan. (Bronstein 2003, 300.) 

Monia  tieteenaloja  yhdistävän  lähestymistavan  käyttäminen  ei  kuitenkaan  aina  ole 

tarpeellista  tai  tarkoituksenmukaista.  Se ei  siis  ole  itsestäänselvyys,  joka  toteutetaan 

ilman perusteita. Siksi monia tieteenaloja yhdistävän työtavan käyttämistä harkittaessa 

onkin  syytä  pohtia  perusteluja  sille,  miksi  monien  tieteenalojen  yhteistoiminta  on 

tarpeen ja miksi yksittäisten tieteenalojen erillisenä tapahtuva suunnittelu ja hoito eivät 

ole riittäviä. (Ks. Choi & Pak 2007, 229.)  

Yleisesti  voidaan todeta,  että monia tieteenaloja  yhdistävä ajattelu,  jossa yhdistetään 

epistemologisesti keskenään erilaisia tieteenaloja (esim. biologia ja historia), saavuttaa 

todennäköisemmin uusia oivalluksia monimutkaisiin ongelmiin kuin tieteenalat,  joilla 

on  samanalaiset  epistemologiset  oletukset  (esim.  biologia  ja  kemia).  Eri  tieteenalat 

tarjoavat  erilaisia  menetelmiä  ja  näkökulmia.  Kun  käytetään  toisistaan  etäisiä 

tieteenaloja  ongelmanratkaisussa,  on  todennäköisempää  onnistua  yhdistämään 

monimutkaisten kysymysten informaatioelementtejä ja löytämään uusia ideoita ja tietoa.  

Monien alojen käyttö tarjoaa mahdollisuuden katsoa käsiteltävän ongelman sisään eri 

näkökulmista. Mitä  etäämmällä  tieteenalat  ovat  toisistaan,  sitä  erilaisempia  ovat 

näkökulmat,  mikä  johtaa  suurempaan  todennäköisyyteen  monimutkaisten  ongelmien 
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ratkaisussa. (Choi  &  Pak  2008,  43.)  On  tosin  huomattava,  että  (epistemologisesti) 

etäällä  toisistaan  olevilla  tieteenaloilla  voi  olla  niin  erilaiset  lähestymistavat,  että 

yhteistoiminta  käy  hyvin  vaikeaksi  tai  mahdottomaksi  (ks.  O'Cathain  ym.  2008). 

Tieteenaloja  yhdistävä  toiminta  vaatiikin  siinä  mukana  olijoilta  tahtoa  ja  taitoa 

syvälliseen perehtymiseen toisiin, itselle vieraisiin ja etäisiin tieteenaloihin sekä kykyyn 

nähdä eri tieteenalojen yhdistäminen uutena näkökulmana käsiteltyyn ongelmaan. Mitä 

kauempana  tieteenalat  ovat  epistemologisesti  toisistaan,  sitä  vaikeampaa  niiden 

edustajille on ymmärtää toisiaan, nähdä toistensa hyödyt ja yhdistää työskentelyään. 

O'Cathain  ym.  kirjoittavat  esimerkiksi  tapauksesta,  jossa  tutkimuksessa  oli  mukana 

varttunut  laadullisen  tutkimuksen  asiantuntija,  mutta  tutkimuksen laadullista  osaa  ei 

julkaistu, koska työryhmässä ilmeni kunnioituksen puute laadullista tutkimusta kohtaan. 

(O'Cathain  ym.  2008,  1581.) Austin  ym.  toteavatkin,  että  poikkitieteinen  työ  vaatii 

tieteenalakohtaisen  nurkkakuntaisuuden  ohittamista  ja  tulemista  avoimeksi  toisten 

näkökulmille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita oman tiedon kieltämistä, vaan rajoittavista 

näkökulmista vapautumista. (Austin ym. 2008, 562.)

Tieteidenvälisen  tai  poikkitieteisen  työskentelyn  tapauksessa  mielenkiintoista  oman 

asiantuntemuksen  syvän  ymmärryksen  samoin  kuin  toisten  asiantuntemuksien 

ymmärryksen kannalta roolijaon näkökulmasta on se, että tarkoituksena on yhdistää eri 

aloja luovasti ja sekoittaa rooleja. Tällöin eri asiantuntijuudet sekoittuvat siten, että yksi 

asiantuntija  pystyy  omaksumaan  riittävällä  tasolla  myös  toisen  asiantuntijuuden 

laajentaen  omaa  rooliaan  ja  kompetenssiaan  ryhmässä.  Myös  toisen  rooliin  osittain 

asettuminen  tulee  mahdolliseksi.  Vertauksena  tähän  voisi  käyttää  esimerkiksi 

muusikkoa,  jonka  on  tunnettava  rytmi  perusteellisesti  voidakseen  muuntaa  sitä  tai 

rikkoa sen. Tavallaan siis poikkitieteisessä lähestymistavassa siirrytään alakohtaisesta 

asiantuntemuksesta  “yleisasiantuntijuuteen”,  joka  tarkoittaa  uudenlaista 

asiantuntemusta, joka ei ole yhteismitallinen perinteisen oman alan asiantuntemuksen 

kanssa. Samaan aikaan tulisi kuitenkin olla vahvasti oman asiantuntemusalan edustajan 

roolissa tarjoamassa toisille oman alan tietotaitoa.

Bronsteinin  mukaan  tieteidenväliselle  yhteistyölle  merkittäviä  aihealueita  ovat 
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ammatillinen  rooli,  rakenteelliset  erityispiirteet,  henkilökohtaiset  ominaisuudet  ja 

yhteistoiminnan  historia.  Kunkin  aihealueen  olemassaolo  tukee  tieteidenvälisiä 

pyrkimyksiä, kun taas niiden poissaolo luo esteitä tieteidenvälisyydelle. Ammatillinen 

rooli  sisältää  ammattialan  arvot  ja  etiikan,  uskollisuuden  alan  toimintamalleille  ja 

kollegoiden  kunnioituksen.  Rakenteellisiin  erityispiirteisiin  kuuluu  hallittava 

työkuorma,  tieteidenvälisyyttä  tukeva  toimintakulttuuri,  hallinnollinen  tuki, 

ammatillinen itsenäisyys ja tieteidenvälisyydelle tarvittava aika ja tila. (Bronstein 2003, 

302.)  Tieteidenväliselle  yhteistoiminnalle  oleellisiin  henkilökohtaisiin  ominaisuuksiin 

kuuluu se, miten yhteistoimijat näkevät toisensa ihmisinä ammattirooliin ulkopuolella. 

Lisäksi  tärkeitä  ovat  luottamus,  kunnioitus,  ymmärrys  ja  toimijoiden  välinen 

epämuodollinen  kommunikointi.  Yhteistoiminnan  historia  puolestaan  sisältää 

kollegoiden  väliset  aiemmat  kokemukset  tieteidenvälisestä  toiminnasta.  (Bronstein 

2003,  304.)  Austin  ym.  esittävät  Nissanin  (1995)  neljä  kriteeriä  tieteidenvälisen 

rikkauden aste-erojen mittaamiselle: mukana olevien tieteenalojen määrä, tieteenalojen 

välinen  etäisyys,  tieteenalakohtaisten  elementtien  yhdistämisessä  käytetty  uutuus  ja 

luovuus sekä integraation aste. (Austin ym. 2008, 561.)  

Termejä monitieteinen, tieteidenvälinen ja poikkitieteinen on käytetty kuvaamaan tiedon 

yhtenäisyyden  tasoja  ja  käytännön malleja.  Termiä  cross-disciplinary  kattokäsitteenä 

käyttämällä  Scott  ja  Hofmeyer  ovat  luoneet  viitekehyksen,  joka  laajentaa  heidän 

mukaansa  Jantschin  (1980)  laatimaa  erottelua  monitieteisyyden,  tieteidenvälisen  ja 

poikkitieteisen välillä yhdistävän (connecting), rinnasteisen (coordinating) ja ylittävän 

(transcending) käsitteiden avulla. (Scott & Hofmeyer 2007, 494).

Scottin  ja  Hofmeyerin  (2007,  495)  erottelussa  monitieteisyys  (mt)–tieteidenvälisyys 

(tv)–poikkitietyys (pt)-jaottelua luonnehtivat muun muassa: tieteenalojen rajat pysyvät 

muuttumattomina (mt) – tieteenalojen rajat tulevat läpäiseviksi (tv) – tieteenalojen rajat 

muuttuvat (pt); eri tieteenalat työskentelevät rinnakkain saman ongelman kimpussa (mt) 

– eri tieteenalat koordinoivat toimintaansa yhteisen aiheen mukaisesti (tv) – tieteenalat 

tulevat  vastavuoroisesti  sisäistetyksi  toisiinsa  (pt);  vähän  vuorovaikutusta  (mt)  – 

tapaaminen koordinoidun  strategian  suunnitteluksi  (tv)  –  yhdessä  työskentelyä  koko 

suunnittelun  ja  toteutuksen  ajan;  kysymykset  eivät  vaadi  ulottamista  toisiin 
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tieteenaloihin  (mt)  –  kysymykset  yhdistävät  tieteenaloja  (tv)  –  kysymykset  ovat 

risteäviä  tieteenalojen  suhteen;  ei  pyrkimystä synteesiin  (mt)  –  säilyttää  alakohtaiset 

näkökulmat omassa osassaan kysymystä (tv) – saavuttaa uuden tason synteesissä (pt); 

tutkimustulokset jaettuja tieteenalarajojen puitteissa (mt) – raportissa eri tieteenaloilla 

omat  osiot,  mutta  yhdistetty  johdanto  ja  päätelmät  (tv)  –  kautta  koko  raportin  eri 

tieteenalojen  synteesi  (pt);  eri  alojen  edustajien  ei  tarvitse  välttämättä  työskennellä 

aktiivisesti  yhdessä  (yhteistä  tietoa  tuottaen)  (mt)  –  eri  alojen  edustajat  voivat 

koordinoida  pyrkimyksiään  rakentamalla  työtään  toistensa  työlle  (tv)  –  luodaan 

käyntäntöjä ja ohjelmia, jotka syntetisoivat ja laajentavat tieteenalakohtaisia näkökulmia 

(pt).

Choin  ja  Pakin  (2006,  356)  erottelussa  puolestaan  tasoja  luonnehtivat:  työskentely 

useiden tieteenalojen kanssa (mt) – työskentely useiden tieteenalojen välisesti  (tv) – 

työskentely useiden tieteenalojen läpi menevästi (pt); mukana yli kaksi tieteenalaa (mt) 

– mukana kaksi vastavuoroisesti  toimivaa tieteenalaa (tv) – mukana eri tieteenalojen 

asiantuntijoita, sidosryhmien edustajia ja tieteen ulkopuolisia edustajia (pt); eri alojen 

jäsenet työskentelevät itsenäisesti  projektin eri  näkökulmien parissa ja rinnakkain tai 

vuorotellen (mt) – eri alojen edustajat työskentelevät yhdessä ja yhteisesti (tv) – jäsenet 

työskentelevät  yhdessä  käyttäen  yhteistä  käsitteellistä  viitekehystä  (pt);  eri  alojen 

yksilölliset tavoitteet (mt) – jaetut tavoitteet (tv) – jaetut tavoitteet ja jaetut taidot (pt); 

osallistujilla on erilliset, mutta toisiinsa liittyvät roolit (mt) – osallistujilla yhteiset roolit 

(tv)  –  osallistujilla  on  roolista  luopumista  ja  roolin  laajentamista  (pt);  osallistujat 

pysyvät  omien  tieteenalojensa  rooleissa  (mt)  –  osallistujat  luopuvat  joistain 

tieteenalakohtaisista näkökulmista, mutta ylläpitävät tieteenalakohtaista perustaa (tv) – 

osallistujat  kehittävät  jaetun  käsitteellisen  viitekehyksen  yhdistämällä 

tieteenalakohtaisia  perustoja  (pt);  ei  haasteta  tieteenalakohtaisia  rajoja  (mt)  – 

hämmärretään  tieteenalakohtaisia  rajoja  (tv)  –  ylitetään  tieteenalojen  rajat  (pt); 

tieteenalojen summaus ja rinnastus (mt) – tieteenalojen integraatio ja synteesi  (tv) – 

tieteenalojen,  näkemysten  ja  lähestymistapojen  integraatio,  sekoitus,  mukautuminen, 

yhtenäistäminen  ja  tasapaino  (pt);  lisäävä,  yhdistävä,  yhteistoiminnallinen  (mt)  – 

vuorovaikutteinen,  yhdistävä,  yhteistoiminnallinen  (tv)  –  kokonaisvaltainen, 

transsendentaalinen,  yhdistävä,  yhteistoiminnallinen  (pt);  graafisesti  analoginen 
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kahdelle  erilliselle  ympyrälle  (mt)  –  graafisesti  analoginen  kahdelle  osittain 

päällekkäiselle  ympyrälle  (tv)  –  graafisesti  analoginen  kolmannelle  kaksi  osittain 

päällekkäistä ympyrää kokonaan kattavalle ympyrälle (pt); ulkoinen koherenssi (mt) – 

sisäinen  koherenssi  (tv);  osallistujat  oppivat  toisistaan  (mt)  –  osallistujat  oppivat 

toisistaan  ja  toisiltaan  (tv);  erilliset  metodologiat  (mt)  –  yhteiset  metodologiat  (tv); 

instrumentaalisuus,  täydentävän  tiedon  ja  näkökulmien  käyttäminen  kysymysten 

osoittamisessa (mt) – epistemologinen, uuden tiedon ja näkökulmien, jopa tieteenalojen, 

luominen  (tv);  tulos  on  yksilöllisten  osien  summa  (mt)  –  tulos  on  enemmän  kuin 

yksilöllisten  osien  summa  (tv).  Tähän  viimeiseen  voisi  ehdottaa  poikkitieteiselle 

näkökulmalle: tulos on erilainen kuin yksilöllisten osien summa. 

Austin  ym.  kuvaavat  Nissanin  (1995)  esittämän  työmääritelmän  eriasteisille 

tieteenalojen  yhteistoiminnoille  hedelmien  sekoittamisen  metaforana. Kun  hedelmiä 

tarjoillaan  yksittäin,  kyse  on  tieteenalakohtaisuudesta.  Hedelmäsalaatti  on 

monitieteisyyttä ja pirtelö/smoothie tieteidenvälisyyttä. Metaforan jatkeeksi Austin ym. 

esittävät  poikkitieteiselle  ajatusta  pirtelön  käyttämisestä  raaka-aineena  uudelle 

jälkiruualle.  Toisaalta  he  esittävät  myös  ajatuksen  siitä,  että  monitieteisyyden  ei 

välttämättä  tarvitse  olla  samalla  jatkumolla  tieteidenvälisyyden  ja  poikkitieteisyyden 

kanssa,  vaan  kaksi  viimeksi  mainittua  asettuvat  molemmat  monitieteisyyden 

sateenvarjokäsitteen  alle.  (Austin  ym.  2008,  557;  ks.  myös Anderson ym.  2008,  8.) 

Lisäksi monitieteisyyden voidaan nähdä tutkivan tieteenalojen välistä suhdetta ja alojen 

suhdetta laajempaan intellektuaaliseen ympäristöön, kun taas tieteidenvälisyys keskittyy 

tieteenalojen yhdistämisen synteesiin tarkoituksena tarkastella tiettyä ongelmaa (Kline 

1995, 2). 

William Housleyn (2003) mukaan monitieteisyys on epistemologinen yritys sikäli, kun 

se  pyrkii  tarjoamaan  kokonaisvaltaisemman  todellisuuden  ja  totuuden  selityksen 

hyödyntämällä useita eri tietoperustoja keinona toteuttaa tavoitteensa. Oletuksena on, 

että  joukko  lähestymistapoja  tarjoaa  täydemmän,  kokonaisvaltaisemman  ja  siten 

“paremman”  yhteyden  todellisuuteen.  Monitieteisyyden  ja  käytännön  tapaamisten 

viitekehyksessä  epistemologiaan  kuuluu  myös  ryhmän  jäsenten  huomioiminen. 

Väitteiden esittämisen,  selontekojen parantamisen ja toisten selontekojen ohittamisen 
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prosessi  sisältää  usein  etnoepistemologisten  strategioiden  käytön  julkilausumien 

validoinnissa.  Nämä  jäsenten  selontekoihin  “totuuden”  ja  “todellisuuden”  yhdistävät 

keskustelulliset  menetelmät  eivät  noudata  luonnontieteellistä  metodia  (joka  sisältää 

hypoteesin,  havainnoinnin  ja  päätelmät)  tai  logiikan  periaatteita.  Pikemminkin  ne 

vetoavat perustelujen käytäntöihin, jotka perustuvat siihen “mitä me kaikki tiedämme” 

eli maalaisjärjen mukaiseen tietoon. Tapa,  jolla tapahtumat kerrotaan,  on ristiriidassa 

päätöksenteon  teoreettisten  selontekojen  kanssa.  Näiden  käytäntöjen  esimerkki 

muistuttaa  järkeistämisen,  yksimielisyyden  ja  ymmärryksen  käytännön  luonteesta 

työryhmissä.

Moniammatillisuutta  työryhmän  jäsenten  käsitteellistämänä  ei  voida  siten  suoraan 

yhtenäistää  teoreettisten  näkemysten  kanssa.  Se,  miten  toimivat  ihmiset  näkevät  ja 

kokevat  moniammatillisuuden  konkretisoituvan  organisaationsa  ja  omassa 

toiminnassaan,  on  esitettävä  pitkälti  aineiston  ehdoilla  sen  sijaan,  että  se  liitetään 

suoraan  teorioihin  ja  keskeisten  käsitteiden  määrittelyihin  kirjallisuudessa.  Tärkeää 

onkin määritellä käsitteet  aineiston ehdoilla ja mukaisesti  eli kussakin tutkimuksessa 

tuon  tutkimuksen  tarkoitukseen  sopivalla  tavalla.  Tässä  tutkielmassa 

moniammatillisuuden käsitteen nähdään myös määrittyvän haastateltavien  käytännön 

työn  ehdoilla.  Moniammatillisuuden  ja  yhteistoiminnan  käsitteet  muotoutuvat  myös 

haastateltaville  heidän  käytäntönsä  ehdoilla,  ja  he  esittävät  noita  muotoutuneita 

käsityksiään selittäessään toimintaansa. 

3.3. Työryhmätyöskentely useita aloja yhdistävän toiminnan kontekstissa

Housleyn  mukaan  monitieteisyys  työryhmissä  tarkoittaa  tiedon  integroimista 

kokonaisvaltaiseksi  tiedoksi,  roolirajojen  ylitystä  ja  työryhmien  kokoonpanon 

vaihtelevuutta  potilaskohtaisesti.  Housley liittää monitieteisyyden ja  ryhmämuotoisen 

toiminnan yhdistämisen keskeisiksi tekijöiksi tiedon (knowledge), kommunikaation sekä 

vuorovaikutukselliset  rakenteet ja  roolin.  Kun  työskennellään  asiakkaan  edun 

mukaisesti,  suuntautuminen  kokonaisvaltaiseen  totuuteen  voidaan  nähdä  olevan 

sidoksissa  käsitykseen  tarjota  kokonaisvaltaisia  ratkaisuja  asiakkaan  tarpeiden 

tyydyttämisessä ja niiden rakenteiden järjestämisessä. Tämä on mahdollista esimerkiksi 
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yhdistämällä työryhmän/tiimin käsite monitieteisyyden käsitteeseen.  (Housley 2003, 4–

5.) 

Samoin  kuin  eri  tieteenalojen  yhteistoiminnasta  puhuttaessa,  myös  erityisesti 

työryhmätoiminnasta terveydenhuollossa puhuttaessa voi aste-erojen mukaisen jaottelun 

nähdä  vastaavana:  Monitieteinen  työryhmä  koostuu  eri  alojen  ammattilaisista,  jotka 

hoitavat  potilasta  rinnakkain.  Tieteidenvälinen työryhmä puolestaan  toimii  enemmän 

yksikkönä tai joukkueena asettaen yhteisiä tavoitteita ja neuvotellen prioriteeteista ja 

työskentelee noiden yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (Bowen ym. 1999, 147.)

Käsitettä  team on kirjallisuudessa määritelty lukuisin eri tavoin. Øvretveit (1994, 93) 

määrittää  sen  pieneksi  ryhmäksi  “henkilöitä,  jotka  ovat  yhteydessä  toisiinsa 

saavuttaakseen  yhteisen  päämäärän”.  Choi  ja  Pak  lainaavat  Lorimerin  ja  Manionin 

(1996)  käsitteen  'team'  määritelmäksi  pienen  määrän  ihmisiä,  jotka  työskentelevät 

yhteisen tarkoituksen päämäärän eteen ja joilla on täydentäviä ja päällekkäisiä taitoja 

suhteessa  toisiinsa  ja  yhteinen  lähestymistapa  työhönsä  (Choi  &  Pak  2006,  357). 

Määritelmä edustaa klassista  määritelmää käsitteelle  team tai  tiimi  tai  työryhmä.  Se 

kuitenkin  asettuu  hieman  ristiriitaan  monitieteisyyden  (ymmärrettynä 

rinnakkaintyöskentelynä ilman jäsenten yhteisyyttä ja joukkueena toimimista) kanssa, 

jossa  siis  asiantuntijat  –  vaikka  kokoontuvatkin  yhteiseen  keskusteluun  –  eivät  jaa 

yhteisiä tavoitteita, lähtökohtia ja näkökulmaa. Tästä näkökulmasta  monitieteisen (tai 

-ammatillisen) tiimin käsite onkin mielenkiintoisesti ristiriitainen (oksymoroninen), 

koska monitieteinen  (ymmärrettynä  eri  aloja  yhdistävien  näkökulmien  lievimpänä 

muotona eli rinnakkaintyöskentelynä) ja team/tiimi esittävät kutakuinkin päinvastaisia 

työmuotoja. 

Myös  Isoherrasen  tiimin  ja  työryhmän käsitteiden erottelussa  tiimi  vaikuttaa  olevan 

monitieteisyyden  (rinnakkaintyöskentelyn)  kanssa  yhteensopimaton.  Tiimin  ja 

työryhmän eroina hän näkee: jaettu johtajuus – vahva johtaja; yksilöllinen ja yhteinen 

vastuunkanto – yksilöllinen vastuunkanto; tiimitavoite – organisaation tavoite ryhmän 

tavoitteena; kollektiiviset työsuoritukset – yksilölliset työsuoritukset; avoin keskustelu 
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ja  aktiivinen  ongelmanratkaisu  –  tehokkaat  kokoukset;  suorituskyvyn  yhteisenä 

työsuorituksena  suora  mittaus  –  toiminnan  vaikutuksen  arvio  muuhun  toimintaa 

epäsuorasti  mitattuna  sekä  keskustelu;  päätöksenteko  yhteistyössä  –  keskustelu, 

päätöksenteko ja delegointi. (Isoherranen 2005, 70.)

Näin voi kuvata kahden eri  perustalta toimivan ryhmän eroa,  mutta  kuten edellä on 

todettu,  tässä  tutkielmassa  ei  tehdä  tämänkaltaista  erottelua  tiimin  ja  työryhmän 

käsitteiden  välillä.  Työryhmän  ja  tiimin  käsitteitä  siis  käytetään  tutkielmassa 

synonyymeina. Työryhmä -termi soveltuu hyvin käytettäväksi, kun sen vain määrittelee 

halutulla  tavalla.  Joukkuemainen  merkitys  voidaan  antaa  myös  työryhmälle,  jonka 

keinoin  voidaan  kuvata  eriasteisia  yhteistoiminnan  ulottuvuuksia  määrittelemällä 

erilaisia  työryhmiä.  Tällainen eriasteisuus  on  joka  tapauksessa  käytössä  myös  niissä 

tarkasteluissa,  jotka  käyttävät  tiimin  käsitettä  työryhmän käsitteen rinnalla  erillisellä 

määritelmällä.  Esimerkiksi  Isoherranen  (2005,  73)  jaottelee  moniammatilliset  tiimit 

virallisiin  tiimeihin,  yhteistyöverkostoihin  ja  asiakastiimeihin.  Nämä  erilaiset  tiimit 

eroavat  integraation  (yhteistyön  tiiviys),  jäsenyyden  (kuka  on  jäsen  ja  mitä  se 

tarkoittaa),  prosessien  (asiakaspolkujen  järjestäminen  ja  päätökset  polun  varrella), 

kollektiivisen vastuun määrän ja johtajuuden suhteen.

Isoherranen  kokoaa  tiimiä  määrittäviksi  tekijöiksi:  1)  itseohjautuvuuden, 

kehityssuuntautuneisuuden  ja  jäsentensä  osaamista  optimaalisesti  hyödyntävyyden 

varustettuna  yhteisesti  sovituilla  toimintatavoilla,  2)  vuorovaikutuksellisen 

riippuvuussuhteen  tuloksena  syntyvät  yhteisen  mielikuvan  tiimistä,  3)  toimivan 

vuorovaikutuksen organisaation ja toimintaryhmän kanssa sekä 4) työn organisoinnin ja 

kehittämisen  välineenä  olemisen (Isoherranen 2005,  68).  Williams ja  Laungani  ovat 

puolestaan  koonneet  työryhmän  (team)  ominaisuuksiksi:  jäsenet  jakavat  yhteisen 

tarkoituksen ja tavoitteet, omaavat selkeän ymmärryksen toistensa rooleista ja kyvyistä, 

vuorovaikuttavat  säännöllisesti  toistensa  kanssa,  omaavat  jaetun  tietoperustan  ja 

yhteisvastuun  ryhmänä  sekä  ovat  tehtäväsuuntautuneita  ja  omaavat  erilaiset  mutta 

toisaan täydentävät taidot (ks. Williams & Laungani 1999, 20.)  

Marja  Silén-Lipponen  (2005,  26)  määrittelee  työryhmätyön/tiimityön  työksi,  jonka 
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tekijät  ovat  sitoutuneet  relevanttiin  jaettuun  tarkoitukseen  ja  joilla  on  yhteiset 

suoritustavoitteet  ja jaettu lähestymistapa työhönsä.  Yhteistyön  (collaboration)  käsite 

ilmeni  Silén-Lipposen  leikkaussalin  hoitotyötä  (OR  nursing) käsittelevässä 

tutkimuksessa suppeampana kuin työryhmätyön/tiimityön käsite (Silén-Lipponen 2005, 

41).

Työryhmän tai tiimin jäsenten ominaisuuksiin puolestaan kuuluu muun muassa jäsenten 

yhteisen  tarkoituksen  ja  tavoitteen  jakaminen,  selvä  ymmärrys  toisten  rooleista  ja 

kyvyistä,  säännöllinen  vuorovaikutus,  jaettu  tietoperusta  ja  kollektiivinen  vastuu, 

tehtäväsuuntautuneisuus ja erilaiset, mutta toisiaan täydentävät taidot. Tiimin osalta on 

tiedostettava,  että  tiimissä  voi  ja  pitää  esiintyä  eroavuuksia.  (Williams  & Laungani 

1999, 21; ks. myös Mason ym. 2002, 563.) 

Tieteidenväliset työryhmät ovat yhä tärkeämpiä terveydenhuollossa. Erityisen tärkeitä 

ne  ovat  kuntoutuksessa,  jossa  lääketieteen  ja  muiden  terveydenhuollon  alojen 

ammattilaiset  toimivat  yhteistyössä  tavoitteena  parantaa  potilaan  toimintaa  ja 

itsenäisyyttä. The National Health Service of United Kingdom on osoittanut, että paras 

ja  kustannustehokkain  tulos  potilaalle  ja  asiakkaalle  saavutetaan,  kun  ammattilaiset 

työskentelevät  ja  oppivat  yhdessä  sekä  luovat  innovaatioita  käytännön  ja  palvelun 

parantamiseksi.  (Wertheimer  ym.  2008,  273.)  Tieteidenvälinen  työryhmä  toimii 

yksikkönä, joka asettaa jaetut päämäärät ja neuvottelee prioriteeteista sekä toimii noihin 

jaettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi (Bowen ym. 1999, 147).

Choi ja Pak (2006, 358–359) listaavat työryhmätyön eduiksi: a) kasvanut ihmisten ja 

organisaatioiden oppiminen ja kehittyminen, b) parempi resurssien hyödyntäminen ja 

tulevaisuuden  suunnittelu,  c)  tarpeettomien  kustannusten  minimointi,  ja  d)  työssä 

selviämisen ja työn laadun paraneminen. Myös keskustelut, verkostoituminen, uusien 

oivallusten ja  taitojen  saavuttaminen,  julkaisut,  meriitit  ja  positiiviset  uravaikutukset 

ovat työryhmätyön etuja. Mitä enemmän yhteistyötä tehdään, sitä parempi on potilaiden 

postoperatiivinen  toiminnallisuus  ja  sitä  lyhyempi  sairaalajakso.  Työryhmätyössä 

tehottomuutta  voivat  aiheuttaa  heikkoudet  perusteellisuudessa  paljon  terminologisia 

epäjohdonmukaisuuksia  sisältävissä  tutkimuksissa  ja  vähäinen  empiirinen  näyttö 
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tieteidenvälisten työryhmien tehokkuudesta/vaikuttavuudesta.

Yhteistoiminta  on  avaintekijä  tehokkaan,  yhtenäisen  hoidon  ja  kuntoutuksen 

tutkimusohjelmissa. Kuntoutuskäytäntöjä luonnehtii monimerkityksisyys. Kuntoutuksen 

tulee erään näkemyksen mukaan olla  yhteistoiminnallinen ponnistus  kuntouttajien  ja 

asiakkaan välillä. Vaihtoehtoisen näkemyksen mukaan kuntoutuksen harjoittajien tulee 

käyttää asiantuntemustaan ja  ohjata  hoitoprosessi  biomedikaalisen mallin mukaisesti. 

(Abreu ym. 2002, 691.)

Eri  ammattialojen  rinnakkaintyöskentely  on  oman  ammattikuvan  mukaista 

työskentelyä, johon kuuluu tietojen vaihtoa muiden yksiköiden ja ammattilaisten kanssa 

ja eri ammattiryhmien välistä yhteistyötä mm. potilaan tilanteesta yhdessä keskustellen 

(ks.  Collin,  Valleala  ym.  2012,  24).  Keskeisiksi  haasteiksi  rinnakkaintyöskentelyssä 

muodostuvat  tiedonkulun  ongelmat,  toimintaperiaatteiden  epäyhtenäisyys  ja 

tietojärjestelmien  ongelmat.  Epätarkka  tieto  tai  tiedon  puuttuminen  voi  aiheuttaa 

päällekkäistä  työtä.  Epätarkan  tiedon  syiksi  on  todettu  muun  muassa  kiire, 

henkilökunnan vaihtuvuus ja yksiköiden asenteet. (Collin, Valleala ym. 2012, 25.) 

Rinnakkaintyöskentelyä  astetta  pidemmälle  vietyä eri  alojen yhdistävän työskentelyn 

muotona  voidaan  sairaalan  päivystyspoliklinikkatoiminnassa  nähdä  hoidon  yhteinen 

suunnittelu,  jossa  lääkäri  ei  suoraan  anna  määräyksiä,  vaan  hoitotoimenpiteet 

neuvotellaan yhdessä eri ammattiryhmien kesken. Ammattiryhmien väliset rajat voivat 

hämärtyä, mutta ei kuitenkaan siinä määrin, että organisaatiohierarkia tulee loukatuksi. 

Vaikka  siis  asia  kyseenalaistetaan,  niin  lain määräämä auktoriteetti  kuitenkin  säilyy. 

(Collin, Valleala  ym. 2012, 26.)

Kaikkein  moniammatillisin  työskentelymuoto  Collinin,  Vallealan  ym.  (2012,  27) 

esityksessä päivystyspoliklinikkatoiminnassa on vaativien potilasryhmien hoito, johon 

kuuluvat  mielenterveys-,  huume-  ja  väkivaltapotilaat  sekä  kiireelliset  potilaat. 

Varsinaisen  terveydenhuollon  henkilöstön  lisäksi  näiden  potilaiden  hoidossa  ovat 

mukana myös  vartijat  ja  poliisi.  Työ sisältää  toisten  ammattiryhmien opastamista  ja 

uusien  kliinisten  taitojen  oppimista.  Työntekijöiden  vaihtuvuus  edellyttää  jatkuvaa 
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perehdytystoimintaa, jotta työskentely pysyy tehokkaana. Opastaminen tilanteittain ja 

järjestelmällisesti  sekä  perehdyttäminen  ovat  vaativien  potilasryhmien  hoidossa 

ammattiryhmien rajat ylittävää toimintaa, mitä se ei rinnakkaintyöskentelyssä ja hoidon 

yhteisessä suunnittelussa ole. (Collin, Valleala ym. 2012, 27–28.)

Työryhmämuotoisen  työn  onnistumisen  tekijöihin  kuuluu  kattava  valikoima  jäseniä, 

hyvät  työryhmän  johtajat,  jäsenten  kypsyys  ja  joustavuus,  henkilökohtainen 

sitoutuminen, jäsenten sijaitseminen fyysisesti  lähellä toisiaan,  Internet  ja  sähköposti 

tukevina toimintoina, kannusteet, institutionaalinen tuki, yhteinen tavoite ja jaettu visio, 

roolien selkeys ja kierto, kommunikaatio sekä jäsenten väliset rakentavat kommentit. 

(Choi  &  Pak  2007,  224.)  O'Cathainin  esityksessä  menestyksekkään  työryhmän 

ominaisuuksiin  kuuluvat  johtajuus,  kommunikointikyvyt,  jaetut  mentaaliset  mallit  ja 

keskinäinen luottamus (O'Cathain ym. 2008, 1575).  

Työryhmämuotoisen  työskentelyn  parantavia  vaikutuksia  toiminnan  tuloksiin  ei 

kuitenkaan  täysin  tunneta.  Monenlaisia  työryhmätyön  ominaisuuksia  on  pidetty 

oleellisina monia tieteenaloja yhdistävälle työlle terveydenhuollossa. Näihin kuuluvat 

muun  muassa  ryhmän  jäsenistön  monimuotoisuus,  jaetut  ansiot,  lääkäreiden  ja 

potilaiden  välisen  kommunikaation  paraneminen,  potilaan  roolin  selkeys, 

asiantuntijoiden panos, johdon yksimielisyys ja läheinen yhteistyö. On myös esitetty, 

että  ammatillisten,  kulttuuristen  ja  väestötieteellisten  ominaisuuksien  moninaisuus 

tarjoaa moninaisia näkökulmia päätöksentekoon ja voi parantaa ongelmanratkaisua ja 

luovuutta. (Choi & Pak 2007, 225.) 

On  kuitenkin  myös  todettu,  että  monitieteisissä  (kun  monitieteisyys  ymmärretään 

löyhänä  yhteistyön  muotona)  työryhmissä  palveluntarjoajat  ja  perheenjäsenet  ovat 

vähäisessä  vuorovaikutuksessa  työryhmän  jäsenten  kanssa.  Perhe  pysyy  sellaisissa 

työryhmissä passiivisena informaation vastaanottajana, ja tieto saavuttaa sen toisinaan 

hämmentävien ja jopa ristiriitaisten kirjoitettujen raporttien muodossa. Monitieteisiltä 

työryhmiltä puuttuu myös yhtenäisyyttä. (Kassini 2008, 310.)

Monitieteisten (ymmärrettynä laajemman yhteistyön muotona) työryhmien sosiaalinen 



43

järjestyminen  on  nähty  ratkaisevana  nimenomaan  asiakkaan  tarpeiden  kohtaamisen 

näkökulmasta.  Tässä  keskeistä  on  yhteistoiminta  ja  kommunikointi,  jotka  ovat 

ensisijaisen tärkeitä työryhmien päätöksenteossa.  Sosiaalisen työn diskurssi  kuitenkin 

huomioi ongelmat, joita aiheuttavat eri  ammattilaisten statusten väliset  erot. Ryhmän 

jäsenten  statusten  välisillä  selkeillä  eroilla  on  taipumus  vähentää  vuorovaikutusta  ja 

ryhmän  jäsenten  välistä  sosiaalista  tukemista.  Tämän  vuoksi  status  nähdään  yhtenä 

keskeisenä  aiheena,  joka  on  sovitettava  monitieteisen ryhmätoiminnan  järjestykseen. 

(Housley 2003, 8.) 

Työryhmät  eivät  ole  toimivia,  jos niissä on vähän eri  tieteenaloja ja  jäseniä,  heikko 

toiminnan  prosessi,  puute  kunnollisista  tieteidenvälisen  toiminnan  menestyksen 

mittareista,  puute monijohtajuuden suuntaviivoista,  kieliongelmia,  riittämätön aika ja 

rahoitus  projekteille,  institutionaalisia  rajoitteita,  tieteenalojen  välisiä  konflikteja, 

työryhmän sisäisiä  konflikteja,  puute eri  tieteenalojen  välisestä  kommunikoinnista  ja 

vinouma  tieteenalojen  välisessä  voimatasapainossa.  (Choi  &  Pak  2007,  227–229.) 

Työryhmä-/tiimityön osalta on tärkeää myös huomata, että pelkkä toimeen tuleminen tai 

kommunikointi  tiedon jakamisen merkityksessä ei  sinänsä muodosta  yhteistoimintaa. 

(Hinojosa ym. 2001, 210, viitattu lähteessä Austin ym. 2008, 557). 

Tieteidenvälisessä  työssä  on  huomioitava  myös  vallankäyttö:  miten  vältetään  yhden 

tieteenalan  hallinta  keskusteluissa.  Joskus  esimerkiksi  dialogi  tukahdutetaan,  kun 

jäsenen koetaan ilmaisevan tunteitaan näkyvästi. Austin ym. kuvaavat tilannetta, jossa 

ryhmän jäsenet kuvasivat kokevansa helpotusta lääkärin ohjatessa keskustelun yhden 

jäsenen  tunteiden  ilmaisusta  takaisin  intellektuaaliselle  tasolle.  Jäsenet  pelkäsivät 

tunteelliseksi  tulemista  ja  uskottavuuden  menettämistä  kollegoiden  silmissä. 

”Järjenkäytössä” pidättäytyminen on vallitseva odotus. Austin ym. tuovat myös esille 

Sawan  (2005)  löydöksen,  jonka  mukaan konflikteja  ilmenee  todennäköisemmin,  jos 

ryhmässä  ei  ole  aikaa  luottamuksen ja  dialogikulttuurin  kehittymiselle.  (Austin  ym. 

2008, 561–562.)

Myös ammatillisten ja kollektiivisten arvojen välillä voi olla ristiriita, mikä vaikeuttaa 

työryhmätyöskentelyä.  Mason  ym.  esittävät  psykiatrisen  hoidon  monitieteisen 
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työryhmän  eettisen  vertauksen/viittauksen  (reference)  kolme  tasoa,  jotka  ilmentävät 

myös oman alan ja toisten alojen yhteen tuomisen haasteellisuutta. Kolme tasoa ovat: 1) 

sisäinen vertaus jäsenten omia ideologisia uskomuksia kohtaan, 2) vertaus paikallista, 

yksikkö-  tai  yhdistyskohtaista  säännöstöä  kohtaan  ja  3)  vertaus  laajempaan 

ammatilliseen  tai  kansalliseen  viitekehykseen.  Tässä  vertausrakenteessa  oli  edelleen 

kolme  ulottuvuutta,  jotka  muodostuivat  kolmesta  polarisoidusta  jatkumosta,  joita 

jäsenet pohtivat. Ulottuvuudet olivat: 1) yksilöllinen vs. ryhmävastuu, 2) paikalliset vs. 

kansalliset  käytännöt  ja  3)  epämuodolliset  vs.  muodolliset  viitekohdat.  (Mason  ym. 

2002, 571.)

Arvojen  ristiriitaisuuden  lisäksi  tieteidenvälisen  tai  poikkitieteisen  yhteistoiminnan 

merkittävä  este  on  sanojen  löytäminen  niiden  ideoiden  ilmaisuun,  jotka  ylittävät 

tieteenalakohtaisen tiedon. Tieteenalat kuvaavat monesti saman sanan eri merkityksiä, ja  

lainatut käsitteet tulevat usein väärinkäytetyiksi. Dialogin käyminen voi olla vaikeaa, 

jos  osallistujilla  ei  ole  yhteistä  kieltä.  Valitettavasti  ristiriitaisena  yhteisen  kielen 

saavuttamiselle on tieteenalan koulutus, joka eristää opiskelijoita toisista tieteenaloista. 

Eristäytyminen pitää yllä tieteenalakohtaisia kieliä ja käsitteitä ja rajoittaa motivaatiota 

tutkia  muiden  alojen  kirjallisuutta.  Kuitenkin  yhteisen  kielen  löytäminen,  aitoon 

dialogiin  sitoutuminen  ja  tieteenalakohtaisten  ”linssien”  tiedostaminen  ovat  piirteitä, 

joiden  avulla  tieteidenvälisyys  liikkuu  kohti  poikkitieteisyyttä.  Poikkitieteisyyteen 

siirtyminen  ja  sitä  edistävät  piirteet  ovat  keskeisiä  nykyisessä  tiedonhallinnassa,  eri 

tieteiden keskinäisen keskustelun ja yhteistyön lisäämisessä sekä teorian ja käytännön 

välisen  juovan  ylittämisessä.  Samoin  monimutkaiset  sosiaaliset  ongelmat  kaipaavat 

usein poikkitieteistä lähestymistapaa. (Austin ym. 2008, 562.) 

Kontosin ym. tutkimuksessa huomattiin, että ammattilaiset  puolustivat ammattikieltä, 

koska  se  lisää  uskottavuutta  ja  on  käytännöllinen  käytäväkeskusteluissa. 

Käytäväkeskustelut  ovat  lyhyitä  tiedon  välittämisen  ja  vaihdon  tilanteita  potilaan 

asioista, kun henkilöt kohtaavat käytävällä rutiinihoidon lomassa. Käytäväkeskusteluja 

pidetään  keskeisenä  osana  sairaalaelämää,  ja  ne  usein  edistävät  ammattienvälistä 

yhteistoimintaa  potilaan  hoidossa  sekä  ammattilaisten  epämuodollista  sosiaalista 

kanssakäymistä. (Kontos ym. 2012, 1626.) 
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Ajanpuute  on  raportoitu  keskeiseksi  monitieteiseen  työryhmätoimintaan  liittymisen 

esteeksi (Atwal & Caldwell  2002, 362). Ammattienvälisen työryhmätyön esteeksi on 

todettu  myös  ammattilaisten  epäonnistuminen  tavoitteenasettelun  tarkastelussa 

prioriteettina. Tämä johtaa usein siihen, että työryhmällä ei ole selkeää tarkoitusta ja 

jäsenillä on erilaisia odotuksia toiminnasta. Monia tieteenaloja yhdistävä raportointi ei 

yksin riitä tekemään asiantuntijoista riittävän taitavia joukkuepelaajia. Samoin kliinisen 

työn  tarkastaminen  ei  mittaa  ammattilaisten  kompetenssia.  Jo  koulutusvaiheen 

perustana  tulee  olla  ammattienvälisten  työskentelytaitojen  harjoittelua.  (Atwal  & 

Caldwell 2002, 366.)

Atwalin  ja  Caldwellin  tutkimuksessa  sidosryhmien  osalta  selvisi,  että  aikarajoitteet 

myös  estävät  ammattilaisia  saamaan  valmiiksi  ja  lukemaan  monitieteisiä 

hoitosuosituksia ja hoitoketjukuvauksia. Lisäksi tavoitteiden asettaminen koettiin aikaa 

vieväksi.  Ammattienväliset  erot  potilaan  prosessin  hallinnoinnissa  aiheuttavat 

kotiutuksen  viivästymistä,  joka  johtuu  organisatorisista  seikoista.  Eri  ammattien 

välisenä  järjestetty  hoito  riippuukin  monesti  menestyksekkäästä  muutosjohtamisesta. 

Hoitoketjuihin perehtyminen auttaa rikkomaan ammattienvälisiä rajoja, jos työryhmässä 

todella sitoudutaan ammattienväliseen ryhmätyöhön. Ammattienvälinen yhteistoiminta 

vaatii sijoittamista ihmisiin ja kehitykseen. Mikäli ammattienvälistä työtä aiotaan tukea, 

on prosessiin sitouduttava. Ammattilaisten on saatava ilmaista mielipiteensä vapaasti, 

oltava halukkaita jakamaan tietoa, oltava halukkaita asettamaan tavoitteita sekä potilaan 

että muiden ryhmän jäsenten kanssa ja kyettävä ymmärtämään toisten ammattilaisten 

arvoperusta. (Atwal & Caldwell 2002, 366–367.)

Myös  Hall  ja  Weaver  listaavat  asioita,  jotka  voivat  aiheuttaa  konflikteja 

työryhmätoiminnassa.  Stressi  ja  voimakkaat  tunteet  voivat  aiheuttaa  jäsenten  välille 

jännitteitä.  Erot  arvoissa  voivat  aiheuttaa  konflikteja  samoin  kuin  jäsenten  väliset 

erimielisyydet  ryhmätoiminnan  tavoitteista.  Väärinkäsitellyt  konfliktit  voivat  tehdä 

ryhmästä tehottoman ja toimintahäiriöisen. (Hall & Weaver 2001, 872.)
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Edellä  esiintuoduilla  yhteisen  toiminnan  esteillä  ja  haasteilla  voi  olla  merkittäviä 

seurauksia, ellei niitä tietoisesti huomioida ja pyritä helpottamaan toiminnassa. Williams  

ja  Laungani  (1999,  22)  esimerkiksi  kirjoittavat  –  perustuen  Westin  (1994)  teoriaan 

neljästä  tekijästä  innovatiivisessa  ja  tehokkaassa  työryhmässä  –  osallistumisen 

turvallisuudesta,  jolla  he  viittaavat  jäsenten  sitoutumiseen  työryhmänsä  toimintaan. 

Jäsenen  osallistumisen  alhaisella  tasolla  jäsenet  eivät  anna  täysin  tai  ollenkaan 

panostaan  työryhmän  toimintoihin.  Jotta  työryhmä  toimii  hyvin,  on  kaikkien  sen 

jäsenten  tunnettava  olonsa  riittävän  turvalliseksi  esittää  ajatuksiaan  ja  haastaa 

vallitsevaa työtapaa ilman pelkoa muiden jäsenten tai johdon syytöksistä. Turvan tunne 

vaikuttaa  muun  muassa  siihen,  miten  ehdotettuihin  uudistuksiin  suhtaudutaan. 

Käytännössä  monet  uudistusehdotukset  voidaan  estää  tarkoituksellisesti,  koska  ne 

koetaan  uhkina,  tai  tahattomasti  rajoittavien  hallinnollisten  tai  byrokraattisten 

käytäntöjen kautta.

Keskeisenä  yhteisen  toiminnan  onnistumisen  perustana  on  jäsenten  keskinäinen 

tietoisuus  toistensa  rooleista  ja  tehtävistä,  joka  on  edellytyksenä  ammatillisten 

konfliktien  selvittämiselle.  Ammatilliset  konfliktit  ovat  väistämättömiä  eri  alojen 

yhteisessä  toiminnassa.  Niistä  selviytyminen  kuuluu  työryhmän 

tehtäväsuuntautuneisuuteen, joka tarkoittaa, että jäsenet keskittyvät riittävästi toistensa 

rooleihin ja taitoihin sekä tehtävään, joka vaaditaan asiakaan tarpeiden kohtaamiseksi. 

(Mason ym. 2002, 563; Williams & Laungani 1999, 22.)  

Lukuisista  haasteista  huolimatta  työryhmätyö  nähdään  oleellisena  monesta  syystä. 

Keskeisiä syitä ovat tarve laajalle tiedolle ja taidoille, joita monimutkaisten vammojen 

ja  sairauksien  sekä  toiminnan-  ja  osallistumisrajoitteiden  diagnosointi  ja  arviointi 

vaativat. Myös lukuisista hoitovaihtoehdoista valitseminen, interventioiden koordinointi 

ja  sovittujen  tavoitteiden  saavuttaminen  sekä  potilaan  terveyden  ja  toiminnan 

suunnitelman  mukaisten  vasteiden  kriittinen  arviointi  vaativat  ammattilaisten 

yhteistoimintaa. (McElligot ym. 2011, 75.)

Haasteiden  helpottamiseksi  on  monia  keinoja,  joiden  käyttöä  on  syytä  harkita 

suunniteltaessa  eri  alojen  yhteistä  toimintaa.  Mason  ym.  toteavatkin,  että  joissakin 
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työryhmissä  toimivat  hyvin  rinnakkaiset  linjat,  joissa  yksittäiset  ammattialat  tekevät 

päätöksiä  lähetteestä  seurantaan  ja  käyttävät  työryhmän  jäseniä  ristiinseurannassa. 

Jotkut  työryhmät  puolestaan  tekevät  itse  monitieteisiä  päätöksiä.  (Mason ym.  2002, 

564.) Ongelmia voidaan helpottaa tai estää myös, kun toiminta suunnitellaan hyvin ja 

osallistujille annetaan tarvittava tieto ja koulutus alojen yhteisestä toiminnasta. Williams 

ja  Laungani  (1999,  27)  tuovatkin  esille  Øvretveitin  (1997)  näkemyksen,  että 

terveydenhuollon  työryhmät  ovat  aivan  liian  usein  järjestetty  liian  vähäisellä 

kokemuksella suunnittelusta ja liian vähäisellä vastuulla siitä, että työryhmän jäsenet 

sopivat yhteisistä tarpeiden kategorioista ja että ryhmillä on operationaalista käytäntöjä 

ohjaavia toimintoja. 

Yksi (hallinnollisen tason) keino edistää ammattien ja organisaatioiden välisiä suhteita 

on  hoitoketju  (integrated  care  pathway)  Integrated  care  pathway  -käsitteen 

synonyymina  englanninkielessä  käytetään  käsitteitä  critical  path,  care  map, 

collaborative  plan  of  care,  multidisciplinary  action  plan,  care  path ja  anticipated  

recovery path, jotka viittaavat yhteistoimintaan hoidon suunnittelussa. Hoidon porrastus 

tähtää  terveydenhuollon  hankinnan,  hoitojaksojen  pituuden  ja  hoito-ohjelman 

standartointiin. (Atwal & Caldwell 2002, 360–361.)

Wertheimerin  ym.  mukaan  akateeminen  ja  kliininen  valmistautuminen  sekä  kyky 

kommunikoida selkeästi  arviointifilosofiaan, testauskäytäntöihin ja hoitosuunnitelman 

näkökulmiin  liittyvistä  asioista  vaikuttaa  kykyyn  ymmärtää  toisten  teoreettista 

viitekehystä.  Yhteistoiminta  hyötyy  näiden  asioiden  eksplisiittisestä  käsittelystä. 

Tehokas  yhteistoiminta  muuntuu  paremmaksi  laaduksi  ja  kuntoutuspalvelujen 

saatavuudeksi potilaille, jotka ovat näiden palvelujen kuluttajia. (Wertheimer ym. 2008, 

282.)

Mielenkiintoinen asetelma syntyy siitä, että toisten työhön liittyvä luottamus tarkoittaa 

pitkälle  vietynä  yhä  itsenäisempää  työskentelyä.  Toisaalta  läheisessä  eri  tieteenaloja 

yhdistävässä  työssä,  poikkitieteisyyden  merkityksessä,  yhteistoimintaan  osallistuvien 

asiantuntijoiden työskentely on hyvin yhtenäistä ja epäitsenäistä. Luottamuksen etuna 

on ajankäytön tehokkuus (kukin tekee, mitä osaa parhaiten) (ks. Bronstein 2003, 300). 
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Pitkälle viety yhteistoiminta korostaa yhdessä tekemistä ja jopa roolien vaihtoa, mikä 

vähentää päällekkäistä työtä. Työn itsenäisyys ja yhtenäisyys on siis  osattava asettaa 

toimintaa edistävään suhteeseen keskenään.

Wertheimerin  ym.  (2008)  tutkimuksen  yhtenä  keskeisenä  tuloksena  oli,  että 

institutionaalisilla  käytännöillä  on  merkittävä  rooli  yhteistoiminnan  parantamisessa. 

Wertheimer ym. (2008, 282) päätyvät suosittelemaan kuntoutuskeskuksille työryhmien 

yhteistoiminnan  parantamiseksi:  1)  työryhmän  jäsenten  fyysisen  läheisyyden  ja 

saavutettavuuden  helpottamista;  2)  keskustelua  arvioiden  lähestymistavoista  testien 

johtamisen  validiuden  ja  arvioiden  tehostamisen  turvaamiseksi;  3)  muodollisten 

työryhmätapaamisten  luomista  arviointituloksista,  potilastavoitteista,  potilaiden 

edistymisestä  ja  kotiutussuunnitelmista  keskustelemista  varten.  Suositusten 

toteutumisen  mahdollisuuksiin  vaikuttaa  taloudellinen  tilanne  ja  ilmapiiri,  jossa 

keskitytään  suoraan  potilashoitoon  ja  tarpeeseen  luoda  laskutettavia  tunteja. 

Työryhmätapaamiset  voivat  lisätä  potilastuloksia,  mikä puolestaan  lisäisi  instituution 

mainetta.  

Williams  ja  Laungani  (1999,  27)  puolestaan  listaavat  monitieteisen  yhteistoiminnan 

suosituksiksi  terveydenhuollossa:  1)  kehittää  parempia  henkilöiden  välisiä  suhteita 

työryhmässä säännöllisten epämuodollisten ja muodollisten tapaamisten muodossa, 2) 

selkeyttää jäsenten rooleja ja vastuita, 3) löytää yhteinen maaperä ammattilaisille, jotka 

voivat kokea, ettei  heillä ole juurikaan yhteistä, 4) painottaa tieteidenvälistä ohjausta 

terveydenhuollon ja muiden ammattilaisten välillä, 5) kehittää työryhmätason tavoitteita 

ja seurata säännöllisesti työryhmän menestystä tavoitteiden saavuttamisen suhteen, 6) 

liikkua  yksilöllisistä  toiminnantavoista  kohti  työryhmätason  työtä  ja  oppimista 

(esimerkiksi  yhteisklinikat,  yhdistetty  harjoittelu  eri  tutkinnontasojen  kesken)  ja  7) 

profiloida paikallisen väestön terveystapeet ja järjestää palvelut niiden mukaisesti. 

Roolien  sekoittaminen  on  välttämätöntä  tieteidenvälisen  työryhmän  toiminnassa, 

vaikkakin  ryhmässä  esiintyy  roolien  uudelleenmäärittelyyn  liittyvää  vastustusta  ja 

hämmennystä.  Toisilta  oppimisesta  tiimimuotoisessa työskentelyssä terveydenhuollon 

kontekstissa on vähän kirjallisuutta. Hall ja Weaver toteavat monen kysymyksen olevan 
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vielä  avoimena,  vaikka  tieteidenvälisestä  koulutuksesta  ja  ryhmätyöstä  on  paljon 

kirjallisuutta. Näihin kysymyksiin kuuluu muun muassa: Mitkä potilaat todella hyötyvät 

tieteidenvälisen  työryhmän  tarjoamasta  hoidosta?  Tarjoavatko  tieteidenväliset 

työryhmät  todella  kokonaisvaltaisempaa  ja  tehokkaampaa  hoitoa?  Keiden 

terveydenhuollon  ammattilaisten  tulisi  oppia  tieteidenvälisessä  työryhmässä 

työskentelyn  taitoja?  Onko  olemassa  tiettyjä  kognitiivisia  taitoja,  jotka  estävät 

oppimisen  ja  toimimisen  tieteidenvälisellä  tavalla?  Tarvitseeko  jokainen 

terveydenhuollon  ammattilainen  kaikki  vai  osan  tiedoista  ja  taidoista?  Jos  jokainen 

tarvitsee  edes jotain  taitoja,  mitkä  taidoista  ovat  tärkeimpiä?  (Hall  & Weaver  2001, 

873.)

3.4. Moniammatillisuus työssä

Moniammatillisuus  (kuten  sen  lähikäsitteetkin)  on  varsin  monimutkainen  käsite. 

Isoherranen  toteaakin  moniammatillisuuden  olevan  dilemmaattista  siten,  että  on 

kirkastettava  omaa  erityisosaamista  samalla  kun  on  rakennettava  ryhmän  yhteistä 

osaamista.  Jotta  kykenee  moniammatilliseen  tiedon  yhdistämiseen,  on  ymmärrettävä 

syvällisesti  oma erityisala.  Roolirajojen  rikkomiseen liittyy  tiiminsisäistä  keskinäistä 

opetusta ja lisäkoulutusta. Moniammatillisuutta ei voi ottaa annettuna, vaan se tuotetaan 

aina moniammatillisen tiimin vuorovaikutuksessa.  Tämä dynaamisuus edellyttää, että 

jäsenillä pitää olla erilaisia taitoja, menetelmiä ja strategioita tuottaa asiantuntijuuttaan 

eri tilanteissa. Oman alan substanssiosaaminen ei riitä, vaan oma osaaminen on osattava 

antaa  yhteiseen  käyttöön  erilaisissa  tilanteissa.  Moniammatillisessa  työskentelyssä 

keskeinen tasa-arvoinen päätöksenteko edellyttää roolien, tietojen, taitojen ja vastuiden 

soveltamista.  Kun  moniammatilliseen  työskentelyyn  otetaan  poikkitieteisyyden 

näkökulma,  työtä  ohjaavat  seuraavat  periaatteet:  kyky  jakaa  tietoa  ymmärrettävästi, 

ammatillisten  rajojen  väljyys,  kyky  ottaa  yhteistä  vastuuta,  halukkuus  olla 

samanaikaisesti oppija ja erikoisasiantuntija ja valmius sopeuttaa rooleja tiimin sisällä 

asiakkaan tarpeista lähtien. (Isoherranen 2005, 16–19.)

Teoreettisten  määrittelyjen  moninaisuuden  lisäksi  ihmisten  käytännön  ymmärrys 
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moniammatillisesta otteesta työssä tai moniammatillisesta työskentelytavasta vaihtelee 

huomattavasti.  Monissa  työyhteisöissä  sanotaan  moniammatillista  (ymmärrettynä  eri 

alojen työtä yhteisesti yhteiseltä perustalta tehtynä) työtä tehtäneen jo kauan. Kuitenkin 

näissä tapauksissa kyse on monesti epävirallisesta, satunnaisesta ja henkilöistä lähtöisin 

olevasta  työstä  tai  asiantuntijoiden  sujuvasta  rinnakkaintyöskentelystä.  Yhteisen 

asiakkaan  hoitoa  asiantuntijoiden  rinnakkain  tapahtuvana  hoitona  kutsutaan  monesti 

moniammatilliseksi yhteistyöksi. Tällaisessa työssä asiantuntijan näkökulma on monesti 

omiin  ammatillisiin  tavoitteisiin  liittyvä,  ei  siis  asiakkaasta  lähtöisin  oleva 

ongelmanratkaisu ammatilliset rajat ylittävänä toimintana. Vaikka asiantuntijoilla olisi 

tiedossa  yleisen  tason  tavoitteet,  yksittäisen  tapauksen  kohdalla 

rinnakkaintyöskentelyssä  tavoitteet  voivat  poiketa  paljonkin  toisistaan.  (Isoherranen 

2005, 135–136.)

Eri ammattiryhmien rinnakkaintyöskentelyä kuvaavat myös Collin, Valleala ym. (2012, 

20),  joiden  mukaan  eri  ammattiryhmien  rinnakkaintyöskentelyssä eri  ammattilaiset 

koordinoivat  yhteistyötään  ja  jakavat  toisilleen  informaatiota,  mutta  kuitenkin 

työskentelevät  itsenäisesti  oman  ammattiryhmänsä  viitekehyksessä.  Työtä  luonnehtii 

perinteinen  ammatillinen  hierarkia  ja  kiinnittyminen  omaan  ammattiryhmään. 

Varsinainen moniammatillisuus  tai  ammattienvälisyys yhteistyössä on kiinteämpää ja 

yhteisöllisempää.  Ammattilaiset  työskentelevät  kehittäen  yhteisöllisiä  työprosesseja. 

Työtä  luonnehtii  ammatillisten  rajojen  joustavuus  sekä  työn  ja  vastuun  jakaminen 

ammatillisten rajojen yli. (McCallin 2001.) 

1800-luvulta lähtien voimistunut eri tieteenalojen sisäinen erikoistuminen ilmenee nyt 

yhtäaikaisesti monitieteisten lähestymistapojen kanssa. Yhteistoiminnallisten prosessien 

tulokset  ovat  yleensä  tieteenalakohtaisen  toiminnan  tuloksia  laajempia  ja 

moninaisempia  näkökulmia  tarjoavia  sekä  potentiaalisesti  johtavat  jopa  uusien 

tieteenalojen  syntymiseen.  Yhteiset  prosessit  eivät  kuitenkaan  ole  riittäviä,  jos 

tavoitellaan  yhtenäistä  ymmärrystä.  Siksi  vaaditaankin  tieteidenvälistä  työtä,  jossa 

haetaan eri alojen tiedon ja tekniikoiden yhtenäistämistä yhteisellä maaperällä. Tässä 

lähestymistavassa kunkin tieteenalan oletukset voidaan kyseenalaistaa ja kehittää uusia 

oletuksia. Poikkitieteinen lähestymistapa syntyy usein tieteidenvälisyyden pohjalta, kun 
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tieteenalakohtaiset  rajat  ylittyvät  käsitteiden,  terminologian  ja  menetelmien 

kehittämisessä  ja  syntyy  perustavanlaatuinen  epistemologinen  virtaus.  Tämä  vaatii 

tieteellisen tiedon vastavuoroista tulkintaa ja  tilanteen yhtenäistä  uutta kokoonpanoa. 

(Austin ym. 2008, 557.)    

Tieteidenvälisen kommunikoinnin toteutus lähtee liikkeelle eri tieteenalojen tiedoista ja 

vastuista. Asiantuntijan täytyy tietää toisten alojen asiantuntijoista ja heidän töidensä 

sisällöstä voidakseen arvioida miten toiset erikoisalat täydentävät omaa alaa. (Mason 

ym. 2002, 563.) Andersonin ym. tutkimus käsittelee rintasyöpää, joten siinä esimerkkinä 

toisten aloihin perehtymisestä todetaan, että kirurgilla on oltava perusteellinen tietämys 

patologiasta, koska kasvaimen ominaisuudet, mittaustulokset ja ulottuvuus vaikuttavat 

suuresti kirurgiseen hoitosuunnitelmaan (Anderson ym. 2008, 9).  Aivovammahoidossa 

voi esimerkiksi neurokirurgin, neuroradiologin ja neurologin yhteistyö kuvauslöydösten 

tulkinnassa olla tärkeässä roolissa sekä diagnostiikassa että hoidon suunnittelussa. 

Hallin  ja  Weaverin  mukaan  useat  tutkimukset  ehdottavat,  että  tieteidenvälisessä 

ympäristössä työskentelyn opettelu pitäisi kuulua terveydenhuollon alan ammattilaisten 

koulutuksen  varhaiseen  vaiheeseen  (Hall  &  Weaver  2001,  869).  Potilashoidon 

monimutkaisuus  edistää  kasvavaa  tietoisuutta  siitä,  että  tehokkaat  tieteidenväliset 

työryhmät  voivat  auttaa  vähentämään  kustannuksia  vähentäen  palvelujen 

päällekkäisyyttä  minimoimalla  tarpeettomia  interventioita.  Myös  työryhmän 

keskinäinen  riippuvuus  ja  synergia  voivat  parantaa  potilastuloksia  ja  jäsenten 

työtyytyväisyyttä ja -suoriutumista.  (Hall & Weaver 2001, 872.)

Kokonaisnäkemyksen tuottamiseksi työryhmässä on tarpeen niin sanottu  sosiaalisesti  

jaettu  kognitio (socially  shared/distributed  cognition),  joka  tarkoittaa 

vuorovaikutuksessa  rakennettua  jaettua  merkitystä  (Isoherranen  2005,  23;  Ickes  & 

Gonzales 1996; ks. myös Salomon 1993; vrt. Saaren-Seppälä 2006). Mielestäni on siten 

tärkeää, että ei vain lopputulema ole yhteisesti sovittu ja samanmielinen, vaan myös itse 

työskentelyssä  käyty  keskustelu  ja  käytetyt  termit  ovat  ymmärrettäviä  ja  yhteisesti 

käytettyjä kaikille. Tämä on edellytyksenä sille, että jäsenet voivat esittää keskenään 

poikkeavia  näkemyksiä  ja  mielipiteitä  keskustelussa  sekä  ottaa  kantaa  toisten 
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näkemyksiin ja mielipiteisiin. 

Ickes ja Gonzales kirjoittavat sosiaalisen kognition ja ryhmien tutkimuksen välisestä 

erosta,  joka  tuottaa  ”sosiaalisen”  kognition  ja  sosiaalisen kognition.  Näiden  kahden 

välinen  ero  on  se,  että  ”sosiaalisen”  kognition  tuottaa  subjektien  sosiaalisuuden 

tutkimus yksittäisten mielten sisäisenä asiana, mikä rajoittaa sosiaalisuutta. Sen sijaan 

sosiaalisen kognition  tuottaa  subjektienvälisyyden  tutkimus,  jossa  sosiaalisuus  on 

intersubjektiivisuutta  ja  siten  tutkittavissa  vähintään  kahden  subjektin 

vuorovaikuttaessa. (Ickes & Gonzales 1996). Ickesin ja Gonzalesin jaottelu on keskeistä 

työryhmien  tutkimuksessa  ja  erityisesti  useita  aloja  yhdistävien  työtapojen 

tutkimuksessa, koska yksilöiden keskinäisen vuorovaikutuksen tulos on enemmän kuin 

sen osien summa. Monitieteisyys tuottaa Ickesin ja Gonzalesin esittämän “sosiaalisen” 

kognition  (yksilöt  erillään),  kun  taas  sosiaalisen kognition,  joka  syntyy 

intersubjektiivisuuden tuloksena, tuottaa tieteidenvälisyys ja poikkitieteisyys. Ryhmässä 

syntyvä  intersubjektiivisuus  siis  tuottaa  enemmän  kuin  osiensa  summan 

(tieteidenvälisyys) tai jopa erilaista kuin osiensa summa (poikkitieteisyys). (Vrt. Kline 

1995, 4.)

Gavriel  Salomon määrittelee termin  distribution selkeän,  yksittäisen paikan/lokuksen 

puuttumisena,  kun  esimerkiksi  vastuu  jaetaan  eri  henkilöille.  Distribution  tarkoittaa 

myös jakamista (sharing). Toisin kuin kognitio ja kyky, joiden on perinteisesti  nähty 

sijaitsevan  ainoastaan  yksilön  sisällä  (mikä  johtaa  väistämättömään  sosiaalisen, 

tilanteisen ja kulttuurisen kontekstin sivuuttamiseen), jaetuilla(/levitetyillä) kognitioilla 

(distributed cognitions) ei ole yksittäistä paikkaa yksilön “sisällä”. Pikemminkin ne on 

“venytetty yli” (Salomon viittaa tässä Coleen 1991 ja Laveen 1988) ja ovat “välissä” 

sekä  yhteisesti  koostettuna  järjestelmässä,  joka  sisältää  yksilön,  muut  ihmiset  ja 

kulttuuriset  työkalut.  Kun  kognitioita  jaetaan  eri  toimijoiden  kesken 

vuorovaikutuksessa, tulosten ei voida sanoa kuuluvan tietyille mielille, vaan kognitio 

todellakin venytetään yli koko järjestelmän. (Salomon 1993, 111–112.) Tällöin on kyse 

juuri  yksilöiden välisestä  keskinäisestä  riippuvuudesta  (interdependence),  jota  ei  siis 

voida  palauttaa  esimerkiksi  kahden  tietyn  toimijan  väliseksi,  koska  koko  toiminnan 

alusta  on  jaettu  ja  yhteinen.  Tällöin  jokainen  tämän  toiminnan  kontekstissa  käyty 
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keskustelu  (olipa  siinä  osallistujia  miten  vähän  tai  paljon  tahansa)  ponnistaa  tuolta 

alustalta  ja  siten  kuuluu  koko  (alustana  olevan)  järjestelmän  omaisuudeksi  ja 

ominaisuudeksi.

Keskeistä  moniammatillisen  työn  onnistumisen  kannalta  onkin  toimiva  dialogi. 

Dialogissa tavoitellaan sellaista yhteistä ymmärrystä, jota yksittäinen jäsen ei voi yksin 

saavuttaa.  Dialogi  edellyttää  fyysikko  David  Bohmia  seuraten  kuuntelun, 

kunnioituksen,  odotuksen  ja  avoimuuden  taitoja.  Tiettyä  ilmiötä  tutkitaan  yhdessä 

keskustellen ja käyttäen rinnakkain erilaisia käsityksiä. (Isoherranen 2005, 25.)

Moniammatillisessa työskentelyssä asiantuntijaryhmät ovat usein vaihtuvia. Tällöin ne 

eivät  käy  läpi  tyypillisiä  ryhmän  kehitysvaiheita:  muotoutumista,  kuohuntaa, 

normittamista,  suorittamista  ja  lopettamista.  Kuitenkin  niissä  pitäisi  kyetä 

kehittyneeseen  keskusteluun,  jolle  voi  Isoherrasen  mukaan  olla  monenlaisia  esteitä. 

Ryhmän epätasapaino tarkoittaa valmiin tiedon ja  mielipiteiden puolustamista  ennen 

kuin kuuntelee toisten näkemyksiä.  Välittömän kannanoton sijaan oman näkemyksen 

perusteella tulisi kuunnella ensin kaikkien näkemyksiä, jonka jälkeen mietitään yhdessä 

millainen  kanta  asiaan  on  syytä  ottaa.  Sisäisessä  epätasapainossa ajattelutapojen 

erilaisuus voi johtaa avoimen dialogin puutteeseen, milloin erilainen mielipide voi jäädä 

sanomatta  ja  ristiriidat  voivat  jäädä  pinnan  alle.  Kysymysten  esittämisen  ja  yhdessä 

tutkimisen esteenä ryhmässä voi olla joidenkin ryhmän jäsenten tarve esittää nopeasti 

ratkaisu käsiteltävään asiaan. Odottamisen taito vaatii asian tutkailua eri näkökulmista 

ja tarkentavien kysymysten esittämistä aidosti muiden näkemyksiä kunnioittavassa ja 

niistä  kiinnostuneessa  ilmapiirissä.  Avoimen  dialogin tuloksena  ryhmässä  syntyy 

vähitellen  uudenlainen  ymmärrys  ja  ratkaisu,  joka  ei  ole  kompromissi,  vaan  jaettu 

kognitio tuottaa uuden näkökulman. (Isoherranen 2005, 54–56.)

Moniammatillisen  ryhmän  työ  pirstaloituu  helposti,  jos  jokainen  hoitaa  vain  oman 

osaamisalueensa eikä jäsenten välistä dialogia käydä. Tällöin ryhmällä ei yleensä ole 

yhteistä  keskustelumallia.  Mielestäni  tämä  on  keskeistä  terveydenhuollossa,  jossa 

resurssipula  ajaa  moniammatillisen  ryhmätyöskentelyn  monesti  eri  asiantuntijoiden 

yksin tehdyn työn yhteen koostamiseen tai jää asiantuntijoiden rinnakkaintyöskentelyn 
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tasolle. 

Moniammatillisten  keskustelutilanteiden  haasteena  on  päästä  laadullisesti  uudelle 

tasolle ja tuottaa uusi ratkaisu. Näin saatu ratkaisu on enemmän kuin kaikkien ryhmän 

jäsenten osaamisen summa. Siksi ryhmäilmiöiden ymmärtäminen ja tunnistaminen on 

tärkeää. Tilanne voi helposti turhauttaa, kun keskustelu ei etenekään toivotulla tavalla. 

Tällaisten  kokemusten  jälkeen yhteisiä  tapaamisia  pidetään  ajan  hukkana  muutenkin 

kiireisessä  työssä.  (Isoherranen  2005,  153.)  Tämä  on  mielestäni  yksi  keskeisimpiä 

moniammatillisen  työskentelyn  kynnyskysymyksiä.  Jos  tämä  kynnys  onnistutaan 

ylittämään ja löydetään avoin, uutta tietoa ja uusia ratkaisuja luova ilmapiiri, tavoitetaan 

moniammatillisesta työstä todellista hyötyä. 

Roolin käsite  on tullut  itsestään selväksi  sosiaalitieteissä.  Sitä  käytetään inhimillisen 

käyttäytymisen  ja  toiminnan  sitomisessa  laajempaan  sosiaalisten  rakenteiden 

käsitteellistämiseen.  Sitä  käytetään  välineenä  kuvailla  yksilöllistä  toimintaa 

sosiaalisessa  kontekstissa  sekä  lisäksi  myös  instituutioiden  ja  organisaatioiden 

viitekehyksessä. (Housley 2003, 61–62.) Vuorovaikutuksellisena välineenä ja resurssina 

rooli voidaan ymmärtää keinona, jolla jäsenet käytännössä ja paikallisesti saavuttavat 

sosiaalisen  järjestyksen  mielen/tarkoituksen.  Jäsenten  näkökulmasta  rooli  voidaan 

nähdä  menetelmänä  selittää  perustavia  malleja,  osoittaa  säännönmukaisuuksia  ja 

vuorovaikutteisesti vakiinnuttaa, neuvotella ja saavuttaa paikallisesti tuotettu sosiaalisen 

järjestyksen tarkoitus. (Housley 2003, 67–68.) 

Ryhmätapaamisten jatkumossa rooli ilmenee sekä vuorovaikutuksellisesti saavutettuna 

että tulevan työn toteuttamisen resurssina. Ryhmän jäsenet neuvottelevat ja kiistelevät 

roolista tarkkaan järjesteltyjen ja taitavien tekniikoiden ja strategioiden kautta. Rooli ei 

ole ylhäältä annettu, vaan ryhmän jäsenten ryhmätyöskentelyssä jatkuvasti muotoutuva 

ominaisuus.  Näin  ollen  roolin  uudelleenmäärittely  paikallisesti  määräytyvänä  ja 

vuorovaikutuksellisesti saavutettuna välineenä vaikuttaa Housleyn mukaan järkevältä. 

Se, miten jäsenet refleksiivisesti ohjaavat ja käyttävät roolia päätöksenteon resurssina 

keskustelujen sulkemiseen sekä toisten ryhmän jäsenten panoksen väheksymiseen tai 

huomioimiseen,  tarjoaa  näkymän  ryhmän  jäsenyyteen  toimintana,  joka  hyödyntää 
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joukkoa  taitoja,  menetelmiä  ja  strategioita,  jotka  ovat  välttämättömiä  tapaamisen 

tarkoituksen toteuttamisessa. (Housley 2003, 82–83.)

3.5. Useita aloja yhdistävä toiminta aivovammahoidossa ja -kuntoutuksessa

Kuntoutuspalvelut  toimivat  kasvavassa  määrin  asiakaslähtöisenä  hoitotyönä  (client  

centered care, CCC) tunnetun parhaan käytännön filosofian puitteissa (Suomessa Käypä 

hoito  -suositukset).  Siinä  asiakkaan  itsenäisyys  ja  valinta  on  tavoitteenasettelun 

lähtökohta. Koska asiakaslähtöisyys perustuu kognitiiviseen valintaan, itsenäisyyteen ja 

neuvotteluun,  terveydenhuollon  ammattilaiset  ovat  taipuvaisia  uskomaan,  että 

aivovaurioisten neuropsykologiset ja käyttäytymiseen liittyvät ongelmat rajoittavat tai 

estävät heidän täyden osallistumisensa päätöksentekoon hoidossa ja siten minimoivat 

asiakkaan mukana oloa  asiakaslähtöisessä  hoidossa ja  hyötymistä  siitä.  (Kontos  ym. 

2012, 1612.) 

Viime  vuosien  aivovammakuntoutuksessa  keskeisenä  on  pidetty  tieteidenvälistä 

työryhmätyöskentelyä.  (Bowen  ym.  1999,  147.)  Euroopassa  aivovammakuntoutusta 

pidetään  oleellisesti  holistisena,  monitieteisenä  ja  koulutuksellisena  prosessina,  jossa 

tiedostetaan kuntoutumisen pitkäkestoisuus eritoten kognitiivisella alueella. Toipuminen 

kestää monessa tapauksessa yli kaksi vuotta. (McElligott ym. 2011, 74.)

The  Joint  Committee  of  Interprofessional  Relations  between  American  Speech-

Language-Hearing Association (ASHA) ja  Division 40 (Clinical Neuropsychology)  of  

the  American  Psychological  Association laativat  aivovauriohenkilöiden  hoidossa 

mukana  olevien  tieteidenvälisten  työryhmien  rakenteen  ja  toiminnan  suositukset. 

Suositukset  pyrkivät  maksimoimaan  potilaiden  toipumisen  ja  toiminnallisen 

itsenäisyyden.  Tähän  päästäkseen  työryhmän  jäsenten  täytyy  työskennellä  yhdessä 

käsitelläkseen kommunikaatiota sekä käyttäytymiseen, kognitioon ja fysiikkaan liittyviä 

aiheita ja luodakseen yhtenäisiä ja yhteistoiminnallisia hoitosuunnitelmia. (Wertheimer 

ym. 2008, 273.) 
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Lynne  Turner-Stokes  (2008,  694)  kokoaa  katsausartikkelissaan  julkaistuja  näyttöjä 

työikäisten aikuisten hankittujen aivovaurioiden (acquired brain injury, ABI) jälkeisen 

monitieteisen kuntoutuksen tehokkuudesta.  Sairaalapotilaiden osalta hän löysi viidestä 

varhaista post-akuuttia kuntoutusta koskevasta tutkimuksesta vahvoja näyttöjä siitä, että 

varhainen  monitieteisesti  koordinoitu  kuntoutus  johtaa  parempiin  tuloksiin  ja 

lyhyempiin sairaalajaksoihin. Tosin vaurion vakavuus sekä muut syntyneet vauriot ja 

olemassa  olevat  sairaudet/vammat  olivat  ennustettavia  toipumiseen  vaikuttavia 

sekoittavia  tekijöitä.  Vahvoja  näyttöjä  löytyi  myös  siitä,  että  organisoidulla 

kuntoutuksella  voidaan saada  aikaan merkittävää potilaan tilan paranemista  vielä  yli 

vuosi alkuperäisen vaurion jälkeen ja joissain tapauksissa jopa 10–20 vuotta vaurion 

jälkeen. (Turner-Stokes 2008, 694.)

Töihin  paluun  osalta  näkymä  on  monitahoisempi:  Yhtäältä  löytyi  vahvoja  näyttöjä 

tukityön vaikuttavuudesta sekä perusteellisten yhteisöohjelmien/avohoidon ja -huollon 

(community programme, Suomessa muun muassa sopeutumisvalmennus) vaikutuksesta 

parempaan  tuottavuuteen  ja  palkkatyöhön  paluuseen.  Toisaalta  työllisyys  oli 

kaikkinensa varsin alhaisella tasolla (27–39%), mikä viittaa siihen, että tutkimuksissa 

potilasotannan kriteerit on laadittava huolellisesti. Turner-Stokesin katsauksessa voidaan 

kuitenkin yleisesti  todeta,  että  potilaiden itsenäisyys ja sopeutuminen paranivat  vielä 

kahdesta viiteen vuotta vaurion jälkeen. Yksi tutkimus totesi korkeaa työssä pysymisen 

tasoa  11  vuotta  vaurion  jälkeen.  Sen  sijaan  kaksi  tutkimusta  totesi  työllisyyden 

heikentymistä  kahden  ja  viiden  vuoden  välillä  vaurion  jälkeen,  mikä  viittaa 

mahdolliseen  sopeutumisvalmennuksen  tarpeeseen  vielä  vähintään  vuosikymmen 

vaurion jälkeen. (Turner-Stokes 2008, 694.)

Vaikkeivät tulokset koske kaikkia vammautuneita, niillä voi olla vaikutus kustannuksiin 

esimerkiksi  työhön  paluuna  ja  vähentyneenä  terveyspalvelujen  käyttönä  sekä 

vammautuneiden ja heidän perheidensä elämänlaadun paranemiseen. Tutkimuksissa on 

vahvoja näyttöjä myös siitä, että kuntoutus voi vähentää jatkuvan hoidon tarvetta, millä 

voidaan  saavuttaa  taloudellisia  säästöjä,  koska  alkuperäinen  sijoitus  kuntoutukseen 

kompensoituu. (Turner-Stokes 2008, 694–695.)
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Tutkimusten perusteella Turner-Stokes päättelee,  että eniten näyttöjä on (varhaisesta) 

intensiivisestä  kuntoutuksesta,  asiantuntijaohjelmista  niille,  joilla  on  monitahoiset 

tarpeet  ja  ammatillisesta  kuntoutuksesta  niille,  joilla  on  mahdollisuus  kuntoutua 

työelämään (Turner-Stokes 2008, 698). Suomessa intensiivistä, sairaalajakson jälkeistä 

aivovammakuntoutusta,  joka  usein  sisältää  sopeutumisvalmennusta,  saa 

kuntoutuskeskuksissa,  joista  osa  on  erikoistunut  muun  muassa  aivovammautuneiden 

kuntoutukseen.  Esimerkiksi  Invalidiliiton  Synapsia-kuntoutuskeskus,  joka  on 

erikoistunut  aivovammautuneiden ja selkäydinvaurioisten kuntoutukseen, järjestää 36 

vuorokauden  mittaisia  Insure-kursseja,  joihin  valikoidaan  kutakuinkin  keskenään 

vastaavantyyppisissä  tilanteissa  olevia  henkilöitä,  joilla  on  mahdollisuus  kuntoutua 

työelämään. 

Turner-Stokesin  katsausartikkeli  painottaa  lukuisien  eri  tutkimusasetelmien  käytön 

tärkeyttä analyysissä kuntoutuksen tehokkuuden näytöstä. Keskeistä on systemaattisen 

datan  keruun  tarve  kliinisestä  käytännöstä  samoin  kuin  pitkäaikaiset  seurannat  ja 

terveyteen  liittyvien  taloudellisten  tulosten  arviointi.  Tulevan  tutkimuksen  tulisi 

keskittyä  tunnistamaan  mitkä  lähestymistavat  toimivat  kullekin  potilaalle  parhaiten. 

(Turner-Stokes 2008, 699.)

Eri  alojen  yhdistämisessä  on  haasteensa,  mutta  integroidun  tiedon  tarve 

monimutkaisissa sairauksissa ja  vammoissa,  kuten aivovammoissa,  on välttämätöntä. 

Marcia  Egan  ym.  toteavat  neurotieteen  yhdistämistä  sosiaalityön  koulutukseen 

käsittelevässä  artikkelissaan,  että  neurotieteellä  on  potentiaali  parantaa  ymmärrystä 

aivojen  roolista  ihmisen  kehityksessä  ja  käyttäytymisessä.  Neurotiede  tarjoaa  myös 

uusia oivalluksia biologian panoksesta biopsykososiaaliseen malliin. Neurotieteen tieto 

ohjaa sosiaalityöntekijöiden yleistä kieltä ja tietoperustaa tieteidenväliseen käytäntöön 

psykologien,  neurologien,  hoitajien,  psykiatrien  ja  gerontologien  kanssa  sellaisissa 

aiheissa  kuten  kehityksen  viivästyminen,  psykopatologia,  huumaavien  aineiden 

väärinkäyttö  ja  ikääntymisen  kognitiivisen  näkökulmat. (Egan  ym.  2011,  270.) 

Aivovammojen osalta keskeinen ryhmä ovat myös fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit 

sekä  kuntoutusohjaajat  ja  ammatilliset  kuntoutusohjaajat,  joiden kesken neurotieteen 

perusteita  on  syytä  jakaa.  Erityiskysymyksistä  alkoholi  ja  sen  vaikutukset 
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vaurioituneisiin  ja  vaurioitumattomiin  aivoihin  sekä  aivovamman  vaikutus 

alkoholikäyttäytymiseen ovat erityisesti sosiaalityöntekijälle tarpeellisia tietoja.

Käytännön työssä tieto aivovammojen vaikutuksista auttaa sosiaalityön ammattilaisia ja 

opiskelijoita  kommunikoimaan  vammautuneen  ja  hänen  perheensä  kanssa  sekä 

valistamaan  heitä  vammautuneen  oireista  ja  hoitomahdollisuuksista.  Taustatiedot 

neurotieteestä  auttavat  analysoimaan  kriittisesti  stressin  ja  trauman  vaikutusten 

psykologista  perustaa.  Aivovammautuneen  aivot  pyrkivät  palauttamaan  nykyisten 

neuraalisten  polkujen  toiminnallisuuden.  Traumaattinen  tapahtuma  vaikuttaa 

todennäköisesti  aivojen  emotionaaliseen  säätelyyn,  mikä  voi  johtaa 

vammautumistapahtuvaa  koskeviin  emotionaalisesti  latautuneisiin  muistoihin. 

Vammautumisen  seurauksena  voi  olla  myös  vammautumistilanteeseen  kohdistuvien 

psyykkisten  reaktioiden  aiheuttamia  oireita  sekä  vaurion  aiheuttamien  elimellisten 

häiriöiden tuottamia psyyken toiminnan häiriöitä. (Egan ym. 2011, 277.)

Abreun  ym.  tutkimuksessa  selvisi,  että  yhteistoiminnallinen  prosessi  riippuu  pitkälti 

keskinäisten  keskustelujen  menestyksekkäästä  toteutuksesta.  Keskustelut  lisäävät 

jäsenten  sopeutuvuutta,  arvojen  yhteensopivuutta  ja  luovuutta.  Monilla  aivovamma-

asiakkailla on kommunikaation ja kognitiivisten toimintojen häiriöitä, jotka vaikuttavat 

yhteistoiminnan kykyihin. Vammat voivat näkyä sanaston hallinnan, puheen sujuvuuden 

sekä pitkän ja monimutkaisen tiedon ymmärryksen vähentymisenä. Myös vähentynyt 

kyky  luoda  sosiaalisia  suhteita  voi  olla  oireena.  (Abreu  ym.  2002,  692.)  Siten 

ammattilaisten  kommunikointi  vammautuneen kanssa voi  olla  haastavaa  ja  vaatiikin 

ammattilaisilta  vahvan  tietoperustan,  jonka  keskeisenä  osana  on  neurotieteellinen 

ymmärrys. 

Ammattilaisille  haastavaa  on  kommunikointi  myös  vammautuneen  perheen  ja 

palvelujen  rahoittajien  kanssa,  koska  aivovammojen  oireet  ovat  monitahoisia  ja 

ennusteiden laatiminen on vaikeaa.  Perhettä  ja  rahoittajia  on kuitenkin  informoitava 

hoito- ja kuntoutussuunnitelmista ja toipumisennusteesta. Informointi on tärkeää juuri 

siksi,  että  aivovammasta  on  vaikea  antaa  tarkkaa  ennustetta  vamman  yksilöllisen 

luonteen vuoksi. (Ks. Abreu ym. 2002, 694.)
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Abreun  ym.  tutkimuksessa  selvisi,  että  tieteidenvälisissä  työryhmätapaamisissa 

kommunikointi  muutti  sekä  lääkäreiden  että  asiakkaiden  itseidentiteettiä.  Nämä 

kommunikoinnin tarinat, jotka perustuivat asiakkaan onnistumisiin ja epäonnistumisiin 

kuntoutusprosessissa,  muuttivat  sitä,  miten  asiakkaiden  edistyminen  havaitaan. 

Tapaamisissa  ei  raportoitu  asiakkaan  todellisuutta,  vaan  pikemminkin  työryhmän 

jäsenten  näkemyksiä  asiakkaan  todellisuudesta.  Työryhmätapaamiset  voidaan  nähdä 

rutiinia  hallitsevana  sosiaalisena  prosessina  tai  rituaalina,  joka  voi  vaikuttaa 

minäkuvaan ja kuvaan toisista. Tapaamisten keskustelut paljastivat, että tapaamiset eivät 

olleet  asiakaskeskeisiä,  vaan  pikemminkin  työryhmän  jäsen-  tai  tieteenalakeskeisiä. 

Abreun  ym.  mukaan  kirjallisuudessa  on  kuitenkin  osoitettu,  että  potilaiden  mukaan 

ottaminen  yhteistoimijoiksi  terveydenhuollon  prosessiin  on  kustannustehokasta, 

parantaa potilastuloksia ja edistää määräysten mukaisten hoitosuunnitelmien laadintaa 

(Abreu ym. 2002, 698, 701.)

3.6. Moniammatillinen yhteistoiminta tutkielman ydinkäsitteenä

Monissa  palveluissa  vastaus  monimutkaiseen  potilaan  hoitoon  on  yhdistää  eri  alan 

ammattilaisia  työryhmiin.  Käytännössä  terveydenhuollon  työryhmät  toimivat 

tasapainotellen  keskinäisen  vuorovaikutuksen  ja  potilaan  hoitovastuun  jatkumolla. 

Jatkumon eri  kohdat  voidaan kuvata monitieteisen,  tieteidenvälisen ja poikkitieteisen 

työryhmän käsitteillä. Monitieteinen työryhmä sallii kunkin tieteenalan olla itsenäisenä 

mukana tarjoten erityistä asiantuntemustaan potilaan hoidossa. Perinteisesti lääkäri on 

vastuussa  työnjaosta  eri  aloja  edustavien  ammattilaisten  kesken  ja  toiminnan 

koordinoinnista. Työryhmän jäsenet työskentelevät rinnakkain toistensa kanssa ja suora 

tieteidenvälinen kommunikointi on vähäistä lukuun ottamatta vastuussa olevan lääkärin 

kautta  tapahtuvaa  kommunikointia.  Tieteidenvälisessä  työryhmässä  jäsenet 

työskentelevät läheisessä yhteistyössä ja kommunikoivat paljon keskenään. Työryhmä 

on  järjestetty  tietyn  tilanteen  ratkaisemisen  ehdoilla  ja  tapaa  usein  konsultoinnin 

merkeissä. Kukin jäsen antaa oman tietotaitonsa toisten käyttöön ja kaikkien tietotaito 

kehittyy. Kunkin jäsenen on huomioitava toisten jäsenten panokset mahdollistaakseen 
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potilaan  hoidon  yhtenä  hallittavana  ja  hallinnollisena  kokonaisuutena. 

Tieteidenvälisessä  työryhmässä  jäsenet  asettavat  itsensä  jotakuinkin  puoliväliin 

vuorovaikutuksen  ja  vastuun  jatkumolla.  Poikkitieteinen  työryhmä  työskentelee 

jatkumon toisessa päässä verrattuna monitieteiseen työryhmään. Yksittäisten jäsenten 

väliset roolit sekoittuvat, kun heidän ammatilliset toiminnot menevät osin päällekkäin. 

Jokaisen  jäsenen  on  tunnettava  riittävästi  muiden  jäsenten  käsitteistöä  ja 

lähestymistapoja osatakseen arvioida toisten osuutta ja kyetäkseen omaksumaan osittain 

toistensa rooleja. (Hall & Weaver 2001, 868; myös Mason ym. 2002, 563.)

Potilaan  hoidon  monimutkaisuus  on  edistänyt  kasvavaa  tietoisuutta  siitä,  että 

tieteidenväliset  työryhmät  voivat  auttaa  vähentämään  kustannuksia  vähentämällä 

palveluiden päällekkäisyyttä ja minimoilla tarpeettomia toimenpiteitä. Lisäksi ryhmän 

jäsenten keskinäinen riippuvuus ja  synergia voivat myös parantaa hoidon tuloksia ja 

jäsenten  työtyytyväisyyttä  ja  suoriutumista.  (Hall  &  Weaver  2001,  872.)  William 

Housley  käyttää  monitieteisyyden  (multidisciplinary)  käsitettä  puhuessaan  eri  alojen 

kokonaisvaltaisesta yhteistyöstä. Hänen mukaansa monitieteisessä työskentelyssä työtä 

leimaa eri  alojen osaaminen ja asiantuntijuus, kun tehdään työtä kohteen eteen, joka 

pyritään  hahmottamaan  mahdollisimman  kokonaisvaltaisesti  (Housley  2003).  Koska 

terveydenhuollon  työ  on  yhä  kompleksisempaa,  on  moniammatillisen  otteen  nähty 

parantavan  toiminnan  tehokkuutta,  työn  laatua  sekä  potilasturvallisuutta  ja 

potilaslähtöisyyttä (Collin, Valleala ym. 2012, 19). Vaikka tiimityön järjestämisestä ja 

hallinnoinnista on paljon keskustelua, tutkimus tieteidenvälisen tiimityön käytännöistä 

on vähäistä (McCallin 2001, 425).

Perinteisten  roolirajojen  rikkominen,  joka  yleisimmin  mielletään  poikkitieteisen/-

ammatillisen  käsitteisiin  liittyväksi,  on  mielestäni  tabu  aihe  terveydenhuollossa  (ja 

erityisesti  erikoissairaanhoidossa),  jossa  jo  lakisääteisesti  lääkärin  asema,  tehtävät  ja 

vastuut ohjaavat useita aloja yhdistävää työtä. Kuitenkin eri ammattilalojen tulisi kyetä 

asettumaan  toistensa  paikoille,  jotta  todellinen  alojen  yhdistämisen  kysymys  on 

mahdollista.  Tämä  onkin  yksi  vaikea  ja  ristiriitainen  asia  moniammatillisessa 

työskentelyssä terveydenhuollossa. 
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Työhön  on  valittu  keskeiseksi  käsitteeksi  moniammatillinen  yhteistoiminta1. 

Pyrkimyksenä on kuvata asiantuntijatoiminnan muotoa,  jossa tieto tuotetaan eri  alan 

asiantuntijoiden  yhteisessä  toiminnassa.  Edellä  monitieteinen  ja  -ammatillinen  on 

kuvattu yhdistetyn toiminnan alkeellisimpana muotona tieteiden-/ammattienvälisen ja 

poikkitieteisen/-ammatillisen  ollessa  pitemmälle  vietyjä  toimintamuotoja. 

Moniammatillinen  yhteistoiminta  on  kuitenkin  käsite,  joka  pitää  sisällään  eri 

asiantuntijoiden tiedon yhdistämistä. Moniammatillisen yhteistoiminnan käsite joustaa 

siten,  että  heikoimmillaan  kyse  on  lausuntojen  keräämisestä  eri  ammattilaisilta  ja 

vahvimmillaan  siitä,  mitä  Kaarina  Mönkkönen  kutsuu  toimijoiden  yhteisen  tarinan 

rakentamiseksi:  ”[m]oniammatillisessa  työssä  tarvitaan  dialogista  työtapaa  ja  kykyä 

rakentaa eri toimijoiden ajatukset ikään kuin yhteiseksi tarinaksi” (Mönkkönen 2007, 

126).  Vaikka  moniammatillisuus  on  yhdistetyn  toiminnan  muodoista  lievin,  on 

yhteistoiminta  joka  tapauksessa  tehokkaiden,  kokonaisvaltaisten  hoito-  ja 

kuntoutusohjelmien  kehittämisen  ydintekijä  (Abreu  ym.  2002,  691).  Lisäksi  koska 

moniammatillisuus voidaan nähdä myös kattokäsitteenä erilaisille alojen yhdistämistä 

kuvaaville käsitteille, on sen käyttäminen myös laajemmassa merkityksessä perusteltua 

(Austin ym. 2008, 557; ks. myös Anderson ym. 2008, 8; Isoherranen 2012, 19). 

Moniammatillisuuden  käsite  on  suomenkielisissä,  eri  aloja  yhdistävien 

lähestymistapojen diskursseissa hyvin yleisessä käytössä ammattien-/tieteidenvälisen tai 

poikkiammatillisen/-tieteisen sijaan puhuttaessa työyhteisöjen toiminnasta, jossa useat 

eri  alat  tuottavat  noita  aloja  hyödyntävää  yhteistä  tietoa.  Myös  kansainvälisesti 

katsottuna terveydenhuollossa yhteistoimintaa kuvaa tällä hetkellä paremmin eri alojen 

itsenäisyys  ja  rinnakkaisuus  kuin  yhteisyys,  joka  on  varsin  pitkälle  vietyä 

yhteistoimintaa. Myös englanninkielessä multi-, inter- ja transprofessional/-disciplinary 

ovat vaihtelevassa käytössä eikä niillä ole vakiintuneita merkityksiä suhteessa toisiinsa. 

(Vrt. Coi & Pak 2006.)

Myös  tieteisyys  ja  ammatillisuus  ymmärretään  monessa  yhteydessä  keskenään 

rinnakkaisina ja synonyymisina käsitteinä. Monitieteisyys liittyy suoraan tieteenaloihin, 

kun  taas  moniammatillisuus  liittyy  enemmän  käytännön  työelämään  sekä  myös 

1 Esimerkiksi Collin, Paloniemi ym. (2012a, 11) käyttävät käsitettä: moniammatillinen ryhmätoiminta, joka on läheinen 
moniammatillisen yhteistoiminnan käsitteelle.
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koulutukseen. Jokaisella tieteen- ja ammattialalla on oma koulutuksensa, joka vaikuttaa 

asiantuntijan  lähtökohtaan  esimerkiksi  ihmiskäsityksestä  sekä  hoidon  toteutuksesta. 

Suhteessa monitieteisyyteen moniammatillisuus on tässä työssä sopivampi käsite, koska 

ammatillisuudessa huomioidaan eri tieteenalojen lisäksi myös ammatin käytäntöön ja 

koulutukseen  liittyviä  ammatti-identiteetin  ja  ammatin  mukaisen  ihmiskäsityksen 

näkökulmia.  Käytännön  työtä  tutkittaessa  moniammatillisuus  on  siten  perusteltu 

termivalinta.  Lisäksi  aivovammautuneen  hoidossa  on  mukana  myös  muita 

(ammatti-)aloja kuin varsinaisia tieteenaloja. 

Moniammatillisuutta  on  käytetty  viittaamaan  myös  yhteisölliseen,  jaettuun 

asiantuntijuuteen  (Collin,  Valleala  ym.  2012,  20).  Collin,  Valleala  ym.  (2012,  20) 

käsittelevät  moniammatillisuutta  ammattienvälisyyden  tai  poikkiammatillisuuden 

sijaan,  kuten  edellä  on  kuvattu  suomenkielisestä  käytöstä.  Heidän  mukaansa  työn 

tavoitteen moniammatillisessa työryhmässä tulee olla yhteisesti  ymmärretty.  Jäsenten 

välillä tulee olla keskinäinen riippuvuus, tasa-arvoinen työsuhde ja jaettu päätöksenteko.  

Nämä ideaalit ovat harvinaisia käytännön työelämässä. Terveydenhuollossa esimerkiksi 

jaettua päätöksentekoa estää lainsäädäntö. On kuitenkin syytä huomata, että lääketieteen 

dominanssi on terveydenhuollon sisällä voimakkaampaa päivystys- ja akuuttihoidossa 

kuin  se  on  hoitopolun  myöhäisemmissä  vaiheissa,  mikä  vaikuttaa  keskeisesti 

moniammatillisen toiminnan järjestämisen tapaan. (Collin, Valleala ym. 2012, 20.)

Yhteenvetona useita tieteenaloja yhdistävän näkökulman eri asteista voidaan todeta, että 

suhtautuminen  tieteenalojen  rajoihin  ja  niiden  kanssa  toimiminen  etenee  rajojen 

pysymisestä  (monitieteisyys)  rajojen  läpäisevyyden,  hämärtymisen  ja  osittaisen 

ylittämisen (tieteidenvälisyys) kautta rajojen ylitykseen ja paikoittaiseen katoamiseen 

(poikkitieteisyys). Yhteistoiminnan tasoilla liikutaan itsenäisestä ja tieteenalakohtaisesta 

työskentelystä  (monitieteisyys),  yhdessä  työskentelyyn  yhteisen  ongelman  mukaisen 

kysymyksenasettelun,  mutta  alakohtaiset  näkökulmat  säilyttävän  työn 

(tieteidenvälisyys) kautta uusiin käsitteisiin ja kysymystenasetteluihin ja niiden avulla 

tuotettuihin uusiin ratkaisuihin synteesinä (poikkitieteisyys).

Eri  aloja  edustavien  yksilöiden  toiminta  muotoutuu  itsenäisesti  tehdystä,  mutta 
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keskusteluissa  raportoidusta  työstä  ja  keskustelussa  muokatusta  näkemyksestä 

(monitieteisyys)  yhdessä  muodostettujen  tavoitteiden,  toisiin  aloihin  perehtymisen ja 

yhdessä  tehdyn  työn  (tieteidenvälisyys)  kautta  osittaiseen  vapautumiseen  omasta 

tieteenalasta ja oman tieteenalan mukaisesta roolista ja uusien, yhteisten käsitteistöjen 

avulla luotuihin ongelmanmäärittelyihin,  kysymystenasetteluihin ja uudelta perustalta 

työstettyihin ratkaisuihin (poikkitieteisyys).

Monitieteisyys  tai  -ammatillisuus  voidaan  nähdä  myös  kattokäsitteenä  –  tarkoittaen 

samaa  kuin  useita  tieteenaloja  yhdistävä  näkemys/työtapa  –  ja  tieteidenvälisyys  ja 

poikkitieteisyys  sen  aste-eroina.  Tämä  toteutuu  myös  tässä  tutkielmassa,  jossa 

tutkittavat  käyttävät  ykskantaan  moniammatillisuuden käsitettä  viitaten  sillä  yleisesti 

useita  aloja  yhdistävään  työtapaan  ja  erityisesti  oman  työympäristönsä  työtapaan. 

Toisaalta  monitieteisyys  suhteessa  tieteidenvälisyyteen  voi  olla  myös  erilaatuinen. 

Tieteidenvälisyys  hakee  tällöin  tieteenalojen  synteesiä  tietyn  ongelman  käsittelyssä. 

Monitieteisyys  puolestaan  tutkii  tieteenalojen  suhdetta  toisiinsa  ja  laajempaan 

intellektuaaliseen ympäristöön. (Ks. tarkemmin: luku 3.2.) 

Metaforisesti aste-erot voidaan nähdä esimerkiksi erillisinä hedelminä samalla lautasella 

(monitieteisyys),  hedelmäsalaattina  (tieteidenvälisyys)  ja  pirtelönä  (poikkitieteisyys), 

jonka perustana on Nissanin (1995) jako yksittäiset  hedelmät (yksittäiset  tieteenalat) 

hedelmäsalaatti (monitieteisyys) – pirtelö/smoothie (tieteidenvälisyys). Nissanin mallia 

seuraten  poikkitieteisyytenä  voidaan  nähdä  smoothie  pohjana  uudelle  jälkiruualle 

(Austin  ym.  2008,  557).  Choi  ja  Pak  (2006,  360)  esittävät  saman  asian  ehkä 

havainnollisimmin:  monitieteisyys  on  salaattikulho  (eri  ainekset  ovat  erillään), 

tieteidenvälisyys  pata  (ainekset  osin  sekaisin  kuten  fonduessa  tai  kaalilaatikossa)  ja 

poikkitieteisyys on kakku (ainekset eivät erotettavissa toisistaan ja lopputulos erilainen 

laadultaan kuin ainekset).

Kaarina  Isoherrasen  mukaan  eri  asiantuntemusalojen  välisten  rajojen  ylitykset  ovat 

tulleet  tarpeellisiksi  ensiksikin,  kun  eri  aloille  on  tullut  uutta  osaamista  ja 

tutkimustietoa. Toiseksi, yhteinen osaamisen alue muiden asiantuntijoiden kanssa antaa 

mahdollisuuden  rikkoa  perinteisiä  rajoja.  Kolmanneksi,  rajojen  rikkomisen 
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mahdollisuus syntyy joustavuuden vaatimuksista käytännön työssä. Rajojen rikkominen 

mahdollistuu, kun toimijoiden välillä on keskinäinen luottamus. (Isoherranen 6.9.2012.) 

Eri  aloja yhdistävässä toiminnassa pyritään muodostamaan kokonaiskuva asiakkaasta 

keskustellen, kyseenalaistaen ja väitellenkin. Tätä prosessia Isoherranen kutsuu Collinin 

ym.  (2012,  9,  11)  tavoin  jaetuksi  asiantuntijuudeksi,  joka  siis  asettuu  rinnan 

monitieteisyyden/-ammatillisuuden,  tieteiden-/ammattienvälisyyden  ja 

poikkitieteisyyden/-ammatillisuuden  kanssa  tai  paremminkin  näille  kokoavaksi 

käsitteeksi. Jaettu asiantuntijuus ei Isoherrasen mukaan toteudu rakenteita muuttamalla, 

vaan vaatii keskeisinä tekijöinä: systeemistä ajattelua, kommunikaatiotaitoja ja ansaittua 

keskinäistä luottamusta. Jaetussa asiantuntijuudessa ei siis hyväksytä vain yhden alan 

näkemystä  tai  totuutta,  vaan  muodostetaan  yhteinen  näkemys  (vrt.  Kline  1995,  6). 

Lisäksi  tarvitaan  yhteisiä  tietovarantoja  sekä  sovittuja  käytäntöjä  ja  rakenteita,  jotka 

mahdollistavat kommunikoinnin. (Isoherranen 6.9.2012.)



65

4. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT

4.1. Tutkimusaineisto

Tutkielman  aineistona  on  aivovammautuneen  hoitoa  suunnittelevien,  toteuttavien  ja 

arvioivien kahden työryhmän kymmenen jäsenen haastattelut keväällä 2012. Työryhmät 

ovat  osin päällekkäisiä,  ja  osa haastateltavista  on mukana molemmissa  työryhmissä. 

Niin  sanotussa  pienessä  ryhmässä  käsitellään  potilaan  tavanneiden  ammattilaisten 

kesken lääkärin vastaanotolle tulossa olevia potilaita. Niin sanottu iso ryhmä käsittelee 

laajemmalla  alojen  kokoonpanolla  lähinnä  haasteellisia  potilastapauksia.  Osa 

työryhmän jäsenistä  osallistuu työryhmätyöskentelyyn vain satunnaisesti.  Aineistossa 

mukana  olevat  haastateltavat  ovat  keskeisiä  ja  suhteellisen  aktiivisesti  työryhmissä 

mukana olevia eri alojen henkilöitä. 

Tutkielman  esihaastattelu  tehtiin  huhtikuussa  2011.  Tutkimuslupa  haettiin  syksyllä 

2011. Tuolloin perehdyttiin alustavasti myös aihetta käsittelevään kirjallisuuteen, mikä 

jatkui  koko  tutkimusprosessin  ajan.  Helmikuussa  2012  mahdollisille  haastateltaville 

lähetettiin  sähköpostitse  haastattelupyyntö  (liite  1).  10  haastattelua  tehtiin  Oulun 

yliopistollisessa  sairaalassa  kunkin  haastateltavan  työhuoneessa  helmi–maalikuussa 

2012,  minkä  jälkeen  haastattelut  litterointiin  ja  niihin  perehdyttiin  alustavasti. 

Haastatteluja  täydentävät  kirjalliset  kysymykset  lähetettiin  haastateltaville  syksyllä 

2012. Empiirisen aineiston analyysi tehtiin syksyllä 2012 ja keväällä 2013. Tutkielman 

teoreettinen osuus sekä johdanto ja pohdinta työstettiin syksyllä 2013 ja alkuvuodesta 

2014.

Empiirisen  aineiston  hankinnassa  on  käytetty  laadulliselle  tutkimukselle  tyypillistä 

harkinnanvaraista  otantaa.  Haastateltavat  on  valittu  tutkijan  asettamien  kriteerien 

mukaisesti  perustuen  tutkimusaiheeseen,  tutkielman  näkökulmaan  ja 

tutkimuskysymyksiin.  Tutkielman  esihaastattelun  avulla  ja  ohessa  hahmotettiin 

mahdollisia haastateltavia. Laadullisen tutkimuksen aineisto voi olla tapausmäärältään 

suhteellinen  pieni.  Aineistoa  ei  laadullisessa  tutkimuksessa  tarvita  enempää  kuin 

tutkimusaiheen ja -tehtävän kannalta on välttämätöntä. Suhteellisen pienestä aineistosta 
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voidaan tehdä yleisiä,  myös kyseisen aineiston ulkopuolelle ulottuvia päätelmiä,  kun 

aineisto  kyllääntyy.  (Ks.  Eskola  &  Suoranta  1998,  61–65;  Saaranen-Kauppinen  & 

Puusniekka  2006.)  Tämän  tutkielman  aihe  ja  tutkimuskysymys  rajoittivat 

tutkimusjoukon  varsin  pieneksi,  joten  käytännössä  kaikki  tutkittaviksi  soveltuvat 

henkilöt ovat mukana aineistossa. 

Esihaastattelun jälkeen rakennettiin  haastattelurunko (liite  2) varsinaisia  haastatteluja 

varten. Esihaastatellulle henkilölle tehtiin vielä täydentävä haastattelu samoihin aikoihin 

kuin  muille  haastateltaville.  Esihaastatellulta  henkilöltä  saatiin  tiedot  muista 

aivovammapoliklinikan  toiminnassa  mukana  olevista  henkilöistä  sekä  heidän 

rooleistaan  toiminnassa.  Haastateltavana  on  suuri  osa  aivovammapoliklinikan 

ryhmämuotoisessa  toiminnassa  haastattelujen  aikaan  (kevät  2012)  mukana  olevista 

henkilöistä. Keskeisimmin mukana olevat henkilöt on haastateltu. Muutama vähemmän 

kiinteästi toiminnassa mukana oleva henkilö on jätetty haastattelujen ulkopuolelle. Osan 

kohdalla syynä on se, ettei henkilö ole katsonut olevansa niin kiinteästi mukana, että 

olisi  sopiva  haastateltavaksi.  Osan  kohdalla  syynä  ovat  tutkielman  laajuuden  ja 

ajankäytön rajoitukset. 

Haastattelumenetelmänä on puolistrukturoitu haastattelu, jota tässä tapauksessa voidaan 

kutsua myös teemahaastatteluksi.  Teemahaastattelussa kysymykset eivät  ole  tarkkaan 

muotoiltuja  ja  samoja  kaikille  haastateltaville,  vaan  kohdentuvat  väljemmin 

suunniteltuihin teemoihin ja tarjoavat haastateltavalle avoimen vastausmahdollisuuden. 

(Ks. esim. Hirsjärvi ym. 2005, 197–198.) 

Teemahaastattelussa tutkija on perehtynyt  tutkimusaiheeseen ennalta ja tuntee jonkin 

verran haastateltavien tilannetta, jotta hän kykenee kohdentamaan haastattelun tiettyihin 

teemoihin.  Tutkijan  ennakkoon  asettamat  teemat  eivät  ole  välttämättä  samoja  kuin 

analyysin tuloksena aineistoja ja tutkimusta jäsentävät teemat. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) Tutkielman tekijällä oli etukäteistä tietoa aiheesta ja perehtyneisyyttä 

aivovammoihin. 

Haastattelussa  oli  avoimen  haastattelumetodin  piirteinä  myös  reagoiminen 
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haastateltavan  vastaukseen  siten,  että  se  saattoi  kirvoittaa  uuden  kysymyksen  eli 

haastattelu  saattoi  lähteä  ohjautumaan  osin  haastateltavan  puheen  perusteella. 

Aihepiiriin tutustumisen pohjalta valmisteltiin teemat ja kysymykset, jotka ovat kaikille 

haastateltaville samat, mutta niissä oli mahdollisuus liikkua joustavasti ilman tarkkoja 

kysymyksiä. 

Koska  Oys:n  aivovammapoliklinikan  toiminta  on  ollut  jatkuvassa  muutoksessa,  sen 

hahmottaminen fenomenografisen, avoimen lähestymistavan mukaisesti on luontevaa. 

Teemahaastattelu sopii fenomenografiseen lähestymistapaan hyvin, sillä siinä pyritään 

antamaan  tilaa  haastateltavan  vapaalle  puheelle,  tulkinnoille  ja  merkityksenannolle 

kuitenkin pyrkien läpikäymään kaikki teemat kaikkien haastateltavien kanssa. Kaikkien 

haastateltavien kanssa ei välttämättä puhuta samassa laajuudessa samoista asioista, vaan 

eteneminen  tapahtuu  kulloisenkin  haastattelutilanteen  ehdoilla.  (Eskola  &  Suoranta 

2000, 86–87; Hirsjärvi ym. 2005, 197–198; Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006.)  

Haastattelujen  teemat  käsittelivät  haastateltavien  ymmärrystä  moniammatillisuutta 

koskevista  käsitteistä  työryhmien  työskentelyn  kontekstissa,  moniammatillisuuden 

merkitystä  aivovammatyössä,  aivovammatyön  vaatimaa  asiantuntemusta,  työryhmän 

koostumuksen  ja  koon  vaikutusta  toimintaan,  työryhmän  toimintamallia  ja  jäsenten 

roolien  välisiä  suhteita,  työryhmän  työn-,  vastuiden  ja  velvollisuuksien  jakoa, 

työryhmän toimintaa ja yhteistyötä muiden potilaan kannalta relevanttien toimijoiden 

kanssa, muiden tahojen (kuntoutuksen/palvelujen maksaja, jatkokuntouttaja) vaikutusta 

työryhmän toimintaan, potilaan merkitystä ja vaikutusta toimintaa määräävänä tekijänä, 

tiedonvälittymistä ryhmän sisällä ja ryhmän ja muiden toimijoiden välillä, sitoutumisen, 

työryhmän  pysyvyyden  ja  yhtenäisyyden  vaikutusta  toimintaan,  erityyppisten 

aivovammojen vaikutusta työskentelyyn, toiminnan resursseja sekä tiedon jakamisen ja 

yhteisen keskustelun merkitystä. (Ks. liite 2: haastattelurunko.)

Haastatteluja tehtiin yhteensä 11, joista nauhaa kertyi yhteensä 11 tuntia 2 minuuttia 44 

sekuntia  ja  litteroitua  tekstiä  noin  140  sivua  (riviväli  1).  Haastattelut  vaihtelivat 

kestoltaan noin 30 minuutista noin 90 minuuttiin. Keskimäärin yksi haastattelu kesti 

noin tunnin. 
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Haastattelut  litteroitiin  sanatarkasti,  mutta  taustaääniä,  taukojen  pituuksia,  yskimistä, 

tavujen ja sanojen toistoja tai haastateltavan liikkeitä ei merkattu. Haastatteluteksteihin 

perehtymisen  jälkeen  jokaiselle  haastateltavalle  esitettiin  haastattelujen  perusteella 

täydentäviä  lisäkysymyksiä,  jotka  lähetettiin  sähköpostitse  kullekin  haastateltavalle 

syyskuussa  2012.  Täydentäviin  kysymyksiin  vastasi  seitsemän  haastateltavaa 

kymmenestä. 

Aineiston käsittelyssä on tutkimusraportissa päädytty ratkaisuun, jossa haastateltavista 

ei esitetä mitään tunnistetietoja. Koska haastateltavien määrä on suhteellisen vähäinen 

(10 haastateltavaa), ovat haastateltavat helposti tunnistettavissa, mikäli heidän ammatti- 

tai asiantuntemusalansa on tunnistetietona. Tutkielmassa käsiteltävät asiakokonaisuudet 

ja  tutkimuskysymykset  ovat  sellaisia  luonteeltaan,  että  haastateltavien 

asiantuntemusalan paljastaminen ei ole välttämätöntä oleellisen tiedon esittämiseksi ja 

tarkoituksenmukaisen  käsityksen  saamiseksi.  Käytännössä  tutkielmassa  runsaasti 

käytetyistä  aineistolainauksista  on  mahdollista  ainakin  osasta  päätellä  haastateltavan 

asiantuntemusala.  Varmuudella  tätä  ei  voi  kuitenkaan tehdä ja  koska  haastateltavien 

määrä  on  muutenkin  vähäinen,  ovat  haastateltavat  jo  sillä  perusteella  mahdollista 

tunnistaa  haastateltujen  keskuudessa.  Lainaukset  on  tutkielmassa  yksilöity  kuhunkin 

haastateltavaan  järjestysnumeroita  käyttäen  (esim.  H1  (haastateltava  1)).  Mikäli 

tutkielmassa  on  käytetty  aineistolainausta,  jossa  on  selkeä  viittaus  haastateltavan 

asiantuntemusalaan,  ei  lainausta  ole  yksilöity  tiettyyn haastateltavaan,  vaan merkitty 

anonyymiksi (Anon.). Kun lainaus on otettu haastattelun jälkeen lähetettyjen kirjallisten 

kysymysten vastauksista,  on haastateltavan merkinnän liitteenä pieni k-kirjain (esim. 

Hk1).

Aineistoksi  olisi  voitu  valita  myös  esimerkiksi  avovastauksellinen  kysely.  Kyselyn 

etuna on anonyymius myös suhteessa tutkijaan, minkä vuoksi vastaajat voisivat antaa 

rohkeammin totuudenmukaisia vastauksia. Toisaalta aineisto on sen verran pieni, että 

anonyymisti vastaamalla ei saavuteta käytännössä sen suurempaa anonymiteettia kuin 

haastatteluissakaan. Kyselyssä tutkija ei voi reagoida vastaajan vastauksiin ja vastaukset 

voivat jäädä suppeiksi verrattuna haastattelutilanteeseen. Tutkimusaihe on sen verran 
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laaja  kokonaisuus,  että  siitä  tarkkojen,  kaikille  yhteisten  kysymysten  laadinta  ei 

välttämättä tuota kovin rikasta tietoa tutkimuksen tarpeisiin.

Tutkimusaiheen  kannalta  relevantti  aineisto  olisi  myös  ollut  moniammatillisen 

työryhmän  kokoontumisen/työskentelyn  seuraaminen  havainnoimalla  ja/tai 

nauhoittamalla/videoimalla  tapaaminen.  Tällainen  aineisto  olisi  mahdollistanut 

käytännön työn seuraamisen sekä keskustelun ja keskustelijoiden roolien rakentumisen 

seurannan ja analyysin. Ryhmän toiminnan tarkkailun etuna on konkreettisen toiminnan 

ja ryhmädynamiikan tarkkailun mahdollisuus, mikä voi tuottaa hyvinkin monipuolista ja 

rikasta  tietoa.  Etuna  on  myös  mahdollisuus  saada  erityisesti  sellaista  työskentelyn 

ongelmia koskevaa tietoa, jota haastateltavat eivät tuo esille tai eivät tiedosta. Ryhmän 

toiminnan tarkkailulla ei kuitenkaan saada esille ihmisten käsityksiä moniammatillisesta 

yhteistoiminnasta. Lisäksi ryhmätilanteissa voi vaikuttaa yhdenmukaisuuden paine. 

Yksilöhaastattelussa haastateltava voi kertoa moniammatillisen työryhmän tapaamista 

tai  esimerkiksi  ryhmähaastattelua  avoimemmin  näkemyksiään.  Lisäksi 

yksilöhaastattelussa haastateltavalla on mahdollisuus puhua haluamansa asiat sen sijaan, 

että häneltä  jää asioita sanomatta ajan ja/tai  tilan puutteen vuoksi.  Yksilöhaastattelut 

arvioitiin  lopulta  olevan  tutkimuksen  intressien  kannalta  sopivin  tapa  toteuttaa 

aineistonkeruu.  Fenomenografiassa  tavoiteltavien  yksilöiden  käsitysten  tutkiminen 

muutoin kuin haastatteluilla on vaikeaa. Yksilöhaastattelu on eettisesti yksinkertaisempi 

kuin  työskentelyn  seuraaminen  ja  siinä  voi  keskittyä  nimenomaisen  henkilön 

näkökantoihin,  jotka  tuo  henkilö  voi  ilmaista  vähintään  yhtä  avoimesti  kuin 

kollektiivisessa  tilanteessa  ja  todennäköisesti  avoimemmin.  Strukturoimattoman 

haastattelun avulla tutkija voi reagoida haastateltavan vastauksiin ja sitä kautta pyrkiä 

hahmottamaan perusteellisemmin ja monipuolisemmin tiettyä aihetta. 

Haastattelutilanne  voi  kuitenkin  olla  myös  sellainen,  ettei  haastateltava  uskalla  tai 

kykene  olemaan  täysin  avoin  vastauksissaan,  vaikka  häntä  suojelisi  anonymiteetti. 

Haastateltava voi  tarkoituksellisesti  pyrkiä  antamaan aiheesta  positiivisemman kuvan 

kuin  todellisessa  toiminnassa  tai  hänen  kokemuksessaan  ilmenee,  tai  virallisen 

toimintamallin mukaisen ideaalikuvan. Haastattelutilanne on myös ainutlaatuinen eikä 
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haastateltava voi muuttaa vastauksiaan enää haastattelun jälkeen (tosin voi kertoa muita 

näkökantoja  lisänä  alkuperäiseen  haastatteluun).  Usein  haastattelun  jälkeen 

haastateltavalle  voi  tulla  aiheesta  uusia  ajatuksia  mieleen.  Tätä  tilanteen 

ainutlaatuisuutta  kompensoitiin  lähettämällä  kunkin  haastateltavan  vastauksiin 

perustuen  haastateltaville  sähköpostitse  (henkilökohtaisia)  lisäkysymyksiä,  joihin  he 

saattoivat vastata ajatuksen kanssa kirjallisesti  (sähköpostitse)  ja  lisäksi  kertoa myös 

muista asioista, mikäli katsoivat tämän tarpeelliseksi. 

Tapaamisten seuraaminen ja ryhmähaastattelut ovat toki myös tarpeellisia aineistoja ja 

niitä tuleekin käyttää aineistona tutkimuksissa (ks. esim. Hyrkäs & Paunonen-Ilmonen 

2001). Tutkielmani laajuus, lähestymistapa ja fokuksen pitäminen selkeänä sekä omat 

mahdollisuuteni  toteuttaa  aineistonhankinta  ja  lupa-asiat  ohjasivat  aineiston 

yksilöhaastatteluihin. 

4.2. Fenomenografia haastatteluaineiston analyysimenetelmänä

Aineisto analysoitiin käyttäen fenomenografista analyysia. Alun perin menetelmän on 

kehittänyt  Göteborgin  yliopistossa  ruotsalainen  Ference  Marton  tutkimusryhmineen 

(Marton  1981).  Fenomenografisen analyysin  tarkoitus  on  tuoda  esille  tutkittavaan 

ilmiöön  liittyvät  erilaiset  käsitykset  ja  kokemukset  sekä  ilmiötä  määrittävät  termit. 

Ihmisten  tietoisuuksissa  eri  käsitykset  ilmenevät  eri  tavoin,  ja  analyysilla  pyritään 

selvittämään  näiden  käsitysten  laadullisia  eroja.  Fenomenografiassa  pyritään  ilmiön 

kuvaamiseen henkilön siitä muodostamien käsitysten kautta. Siinä paitsi vertaillaan eri 

henkilöiden  käsityksiä,  myös  suhteutetaan  saman  henkilön  ilmiötä  koskevia  eri 

käsityksiä toisiinsa. (Huusko ja Paloniemi 2006.) Fenomenografian taustalla vaikuttavat 

kognitiivisen psykologian ja hahmopsykologian lainalaisuudet kokonaisuudesta osiensa 

summaa  suurempana  asiana.  (Anttila  2011.)  Tutkielmaan  kehitettiin  oma 

analyysisovellus, joka on yleisesti muiden fenomenografiseen tutkimukseen kehiteltyjen 

analyysisovellusten mukainen. 

Fenomenografisen  menetelmän  valinta  tähän  tutkimukseen  perustuu  siihen,  että 

haastateltavat edustavat pitkälti eri ammattialoja. Kymmenen haastateltavan joukossa on 
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kahden eri lääketieteen alan edustajia sekä viiden muun terveydenhoidon- ja sosiaalialan 

edustajia. Kymmenen haastateltavan joukossa on vain kaksi alaa (yksi lääketieteen ala 

ja  yksi  muun ala),  joista  haastateltavia  on useampi  kuin yksi.  Eri  ammattialoilla on 

omanlaisensa tietoperusta, johon pohjautuvat myös niiden työhön liittyvät maailman- ja 

potilas-/asiakaskatsomukset.  Samoin  jokaisella  erityisalalla  on  oma  termistönsä  sekä 

omat  mielenkiinnon  kohteensa  siinä,  mitä  ja  miten  suhteessa  potilaaseen  tai 

asiakkaaseen tavoitellaan.  

Empiiristä aineistoa käsitellään kokonaisuutena, jotta pystytään tarkastelemaan ilmiön 

osien  luonnetta  suhteessa  kokonaisuuteen  sekä  käsitysten  kontekstuaalisuutta. 

Vastaukset  muodostavat  kokonaisuuden,  johon analyysi  kohdistuu.  Tarkoituksena  on 

löytää  aineistosta  ilmiön käsittämistä  koskevia  rakenteellisia  eroja,  jotka  selventävät 

erilaisten  käsitysten  suhdetta  tutkittavaan  ilmiöön.  Erojen  perusteella  muodostetaan 

käsitettä  kuvaavia  kategorioita,  jotka  liittyvät  toisiinsa  osana  laajempaa 

kuvauskategoriajärjestelmää. (Huusko ja Paloniemi 2006, 166.)

Analyysin  alussa  pyritään  etsimään  tutkittavaa  ilmiötä  koskevia  merkitysyksiköitä 

(Huusko ja Paloniemi 2006, 166–167). Eroja esiintyy siinä kohdistetaanko tulkinta vain 

ajatuksellisiin kokonaisuuksiin (Huusko ja Paloniemi 2006, 167) vai myös yksittäisiin 

sanoihin ja  lauseisiin  (Niikko 2003, 33).  Tutkielmassa on toteutettu  lähestymistapaa, 

jossa  on  etsitty  sekä  ajatuksellisia  kokonaisuuksia  että  yksittäisiä  sanoja  ja  lauseita. 

Yksittäisten  sanojen  ja  lauseiden  esiintymisyhteydet  on  kuitenkin  tarkistettu,  jotta 

yksittäiset  ilmaisut  on  pystytty  kontekstoimaan  (ajatuksellisiin  kokonaisuuksiin). 

Keskeistä on kuitenkin hahmottaa se yhteys, jossa käytetty ilmaisu tai lause esiintyy.  

Seuraavassa  esitetään  analyysin  eteneminen  tutkielmaa  varten  kehitetyn  oman 

mallin/sovelluksen mukaisesti (ks. Kuvio 1). Aineiston analyysissa haastattelulitteraatit 

käytiin  aluksi  kahteen  kertaan  kokonaisuudessa  läpi:  niihin  merkattiin  alustavasti 

tutkimuskysymysten kannalta keskeisiä kohtia ja huomioita (vrt. Huusko ja Paloniemi 

2006, 167–168) ja tekstin osia kuvaavia otsikoita (teemoittelu). Merkatut kohdat olivat 

yksittäisiä sanoja, lauseita tai pitempiä selittäviä kokonaisuuksia. Aineistosta poimittiin 

aineiston  kohtaa  kuvaavan  otsikon  avulla  tutkimuskysymysten  kannalta  keskeisiä 
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aineistolainauksia  (alkuperäinen  ilmaus).  Esimerkkinä  tästä  haastateltavan  H4 

ilmaisema ajatuskokonaisuus: 

Mun mielestä niinku käytäntö sinällään on toimiva, mutta tällä hetkellä on sitte 
lääkäriresursseihin liittyen sitä vajetta, että se hankaloittaa sitte, että jos tulee 
niinkun  tarve  saaha  nopialla,  lyhyellä  varotusajalla  sitä  lääkärin 
vastaanottoaikaa,  niin  se  ei  oo  mahollista  ja  täällä  ois  kuitenkin  se 
erityisasiantuntemus siihen aivovammaan aivovammoihin liittyen.

Toisella  perusteellisella  läpikäynnillä  täydennettiin  ensimmäisen  kerran  merkintöjä. 

Alkuvaiheessa merkattuja kohtia oli varsin paljon, jotta tutkimusaiheen ja -kysymysten 

kannalta  oleelliset  asiat  tulisivat  mahdollisimman  kattavasti  mukaan  tutkimukseen. 

Koko aineistoon merkatut kohdat jaettiin tutkielman tekijän nimeämiin ryhmiin aiheen 

perusteella.  Ensimmäinen  vaihe  (teemoittelu)  ja  toinen  vaihe  (alkuperäinen  ilmaus) 

etenivät  siis  limittäin  ja  molemminsuuntaisesti:  aluksi  löydetty  ilmaus  ohjasi 

teemoittelua/otsikointia,  mutta  myöhemmin myös  merkattu aihe/teema/otsikko ohjasi 

ilmausten merkintää. Ohjaavat tekijät myös vuorottelivat analyysin aikana. 

Analyysi  tehtiin  yhdistäen  kaikki  haastattelut  yhteen  sekä  kunkin  yksittäisen 

haastateltavan kohdalta  erikseen.  Näin  saatiin  esille  yleisesti  kaikissa  haastatteluissa 

esiintyvät  teemat  ja  asiat  sekä  toisaalta  myös  yhden  haastateltavan  haastattelun 

kokonaisuudessa esiintyvät asiat. Tällöin pystyttiin huomioimaan myös se, mitä kukin 

oli  painottanut  ja  tulkitsemaan  yhtäläisyyksiä  ja  eroja  eri  haastateltavien  välillä. 

Aineistoa käsiteltiin siis sekä häivyttäen puhuja ja kiinnittäen huomio vain sanottuun 

että  katsoen yhden tutkittavan  muodostamien sanomisten  kokonaisuutta  (vrt.  Niikko 

2003,  33).  Tuloksena  syntyneiden  kategorioiden  perustana  ovat  sanojasta  irrallaan 

olevat yksittäiset ilmaisut.

Kunkin ilmauksen kohdalla  mietittiin  sen tarkoitusta.  Tutkija siis  tulkitsi  tutkittavien 

ilmaisemia  tarkoituksia  ja  merkityksiä  tekstin  kokonaisuuteen  ja  omaan  aiheeseen 

perehtymiseensä  perustuen.  Ilmaisusta  tulkittujen  tarkoitusten  pohjalta  muodostettiin 

merkitysyksiköitä.  Merkitysyksiköiden  muodostaminen  aineiston  ilmauksista  on 

intersubjektiivinen tapahtuma, eli se tapahtuu sekä alkuperäisen ilmauksen että tutkijan 

tulkinnan  pohjalta  (Anttila  2011).  Tämä  tapahtui  tutkielman  analyysisovelluksessa 
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tekemällä  poimituista  teemoista/otsikoista  ja  lainauksista  edelleen  tutkijan  kuvaamat 

hieman tiiviimmät sisällöt otsikoineen (ilmauksen tiivistäminen).  Haastateltavan H3 

alkuperäinen ilmaus: 

Meillä  on  erilainen  lähtökohta.  Joku  voi  selvitä  hyvin  vammastaan,  koska 
hänellä  on  hyvä  lähtökohta  ja  toinen  taas,  toiselle  voi  pienikin  vamma  olla 
kohtalokas,  koska  hänellä  on  huonot  lähtokohdat  ja  tämmösten  asioiden 
asettaminen  yhteyteen  toistensa  kanssa,  niin  se  vaatii  kyllä  sitä,  että  pääsee 
keskustelemaan  muidenkin  kanssa,  jotka  on  nähny  tämän  potilaan.  Yhteinen 
pohtiminen kehittää kaikkia tiimin jäseniä. 

tiivistettiin  näin:  ”Asiantuntijat  laajentavat  toistensa  näkemyksiä”.  Ilmaus  asetettiin 

myös tiivistymiin ”Asiantuntijat  täydentävät toisiaan” ja  ”Yhteinen toiminta kehittää 

jäseniä”. 

Aineistoon  merkattiin  muun  muassa  kohtia,  joissa  puhuttiin  moniammatillisen  työn 

toteutuksesta sekä eri asiantuntemusryhmien suhteista toisiinsa. Aineistoon merkattiin 

myös  kohdat,  joissa  haastateltava  puhui  jostakusta  toisesta  asiantuntemusryhmästä. 

Näin  tehtiin,  koska  tutkimuksiin  perustuen  moniammatillisessa  työskentelyssä 

nimenomaan  oman  asiantuntemuksen  yhdistäminen  toisiin  asiantuntemuksiin  sekä 

oman asiantuntemuksen antaminen ymmärrettävällä tavalla toisten käyttöön ja toisten 

asiantuntemuksen  omaksuminen  osaksi  käsiteltävää  asiaa,  ovat  oleellisia.  Tämä  oli 

selkeästi tutkimuskirjallisuuteen perustuva oletus, joka osaltaan myös ohjasi analyysia.

Eri  aiheryhmien/tiivistymien  sisältöjä  vertailtiin  keskenään,  minkä  perusteella 

tiivistymiä  muokattiin.  Otsikot  sisältöineen  tiivistettiin  yhden  tai  kahden  sanan 

mittaisiksi  avainsanoiksi/teemoiksi,  jotka  kuvaavat  mahdollisimman yleisellä  tasolla, 

mutta  alkuperäiselle  kuvaukselle  uskollisesti  kyseisen  tiivistelmän  sisältöä  (ilmausta 

kuvaava teema > ilmauksen nimeäminen). Tässä vaiheessa oli keskeistä pitää mukana 

alkuperäisten  ilmausten  yhteys,  jotta  ilmaisun  suhteellisuus  eli  kontekstuaalisuus  ja 

mahdollinen eri merkitys eri yhteyksissä pystyttiin huomioimaan. Tärkeää on tarkastella 

saman ilmiön käsitysten variaatiota niin eri  haastateltavien osalta kuin yksittäisenkin 

haastateltavan  haastattelussa  (vrt.  Huusko  ja  Paloniemi  2006,  168).  Aineistossa 

keskeisesti esiintyvien teemojen/kokonaisuuksien kuvaajiksi analyysissa muodostettiin 
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kunkin haastateltavan kohdalla lista avainsanoista. Esimerkiksi haastateltavan H1 lista 

avainsanoista  on:  kokonaiskäsitys,  vastuu,  toiminnan  kehittäminen,  toimintakyvyn  

kartoitus,  jatkosuunnitelma,  lääkäriresurssi/-pula,  ajankäyttö,  sujuvuus,  jatkohoito,  

kontrollit,  palaute,  ennakoitavuus,  kuntoutus-/hoitopolku,  yksilöllisyys,  koordinointi,  

perusterveydenhuolto, ostopalvelu, keskustelu, neuropsykiatri(nen oireisto), etuusasiat,  

kuntoutuksen  toteutuminen,  esitiedot,  päällekkäisyys,  konsultaatio(tuki),  

oiretiedostamattomuus, arki, etukäteen. 

Avainsanat  eivät  luonnollisestikaan  avaudu  sellaisenaan,  vaan  vaativat 

esiintymisyhteyden  selityksekseen.  Tämän  vuoksi  on  tärkeää,  että  analyysissa 

ilmauksen  konteksti  pysyy  tiiviisti  mukana  erityisesti,  kun  aineistoa  pyritään 

abstrahoimaan  mahdollisimman  tiiviiksi,  jotta  ilmiöt  saadaan  esiin.  Tässä  vaiheessa 

analyysi  eteni  siis  kehitetyn  mallin  mukaisesti:  1)  teemoittelu >  2)  alkuperäinen 

ilmaus > 3) ilmauksen tiivistäminen > 4) ilmauksen nimeäminen. 

Kuvio 1. Aineiston analyysimalli ennen kategorioiden muodostamista

Liitteessä  7  on  kuvattuna  haastateltavien  avainsanalistojen  tiivistetymmistä  listoista 

tehdyt koko aineistoa koskevat teemat ja niiden tiivistämistä sekä ensimmäisen vaiheen 

pääkategoriat (joita on siis analyysissa edelleen vielä muokattu/abstrahoitu). Liitteessä 

on siis kuvattuna analyysin yksi vaihe, jossa on myös pääkategorioiden muodostamisen 

yksi vaihe (ei lopullinen).  

Ilmauksen nimeämisessä muodostetut aviansanat/teemat tuotiin keskinäiseen vertailuun. 

Teemojen  perusteella  muodostettiin  kategorioita,  joiden  alle  teemat  sijoitettiin.  (Vrt. 

Huusko ja Paloniemi 2006, 168.) Osasta teemoja muodostettiin suoraan kategoria, osa 

sijoittui uuden muodostetun kategorian alle. Vertailussa teemoja vielä muotoiltiin jonkin 

verran, ja osa niistä nostettiin vielä yleisemmälle tasolle eli teemoja tiivistettiin (ks. liite 

TEEMOITTELU
* merkataan tekstiin 
keskeiset huomiot ja 
aineiston eri osia kuvaavia 
otsikoita

ALKUPERÄINEN 
ILMAUS
* etsitään aineistosta 
tutkimustavoitteiden 
näkökulmasta relevantteja 
sanoja, ilmauksia ja 
ajatuskokonaisuuksia

ILMAUKSEN 
TIIVISTÄMINEN
* teemoista ja lainauksista 
(alkuperäinen ilmaus) 
tiivistetään ilmaus tulkitun 
tarkoituksen pohjalta

ILMAUKSEN 
NIMEÄMINEN
* kuvataan tiiviisti 1–2 
sanalla tiivistettyjä ilmauksia 
yleistasolla. Tarkistetaan 
nimeäminen suhteessa 
alkuperäiseen ilmaukseen
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7).  Näin saadut  keskeiset  teemat  ja  niiden alle  kuuluvat  alateemat  ja  niiden sisällöt 

esitetään  tulosluvussa  5  aineistolainauksin.  Analyysin  edetessä  oli  tarpeen  palata 

varmistamaan  tehty  tulkinta  aiempien  analyysivaiheiden  kautta  suoraan  aineistosta. 

Analyysin  lopussa  kaikki  keskeiset  teemat/kategoriat  tarkistettiin  aineistosta  ja 

analyysin vaiheista.

Tutkimuksen tuloksena syntyvät  siis  kategoriat  sekä  niiden muodostama järjestelmä. 

Kategoriat  eivät  ole  yksittäisen  henkilön  ajattelun  edustajia,  vaan  erilaisten 

ajattelutapojen edustajia. Kategorioihin sijoitetut käsitykset voivat olla toisiaan tukevia, 

ristiriidassa keskenään tai  vastakkaisia toisiinsa nähden. (Huusko ja Paloniemi 2006, 

169.)

Tavoitteena  fenomenografisessa  analyysissa  on  abstrahoida  kategoriat  ja  niiden 

kuvaaminen tiiviiseen ja selkeään muotoon, joka ilmaisee ilmiötä koskevan olennaisen 

ajatuksen/tuloksen.  Tässä  kohtaa  pyritään  myös  tekemään  kategorioista  selkeästi 

toisistaan  erottuvia.  (Huusko  ja  Paloniemi  2006,  168.)  Kuten  luvussa  1.3. 

tieteenfilosofista  taustaa  käsiteltäessä  todettiin,  on  kategorioiden  osittainen 

päällekkäisyys kuitenkin väistämätöntä, sillä käsitykset koskevat samaa käsitettä, joka 

ei  ole  aina  yksielitteisesti  pilkottavissa  erillisiin  osiin.  Lisäksi  käsitykset  syntyvät 

jaetussa  toiminnassa  ja  suhteessa  toisiinsa.  Näin  ollen  käsitteen  eri  osat/näkökulmat 

muodostavat  verkoston,  joka  on  luontaisesti  nivoutunut  yhtenäiseksi.  Tämä  ei 

kuitenkaan  estä  sitä,  että  tavoitteena  on  tehdä  mahdollisimman selkeät  ja  toisistaan 

erottuvat, tiettyä piirrettä ilmaisevat kategoriat, jotka muodostavat erilaisia näkökulmia 

tutkittavaan ilmiöön. (Vrt. Marton 1981, 195.)

Kategorioiden muodostamisen jälkeen kategorioista kuvattiin niiden keskeiset piirteet ja 

kategorioiden väliset suhteet (ks. Huusko ja Paloniemi 2006, 168). Kuvaaminen toimii 

analyysin tulosten tarkistamisena: mikäli kategoriaa kuvaavat keskeiset piirteet sopivat 

aineistoon, ovat ne pätevästi muodostettuja. Fenomenografisen analyysin luotettavuutta 

voidaankin  tarkastella  sen  perusteella  miten  yksittäiset  haastattelut  sijoittuvat 

analyysissa  muodostettuun  kuvauskategoriajärjestelmään.  Mikäli  jokainen  haastattelu 

voidaan  sijoittaa  järjestelmän  sisälle,  voidaan  analyysia  pitää  pätevänä  ja 
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kategoriajärjestelmää  riittävänä  kyseisessä  aineistossa.  Tärkeää  on  tuoda  tuloksissa 

esille käsitysten variaatio, olivatpa käsitykset aineistossa miten marginaalisia tai yleisiä 

hyvänsä. (Ahonen 1994, 127; Huusko ja Paloniemi 2006, 169.)

Tätä tutkielmaa varten kehitettiin siis analyysin ohessa oma sovellus fenomenografisen 

analyysin  alkuvaiheista.  Esimerkiksi  Huuskon  ja  Palojärven  kuvaama 

fenomenografinen analyysi etenee aineistoon perehtymisen jälkeen merkitysyksiköiden 

etsintään  (vrt.  teemoittelu  ja  alkuperäinen  ilmaus  tämän  tutkielman  sovelluksessa). 

Seuraavassa  vaiheessa  tutkija  järjestelee  merkitysyksiköt  kategorioiksi  ja  kuvaa 

kategoriat (abstraktilla tasolla) (vrt. ilmauksen tiivistäminen ja ilmauksen nimeäminen 

tämän  tutkielman  sovelluksessa).  Lopuksi  kategoriat  asetetaan  kuvausten  perusteella 

suhteessa toisiinsa ja muodostetaan niistä kuvauskategoriajärjestelmä. Uljensin (1991, 

90–91)  esittämät  fenomenografisen  analyysin  vaiheet  ovat:  tekstin  jakaminen 

merkitysyksiköihin  (vrt.  teemoittelu  ja  alkuperäinen  ilmaus),  eriteltyjen 

merkitysyksiköiden muuttaminen teoreettiselle kielelle (vrt.  ilmauksen tiivistäminen), 

merkitysyksiköiden  ryhmittely  ja  kuvaaminen  (vrt.  ilmauksen  nimeäminen)  ja 

kuvausten vertailu ja kategorioiden muodostaminen. Sjöströmin ja Dahlgrenin (2002, 

341)  analyysivaiheet  ovat:  1)  aineistoon  tutustuminen  (vrt.  teemoittelu),  2)  saman 

kysymyksen vastausten koonti vastauksen merkittävimpien elementtien tunnistamiseksi 

(vrt.  alkuperäinen  ilmaus)  3)  vastausten  tiivistäminen/pelkistäminen  pitempien 

vastausten tai dialogin keskeisten osien löytämiseksi (vrt. ilmauksen tiivistäminen), 4) 

samanlaisten vastausten ryhmittely/luokittelu (vrt. ilmauksen nimeäminen), 5) alustava 

kategorioiden  vertailu  (alkuperäisiä  ryhmiä  voidaan  muokata),  6)  kategorioiden 

nimeäminen ja 7) kategorioiden vertailu sisältäen niiden kuvauksen yhtäläisyyksien ja 

erojen osalta. 

Tähän  tutkielmaan  kehitetty  analyysimalli  on  rinnasteinen  näiden  mallien  kanssa. 

Vaiheet vastaavat toisiaan melko hyvin.  Lähinnä eroja on vaiheiden nimeämisessä ja 

siinä, kuinka moneen osaan tietty vaihe jaetaan. Myös tämän tutkielman analyysissa 

muodostettiin kategoriat ja kuvauskategoriajärjestelmä, mutta oma sovellus koskee näitä  

vaiheita edeltäviä vaiheita.
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4.3. Tutkimuseettiset näkökohdat

Tutkimuslupa  haettiin  Oulun  yliopistollisen  sairaalan  Operatiivisen  tulosalueen 

Kuntoutuksen vastuualueelta. Luvan myönsi hallintoylihoitaja. 

Eettisesti  haastattelujen  hankinta  pohjautuu tietoon perustuvaan suostumukseen,  joka 

suojelee  tutkittavan  autonomiaa  ja  toisaalta  tutkijaa  pakotukselta.  Se  myös  korostaa 

tutkijan vastuuta esimerkiksi tarpeellisen tiedon antamisesta  tutkittaville.  (Länsimies-

Antikainen  2008,  92;  Christians  2003,  217.)  Tutkielman  tutkimuslupahakemuksen 

liitteenä oli tutkielman tutkimussuunnitelma, joka antoi taustatietoa tutkimuksesta, sen 

tarkoituksesta,  aineistosta  ja  aineiston käytöstä.  Haastateltavia  informoitiin  etukäteen 

haastattelujen teemoista sekä osallistumisen ja vastaamisen vapaaehtoisuudesta (ks. liite 

1. Haastattelupyyntö).

Tutkittavien  suostumus  hankittiin  kysymällä  kutakin  haastateltavaa  sähköpostitse 

mukaan tutkimukseen. Sähköpostissa annettiin myös tietoa tutkimuksesta sekä erikseen 

pyydettäessä  myös  yksityiskohtaisemmin  haastattelun  sisällöstä.  Tutkittavaksi 

pyydettävällä henkilöllä oli tällöin mahdollisuus pohtia osallistumistaan ja päättää siitä 

harkittuaan  asiaa.  Keväällä  2012  tutkielman  käsikirjoituksesta  lähetettiin  kullekin 

haastateltavalle  ne  kohdat,  joissa  oli  lainauksia  heidän  haastattelustaan.  Kullakin 

haastateltavalla  oli  mahdollisuus  ottaa kantaa lainattuihin kohtiin.  Jotkut  tutkittavista 

kokivat puhekielisen tekstin vieraana. Saadun palautteen perusteella lainauksia hieman 

lyhennettiin ja osa lainauksista muutettiin epäsuoriksi ja/tai anonyymeiksi.

Tutkimuksessa  ja  haastatteluissa  käsitellään  moniammatillisen  työryhmän  toimintaan 

kuuluvia asioita, jotka voivat olla osin arkaluonteisia. Pyrkimyksenä on eri toimijoiden 

toimintaa ja osuutta työryhmässä tutkimalla selvittää ryhmän toiminnan kokonaisuutta 

sekä sen tehokkuuden ja vaikuttavuuden tekijöitä. Tällöin tutkimuksessa luonnollisesti 

tulee  esiin  eri  toimijoiden  suhtautuminen  toisiin  toimijoihin  sekä  eri  toimijoiden 

ymmärrys omasta ja muiden toiminnasta ja toiminnan kokonaisuudesta. Tutkittavilla oli 

halutessaan mahdollisuus olla vastaamatta kysymykseen. Vaikka asiat voivat olla osin 

arkaluonteisia,  tarkoituksena  on  kuitenkin  hahmottaa  työryhmän  toimivuutta  siinä 
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tarkoituksessa,  että  sen toimintaa voidaan jatkossa  viedä edelleen tehokkaampaan ja 

vaikuttavampaan  suuntaan.  Tutkielmassa  tutkittavat  suojataan  anonymiteetilla. 

Haastateltaviin liittyviä tunnistetietoja ei anneta. (Vrt. Christians 2003, 218; Kankkunen 

&  Vehviläinen-Julkunen  2009,  177.)  Haastateltavien  tunnistaminen  on  kuitenkin 

mahdollista  lähinnä  muiden  haastateltavien  tai  työyhteisön  keskuudessa  sekä 

haastateltavien että toiminnassa mukana olevien henkilöiden vähäisen määrän vuoksi. 

Aineiston  analyysissa  käytettiin  fenomenografista  menetelmää.  Fenomenografisella 

otteella  tehdyssä  tutkimuksessa  on  keskeistä  käyttää  aineistolainauksia  aineiston 

analyysin luotettavuuden sekä toisaalta tutkittavien omien ilmausten käytön todenteena. 

Runsaiden  aineistolainausten  käyttö  lisää  tutkittavan  tunnistettavuutta  tekstistä. 

Tutkielman aineisto on lähtökohtaisesti määrältään pieni, koska joukko, johon tutkielma 

kohdistuu,  on  pieni.  Koska  joukko  on  pieni,  ovat  siihen  kuuluvat  henkilöt  pitkälti 

tietoisia toisistaan ja näin ollen todennäköisesti tietävät melko tarkkaan ketkä muut ovat 

haastateltavina  ja  osaavat  kenties  tunnistaakin  nämä  aineistolainausten  perusteella. 

Jotkin lainaukset  on yksilöity  haastateltavan koodin sijaan ammattinimikkeellä  tai  ei 

millään (viitteenä tällöin Anon.), jotta kaikki lainaukset samalta haastateltavalta eivät 

ole yhdistettävissä koodin käytön perusteella.

Tutkimusaineisto  on  ainoastaan  tekijän  hallussa.  Tekijä  käsitteli  aineistoa  pääosin 

itsenäisesti,  mutta  osin  myös  työn  ohjaajan,  terveyshallintotieteen  professori  Leena 

Paasivaaran kanssa.  Tutkimusaineistoa ei  anneta missään tutkimuksen vaiheessa eikä 

sen jälkeen ulkopuolisten haltuun tai nähtäväksi. Tutkittaville aineisto on käytettävissä 

ainoastaan  erikseen  sovittaessa  kaikkien  tutkimukseen  osallistuneiden  yksimielisen 

päätöksen ehdolla. 
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5. MONIAMMATILLISEN YHTEISTOIMINNAN 

JÄRJESTYMINEN AIVOVAMMAPOLIKLINIKALLA

Tässä  tulosluvussa  esitetään  aineiston  perusteella  muodostettu  käsitys  Oulun 

yliopistollisen  sairaalan  lääkinnällisen  kuntoutuksen  aivovammapoliklinikan 

moniammatillisesta yhteistoiminnasta. Tavoitteena on selvittää mitä moniammatillisuus 

on, miten sen ymmärretään käsitteenä, toimintana ja prosessina, miten se toteutuu ja 

mitä  muita  asioita/käsitteitä  siihen liittyy.  Analyysin tulokset voidaan jakaa kolmeen 

osaan: 1) moniammatillisen yhteistoiminnan kuvauskategoriajärjestelmä, jossa esitetään 

aineistossa  ilmenevät  keskeiset  käsitykset  viitenä  eri  näkökulmana  (kategoria) 

moniammatilliseen  yhteistoimintaan,  2)  kaksi  kokonaiskäsitystä  moniammatillisesta 

yhteistoiminnasta ja 3) mallit moniammatillisen yhteistoiminnan toimijoiden suhteista. 

Näistä ensimmäinen tulos muodostaa perustan kahdelle seuraavalle. Ensimmäinen tulos 

on osittain esitetty esimerkein luvussa 5.2 ja kaikki kolme tulosta (lukuun 5.1 ja 5.2 

perustuen) luvussa 5.3.

Pääluvun  ensimmäisessä  alaluvussa  kuvataan  aineistoon  perustuva  käsitys 

moniammatillisuudesta  yleisellä  tasolla.  Toisessa  alaluvussa  tarkastelua  syvennetään 

muodostamalla  moniammatillisen  yhteistoiminnan  käsityksiä  luonnehtivat  kategoriat, 

jotka kuvataan luvun 5.2. viidessä alaluvussa havainnollistaen niitä aineistolainauksin. 

Pääluvun kolmannessa alaluvussa esitetään yhteenveto muodostetuista kategorioista ja 

niiden  välisistä  suhteista  (kuvauskategoriajärjestelmä),  kaksi  kokonaiskäsitystä 

moniammatillisesta  yhteistoiminnasta  ja  mallit  moniammatillisen  yhteistoiminnan 

toimijoiden  suhteista.  Luvussa  esitetään  myös  aineistoon  perustuva  alustava  malli 

aivovammapotilaan  prosessista  aivovammapoliklinikalla  moniammatillisen  toiminnan 

näkökulmasta (kuvio 6).  

5.1. Moniammatillisuuden muotoutuminen tutkimusaineistossa

Aivovamman oireisiin ja niiden ilmenemiseen vaikuttaa vamman vaikeusasteen lisäksi 

myös vammautuneen vammautumista edeltäneet kyvyt ja ominaisuudet, mikä korostaa 
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vamman yksilöllistä luonnetta. Niin sanottu primaarisuoritustaso on vammaa edeltävä 

kyvyn taso, joka vaikuttaa siis myös siihen, miten vammautuminen vaikuttaa kuhunkin 

kykyyn ja miten kyvyt palautuvat eli miten vammautunut toipuu vamman aiheuttamista 

muutoksista. Aivovamman seuraukset ovat yksilölliset: Kaikilla on erilainen lähtökohta 

kohdata vaurio ja selvitä siitä. Jollekulle pienikin vaurio voi olla kohtalokas, kun taas 

toinen voi toipua erinomaisesti. (H3) 

Lisäksi  vammautuneen  motivaatio,  kuntoutusmuodot  ja  mahdollisuudet  harjoittaa 

kuntouttavia  toimia  vaikuttavat  yksilöllisesti  vammautuneen  kuntoutumiseen.  Näin 

myös vammautuneen yleinen terveydentila (mukaan lukien elämäntavat) ja sosiaalinen 

tilanne  (asuminen,  talous,  palvelujen  saatavuus,  ihmissuhteet)  vaikuttavat 

kuntoutumiseen. Eräs haastateltava kuvaa kuinka tyypillistä aivovammaprofiilia ei voi 

määritellä  juuri  vamman  yksilöllisen  ilmenemisen  ja  vammautuneiden  yksilöllisten 

elämäntilanteiden vuoksi: 

Se riippuu, et kenen päähän se tulee se vamma. Ja ku niitä on niin monenlaisista 
päitä löytyy. Ja missä elää ja mitä harrastaa ja mitä työtä tekee ja- se kirjo on niin  
laaja. Ammattiautoilijan työkyky on ihan eri asia ku kaupan kassan. (H7)

Moniammatillinen hoito muotoutuu organisaatiossa olevan toimintamallin mukaisesti. 

Potilaan prosessista aivovammapoliklinikalla on laadittu niin sanottu vuokaavio (liite 

5). Malli potilaan etenemisestä on siis olemassa, mutta sen toteutuminen käytännössä 

vaatii luonnollisesti resursseja. Erään haastateltavan mukaan toiminta on yhtäältä hyvin 

organisoitua,  koska  malli  on  olemassa,  mutta  toisaalta  malli  potilaan  prosessista  ei 

välttämättä  toteudu  käytännössä.  Kaikki  akuuttihoidosta  tulevat  potilaat,  jotka 

hyötyisivät  kuntoutuksesta  ja  seurannasta  aivovammapoliklinikalla,  eivät  välttämättä 

ohjaudu poliklinikalle. (H5) 

Eräs haastateltava kuvaa aivovammatyön käytännön toteutumista:

Pikkusehan  siinä  on  semmosta  elämistä  ollu,  että  tännehän  perustettiin 
semmonen  aivovammatyöryhmä  [ns.  iso  aivovammatyöryhmä],  joka  on  ollu 
koordinoimassa tätä hommaa. Ja sitten meillä on aivovammapoliklinikka, joka 
koostuu  taikka  pitää  sisällään  tämmöstä  erityisosaamista.  Ja  se  alun  perin 
tarkotettiin  tämmöseksi  niinku  funktionaaliseksi  poliklinikaksi,  joka  käsittää 
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niinku aivovamman akuuttihoijosta ihan sinne kuntoutukseen asti kaikki vaiheet 
[…] Siinä toteutumisessa on semmosta hiomista ollu, mutta minusta aika hyvin 
tämmöset jatkokuntoutusta, jatkoselvityksiä vaativat aivovammat ohjautuu sitten 
hoitoketjussa eteenpäin. Luonnollisesti jokainen aivovamma on yksilöllinen ja 
vaatii tietenki eri määrän ja eri laatuisesti näitä palveluita . (H10)

Haastatteluissa  moniammatillisuus  nähtiin  eri  alojen  osallistumisena  yhden  potilaan 

hoitoon  ja  hoidon  suunnitteluun  ilman  vaatimusta  yhteisen  tiedon  tuottamisesta: 

”parantaa minusta sen potilaan asemaa, että ne saa niin monen ihimisen näkemyksen” 

(H6); ”käden ulottuvilla kaikki ne asiantuntijat, joita pitäis voida käyttää” (H3).

Myös itsenäisyys näkyy työssä, jossa kuitenkin tavoitteena on yhteinen näkemys:

Jokainen ammattihenkilö vastaa siitä omasta työstään (H5).

Jokainenhan hoitaa itsenäisesti oman osuutensa, mutta se että sitte tavataan vielä 
yhessä ja keskustellaan niistä asioista, niin kyllä se minun mielestä tiivistää sitä 
yhteistyötä.  Ja  sitte  se  niinku  saa  aikaan  sen,  että  varmasti  se  näkyy  se 
moniammatillisuus  siinä  kuntoutussuunnitelmassa  ja  sitte  niissä  palveluissa, 
mitä potilas saa toivon mukkaan [...]  kyllähän se tavote pitäs olla,  että se on 
niinko yhteinen se tavote. Mutta toki siinä näkkyy se, että jokkainen on erilaisen 
koulutuksen saanu ja erilaisella työkokemuksella varustettu. (H6) 
 
Niitten [työryhmien] etu on se, että siinä sit ku sä oot onnistunu kokoamaan sen 
ryhmän kokoon niin on helppo saada kaikkien ammattialojen mielipide, lyhyellä 
aikavälillä (H7).

Erään haastateltavan mukaan työskentelyssä on ilmennyt myös, että kaikkien mielestä 

yhteinen  tapaaminen  ei  välttämättä  ole  tarpeellista,  vaan  riittää,  että  lääkäri  voi 

lausuntoaan varten lukea eri asiantuntijoiden arviot ja koostaa niiden avulla lopullisen 

lausuntonsa, koska lausunnot ovat riittävän selkeitä (Anon.).

Työskentelyn  keskiössä  on  lääkärin  lakisääteinen  asema,  jonka  mukaisesti  muut 

asiantuntijat  asettuvat  lääkärin  tueksi  lausunnon laatimisessa.  Tästäkin  näkökulmasta 

katsottuna  yhteinen  keskustelu  verrattuna  asioiden  lukemiseen  papereista  nähdään 

merkittävänä:

Lääkärin kannalta niin hänellehän on suuri etu, jos hän voi samassa istunnossa 
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keskustella ja kysyä asioita moniammatilliselta tiimiltä ennen kun hän tekee tän 
lopullisen  suunnitelmansa  ja  laatii  tämän  lausuntonsa.  Että  minä  pidän  sitä 
suurena  etuna  siihen  verrattuna,  että  hän  joutuis  lukemaan  näitä  asioita  vain 
papereista  tai  tuota  vain  arvailemaan  […]  asioiden  asettaminen  yhteyteen 
toistensa kanssa, niin se vaatii kyllä sitä, että pääsee keskustelemaan muidenkin 
kanssa,  jotka on nähny tämän potilaan.  Yhteinen pohtiminen kehittää  kaikkia 
tiimin jäseniä. (H3)

[...]  kokonaiskäsitys  tästä  niinku  potilaasta.  Ylipäätään  se,  että  ajatuksia 
vaihetaan tuota keskustelemalla, niin tuota se käsitys on niinku sitte erilainen, ku 
mikä tulis pelkästään siitä, jos lukis ne asiat ja merkinnät sieltä papereista. (H1)

Syynä keskustelun tärkeyteen nähtiin keskustelun kirjoitusta rikkaampi luonne 

eli  keskustelu  tuo  esille  aina  jotain  enemmän  tai  erilaisessa  valossa  kuin 

kirjoitettu arvio:

Jotku asiat,  vaikka ne sinänsä ois  kaikki kirjattuna sinne sairaskertomukseen, 
mutta sieltä  saattaa nousta joitaki asioita niinku keskeisemmäksi [...]  mikä on 
esimerkiksi  jonku  kognitiivisen  oireen  merkitys  toimintakyvylle,  niin  kyllä 
semmonen asia on niinku tämmönen- keskustelussa tullee tavallaan paremmin 
esille, ku mitä sieltä papereista lukemalla. (H1)

Haastatteluissa tuli  ilmi,  että työryhmät toimivat nimenomaan lääkärin tiedonsaannin 

tarkoituksessa,  jotta  lääkärillä  on  riittävästi  tietoa  tarkoituksenmukaisen  hoito-  ja 

kuntoutussuunnitelman  laadintaan.  Haastateltava  kertoo  lääkärin  kokoavasta  roolista 

suhteessa potilaaseen: 

Ne on sitä varten, että nää lääkärit sais tietoa [...] Ne on ennen, ku potilas tulee 
lääkärille elikkä koottas se tieto yhteen ja lääkäri pystys sitte jakamaan tietoa 
potilaalle ja tehä yhteenvedon. Ja kuntoutussuunnitelma on varmaan yks tärkeä, 
tai mihinkä nyt sitte päädytäänki, mihin työryhmä päätyy. Tietenki siinä on se 
potilaski, että mihin hänen kanssaan päädytään. (H8)

Lääkärin mukaan työryhmien toiminta keventää lääkärin työtä, koska kaikkia asioita ei 

tarvitse selvittää itse  alusta asti.  Toinen lääkäri  totesi  muiden tiimin jäsenten olevan 

avainasemassa  potilaasta  tarvittavan  perustiedon  keräämisessä. Päätöksiä  ei  siis 

teoriassa tehdä yhteisesti,  mikä johtuu pitkälti  lääkärin lailla määrätystä  vastuusta ja 

velvollisuuksista potilaan diagnosoinnissa ja hoidossa. Käytännössä lääkäri voi tukeutua 

pitkälti muiden asiantuntijoiden arvioihin ja toimia niiden mukaisesti. Tärkeää kuitenkin 

lääkärin  työssä  on  se,  että  lääkäri  saa  lausuntoaan  varten  riittävän  ja  oikean tiedon 
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potilaan tilasta: ”Ilman näitten muitten työntekijöitten lausuntoja niin hän [lääkäri] ei 

voi  tehdä  omaansa”  (H7).  Muut  ammattilaiset  kuin  lääkärit  voivat  puolestaan 

työskennellä keskenään selkeämmin moniammatillisten ihanteiden mukaisesti. Vaikka 

kukin  asiantuntija  vastaa  oman  alansa  mukaisesta  työstä,  voivat  asiantuntijat  silti 

työskennellä  tasa-arvoisemmin  keskenään,  jos  kenelläkään  jäsenellä  ei  ole  lakiin 

perustuvaa tai muuta auktoriteettia ryhmässä. Tällöin myös yhteisen tiedon tuottaminen 

asiantuntemusalat ja -roolit ylittävänä toimintona on mahdollista. 

Työryhmän  toiminta  näyttäytyy  eri  asiantuntijuuksia  painottavana,  mutta  ei 

moniammatillisena  yhteisen  tiedon  tuottamisen  tarkoituksessa.  Moniammatillisessa 

(ymmärrettynä rinnakkaintyöskentelyä pidemmälle vietynä) lähestymistavassa keskeisiä 

piirteitä  ovat  muun  muassa  jäsenten  keskinäinen  yhdenvertaisuus  sekä  yhteisessä 

toiminnassa  tietojen  yhdistäminen.  Asiantuntijoiden  rinnakkaintyöskentelyn  tasolla 

henkilöiden työskentely on varsin itsenäistä eli he tekevät omat tutkimuksensa ja niihin 

perustuvat arvionsa, jotka antavat lääkärin käyttöön. Tällainen työskentelytapa on usein 

pitkälti  työskentelyn  tehokkuuden  ja  resurssien  rajallisuuden  sanelemaa.  On 

tehokkaampaa  kerätä  tietoa  eri  asiantuntijoilta  lääkärille  yhteenkoottavaksi  ja 

mahdollisesti  vielä  yhteisen  keskustelun  aiheeksi  kuin  esimerkiksi  pelkästään 

konsultoida eri asiantuntijoita tai tehdä lausunnot lääkärin yksin työskentelynä.

Housleyn mukaan työryhmän tapaamisen kuvaus monitieteisen ryhmätyön resurssina 

ottaa  itsestäänselvyytenä  sellaiset  käsitteet  kuten  dialogi,  ymmärrys,  merkitys ja 

informaationvaihto.  Tapaamiset  ovat Housleyn mukaan usein ainoita  paikkoja, joissa 

työryhmät kykenevät kokoontumaan ja toteuttamaan “tiimiyttään”. (Housley 2003, 43, 

58.)  Tämä  korostaa  kasvokkaisten  tapaamisten  perustavanlaatuista  merkitystä 

moniammatillisen  työskentelyn  toteutumisessa  ja  toteuttamisessa.  Yhteen 

kokoontuminen  on  moniammatillisessa  toiminnassa  yhdistetyn  tiedon  synnyttämisen 

avaintekijä ja yksi edellytys.

Vaikka  lääkärin  asema  on  muista  asiantuntijoista  poikkeava,  nähtiin  tasavertainen 

keskustelu keskeisenä moniammatillista työryhmätyöskentelyä määrittävänä tekijänä:

Sen pitäs olla mahollisimman musta tasavertasta kuitenki se, että sillon se on 
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asiakkaan parhaaksi ja sillon me pystytään kaikki toimimaan niinkun, kaikki on 
joustavaa.  Ja  tuota,  että  se  ois  kuitenki  semmonen,  että  siinä  ei  olis  sitä 
hierarkiaa hirveesti. Että mää koen sen tosi hankalana, jos siinä on semmosta. 
Että ne on kaikkien yhteydenottojen ja kaikkien kannalta hankala, jos se on liian 
lääkärikeskeistä. (H2)

Haastatteluissa tuli esille myös eri ammattialojen koulutuksen ja työkokemuksen kautta 

saavutettu näkemysten variaatio.  Erään haastateltavan mukaan jokainen työskentelyyn 

osallistuva asiantuntija antaa oman ammattialansa, koulutuksensa ja työkokemuksensa 

mukaisen osaamisen ja  tiedon potilaan tilanteesta  työryhmälle.  Monesti  työryhmätyö 

antaa tukea ja varmistusta omille näkemyksille. (H4) 

Moniammatillinen  yhteistoiminta  hahmottui  myös  yhteisen  keskustelun  kautta 

saavutettavana uudenlaisena tietona, eräänlaisena aivomyrskynä, mikä edustaa jo varsin 

kehittynyttä moniammatillisuuden astetta:

Musta tuntuu, että eri toimijat saa niinkun ajatuksia toisilta toimijoilta, jota ei ole 
tullut  itse  ajatelleeksi,  että  asioissa  vois  olla  tällainenkin  puoli.  Et  sellainen 
ajatusten tuulettaminen. Et puhuu itsekseen yksin ääneen, niin ei kauheesti vielä 
auta  luomaan  uutta,  mut  se,  että  ku  toisten  kanssa  keskustelee,  niin  tulee 
mieleen,  että  tässä  on ehkä vielä  selvitettävä  sitä,  tätä  ja  tuota  tai  tätä  ei  oo 
ajateltu tältä kannalta. Ja sitten eri toimijat tuo myös uutta informaatiota, mitä 
heille  on  tullut,  mitä  ei  välttämättä  asianomaisella  ole,  joka  muuttaa  sitte 
esimerkiks jatkotoimii. (H7)

Lainauksessa näkyy moniammatillisen yhteistoiminnan konkreettinen hyöty käytännön 

toimia muuttavana asiana. Yhteinen keskustelu on parhaimmillaan dialogin tasolla (ks. 

esim. Isoherranen 2005, 25–26), joka ei sulje pois erimielisyyksiä, vaan on avoimessa, 

oppivassa  ja  joustavassa  hengessä  käytyä  keskustelua  tavoitteen  eri  näkökulmat 

huomioiden.

Eräs  haastateltava  toi  useiden  eri  alojen  näkemysten  hyödyn  esille  laajapohjaisena 

näkemyksenä potilaan tilanteesta, jossa huomioidaan toimintakykyä käytännön elämän 

kannalta.  Eri  ammattialat  huomioivat  paitsi  eri  asioita,  oireita,  ominaisuuksia  ja 

näkökulmia,  myös  eri  tilanteita,  joissa  potilaan  toimintakyky  ilmenee  eri  tavoin. 

Lääkärit eivät näe potilaan toimintakykyä, joka on kuntoutuksen työntekijöiden aluetta. 

Kuitenkaan  kuntoutuksen  työntekijätkään  eivät  näe  potilaan  arkea  kotona,  missä 
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todelliset ongelmat ilmenevät. Jos lausunnot tehdään vain lääkärin yksintyöskentelynä 

ilman  muiden  alojen  ammattilaisia,  joudutaan  ne  monessa  tapauksessa  tekemään 

uudelleen. Laajapohjaiseen näkemykseen perustuvasta lausunnosta on enemmän hyötyä 

eikä  potilasta  juoksuteta  turhaan.  (H8)  Useiden  alojen  käytöllä  potilaan  lausunnon 

laatimisessa on siten selkeä hyöty potilaan ja toisaalta myös henkilöstön kannalta: jos 

työ tehdään alun perin monialaisesti ja perusteellisesti, vähentää tämä sekä potilaan että 

henkilöstön jälkeenpäin tekemää työtä.

Eräs  haastateltava  kuvaa  moniammatillisena  tiiminä  tapahtumaa,  jossa  potilas  tapaa 

erikseen eri ammattilaisia. 

Jos  ajatellaan  sitä  potilasta,  että  kenet  hän  tapaa,  niin  hän  tapaa 
moniammatillisen  tiimin. Eikä  aina  oo  sanottua,  että  tapaa  aina  kaikki.  Että 
enhän minäkää tapaa ku vaan murto-osan aivovammapotilaista. (H5)

Lainaus  kuvastaa  kuinka  laajasti  moniammatillisuus  ja  yhteistoiminta  tai  tiimi 

ymmärretään työssä. Ne laajentuvat fyysisesti yhdessä tehdyn työn ja tuotetun yhteisen 

tiedon ulkopuolelle tarkoittamaan työryhmätyön lisäksi myös niitä yksittäisiä henkilöitä,  

jotka työryhmissä ja potilaan asian käsittelyn parissa työskentelevät. Moniammatillisuus 

näin ymmärrettynä voidaan nähdä  ei-tilanteisena henkilön ominaisuutena, joka pysyy 

hänessä myös yhteistoiminnan ulkopuolella.

Moniammatillinen yhteistoiminta määrittyy aineistossa lähinnä eri alan asiantuntijoiden 

rinnakkaintyöskentelynä.  Toiminnan  tavoitteena  on  saada  eri  alojen  asiantuntijoiden 

näkemyksiä potilaan tilanteesta lääkärille lausunnon laatimisen tueksi. Aineistossa tulee 

kuitenkin esille  myös yhteisen keskustelun hyöty ja tarve.  Keskustelun tuloksena on 

huomattu  myös  omien  näkemysten  muuttuminen  ja  kehittyminen  sekä  avautuminen 

toisille  asiantuntemusaloille.  Nämä  ovat  merkittäviä  lähtökohtia  useiden  alojen 

yhdistämisen  työskentelylle  erityisesti,  kun puhutaan tieteiden-/ammattienvälisestä  ja 

poikkitieteisestä/-ammatillisesta  yhteistoiminnasta.  Tällaiset  ilmaisut  osoittavat  myös 

selkeästi aloja yhdistävän työskentelymuodon tarpeen.
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5.2. Moniammatillisen yhteistoiminnan käsitysten kategoriat

Analyysissa muodostetut kategoriat eivät ole sama asia kuin haastattelun teemat, vaan 

se, miten tietty ilmiö nähdään eri toimijoiden taholta. Kyse ei siis ole siitä, mitä kaikkia 

teemoja  haastatteluissa  esiintyy,  vaan  siitä,  miten  tutkimuskohteena  olevaa  asiaa 

katsotaan tai millaisena se nähdään. Toisaalta teemoihin liittyy se, mikä tutkittavassa 

ilmiössä  on  keskeistä  eli  mitkä  ovat  sitä  kuvaavat  asiat  ja  mitä  eroja  näissä  on  eri 

haastateltavien välillä. (Ks. esim. Ahonen 1994.)

Kategorioiden  muodostamisessa  käytettiin  haastattelujen  teemoista  analyysissa 

löydettyjä  keskeisiä  käsitteitä.  Osa  kategorioiden  muodostamisen  perustana  olevista 

keskeisistä  käsitteistä  on  muodostettu  haastattelukysymyksissä  suoraan  olevien 

keskusteltujen  teemojen  perusteella  eli  tutkijan  esiymmärrykseen  ja  haastattelun 

teemoitteluun perustuvina käsitteinä. Osa käsitteistä on haastateltavien itse esille tuomia 

keskeisiä  asioita.  Analyysin  perusteella  moniammatillista  yhteistoimintaa  kuvaavat 

kymmenen keskeistä käsitettä ovat: aivovamma, aivovammatyö Oys:ssa, asiantuntijuus, 

moniammatillisuus, muut  alat,  potilas/hoito,  resurssit,  toiminta,  työryhmä ja 

yhteistyö/verkostoituminen. Käsitteistä selkeästi haastattelukysymyksissä mukana olivat 

aivovammatyö  Oys:ssa,  moniammatillisuus,  työryhmä ja  yhteistyö/verkostoituminen. 

Muut  käsitteet  on  muodostettu  useammista  keskeisinä  haastatteluissa  ilmenneistä 

teemoista. Kysymyksissä on toki käsitelty esimerkiksi aivovammaa ja asiantuntijuutta ja 

potilaan hoitoa, mutta näihin käsitteisiin sisällytetyt asiat ovat haastatteluissa esiintyneet 

laajempina kuin suorina kysymyksinä ja niiden vastauksina kyseisestä aiheesta.  

Keskeisten  kymmenen  käsitteen  avulla  tutkittiin  moniammatillisen  yhteistoiminnan 

ilmenemistä  aineistossa.  Tältä  perustalta  muodostettiin  moniammatillista 

yhteistoimintaa  aineistossa  kuvaavat  kategoriat:  1)  substanssin  hallinta  (käsitteet: 

aivovamma,  aivovammatyö  Oys:ssa,  potilas/hoito),  2)  asiantuntijuuksien  kirjo 

(käsitteet: asiantuntijuus, muut alat), 3) riittävät resurssit (käsitteet: resurssit, toiminta, 

työryhmä) 4) yhteistyö (käsitteet: yhteistyö, verkostoituminen) ja 5) jaetut roolit (käsite: 

moniammatillisuus), joiden käsittely on jaettu viiteen alalukuun. 
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Analyysissa  kategoriat  muodostettiin  aineistosta  tulkittuina  käsityksinä  siitä,  kuinka 

käsitteet  koettiin ja kuvattiin osana työskentelyä. Toisaalta käsitteistä puhuttiin myös 

konkreettista työtä abstraktimmalla ja ideaalisemmalla tasolla osana käsitystä siitä, mitä 

moniammatillisen  toiminnan  tulisi  olla.  Esimerkiksi  alaluvussa  5.2.1.  Substanssin 

hallinta aivovamma-asiantuntemus  kuvataan  moniammatillisen  toiminnan 

mahdollistavana  kompetenssina,  joka  rakentuu  koulutuksen  ja  kokemuksen  pohjalta. 

Alaluvussa 5.2.2. Asiantuntijuuksien kirjo puolestaan moniammatillisuus hahmottuu eri 

asiantuntemusalojen merkittävyytenä ja yhdistymisenä toiminnassa.  Alaluvussa 5.2.5. 

Jaetut roolit käsitellään myös asiantuntijuuden ja muiden alojen teemoja, mutta alojen 

merkitystä  ja  yhdistämistä  syvemmälle  tasolle  menevän  asiantuntemusrajojen 

ylityksenä.  Lisäksi  alaluvussa  5.2.5.  käsitellään  moniammatillisuuden  käsite 

nimenomaan näkökulmasta, jossa eri ammattialat limittyvät toiminnassa. 

5.2.1. Substanssin hallinta

Substanssin  hallinta  sisältää  aineiston  analyysissa  muodostetut  moniammatillisen 

yhteistoiminnan keskeiset käsitteet aivovamma, aivovammatyö Oys:ssa ja potilas/hoito. 

Substanssin  hallinta  -kategoriaa  kuvaa  moniammatillisuuden  syntyminen  riittävästä 

substanssin  hallinnasta,  koska  hallitsemalla  substanssin  kokonaisvaltaisesti  ja  sen 

hoidon  ja  kuntoutuksen  eri  vaiheet  (akuuttivaihe:  päivystyslääketiede,  oireet, 

tunnistaminen,  tutkiminen,  diagnoosi,  dokumentointi;  hoito-  ja  kuntoutusvaihe: 

hoitotoimenpiteet,  kuntoutukset,  potilaan  informointi,  jälkitilavaihe:  seurausten 

tunnistaminen ja suhteuttaminen vammautumista edeltäneeseen tilaan sekä arkipäivän 

toiminnoista selviämiseen) henkilö on kykenevä tarkastelemaan aivovammaa ja potilaan 

tilannetta  syvällisesti  oman  alansa  näkökulmasta  ja  siten  tarjoamaan  asianmukaista 

tietoa  moniammatillisen  ryhmän  käyttöön  sekä  näkemään  myös  muut  alat  osana 

aivovammautuneen  hoidon  ja  kuntoutuksen  kokonaisuutta.  Keskeistä  on  siis  hallita 

aivovamma  riittävän  kattavasti  ja  sen  eri  vaiheissa,  jotta  kykenee  osallistumaan 

moniammatilliseen työskentelyyn.

Aivovamma-asiantuntemus  kattaa  alan  koulutuksen  sekä  työn  kautta  hankitun 

kokemuksen  aivovammoista  ja  -vammautuneista.  Erään  haastateltavan  mukaan 
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aivovamma-asiantuntemus  vaatii  syvää  neurologista  tietämystä  sekä  aivovammoihin 

perehtymistä työn kautta kuitenkaan koulutuksia unohtamatta (H8).

Se, mikä käsitys henkilöllä on aivovammoista ja -vammautuneista sekä aivovammojen 

oireista  ja  kuntoutuksesta,  vaikuttaa  keskeisesti  siihen,  millä  tavalla  hän  suhteuttaa 

asemansa toisiin toimijoihin moniammatillisessa työskentelyssä ja miten hän hahmottaa 

substanssin suhteessa omaan ja muiden asiantuntijoiden asiantuntemukseen ja työhön. 

Haastatteluissa aivovamma-asiantuntemus ja -osaaminen tulivat esille keskeisenä työtä 

määrittävänä  tekijänä.  Potilaan  tilanteen  asianmukainen  hahmotus  on  työskentelyn 

edellytyksenä.  Asiantuntemusta  vaaditaan  ainakin  akuuttivaiheen  hoidosta, 

kuntoutuksesta ja sosiaaliturva-asioista. 

Aivovammapoliklinikan  toimintaa  koordinoivan  sairaanhoitajan  mukaan  potilaan 

alkuhaastattelussa/-kartoituksessa  vaaditaan  laaja-alaista  ymmärrystä  aivovammoista 

sekä  niiden  seurauksista  potilaan  arjessa.  Aivovamma  voi  vaikuttaa  vammautuneen 

elämän kaikilla alueilla ja sen vaikutus on osattava kartoittaa myös alkuhaastattelussa:

[V]ammatapahtuma  ihan  lähtien  siitä  mahollisesta  ambulanssikaavakkeista, 
poliisitutkintapöytäkirjat, muut tämmöset, jotka liittyy siihen tapahtumaan, niin 
tilata ja käyä tarkkaan läpi ne alkuvaiheen paperit. Että tajuttomuus, sen kesto, 
Glasgow Coma Scale, post-traumaattinen amnesia ja sitte se kuvauslöydökset ja 
kuinka se on se potilas kulkeutunu sitte. Onko ensin ollu päivityspolilla, menny 
sitte  mahollisesti  esimerkiksi  teholle  tai  neurokirurgialle seurattavaksi,  missä 
vaiheessa  kotiutettu.  Nää  kaikki  käyään  siinä  niinkö  läpi,  että  hyvin  niinkö 
tarkkaan  tutkitaan  se  tapahtumien  kulku  ihan  sen  takia,  koska  täällä  yleensä 
määritellään  sitte  haitta-astetta  ja  tehhään  kuntoutussuunnitelmaa  ja  halutaan 
saaha se kuva siitä että, onko kyseessä lievä aivovamma, keskivaikea, vaikea, 
minkälainen,  minkälaista  kuntoutusta  tää  potilas  tarvii.  […]  sitte  potilaan 
subjektiivisesti  kokemat  oireet,  omaisten  kertomat  oireet,  sitte  sen  työ-  ja 
toimintakyvyn,  että  miten se siinä  arjessa selviää.  Elikkä mitkä on ne itsestä 
huolehtimisen toiminnot, miten se kotielämässä selviää esimerkiks pyykinpesu, 
siivous, kaupassa käynti, virallisten asioitten hoito, laskujen maksu, tämmöset. 
Sitte  tuota  kartotetaanko  muuten  minkälaisia  oireita  väsymysoireistoa, 
keskittymiskyvyn  vaikeutta,  hidastuneisuutta,  alotekyvyttömyyttä, 
muistivaikeutta,  unirytmihäiriöt,  mahollisesti  epileptiset  kohtaukset,  haju-, 
makuaistin puutokset, sanojen löytämisen vaikeudet kaikki tämmöset. Tietenki 
liikuntakyky yhtenä, mutta monestihan se painottuu näihin kognitiivisen puolen 
ongelmiin […] sosiaalityöntekijä tietenki sen sosiaaliturvapuolen selvittää elikkä 
siinä samassa haastattelussa sitte käy läpi nää, että onko vakuutusyhtiö ja mitä 
korvauksia  sieltä  on  saanu  ja  mihin  asti  on  kirijotettu  sairaslomaa  ja  onko 
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sairaspäivärahaoikeuskausi  täyttyny  elikkä  se  kolmesataa  päivää,  onko  jo 
kuntoutustuella  vai  onko  tapaturmaeläkkeellä  vakuutusyhtiön  kautta  […]  Sit 
käyään  se  sosiaalinen  tilanne  läpi  elikkä  miten  assuu,  kenen  kanssa,  onko 
perhettä,  asuuko yksin,  onko kumppani,  jonka  kans  asuu.  Ja  tuota  nuin  niin 
alkoholin  käyttö  käyään  läpi  mahollisten  huumeittein  käyttö,  tupakointi, 
terveystottumukset, harrastukset, ystäväpiiri ja onko tapahtunu jotain muutosta. 
(Anon.)

Aivovammojen erityislaatuisuus verrattuna esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöihin tuotiin 

myös esille.  Aivovamma on helposti  laaja-alainen (diffuusi)  ja aiheuttaa myös usein 

häiriöitä  frontaalilohkon  alueelle,  jonka  toimintaan  liittyy  ihmisen  käyttäytyminen. 

Tämä vaikuttaa  keskeisesti  siihen,  mitä  kuntoutusta  vammautunut  tarvitsee  ja  miten 

kuntoutus toteutetaan. (H3) 

Hoidon  ja  kuntoutuksen  ja  niiden  suunnittelun  kannalta  aivovammojen  kohdalla  on 

osattava huomioida millä tavalla aivovamma vammauttaa vammautunutta ja vaikuttaa 

hänen  arjessaan.  Lääkäri  on  vastuullinen  vammautuneen  hoidosta  ja 

kuntoutussuunnitelman  laadinnasta.  Haasteellista  lääkärille  on  aivovammautuneiden 

monivammaisuus  eli  vammautuneet  jakautuvat  monille  lääketieteen  erikoisaloille. 

Aivovammahoidosta  vastaavan  neurologin  tulisi  siten  saada  koulutusta 

neurokirurgiassa,  psykiatriassa  ja  päivystyslääketieteessä.  Lisäksi  hänelle  pitäisi 

keskittää paljon aivovammautuneiden asioita. (Anon.)

Kyse on monessa tapauksessa niin sanotuista näkymättömistä vammoista, joita ei ole 

helppo todentaa konkreettisesti: 

Potilaasta  voi  tulla  invalidi  myös  sillä  pohjalta,  että  hän  ei  pysty  enää 
hallitsemaan elämäänsä. Ja kun tämä syntyy, niin se näkyy vaan potilaan elämän 
pitkittäisleikkauksessa. Se ei näy siinä hetkellisessä statustutkimuksessa, vaan se 
tulee esiin kun otetaan selville miten potilas on käyttäytynyt ja selviytynyt ennen 
vamman saamista verrattuna siihen aikaan, joka tuli vamman saamisen jälkeen. 
(H3)

Vamman tai sen oireiden näkymättömyys potilaan ulkoisessa olemuksessa tuotiin esille 

myös  aivovammautuneiden  yhteiskunnallisen  aseman  heikkoutena  ja  vammautuneen 

vaikeutena löytää paikkansa yhteiskunnassa:
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Aivovamma-asiakkaalla  on  sitten  tuota  näissä  sosiaalisissa  kontakteissa  ja 
asioiden hoitamisessa eli kyllä heillä voi olla liikunnallistaki ongelmaa, mutta 
sitten kun on näitä kognitiivisia häiriöitä, niin nehän vaikuttaa sitten joka asiaan. 
Ja saattaa olla persoonallisuuden muutoksia, että voi sanoa että hyvin tavallaan 
ongelmallinen.  Ja jotenki  ajattelen,  että  heidän asiat  ehkä jotenkin ei  oo niin 
hyvin hoijettu tässä yhteiskunnassa ku esimerkiksi nää liikuntavammasten […] 
oireet  vaikuttaa  niin  monella  tasolla  ja  kaikissa  heijän  elinympäristöissä  ja 
kotona ja työpaikoilla ja opiskelupaikoissa, ystäväpiirissä, ja että niillä tavallaan 
niinku pitää uuestaan löytää se paikka. (H2)

Tämänkaltainen  vamman  näkymättömyys  vaikuttaa  olennaisesti  myös  siihen,  miten 

vamma tuodaan esille lausunnoissa ja perustellaan annetut kuntoutussuositukset.

Vamman  näkymättömyys  henkilön  ulkoisessa  olemuksessa  korostaa  vamman 

olemassaolon  dokumentointa,  jonka  avulla  voidaan  osoittaa,  että  potilaalla  on 

aivovamma.  Mikäli  dokumentoitu  näyttö  aivovammasta  puuttuu,  vammaa  ei  voi 

todentaa eikä henkilö voi saada korvauksia vamman perusteella. Erään haastateltavan 

mukaan vamman olemassaolo ei ole juridinen kysymys, vaan kiinni dokumentoinnista, 

joka on erittäin tärkeää potilaan oikeusturvan kannalta (H3). 

Potilaan  osallistaminen  työryhmän  työskentelyyn  on  oleellinen  kysymys  erityisesti 

poikkiammatillisen  työskentelytavan  näkökulmasta.  Potilaan  osallistumisessa 

työryhmään voi olla merkittäviä hyötyjä (ks. Abreu ym. 2002), mutta käytännön työssä 

on  myös  haasteensa  esimerkiksi,  koska  potilas  ei  kuulu  työyhteisöön  ja  voi  asua 

kaukana.  Aineistossa  potilaan  mukaan  ottaminen  palavereihin  nähtiin  yhtäältä 

hyödyllisenä,  toisaalta  taas  vaikeasti  käytännössä  toteutettavana  asiana.  Erään 

haastateltavan  mukaan  potilaita  ja  omaisia  kuullaan  aina,  mutta  heidän  ottamisensa 

mukaan  työryhmän  kokoontumisiin  ei  toiminut  sitä  kokeiltaessa.  Jotkut  potilaat 

matkustivat  pitkän  matkan  takaa  ja  jännittivät  kokouksia.  Lisäksi 

työryhmäkokoontumisia  on  melko  vähän  ja  omaiset  ovat  joka  tapauksessa 

vastaanottotapaamisissa mukana. (H7)

Potilaan saamaa tietoa aivovammoista pidettiin erittäin keskeisenä asiana: ”Jos se jää se 

ohjaus, semmonen psykoedukaatio antamatta, niin mun mielestä se ois aika karseeta” 

(H6). Yhtäältä potilaan ei koettu saavan riittävästi, ajoissa tai oikealla tavalla annettuna 
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tietoa:

Monta kertaa tuntuu, että sitä pitäs olla jo palijo aikasemmin potilaan saatavilla 
sitä,  että  on  niitten  oireitten kans  eläny jo  mahollisesti  pidemmänki  aikaa  ja 
ihmetelly, että miten nää asiat on näin. Et sillä tavalla se helepottas sitä potilaan 
elämää, jos sitä  tietoa monta kertaa ois aikasemmassaki vaiheessa, mutta että 
hirveen suuri merkitys ja kaikki nämä niinku toimeentuloon liittyvä epävarmuus 
niin  tämmösten  selvittelyitten  tekeminen  niin  vaikuttaa  monella  tavalla  sitte 
niinku siihen potilaan jaksamiseenki ja siihen toimintakykyyn yleensä. (H4)

Toisaalta tietoa koettiin annettavan riittävästi ja moneen kertaan:

Potilas  saa  aina  kirjallisen  epikriisinsä,  mut  se  on  vaan se  viimenen asia,  et 
hänelle  käydään  moneen  kertaan  ne  läpi.  Hänelle  annetaan  noita  ensitieto-
oppaita ja selvitetään. Sitä selvittää niin lääkäri ku psykologi, sairaanhoitaja [...] 
moni ammattilainen, et jos vielä on missannu, niin sitte on erikoista. (H7)

Eräs haastateltava liitti tiedon antamisen merkityksen potilaan hoitoon motivoitumiseen 

ja sitoutumiseen:

He ovat usein ihan pihalla [...] mää yleensä kysyn, että tiiätkö sää miksi sää oot 
täällä ja suurin osa ei tiiä [...] kysyn: kertoko lääkäri? No ei kertonu. Toisilla on 
oikeesti muistihäiriöitäki, mutta kyllä se vain on, että tulee niinku se on lääkärin 
ajatus ja lähete tuonne ja saattaa sanoa sen puolilennossa ja ovat ihan pihalla, 
että miksi näin. Että on sillä merkitystä, että voi sitoutua edes siihen hoitoonsa ja 
myös olla eri mieltä, jos ovat eri mieltä. Potilaalta kuitenki pitäs kysyäkki, että 
haluatko  sinä  tämmöstä.  Kenties  hän  voi  itse  esittää  toiveita,  että  mitä  hän 
haluaa. (Anon.)

Lainauksessa potilas nähdään myös keskeisesti lausuntojen ja suositusten tekemisessä 

mukana  olevana  henkilönä,  jonka  kanssa  suositus  tehdään  yhteistyössä.  Näin  myös 

potilas (ja omainen) voidaan nähdä osana moniammatillisen työryhmän toimintaa.

Subjektinäkökulma ymmärtää  potilaan yksilönä,  joka  kykenee tekemään valintoja  ja 

päätöksiä  ja  vaikuttamaan  toiminnallaan  elämäänsä.  Hoitoa  ja  kuntoutusta  ei  ole 

tarkoituksenmukaista suunnitella ilman tietoa siitä, mihin potilas on valmis sitoutumaan.  

Ihminen  on  toimija,  kun  hän  kokee  voivansa  vaikuttaa  itse  asioiden  kulkuun 

elämässään. (Mönkkönen 2007, 142, 197.)
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5.2.2. Asiantuntijuuksien kirjo

Asiantuntujuuksien  kirjo  -kategoria  sisältää  aineiston  analyysissa  muodostetut 

moniammatillisen  yhteistoiminnan  keskeiset  käsitteet  asiantuntijuus ja  muut  alat. 

Asiantuntijuuksien  kirjo  -kategoriaa  kuvaa  moniammatillisuuden  syntyminen  eri 

asiantuntijuuksia  yhdistämällä.  Koska  aivovammapotilaan  tilanne  on  yleensä  niin 

monitahoinen,  että  sitä  ei  pysty yhden alan näkökulmasta hallitsemaan,  tarvitaan eri 

alojen  tietämystä  kokonaiskäsityksen  muodostamiseksi.  Keskeistä  on  siis  eri  alojen 

kokonaisuuden  näkeminen  välttämättömänä  osana  aivovammautuneen  hoitoa  ja 

kuntoutusta ja eri alojen välisten suhteiden ja tehtävien näkeminen aivovammahoidon ja 

-kuntoutuksen kentällä. 

Moniammatillisessa  toiminnassa  asiantuntijuus  rakennetaan  henkilön  oman 

erityisosaamisen,  -koulutuksen  ja  kokemuksen  pohjalta.  Tärkeää  on  oman 

asiantuntijuuden  lisäksi  osata  suhteuttaa  oma  asiantuntemus  osaksi  toisten 

asiantuntijuutta, substanssia sekä potilaan tilanteen kokonaisuutta. Moniammatillisessa 

työssä  (ymmärrettynä  erityisesti  tieteiden-/ammattienvälisen  ja  poikkitieteisen/-

ammatillisen  näkökulmista)  on  siis  kyettävä  myös  erkaantumaan  omasta 

erityisasiantuntemuksesta  eli  liikkumaan  oman  asiantuntemuksen,  substanssin, 

toiminnan tavoitteen ja toisten asiantuntemusten muodostamalla kentällä. 

Vaikka  asiantuntijat  työskentelevät  rinnakkain  ja  yhdessä  saman  kokonaisuuden 

(potilas)  ympärillä,  voi  kokonaistilanne  jäädä  huomioimatta  tai  asiantuntija  huomioi 

vain  oman  osaamisalueensa  (Isoherranen  2005).  Mielestäni  moniammatillisen  työn 

keskeisimpiä  haasteita  onkin  oman  näkökannan  laajentaminen  omasta 

asiantuntemusalasta  asiakkaan  kokonaistilanteen  huomioimiseen,  jossa  apuna  ovat 

toisten asiantuntemusalojen ja  asiakkaan tiedot  ja  näkemykset.  Tietenkin asiantuntija 

voi  kokea  velvollisuudekseen  (toisia  ja  ryhmää  kohtaan)  nimenomaan  oman 

asiantuntemusalansa mukaisen tiedon ja osaamisen jakamisen muiden käyttöön. Tällöin 

hän  voi  kokea  oman  alan  rajoista  vapautumisen  ja  toisten  alueille  menemisen 

epärelevanttina, ei tarkoituksenmukaisena tai jopa epäasiallisena. 
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Vaikka moniammatillisuus jäisi  rinnakkaintyöskentelyn tasolle,  on siinä silti  osattava 

huomioida  oma  asiantuntemus  osana  eri  toimijoiden  muodostaman 

yhteisasiantuntijuuden  kokonaisuutta.  Rinnakkaintyöskelyssäkin  on  siis  nähtävä  oma 

asiantuntemus  suhteessa  toiminnan  tavoitteeseen  ja  toiminnan  kenttään,  jossa  on 

muitakin erityisasiantuntemuksen aloja. 

Asiantuntijuus  hahmottuu  oman  tieteenalan  käsitteistä  sekä  omista  kokemuksista  ja 

tulkinnoista  käsin.  Asiantuntijuuden  ymmärrys  heijastaa  omaa  maailmankuvaa  sekä 

asiakaskuvaa. Eri asiantuntijat näkevät, kuulevat ja ymmärtävät asiakkaan eri tavoin ja 

kiinnittävät koulutuksensa ja kokemuksensa vuoksi huomion eri asioihin. Asiantuntijuus 

voidaan lisäksi määrittää myös yleisellä tasolla eri osa-alueiden kautta: asiantuntijuus 

tiedonhankintana,  asiantuntijuus kulttuurisena osallistumisena ja asiantuntijuus tiedon 

luomisena.  (Isoherranen  2005,  77,  81–83.)  Jaettu  asiantuntijuus (ks.  luku  3.6.)  on 

rinnakkaintyöskelyä  pidemälle  vietyä  yhteistyötä  ja  tarkoittaa  sitä,  että  oma 

asiantuntemus osataan jakaa toisten käyttöön, suhteutetaan osaksi eri asiantuntijuuksien 

muodostamaa kokonaisuutta ja otetaan toisten asiantuntijuus osaksi omaa työskentelyä 

(ks. esim. Ickes & Gonzales 1996; Salomon 1993). 

Moniammatillisessa  työssä  mielen  sisäiset  mallit  tuovat  lisänäkökulmia  ja  tietoa  eri 

alueilta ja tavoitteena on integroida ne monitahoiseksi näkemykseksi. Koska asiakkaasta 

välittyy  erilaisia  tulkintoja,  kehittyy  ryhmässä  helposti  myös  ristiriitoja.  Erilaisen 

osaaminen yhdistäminen voi  jäädä  toteutumatta,  jos  stereotypiat  muodostavat  esteen 

avoimelle  keskustelulle.  Asiakaskuvan  lisäksi  stereotypioita  on  myös  toisista 

ammattikunnista ja asiantuntijaryhmistä, mikä voi vaikeuttaa tai rajoittaa työskentelyä. 

Ihmisellä  on  taipumus  suunnata  havaintoaan  stereotypian  mukaisesti.  (Isoherranen 

2005, 82–83.)

Haastateltavat  muodostivat  suhdetta  moniammatilliseen  aivovammatyöhön  ja  toisten 

toimijoiden  asiantuntemukseen  esimerkiksi  hahmottamalla  toisten  asiantuntijuuksien 

merkitystä  potilaan  hoidossa  ja  sen  suunnittelussa.  Erään  haastateltavan  mukaan 

kuntoutusjärjestelmä  on  niin  pirstaleinen,  että  sen  hahmottaminen  vaatii 

sosiaalityöntekijän  asiantuntemusta  muun  muassa  siihen,  mitä  lausuntoja  tarvitaan 
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minnekin, mitä suositellaan ja kuka maksaa mitäkin. (H6) 

Osa haastateltavista  koki,  että  eri  asiantuntijoiden tietoisuus  toistensa osaamisesta  ja 

työstä on hyvää: ”ku me tiietään, että mitä kukanenki tekee, niin se yhteistyö on jotenki 

matalammalla kynnyksellä että- ja tunne siitä, että ei tee yksin töitä”. (H5) Aineistossa 

ilmeni  toisaalta  asiantuntijoiden  puutteellinen  tieto  erityisesti  kuntoutusohjaajan 

toimenkuvasta. Koska kuntoutusohjaajan työn kohde sijoittuu muihin asiantuntijoihin 

verrattuna  enemmän  sairaalan  ulkopuolelle,  ja  työ  jatkuu  yleensä  kun  muiden 

työntekijöiden työ päättyy, voi hänen työnsä olla monin osin tavallaan ”näkymätöntä” 

muille  työntekijöille.  Tämän  vuoksi  myös  kuntoutusohjaajan  yhteistyö  muiden 

asiantuntijoiden  kanssa  jää  vajaaksi,  koska  kuntoutusohjaajaa  ei  osata  konsultoida 

hänen asiantuntemukseensa ja työnkuvaansa kuuluvissa asioissa. 

Eräs  haastateltava  kuvaa  puutteellista  tietoa  toisten  alojen  puutteellisena  tai 

myöhästyneenä hyödyntämisenä: ”Se monesti tullee sitte siinä vaiheessa, ko mikkää ei 

toimi tai kaikki on menny umpikujjaan” (H9). Puutteellinen tieto tai ymmärrys toisten 

asiantuntijoiden  osaamisesta  ja  toisaalta  vaikeus  suhteuttaa  oma  asiantuntemus  työn 

kohteen  ja  eri  asiantuntijuuksien  kokonaisuuteen  aiheuttaa  usein  myös  päällekkäistä 

työtä,  mikä  nielee  resursseja.  Erään  haastateltavan  mukaan  päällekkäisyyden 

välttämiseksi  toiminnassa  pitäisi  olla  runko,  jossa  näkyy  myös  asioiden  oleellisuus. 

(H6) Aineistossa  esiintyi  esimerkiksi  toimintaterapian  osaamisalueen  ja  työn 

päällekkäisyys  sairaanhoitajan  tekemän  alkuhaastattelun/-kartoituksen  kanssa. 

Sairaanhoitaja  kartoittaa  paljon  potilaan  toimintakykyä  kotona  arjen  toiminnoissa, 

minkä  voi  nähdä  vaikeuttavan  toimintaterapian  roolin  asettamista  osaksi 

moniammatillisen työn kokonaisuutta.  Lisäksi  toimintaterapiassa arjen toimintakykyä 

mitataan  haastattelussa  potilaan  kokemuksen  ja  potilaan  itse  tekemän  pisteytyksen 

kautta  saadun  tiedon  lisäksi  esimerkiksi  käytännön  testein  harjoituskeittiössä,  mikä 

antaa laajemman kuvan toimintakyvystä. (Anon.)

Moniammatillisen  työn  järjestämisen  kannalta  yksi  keskeinen  asia  on  se,  miten  eri 

asiantuntemusaloja  hyödynnetään  työssä,  mikä  edelleen  konkretisoituu  työn 

tehokkuudessa ja hyvin käytetyissä resursseissa. Näiden kannalta on siis tärkeää, että eri 
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asiantuntijuuksien  osaamisalueet,  tehtävät  ja  keskinäinen  työnjako  määritellään 

mahdollisimman  tarkasti.  Moniammatillisessa  työssä  tulee  aina  sopia  selkeästi  eri 

asiantuntijoiden itsenäisen työn osuudet, joita hyödynnetään yhteisessä työskentelyssä. 

Jäsenillä  esiintyy  väistämättä  toisistaan  poikkeavia  havaintoja  koskien  työryhmän 

kokoonpanoa, lähestymistapaa ja rakennetta. Lisäksi työryhmän prosessista ja jäsenten 

rooleista  esiintyy  hämmennystä  samoin  kuin  jäsenten  roolien  päällekkäisyyttä. 

Wertheimerin  ym.  mukaan  roolien  päällekkäisyys  on  monimutkaista  ja  sen 

johtamistavalla on merkittäviä vaikutuksia työryhmän dynamiikkaan ja tehokkuuteen. 

Kirjoittajat  havaitsivat  mahdollisuuden  merkittävään  päällekkäisyyteen  logopedian 

(speech-language  pathology)  ja  neuropsykologian  välillä.  Molemmat  tieteenalat 

käyttävät  kieli-  ja  kognitiivisia  testejä  arvioissaan ja  hoidossaan.  Kognition alueiden 

arvioinnin ja hoitomuotojen päällekkäisyys viittaavat siihen, että näiden alojen välillä 

on  tarve  tehokkaalle  kommunikaatiolle  ja  yhteistoiminnalle  kuntoutuksessa. 

Yhteistoiminta  on  välttämätöntä  hoidon  tehokkuuden  takaamiseksi  sekä  palvelujen 

sirpaleisuuden  vähentämiseksi  ja  testitulosten  ja  eri  tahojen  hoitotavoitteiden 

kommunikoinnissa esiintyvän hämmennyksen vähentämiseksi. (Wertheimer ym. 2008, 

274.) 

Werheimerin  ym.  tutkimuksessa  työryhmätapaamiset  mahdollistavat  kuntoutuksen 

henkilöstölle  potilaan  hoidon  ja  kuntoutuksen  paremman  suunnittelun,  mikä 

potentiaalisesti  parantaa  kuntoutuksen  tuloksia.  Neuropsykologin  palveluiden 

korvaukset kuitenkin rajoittavat pääsyä seikkaperäiseen neuropsykologiseen dataan, jota 

toiset työryhmän jäsenet tarvitsevat, ja siten rajoittavat neuropsykologista näkökulmaa 

hoidon  ja  kotiutuksen  suunnittelussa.  Akateeminen  ja  kliininen  tausta  sekä  kyky 

kommunikoida  arvioinnin  filosofiaan,  testauskäytäntöihin  ja  hoitosuunnitelmiin 

liittyvistä  aiheista  vaikuttavat  logopedian  tai  puheterapian  ja  neuropsykologian 

samankaltaisuuksiin ja eroavuuksiin käytännön ja teorian tasolla sekä kykyyn ymmärtää 

toistensa teoreettista  taustaa.  Tutkimus viittaa siihen,  että kun näitä aiheita eritellään 

eksplisiittisesti,  yhteistoiminta paranee.  Tutkimuksen tulokset  viittaavat  myös siihen, 

että  tehokas  yhteistoiminta  siirtyy  kuntoutuspalveluiden  parempaan  laatuun  ja 

saatavuuteen. (Wertheimer ym. 2008, 282.)
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Tämän  tutkielman  aineistossa  neuropsykologia  oli  keskeinen  aivovammahoitoon 

osallistuva  ala,  vaikka  neuropsykologisen  kuntoutuksen  saatavuutta  pidettiinkin 

huonona.  Neuropsykologi  on  kuitenkin  keskeisesti  mukana  tehtäessä  potilasarvioita 

sekä  hoito-  ja  kuntoutussuunnitelmia.  Aineistossa  tuli  esille  neuropsykologian  ja 

toimintaterapian  alojen  päällekkäisyys,  jota  perusteltiin  henkilön  kognitiivisen 

suoriutumisen ja toimintakyvyn arvioimisella ja kuntouttamisella molemmissa aloissa 

(Anon.).  Toimintaterapeutin  mukaan  neuropsykologia  ja  toimintaterapia  ovat  aloja, 

jotka erityisesti hyötyisivät yhteistyöstä, mutta käytännössä se jää kuitenkin vähäiseksi: 

Mehän  tehdään  kognitiivisia  testejä  myös  niinku  osastolla.  Jos  ei  oo 
neuropsykologit arvioi, niin se on meijän aluetta, mutta kun on neuropsykologit 
mukana,  niin  se  on  tavallaan  niitten  pitäs  olla  täydentäviä.  Neuropsykologi 
arvioi sen testeillä ja toimintaterapia käytännössä, niin siitä pitäs tulla semmonen 
yhteinen juttu. Näin vois niinku kuvata sen jutun. Ja musta tämä jää aika usein 
semmoselle hataralle pohjalle tää tietojen yhdistäminen ja semmonen keskustelu 
ehkä, että mitä neuropsykologi ja toimintaterapeutti- ois kauheen hedelmällistä, 
että mitä kannattas arvioida ja mitä näistä nyt niinku. Mutta sitähän ei, ku me 
ollaan niinku eri paikoissa eikä me nähä koskaan muuta ku näissä työryhmissä, 
käytävillä joskus ja soittelemalla, mutta se on aika vähäistä. (Anon.)

Toisaalta toimintaterapian ei nähty aina tavoittavan aivovammapotilaan keskeisiä oireita 

ja  joskus terapia  voikin jäädä  lyhytkestoiseksi  (Anon.).  Tämän voi  nähdä viittaavan 

myös  siihen,  ettei  toimintaterapiaa  olla  osattu,  haluttu  tai  voitu  hyödyntää 

tarkoituksenmukaisella tavalla moniammatillisessa työssä.

Ydinhenkilöiksi aivovammapoliklinikan toiminnassa nimettiin useimmin sairaanhoitaja 

(joka siis on ainoa varsinaisesti aivovammapoliklinikalla täysipäiväisessä työsuhteessa 

oleva  henkilö),  sosiaalityöntekijä,  neuropsykologi  ja  lääkäri.  Sairaanhoitaja  tapaa 

jokaisen  potilaan  samoin  kuin  lääkärikin,  tosin  usein  myöhemmässä  vaiheessa  kun 

sairaanhoitaja.  Sosiaalityöntekijä  on  usein  mukana  yhdessä  sairaanhoitajan  kanssa 

tekemässä alkuhaastattelua/-kartoitusta. Myös neuropsykologi tapaa useimmat potilaat. 

Sairaanhoitaja,  sosiaalityöntekijä  ja  neuropsykologi  ovat  henkilöitä,  jotka ovat  olleet 

toiminnassa pisimpään mukana ja heidän omaehtoinen aktiivisuutensa on ollut tärkeää 

toiminnan ylläpidon ja kehittämisen kannalta. Eritoten lääkäriresurssi on vaihdellut sekä 

henkilön, että määrän osalta. Ostopalveluina kerran viikossa on tosin käytetty pitkään 
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samaa neurologia, mutta hänen mahdollisuutensa osa-aikaisena on ollut osallistua vain 

ison aivovammatyöryhmän toimintaan. Ison aivovammatyöryhmän osalta neurologian 

professori  on  ollut  keskeinen  henkilö.  Hän  on  toiminut  ryhmän  puheenjohtajana. 

Sairaanhoitaja on koordinoinut myös ison ryhmän tapaamiset.

Toisen asiantuntijuuden ymmärtäminen on tärkeä osa moniammatillista toimintaa. Eri 

alat  ovat  kuitenkin  eriytyneitä  ja  omaavat  paitsi  erityisen  ammattikielen,  myös 

toimintakulttuurin, johon sisältyy muun muassa ihmiskäsitys ja käsitys eri vammoista ja 

sairauksista. Perustavat käsitykset otetaan usein itsestäänselvyyksinä, mikä voi aiheuttaa 

väärinymmärryksiä ja konflikteja yhteisessä toiminnassa. 

Aineistossa  tuli  esille  yhtäältä  yhteisen  kielen  käyttäminen  keskusteluissa.  Toisaalta 

haastateltavat  toivat  kysyttäessä  esille  myös  eroja  eri  asiantuntijaryhmien 

ymmärryksessä: 

Oon kokenu hankalimpana nämä sosiaalisen puolen asiat ja tuota niin oon kyllä 
paljo niin, että ehkä ne on sitte kuitenki jotenki se niitten joku ammattikieli ja 
joku, niin se on niin omanlaisena tai se on niin oma maailma se lainsäädäntö. 
(H2)
 
Näitä neuropsykologiseen tutkimukseen liittyviä termejä, niin niitä ei sitte taas 
hallitse eikä välttämättä aina niin hyvin sitte ymmärrä. Ja tuota jos ihan niinku 
tämmösestä ammattikielestä puhutaan. (H4)

Ehkä  voi  olla  hankalampi,  jos  toimintaterapeutti  kertoo  jostain  testituloksista 
(H6).

Neurologi ja psykiatri, niin ehkä se ymmärrys on parempaa, ku sitte ehkä jollaki 
toisella  ammattiryhmällä,  mutta  tuota  kyllähän  siihen  kaikkien  näkemystä 
kuitenki tarvitaan ja (siitä) sitte se kokonaispäätelmä tehhään (Anon.).

Toisaalta  myös  juuri  neurologin  ja  psykiatrin  ajattelun  erilaisuus  tuli  esille.  Eräs 

haastateltava koki neurologin katsovan asioita usein käytännön arkielämän ulkopuolelta,  

kapeammin kuin psykiatri.  Potilaalla ei ehkä ole tarvittavia voimavaroja suositeltuun 

kuntoutukseen. Psykiatri myös voi ajatella tietyn oireen olevan neurologinen, kun taas 

neurologi ajattelee sen olevan psykiatrinen. (Anon.)

Työryhmän  tapaamisilla  on  oleellinen  vaikutus  toisten  alojen  ymmärrykseen. 
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Lausunnoista  luettuna  asiat  voivat  jäädä  varsin  abstraktille  tasolle,  mutta  yhteisessä 

keskustelussa niitä voidaan konkretisoida ja selventää. (H4)

[S]yvällisempää  käsitystä  siitä  ongelmasta,  mikä  sillä  asiakkaalla  on  [...] 
konkreettisesti,  että  miten se siinä  käytöksessä sitte  näkkyy ja  minkälaista  se 
sitte siellä arjessa saattaa olla, että semmostaki keskustelua. Jos mää luen vaan 
jonku neuropsykologin lausunnon, että on tehny jonku testin onnistuneesti  tai 
joku tämmönen, että onko jotaki keskitasoa tai keskitason ylä–alarajalla vai onko  
ihan  tämmöstä  heikkolahjasuutta  ja  tämmöstä,  niin  siinä  tullee  siinä 
keskustelussa joku konkretia sitte [...] että miten se näkkyy, niin se auttaa sitte 
minuaki ymmärtämmään, että jos on tehty joku testi numero se ja se, niin sehän 
ei sano oikeestaan juuri mittään. (H2)

Kasvokkaisten tapaamisten etuna nähtiin erityisesti se, että kukin jäsen voi puhumalla 

selventää arvionsa oleellisia  asioita  toisille  paremmin ymmärrettävällä  tavalla.  Erään 

haastateltavan mukaan keskusteluissa on kyse olennaisen löytämisestä. Kasvokkain on 

myös helpompi sopia tarvittavista toimenpiteistä ja työnjaosta. (H2) 

Yhteistyö  eri  asiantuntijoiden  välillä  näkyi  aineistossa  myös  työryhmää  pienemmän 

kokoonpanon yhteystyönä.  Erään haastateltavan mielestä kahdenkeskinen tapaaminen 

lääkärin  kanssa  pari  kertaa  kuukaudessa  olisi  paikallaan,  koska  potilaan  asioiden 

työstäminen  ei  onnistu  kerralla  ja  työnjakoa  pitää  sopia  vielä  lausunnon  laatimisen 

jälkeenkin.  Haastateltava  kokee  varta  vasten  yhteydenoton  vaikeana,  koska  ei  tiedä 

milloin  on  sopivaa  häiritä  lääkäriä.  (H2)  Yhteistyö  näkyi  myös  kuntoutusohjaajan 

osallistumisena  lääkärin  vastaanottokäynnille,  kun  potilas  tarvitsee  kuntoutusten 

toteutumiseen ja/tai seurantaan ”rinnalla kulkijaa”. Tällöin kyse on yhteisvastaanotosta 

lääkärin vastaanoton sijaan. (Anon.)

Ristiriitoja ryhmän työskentelyssä syntyy helposti, kun erilaisen koulutuksen saaneet ja 

erilaisesta toimintakulttuurista tulevat henkilöt työskentelevät yhdessä. Toisaalta tämä 

on  nimenomaan  moniammatillisen  työskentelyn  hedelmä:  avoin  näkökulmien 

kohtaaminen johtaa monesti ristiriitoihin, jotka pyritään selvittämään keskustelemalla. 

Perusteltu ja  käsitelty ristiriita herättää jäsenissä luottamusta ja lisää jäsenten välistä 

ymmärrystä.  Moniäänisyys,  joka  voi  johtaa  ristiriitoihin,  on  tärkeä  pohja 

moniammatilliselle  päätöksenteolle.  (Isoherranen  2005,  48.)  Erään  haastateltavan 
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mukaan moniammatillinen työryhmätoiminta hyödyttää potilasta,  koska tapaamisessa 

tulee tietoa paljon laajemmin jokaiselle kuin yksin työskennellessä. Tällöin mielipiteet 

ovat väistämättä joskus myös ristiriitaisia. (H6) 

Ryhmän  jäsenten  erilaisuus  saattaa  johtaa  myös  kykenemättömyyteen  keskustella 

avoimessa hengessä. Erilaiset mielipiteet voivat johtaa karkeaan kiistelyyn tai erityisesti 

hierarkkisesti  toimivan  ryhmän  tapauksessa  vaikenemiseen.  Liiallinen 

konformatiivisuus taas voi johtaa kohteliaaseen keskusteluun, jossa erilaiset näkemykset  

eivät  pääse  avoimesti  esille,  vaan  helposti  mukaillaan  esimerkiksi  ensin  esitettyä 

näkemystä tai dominoivan henkilön esittämää näkemystä. Taitavaa keskustelu on silloin 

kun  siinä  tehdään  tarkentavia  kysymyksiä  ja  rohkaistaan  mielipiteiden  ääneen 

esittämiseen. Taitavan keskustelun tavoitteena on saada ratkaisuun tai lopputulokseen 

mukaan  kaikkien  osallistujien  mielipide.  (Isoherranen  2005.)  Ryhmässä  esiintyvät 

ristiriitaiset ja eriävät näkemykset ovat itse asiassa merkki taitavasta keskustelusta, sillä 

erilaisille  mielipiteille  on  tilaa.  Samanmielisyys  saattaa  sen  sijaan  olla  merkki 

kätketyistä konflikteista ja jäsenten kykenemättömyydestä taitavaan keskusteluun. 

Taitavan  keskustelun  esteenä  on  kykenemättömyys  kuunnella,  mikä  monesti  johtuu 

tottumisesta  yksintyöskentelyyn.  Myös  kiire  johtaa  jäsenet  etenemään  vain  oman 

näkökulmansa mukaisesti. Parhaimmillaan moniammatillisissa työryhmissä tulisi käydä 

dialogia, joka kuitenkin voi jäädä monologiseksi luonteeltaan,  mikäli  keskustelun eri 

puheenvuorot  eivät  varsinaisesti  kytkeydy  toisiinsa.  Moniammatilliset  tapaamiset 

saattavat jäädä oman asiantuntijuuden esittämisen näyttämöksi, kun niissä tulisi pyrkiä 

dialogiin ja sen pohjalta toimivaan päätöksentekoon. (Isoherranen 2005.)

Lääkärin rooli diagnosoijana ja lausunnon tekijänä on muista asiantuntijoista selkeästi 

poikkeava.  Muiden asiantuntijoiden rooleissa  korostui  vastaavasti  tarpeellisen  tiedon 

antaminen lääkärille  lausunnon tekemistä  varten.  Työryhmien työskentelyssä muiden 

asiantuntijoiden  kuin  lääkärin  roolit  nähtiin  tasavertaisina:  ”Jokkaisella  on  sillai 

tasavertasesti mahollisuus, vaikkei nyt kysyttäskää, että mitä sää oot mieltä ja näin niin 

on  mahollisuus  tuua  se,  oma tieto  ja  oma näkemys sitte  esille”  (H4).  Mahdollisuus 

tasavertaiseen keskusteluun ei kuitenkaan tarkoita, että dialogi toteutuu. 
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Siellä on hienot suunnitelmat, että vuorotellen kuunnellaan kutakin, mutta ei se 
käytännössä toteudu. Että oikeesti sitä tilaa, että oikeesti sais esitettyä sen, mitä 
oot ajatellu ja mitä teheny, niin se on vähän niinku kiireistä se homma ja ehkä 
vähän semmosta päälle puhumista ja päällekkäistä. […] monesti täällä ku kattoo 
potilasta,  mehän nähhään tosi  pitkäaikasia  potilaita,  ja  tuntuu että  tein hyvän 
arvion  sain  paljon  tietoa  ja  näin,  mut  sit  se  niinku  jotenki  ku  menee  niihin 
työryhmiin niin tuntuu että eipä se nyt sitte ollu mitään. (H8)

Erään haastateltavan mukaan jotkut hallitsevat yhteistä keskustelua, vaikka teoriassa eri 

alojen ja niitä edustavien henkilöiden tulisi olla tasavertaisia. Tämä aiheuttaa epäilyksiä 

eri  alojen  yhtäläisestä  arvostuksesta  työryhmän  työskentelyssä.  (Anon.)  Keskeisiä 

tasavertaisen osallistumisen mukaisten tavoitteiden tai ihanteiden toteutumisessa ovat 

työskentelyyn osallistuvien henkilöiden ammatti-identiteetit, persoonallisuudet, tietous 

moniammatillisuudesta  sekä  ymmärrys  muiden  asiantuntijoiden  osuudesta  ja 

suhtautuminen  muihin  asiantuntijoihin.  Yksilöiden  työskentelytavat  ja  keskinäiset 

kemiat  ovat  siten  oleellisia  moniammatillisuuden  toteutumisen  määrittäjiä.  Joku  voi 

kokea puhumisen ryhmässä vaikeana monestakin syystä, kun taas joku toinen voi puhua 

mielellään ja paljon. Nämä ovat asioita, jotka määrittävät keskeisesti ryhmän toimintaa 

ja  tasa-arvon  toteutumista.  Kuten  edellä  esitetyistä  lainauksista  voi  huomata,  voivat 

yksilöt  kokea  työskentelyn  hyvinkin  eri  tavoin,  minkä  voi  nähdä  kertovan  myös 

moniammatillisuuden ja sen ihanteen ymmärrysten erilaisuudesta.

Asiantuntijuuden  saattaminen  yhteiseen  käyttöön  on  moniammatillisen  työskentelyn 

suurimpia  haasteita.  Tärkeää  ei  ole  tieto  sinänsä,  vaan  se,  miten  tietoa  käytetään. 

Moniammatillisessa  työssä  esimerkiksi  yhteinen  kieli  vaikuttaa  siihen  kuinka 

menestyksellisesti  tietoa  onnistutaan  käyttämään.  On  kyettävä  yhdistämään  erilaiset 

tietopohjat, ammattikulttuurit ja maailmankuvat, jotta tietoa osataan käyttää tehokkaasti. 

(Ks. Isoherranen 2005.)

“Tietotaidon”  esitys  on  erityisen  tärkeä  tehokkaan  moniammatillisen  ryhmätyön 

käsitteellistämiselle.  Asiantuntijatiedon  eri  käsityksen  sulattaminen 

päätöksentekoprosessiin  tarjoaa  mallin  parantaa  asiantuntijuuden  tasoja  ja  uskon 

hahmottaa  niin  monta  vaihtoehtoa  kuin  mahdollista  tiettyjen  tapahtumakulkujen 

päättämiseen  ja  tavoitteluun.  Se  nähdään  myös  keinona  optimoida  päätöksenteon 
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prosessi  ja  asiakkaan  tarpeiden  kohtaaminen  kokonaisvaltaisemmin.  Kirjallisuudessa 

moniammatillinen työryhmien käytäntö nähdäänkin välineenä eri asiantuntijuuksien ja 

tiedon välittämiselle. (Housley 2003, 84–85.)

5.2.3. Riittävät resurssit

Riittävät  resurssit  -kategoria  sisältää  aineiston  analyysissa  muodostetut 

moniammatillisen yhteistoiminnan keskeiset  käsitteet  resurssit,  toiminta ja  työryhmä. 

Kategoriaa  kuvaa  moniammatillisen  työskentelyn  mahdollistuminen  vain  riittävillä 

resursseilla, jotka takaavat riittävän laajan kirjon eri asiantuntijuuksia sekä riittävän ajan 

yhteiseen  keskusteluun  ja  tiedonmuodostukseen,  mihin  liittyy  myös  jäsenten 

sitoutuminen työskentelyyn. Keskeistä on siis ymmärtää moniammatillisen toiminnan 

aikaa ja yhteistä pohdintaa vaativa luonne.

Kokopäiväinen  lääkäri  aivovammapoliklinikan  toiminnassa  koettiin  keskeisimmäksi 

resurssilisäykseksi  ja  sen  puuttuminen  suurimmaksi  ongelmaksi  poliklinikan 

toiminnassa. Toisaalta myös eriävä mielipide esitettiin:

[...]  koko päivän hoitamassa aivovammapotilaita, koska ei heitä riitäkään niin 
paljon, vaan että meillä on riittävä määrä sellasia lääkäreitä, jotka osaa hoitaa 
aivovammapotilaita.  Vaikka  ne  ois  kaks  tuntii  kerrallaan,  niin  se  on  paljo 
merkittävämpi panos [...] mä oon ymmärtäny, et nyt meillä on pikkusen vajetta, 
jonkun aikaa.  Se aina vähän vaihtelee, mä en tiedä sitä tarkalleen, että miten 
heitä tällä hetkellä on. (H7)

Kokopäiväisen lääkärin nähtiin sujuvoittavan toimintaa esimerkiksi siten, että lääkäri 

voisi ottaa enemmän vastuuta lähetteiden käsittelystä ja koko toiminnan kehittämisestä 

esimerkiksi toimintakyvyn kartoittamisen ja esitietojen keräämistavan osalta: 

[E]ttä olisko järkevämpää, että olis erilaiset esitietolomakkeet, jossa kartotettas 
enemmän myös sitä toimintakykyä jollaki lailla, että millä tätä koko prosessia 
saatas vähän sujuvammaksi (H1).

Erään haastateltavan mukaan kolmen lääkärin,  joista  kaikki toimivat  yhtenä päivänä 

viikossa, käyttäminen on huonoa toiminnan jatkuvuuden kannalta. Vakituisen lääkärin 
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vakanssi mahdollistaisi potilaille heille kuuluvan hoidon, koska muun muassa työt eivät 

kasaudu ja lausunnot saataisiin ajoissa eteenpäin. (H6) 

Osa-aikaisenkin lääkärin nähtiin selvästi parantavan toimintaa, koska se mahdollistaa 

pienen työryhmän toiminnan:

Ois niinku henkilö jota vois aina konsultoija (jos) ja sitte tietynlaisia kysymyksiä 
käyä jatkuvaa vuoropuhelua [...]  meillähän oli viime syksynä ja nyt ollu ihan 
tuonne  tammikuun  loppuun  asti  meillä  oli  tässä  puolikas  erikoislääkäri,  niin 
saatiin  sitte  toimimaan  nämä  moniammatilliset  yhteistyöpalaverit  eli  siinä 
suunniteltiin jokaisen potilaan kuntoutusta niinku moniammatillisesti. Ja ne oli 
tosi hyviä ne palaverit. (Anon.) 

Aivovammapoliklinikalla  sais  olla  täyspäivänen  lääkäri  [...]  jouhevampaa  ja 
ehkä  jonot  ois  vähän  lyhyempiä.  Ois  sitte  ehkä  tämmöstä  asiantuntemusta 
saatavilla konsultaatiota [...] joka päivä. (H10)

Lääkäriresurssin  lisäksi  myös  muut  resurssit  ovat  tiukilla.  Sairaanhoitaja  on  ainoa 

täysipäiväinen  aivovammapoliklinikan  työntekijä.  Muut  henkilöresurssit  tuotetaan 

ostopalveluina. Resurssien puute ja ostopalveluiden käyttö aiheuttavat ajanpuutetta ja 

vaikeutta työryhmien kokoamisessa, kun jäsenet työskentelevät eri yksiköissä. Koska 

aikaa työryhmille on vähän, on sitoutuminen työryhmätyöskentelyyn ongelma.

Sitoutumisessa  on  ollu  jonku  verran  ongelmaa.  Kaikki  ei  koe  niitä 
[työryhmätapaamisia] niin tarpeellisina. [...]  kehitettäs sitte  palaverien sisältöä 
pienten aivovammatyöryhmän palaverien sisältöä sillai, että kaikki sitoutus, olis 
paikalla. (Anon.)

Mönkkösen mukaan kaikki toimijat voivat sitoutua paremmin kuntoutuksen prosessiin, 

kun  arviot  ja  ratkaisut  tehdään  yhteisenä  toimintana  (Mönkkönen  2007,  135).  Eräs 

haastateltava toivoi, että työryhmätapaamisille varattaisiin säännölliset ajat  siten, että 

osallistujat  pystyisivät  sitoutumaan  niihin.  Lisäksi  tapaamisissa  tulisi  varata  aika 

jokaiselle osallistujalle esittää näkemyksensä ja pitäisi olla aikaa käydä myös yhteistä 

keskustelua.  Haastateltava  koki,  että  nykyisin  osallistuminen  on  hajanaista  ja 

osallistujillakin on usein kiire ja  he joutuvat lähtemään kesken pois. Tämä aiheuttaa 

hänen mukaansa ristiriitoja siinä, missä järjestyksessä potilaat käsitellään. (H8) 
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Resurssien riittämättömyydestä esiintyi myös eriävä mielipide:

Diagnostiikkahan on suhteellisen hyvin järjestetty, mikä on oikeestaan se meijän 
pääasiallinen tehtävä. Kuntoutus on järjestetty. Sitä kohtuullisen hyvin nyt taas 
saa. Meillä on hyvä miehitys, mutta pääosinhan sitte käytetään myös muita kuin 
oyssin palveluita. (H7)

Atwal  ja  Caldwell  (2002,  362)  raportoivat  ajanpuutteen  olevan  työryhmän  jäsenten 

haastatteluiden  perusteella  keskeisin  työryhmätoimintaa  haittaava  tekijä.  Myös 

epäonnistuminen  tavoitteiden  kirjaamisessa  viittaa  siihen,  ettei  ryhmällä  ole  selkeää 

tarkoitusta  ja  jäsenillä  on  eri  odotukset  ryhmän  toiminnasta.  Monitieteinen 

työskentelytapa  ei  myöskään  ole  itsestään  selvä  taito,  vaan  se  täytyy  opetella. 

Koulutukseen  täytyy  vakiinnuttaa  riittävästi  ammattien  välisen  työskentelyn  taitojen 

opettelua. 

Aineistossa  myös  työryhmän  sijainnin  hajanaisuus  nähtiin  ongelmallisena  paitsi 

riittämättömälle  ajalle  myös  jäsenten  toimintaan  sitoutumiselle.  Ajanpuutteella  on 

vaikutuksensa luonnollisesti myös potilaille. Erään haastateltavan mukaan vaikeus sopia 

yhteisiä  aikoja  kaikkien  työryhmätoimintaan  osallistuvien  kesken  aiheuttaa  viivettä 

lausunnoissa  ja  suosituksissa,  mikä  puolestaan  voi  aiheuttaa  katkeamia  esimerkiksi 

terapioissa.  (H5)  Työryhmän  jäsenten  sijainnin  hajanaisuus  vaikeuttaa  yleensä 

toiminnan yhtenäisyyttä ja asioiden organisointia: 

[R]esurssipula  ja  tää  tiimin  hajanaisuus  syynä  siihen,  että  ei  oo  saatu  ees 
(esimerkiksi)  tätä  kuntoutuspalaveria  järjestettyä.  […]  kuntoutusohjaaja  on 
puolikas.  Toinen  neurologialta  ja  toinen  tuolta  fysiatrialta.  Ja  sitte  on 
neuropsykologin  palvelut  ostetaan  neurologian  klinikasta  ja  neurokirurgian 
klinikasta, ja fysio- ja toimintaterapeutin palvelut ostetaan s-fysiatrialta elikkä 
tuota kaikki työntekijät on ite asiassa niinku muualla töissä. [...] tiimi on niinku 
fyysisesti jo hajallaan, niin se on sinänsä jo haaste. (Anon.) 

Erään haastateltavan mukaan hajanaisuus sekavoittaa toimintaa: 

Työryhmä on sekasin, kun meitä on joka puolelta, eri puolella taloa ihmiset ja 
me ei  niinku oikeesti nähdä välttämättä toisia [...]  ja ku me ollaan vielä aika 
kaukana sieltä [kansliasta], niin juostaan tätä väliä tai soitellaan ja kuormitetaan 
sitte [...] et siksikin se aivovammapotilaan arviointi vie paljon aikaa kaikkinensa, 
joko etukäteissoittelua tai sitten jälkeenpäin. (Anon.)
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Ostopalveluiden  käyttö  moniammatillisessa  yhteistoiminnassa  koettiin  työskentelyyn 

sitoutumista vähentävänä tekijänä. Toisaalta aineistossa oli myös ostopalveluja puoltava 

näkemys: 

Mehän ostetaan kuntoutus, et sehän sopii ihan erityisen hyvin, koska me ei olla 
kuntoutuslaitos  täällä,  vaikka  meillä  on  kuntoutusosasto.  Et  tulee  niinku 
ulkopuoliset raportit siitä kuntoutumisen edistymisestä, jota sit seurataan. (H7)

Ostopalveluresurssein toteutettavat diagnosoinnit,  testit  ja arviot ovat  tietysti  eri  asia 

kuin  itse  kuntoutus,  mutta  molempia  tekevät  kuitenkin  samat  asiantuntijat  eli 

arviointejakin varten tarvittavat henkilöresurssit on järjestettävä joko omilla resursseilla 

tai ostopalveluina. Työryhmien kokoaminen eri yksiköistä yhteen koettiin haastavana. 

Tällöin moniammatillisen työskentelyn järjestäminen voi toisaalta tuntua haasteelliselta 

ja kahdenkeskinen asioiden hoitaminen helpommalta:

Sehän on murto-osa se työryhmätyöskentely. Siinä yhteistyötä tehdään muutoin, 
mutta  ei  voi  kutsua  työryhmäksi,  koska  ei  kaikki  ole  paikalla.  Että  se  on 
semmosta niinkun kommunikaatiota jonkun kesken [...] aika työläs tapa koota, 
ku se ryhmä on aika iso, niin se vie paljo enemmän aikaa ku sitä kootaankin. Et 
kyl se on vaan semmonen yksinkertanen asia, mikä pitää selvittää, niin on paljon 
helpompi aina kasvokkain tai puhelimitse. (H7)

Usein  käytännön  sanelema  yksintyöskentely  ei  tuo  kuitenkaan  moniammatillisuutta 

toimintaan,  vaikka  eri  erikoisalat  ovatkin  konsultoitavissa.  Moniammatillisessa 

toiminnassa  (määriteltynä  rinnakkaintyöskentelyä  syvällisemmällä  tasolla)  on 

nimenomaan  tuotava  eri  asiantuntijat  yhteen  luomaan  uudenlainen  tieto  ja  näkemys 

yhteisesti.  Myös rinnakkaintyöskentelyssä tietoa yhdistetään eikä kyse ole pelkästään 

yksittäisten henkilöiden keskinäisestä konsultoinnista.  Kuten edellä esitettiin yhteisen 

keskustelun merkityksestä ymmärrystä parantavana suhteessa papereista lukemiseen, on 

eri alojen yhteisessä työssä kysymys enemmästä kuin eri alojen näkemysten hankkisesta 

yhteenvetoa varten. 

Kiire on yleinen selitys sille, ettei yhteiseen keskusteluun ja tiedon prosessointiin ole 

mahdollisuutta. Yhteistyön hyvää toteutumista estävät kiireen lisäksi henkilökuntapula, 

henkilökunnan  vaihtuvuus  ja  eri  ammattiryhmien  vaikea  tavoitettavuus.  Tällaisissa 
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tilanteissa  helpotuksena  ja  apuna koetaan  yleensä käytäväkeskustelut,  joita  kuvataan 

usein  dialogisiksi  ja  innovatiivisiksi  luonteiltaan.  Ne  eivät  kuitenkaan  tapahdu 

systemaattisesti  ja  sovitusti  tiettyjen  tapausten  yhteydessä  eivätkä  siten  toteuta 

moniammatillisen yhteistyön mallia. (Isoherranen 2005, 149–150; vrt.  Collin, Valleala 

ym. 2012, 25.) 

Kontosin  ym.  tutkimuksessa  ammattilaiset  puolustivat  omaa  ammattikielensä 

hyödyllisyyttä  juuri  käytäväkeskusteluissa.  Käytäväkeskustelut  ovat  lyhyitä,  otollisia 

vuorovaikutustilanteita  nopeaan  tiedonvälitykseen.  Käytäväkeskustelut  on 

tutkimuskirjallisuudessa  kuvattu  kiinteäksi  osaksi  sairaalaympäristöä  ja 

ammattienvälistä yhteistoimintaa tukeviksi. (Kontos 2012, 1626.)

Epämuodollisten  keskustelujen  tärkeys  näkyi  myös  aineistoissa.  Ne  jäsenet,  jotka 

sijaitsevat  fyysisesti  lähellä  toisiaan,  kokevat  epävirallisen  kanssakäymisen 

luonnollisena keinona hoitaa asioita myös työryhmätyöskentelyn ulkopuolella (ks. myös 

lainaus (H7) edellä ostopalvelujen yhteydessä): 

Tuossa kun polilla pyöritään,  niin siinä sitte kysästään, jos on jotaki potilaan 
asiaan liittyvää mielen päällä niin- Osa on, että nään tuolla kahvilla käydessä ja 
tuossa kansliassa, kun tuota piipahan niin nään. Mutta osa on sitte, että en nää 
oikeestaan muuten sitte, kun tuossa palaverissa. (H4)

Yhteydenpito  puhelimitse  ei  ole  välttämättä  yhtä  mutkatonta  kuin  koko  työryhmän 

tapaaminen, jossa kaikki ovat paikalla:

[P]uhelimessa niin tää on hirveen hankalaa. [...] työntekijät on kiireisiä. Niin se 
vie aikaa ja energiaa, että saa niitä ihmisiä kiinni. Ja sitte on semmosia asioita, 
että ne pittää niinku porukalla sopia. Että jos sää rupiat sitä puhelimitse hoitaan, 
niin sää saat viielle ihmiselle soittaa ja sitte ei  se käykkään näin. Ei se tämä 
toinen  henkilö  halunnukkaa  näin,  että  jos  siinä  tullee  semmosia  erilaisiaki 
näkökantoja. (H2)

Mikäli aikaa riittävälle keskustelulle ei työryhmän toiminnassa ole, ei jäsenten välinen 

luottamus pääse rakentumaan. Jäsenten vaihtuvuus toiminnassa on haasteellista, koska 

moniammatillista  yhteistyötä  edistäväksi  on  todettu  keskinäinen  luottamus  ja 

kunnioitus. Näiden rakentumisen edellytyksenä ovat kollegojen tunteminen, yhteistyön 
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jatkuvuus ja yhteinen tieto moniammatillisen yhteistyön prosesseista. (Nikander 2003; 

ks. myös Collin, Valleala ym. 2012, 25.)

Resurssien niukkuus aiheuttaa sen, ettei toimintaa ole aikaa suunnitella riittävästi eikä 

perehtyä  toisten  työnkuvaan.  Tämä  puolestaan  aiheuttaa  päällekkäistä  työtä  ja 

tietämättömyyttä siitä, mitä toiset tekevät. Resurssien niukkuuden tilanteessa toiminta 

pitäisi  nimenomaan  saada  tehostetuksi  siten,  että  asiantuntijat  ovat  perillä  toistensa 

asiantuntemuksista  ja  työnkuvista  ja  pystyvät  siten  sovittamaan  työnsä  paremmin 

yhteen.

Työryhmien  toiminta  on  merkittävää  eritoten  juuri  resurssien  niukkuuden  kannalta, 

koska  työryhmät  parantavat  toiminnan  jatkuvuutta.  Kun  ryhmä  kokoontuu 

säännöllisesti, voi siihen liittyä jäseniä jatkuvasti. Tällöin ryhmässä mukana oleminen 

on koulutusta, mikä takaa asiantuntemuksen jatkuvuuden (H3). Toisaalta jatkuvuus voi 

tuottaa myös toimintamallien pysyvyyttä ja muuttumattomuutta, mikä estää kehitystä. 

Työryhmästä voi saada apua myös työtaakan kantamiseen. Erään haastateltavan mukaan 

aivovammapotilaitten  kanssa  toimiminen  voi  olla  henkisesti  raskasta,  jolloin 

työryhmätoiminnan voi kokea vastuunjakamisena ja oman päätöksen pontimena (H10). 

Toisaalta niukat resurssit  aiheuttavat toiminnan tehostuksen painetta ja kiirettä, mikä 

puolestaan  vaikeuttaa  moniammatillista  yhteistoimintaa:  ”sen  työskentelyn  pitäs 

kehittyä kaikin puolin, että se on aika silleen hajanaista ja kiireistä” (H8).

Moniammatillisen  toiminnan  kannalta  on  siis  tärkeää,  että  moniammatillisuus 

mahdollistuu  riittävinä  resursseina.  Toisin  sanoen,  moniammatillinen  työ  vaatii 

riittävästi aikaa perehtyä potilaaseen, toisten aloihin, moniammatilliseen työskentelyyn 

ja  yhteisen  keskustelun  käymiseen  moniammatillisista  lähtökohdista.  Vaikka 

moniammatillinen  ote  syö lähtökohtaisesti  enemmän resursseja,  palauttaa  sen  avulla 

saavutettu hyöty lopulta resursseja takaisin työn sekä työn tulosten ja vaikuttavuuden 

tehostumisena  (sovitut  toimintamallit,  yhteistyön  parantaminen  sairaalan  sisäisten  ja 

ulkoisten toimijoiden välillä,  päällekkäisen työn väheneminen, taitojen lisääntyminen 

toisten  asiantuntemusaloihin  ja  moniammatillisuuteen  perehtymisenä,  potilaan 

toimivampi palvelukokonaisuus).
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5.2.4. Yhteistyö

Yhteistyö-kategoria  sisältää  aineiston  analyysissa  muodostetun  moniammatillisen 

yhteistoiminnan keskeiset käsitteet  yhteistyö ja  verkostoituminen. Yhteistyö-kategoriaa 

kuvaa  moniammatillisuuden  syntyminen  hahmottamalla  aivovammautuneen  laaja 

palvelujen  ja  kuntoutuksen  verkosto  sekä  yhteistyön  tärkeys  kentän  eri  toimijoiden 

kanssa.  Kokonaiskäsitys syntyy hahmottamalla aivovamman vaikutus vammautuneen 

elämän kokonaistilanteeseen ja  kaikkiin elämän osa-alueisiin,  joissa vammautuminen 

vaikuttaa.  Keskeistä  on  siis  nähdä  aivovammautuneen  kuntoutuksen  ja  palvelujen 

kentän hahmotus osana moniammatillista toimintaa. 

Aivovammautuminen vaikuttaa usein vammautuneen arkeen hyvin monitahoisesti, mikä 

tarkoittaa  myös vammautuneen kuntoutuksen ja  palvelujen  verkoston moninaisuutta. 

Toimintakenttä voi olla vaikea hahmottaa myös ammattilaisten piirissä varsinkin, kun 

oma työ keskittyy pääosin sairaalan sisällä tapahtuviin asioihin.

Moniammatillisen  yhteistyön  lähtökohtana  asiakastyössä  tulee  olla  ihminen 

kokonaisuutena. Tällöin on huomioitava asiakas, ei vain omassa organisaatiossa, vaan 

hänen elämäntilanteensa laaja verkosto sekä hänen seurantansa myös ennen ja jälkeen 

omaan organisaatioon tulon. Tämä edellyttää vallan ja vastuun laajempaa delegointia 

työryhmälle  sekä  työskentelyn  muuttumista  organisaation  rajoja  ylittäväksi. 

(Isoherranen 2005.)  Mielestäni  on siis  tärkeää huomata,  että  lähtökohta ei  ole  oman 

ammattialan näkemys tiettyyn ihmisen puoleen,  vaan kokonaisuus,  josta  käsin omaa 

asiantuntemusalaa  lähestytään.  Oma  asiantuntemus  on  vain  osa  sitä  perustaa,  jolta 

potilaan toiminnan kokonaisuutta pyritään hahmottamaan. Oleellista on hallita myös eri 

alojen yhdessä toimimisen dynamiikkaa (H9).

Asiakas-  ja  potilastyössä  moniammatillisen  työryhmän on tärkeää  kiinnittää  huomio 

asiakkaan  elämän  kokonaisuuteen.  Elämä  ei  rajaudu  sairaalan  sisälle,  vaan  siihen 

kuuluu  monia  asioita  sairaalan  ulkopuolella,  jotka  työryhmän on tärkeää  huomioida 

omassa toiminnassaan. Hoidettaessa ihmisen kokonaisuutta keskeisiä ovat hänen hoito- 

ja kuntoutuspolullaan olevat yhteydet elämän eri alueille. Potilaan suurin ongelma ei 
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aina ole suoranaisesti lääketieteellinen, vaan sosiaalinen. (Isoherranen 2005.) Potilas on 

ihminen,  jolla  on  biologinen,  psyykkinen,  sosiaalinen  ja  kulttuurinen ulottuvuutensa 

(Mönkkönen  2007,  133).  Vaikka  sosiaalisellakin  seurauksella  olisi  lääketieteellinen 

alkuperä,  voidaan sitä kuntouttaa monin eri  keinoin.  Tällöin huomion kiinnittäminen 

arkielämässä ilmeneviin vaikeuksiin on lähtökohta asioiden hoitamiselle. 

Aineistoon  perustuen  tutkielmassa  on  rakennettu  kuvio  aivovammautuneen 

kuntoutuksen ja palvelujen kentästä (liite 6), jossa olen jaotellut kentän kolmeen osaan: 

sairaala,  muu  julkinen  sektori  ja  yksityinen  sektori.  Sairaala-osa  sisältää  sairaalan 

sisäiset toimijat eli sairaalan eri osastot, joilla aivovammapotilaista hoidetaan. Lisäksi 

osioon kuuluu ambulanssihenkilöstö ja ostopalvelut. Muu julkinen sektori -osa sisältää 

valtion  ja  kunnan  toimijoita,  jotka  ovat  mukana  onnettomuustilanteessa  ja 

vammautuneen elämässä. Yksityinen sektori -osa sisältää vammautuneen kuntoutuksen, 

vapaa-ajan  ja  työn  toimijoita.  Yksityiseen  sektoriin  kuuluu  myös  kolmas  sektori. 

Kuviossa  on  kuvattuna  kuntoutuksen  ja  palvelujen  muotoja,  joiden  yhteys  eri 

toimijoihin on merkittynä niiltä osin, kun palvelun maksajan ja/tai tuottajan osalta on 

yleistä  epätietoutta  tai  useita  vaihtoehtoja.  Kuviossa  on  hahmotettuna  myös  eri 

toimijoiden  välisiä  suhteita.  Kuvion  pohjana  on  käytetty  haastatteluaineiston  lisäksi 

Oys:n Aivovammapotilaan kuntoutuspolku -vuokaaviota (liite 5), jossa kuntoutuspolku 

hahmotetaan lääkinnällisen, sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen kautta. 

Aineistossa  yhteistyön  lisääminen  sairaalan  sisäisten  toimijoiden  kesken  koettiin 

tärkeänä, mutta myös riittämättömänä: 

Enemmän  pitäisi  verkostoitua  alkuhoidosta  vastaavien  kanssa  eli 
päivystyspoliklinikka, neurokirurgian osasto, ortopedinen osasto. Tärkeintä olisi 
että potilaat saavat alkuvaiheessa jo ohjausta aivovammoista (myös lievistä) ja 
että  alkuvaihe  on  dokumentoitu  hyvin  asiakirjoihin  (tajuttomuus, 
posttraumaattinen amnesia, mahdollinen desorientaatio). (Hk6)

Toisaalta yhteistyön nähtiin myös lisääntyneen vuosien saatossa:

Ku  meillä  on  nuorentunu  tämä  porukka,  niin  se  on  ollu  niinku  sellasta 
mutkattomampaa  kanssakäyminen.  En  mä  tiedä  johtuuko  se  siitä.  Varmaan 
persoonistaki johtuu ja tuota sellanen yleensäki sairaalassa moniammatillisuus 
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korostuu monissa paikoissa. (H7)

Sairaalan  sisäisten  toimijoiden  välisellä  työnjaolla  voidaan  tehostaa  toimintaa  ja 

vähentää turhaa ja päällekkäistä työtä,  minkä merkitys korostuu vähäisten resurssien 

tilanteessa.  Lisäksi  hyöty  koituu  potilaan  eduksi.  Erään  haastateltavan  mukaan 

aivovammaohjauksen  (tiedon  saaminen  aivovammasta,  sen  oireista  ja 

kuntoutusmahdollisuuksista)  antamiseen  liittyvästä  työnjaosta  tulisi  sopia 

poliklinikoiden kesken. Hänen mielestään tieto tulee potilaalle usein liian myöhäisessä 

vaiheessa. Riittävän varhain annettu tieto auttaa niin potilaita kuin tämän läheisiäkin 

vammaan sopeutumisessa. (Hk4) 

Yhteistyö sairaalan ulkopuolisten toimijoiden kanssa koettiin niin ikään tärkeänä ja liian 

vähäisenä.  Erään haastateltavan mukaan yhteistyötä pitäisi tehdä erityisesti päihde- ja 

mielenterveysalan  toimijoihin (H6).  Moniammatillisen  työn  mahdollistamiseksi 

jokaisella  työryhmän  jäsenellä  tulee  olla  peruskäsitys  sairaalan  sekä  sisä-  että 

ulkopuolisista toimijoista: 

Ulkopuolisiin  tahoihin  tulisi  olla  jokaisella  peruskäsitys:  aivovammaliitto, 
kuntoutuslaitokset,  vammaispalvelu  esimerkiksi.  Syvätietous  ja 
verkostoituminen  kuitenkin  ovat  kuntoutusohjaajan  ja  sosiaalityöntekijän 
tehtäväkenttää. (Hk6)

Keskeinen  ammattilainen  suhteissa  sairaalan  ulkopuolisiin  toimijoihin  on 

kuntoutusohjaaja, jonka työ painottuukin suhteessa muihin jäseniin enemmän sairaalan 

ulkopuolelle  ja  sitä  myöten  myös  potilaan  sairaalassaolon  jälkeiseen  aikaan.  Tämä 

korostaa  myös  seurannan  roolia  kuntoutusohjaajan  työssä.  Kuten  asiantuntijuutta 

käsittelevässä luvussa 5.5.2 todettiin, kuntoutusohjaajan toimenkuva ei ole usein muille 

työntekijöille selvä, koska heidän työnsä keskittyy pääosin sairaalan sisälle.  

Sairaalan ulkopuolisten tahojen tuntemus kuuluu oleellisena osana aivovammautuneen 

hoitoon, koska suunnitelmia laadittaessa on tiedettävä myös käytännön mahdollisuudet 

toteuttaa  suunnitelmat:  ”Tietenkihän  meidän  täytyy  tietää,  missä  tää  potilas  asuu  ja 

tietää, mitä kuntoutuspalveluja on saatavilla hänen asuinpaikkansa lähettyvillä” (H3). 

Tietoisuus  sairaalan  ulkopuolisista  toimijoista  ei  kuitenkaan  vielä  riitä  tehokkaassa 
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moniammatillisessa  työssä,  vaan  on  muodostettava  myös  yhteistyösuhteita  sairaalan 

ulkopuolisiin tahoihin, jotta oma käytännön toiminta sujuvoituu:

[P]alautteita  joutuu  jälkeenpäin  pyytämään  ja  se  taas  sitte  [...]  (tekstejä) 
jälkeenpäin  täydentään,  niin  se  teettää  aika  paljon  lisätyötä.  Sitte  tietysti  se 
tavallaan se jatkohoitokuvioitten järjestäminen vois olla jollain lailla sujuvampaa 
[...] ennakoitavuus tavallaan, että yhteydenottoja sieltä paikoista, missä potilas 
on  hoijossa  tarpeeksi  ajossa,  että  pystytään  sitte  jatkosuunnitelmat  tekemään. 
(H1)

Yhtenä ongelmana toiminnassa nähdäänkin vajavaiset  suhteet  sairaalan ulkopuolisiin 

toimijoihin.  Esimerkiksi  perusterveydenhuoltoon  tai  kunnan  sosiaali-  ja 

terveyspalveluihin  ei  aivovammapoliklinikalla  ole  valmiita  yhteistyökuvioita. 

Yhteistyön tärkeys perustuu monesti  siihen,  että suunnitelmat ja  suositukset saadaan 

vastaamaan käytännön tilannetta:

[T]ärkee se yhteistyö justiin sinne ruohonjuuritasolle mielenterveystoimistoihin 
ja  vammaispalveluihin  ja  näihin,  että  kuulee  sitte  sen,  että  mitä  ne  on  ne 
realiteetit. Että joskus se voi olla meillä sitte lennokas se suunnitelma. (H2)

Kunnissa  ei  olla  haastateltavien  mukaan  riittävän  tietoisia  aivovammautuneen 

oireenkuvasta  eikä  siten  myöskään  palveluista,  kuntoutuksesta  ja  hoidosta,  joita 

vammautunut  tarvitsee.  Eräs  haastateltava  on  pohtinut  miten  paljon  kunkin 

vammautuneen  kotikunnan  terveyskeskuksessa  on  tietoa  aivovammoista  ja  niiden 

erityispiirteistä.  Suunnitelma  poliklinikalla  on  ollutkin,  että  kuntiin  pyrittäisiin 

järjestämään koulutustilaisuuksia, joilla aivovammatietoutta saadaan levitettyä. (H4)  

Kuten yllä todetaan, yhteistyökumppaneille on tärkeää antaa tietoa omasta toiminnasta. 

Moniammatillisessa  työssä  yhteistyö  ei  ole  ainoastaan  yhteydenpitoa,  vaan  myös 

tiedonvaihtoa, jotta molemmat osapuolet ovat tietoisia toistensa toiminnasta. Vastaavasti 

kun  työryhmän  sisäisenä  asiana  tietoisuus  toisten  jäsenten  asiantuntemuksesta  ja 

toimenkuvasta  on  keskeistä  onnistuneelle  moniammatilliselle  toiminnalle,  myös 

työryhmän  ulkopuolisena  asiana  tietoisuus  verkoston  toimijoiden  työstä  on  tärkeää 

myös oman toiminnan ja sen tehokkuuden kannalta. 
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Koska  yhteystyö  ei  ole  jatkuvaa  ja  sujuvaa,  jää  kuntoutuksen  järjestäminen  usein 

pelkästään  vammautuneen  itsensä  vastuulle,  mikä  on  ongelmallista  erityisesti 

aivovammautuneilla,  joiden  toiminnanohjaus  ja  aloitekyky  ovat  usein  heikentyneet 

merkittävästi.  Erään  haastateltavan  mukaan  sairaalasta  lähetettävä  elektroninen  kirje 

menee  vain  sairaskertomusjärjestelmäarkistoon  eikä  pääsääntöisesti  kohdistu  siellä 

kenellekään.  Tällöin  jatkokontrollin  varaaminen  jää  potilaan  vastuulle.  Tiedot  siis 

laitetaan  menemään,  mutta  yhteistyötä  ei  varsinaisesti  perusterveydenhuollon  kanssa 

tehdä. (H1) 

Ulkopuolisiin  tahoihin  luotujen  yhteistyösuhteiden  uskotaan  paitsi  jouhevoittavan 

toimintaa, myös vähentävän työtä, kun monet asiat hoituvat ilman erikseen pyytämistä:

Sairaalan  ulkopuolisten  kuntoutusta  antavien  tahojen  kanssa  olisi  hyvä  olla 
käytäntö,  jossa kuntoutuspalvelun tuottaja  lähettäisi  automaattisesti  palautteen 
maksusitoumuksen tehneelle tai hoitovastuun omaavalle taholle. (Hk4)

Kuntoutushan  tapahtuu  muualla,  kun  täällä  elikkä  niillä  terapeuteilla 
kuntoutuslaitoksissa.  Se ongelma on, että  ne palautteet  ei  kulje  edelleenkään. 
Terapeuteilta  pitäisi  tulla  palautteet  ja  mun  mielestä  etukäteen,  ei  potilaan 
mukana, koska sillon ei voi suunnitella sitä arviointia. Siitä on käyty keskustelua 
monesti  kyllä,  mutta  se  vaan  tahtoo  olla,  että  se  unohtaa  ottaa  mukaan  tai 
terapeutit ei vaan oo tehny. Se on ikuisuusongelma sitten, että aika paljohan sitte 
pitää soitella  näille terapeuteille, ku saa jostaki selville ongittua,  että kuka se 
terapeutti on. Et se on sitte paljon tämmöstä salaperäistä työtä tehtävä. (H8)

Vaikeuksia  ja  sujumattomuutta  potilaiden  hoidon  ja  kuntoutuksen  kokonaisuudessa 

aiheuttaa vastuun siirtyminen potilaan mukana:

Siinä  vaiheessa,  ku  se  meille  tulee  se  lähete,  niin  yleensä  siinä  vaiheessa 
hoitovastuuki  siirtyy  meille,  et  ei  ne  välttämättä  ennää  neurokirurgit  tuolla 
päässä lue sitä, että miten tämän potilaan kävi, vaan se siirtyy. (H6)

Monissa tilanteissa kenelläkään ei ole vastuuta hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuudesta 

(potilasta itseään lukuun ottamatta), johon sisältyy paitsi useita yhtäaikaisia toimijoita, 

myös  eri  toimijoita  ajallisella  jatkumolla  kuntoutuksen  eri  vaiheissa.  Kunnissa 

työskentelevät  palveluohjaajat  ovat  henkilöitä,  jotka  koordinoivat  asiakkaiden 

palvelujen  kokonaisuutta.  Kuitenkin  vammautuneen vielä  ollessa  sairaalassa  ja  siinä 

vaiheessa hoito- ja kuntoutusprosessiaan, että sitä vielä suunnitellaan, ei vammautuneen 
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kotikunta vielä varsinaisesti ole mukana ja vastuu on sairaalalla. Tässä on yksi kuilu, 

joka  hoidon  ja  kuntoutuksen  kokonaisverkostossa  ja  -prosessissa  olisi  kyettävä 

ylittämään siten, että jatkumo syntyy, ja potilaan siirtyessä siirtyvät myös tarpeelliset ja 

riittävät tiedot tarkoituksenmukaisen toiminnan takaamiseksi. 

Se, miten suunnitelmat ja käytännön toteutus saadaan kohtaamaan kuntoutuksessa, ei 

ole  useinkaan  yksinkertainen  asia.  Jotta  vammautunut  saa  hänelle  suositellun 

kuntoutuksen,  vaatii  tämä  toimivia  suhteita  erityisesti  kunnan  toimijoiden  kanssa. 

Toimivat  suhteet  taas  edellyttävät  tietoa  aivovammoista  ja  niiden  seurauksista  sekä 

yhteisymmärrystä  kuntoutuksen  järjestämisestä.  Näillä  linjauksilla  pyritään  yleisellä 

tasolla  hyvinvoinnin  lisäämiseen  ja  kulujen  vähentämiseen.  Se,  miten  näihin 

tavoitteisiin  pyritään  ja  päästään,  on  käytännön  työn  toteutus. 

Aivovammakuntoutuksessa  kyse  on  monesti  siitä  tuleeko  kuntoutuksenpalvelujen 

tarpeen painetta kuntiin lisätä vai vähentää.  Erään haastateltavan mielestä yhteistyötä 

kuntien kanssa tulisi lisätä, jotta tarpeet kohtaisivat paremmin:

[P]uhuttu, että pitää luoda vaan painetta. Että sinne luotas näitä toimiaki sitte 
sillä pohjalla. Mutta nyt on tullu sitäkin [...] että ei luodakkaa sitä painetta, että 
pitää kattoa sen kunnan resurssit esimerkiksi. Että ei tehtäskää suosituksia, joka 
on niinku tavallaan, mää koen sen, et se on väärin. Kunta voi ostaa, jos heillä on 
varaa  tai  että  oli  kerran  kysymys  aivovammatyökehipäivällä,  että  voisko sen 
tehdä niin, että toimintaterapia ohjattas sen kunnan fysioterapeutille [...] sehän 
on aivan väärä tie, koska se siinä vääristyy jo muutenki, ku fysioterapia on [...] 
sitä  potilaat  saa  aina,  mutta  he  jää  vaille  puheterapiaa  ja  neuropsykologista 
kuntoutusta ja toimintaterapiaa […] minä nään, että se on tavallaan väärin, että 
annettas periksi sille, että kunnassa ei oo niin ei sitte suositellakkaan, mutta minä 
näkisin, että siellä pitäs kunnassa käyä kertomassa päättäjille, että mikä merkitys 
ja hyöty siitä on, että he perustas vaikka toimintaterapeutin toimen. (Anon.)

Yhteistyöhön kuuluu osana  myös  potilaan  tilanteen  seuranta,  joka  kuuluu erityisesti 

kuntoutusohjaajan  työnkuvaan,  mutta  sitä  tekevät  myös  sosiaalityöntekijä  ja 

sairaanhoitaja  ja  tarvittaessa  muutkin  työntekijät.  Yhtäältä  monen henkilön  toimesta 

tehty seuranta aiheuttaa päällekkäisyyttä työssä, mikä puolestaan lisää työtä. Toisaalta 

sovitun  seurantajärjestelmän  puuttuminen  voi  aiheuttaa  sen,  että  seurantaa  ei  tehdä 

riittävästi tai se jää joissain tapauksissa kokonaan tekemättä. 
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Seurannassa  tarkistetaan  tehtyjen  päätösten  sekä  kuntoutuksen  toteutumista 

käytännössä. Tässä keskeisiä ovat esimerkiksi terapiapalautteet. Yhtäältä haastateltavat 

kokivat,  että  yhteistyö  seurannan  osalta  ei  ole  riittävää  eivätkä  palautteet  kulje 

tarkoituksenmukaisesti,  kuten  edellä  todettiin.  Toisaalta  seurannan  nähtiin  toimivan 

hyvin:

Meidän  seuranta  on  ilmeisesti  Suomessa  aika  pitkä,  Oulussa  [...]  seurataan 
kuntoutussuunnitelmien  toteutumista  ja  ammatillisia  kuntoutussuunnitelmia  ja 
sitte lääkinnällisiä [...] Se, et seuranta meillä loppuu, niin ei tarkota, et hänen 
[potilaan] seuranta loppuu, vaan et se seuranta vaan siirtyy muualle. (H7)

Seurannan  siirtymisessä  on  huomioitava,  että  siirtäminen  tapahtuu  ”saattaen”  eli 

potilaan  mukana  siirtyvät  myös  riittävät  tiedot,  joita  pitää  olla  mahdollisuus  myös 

jälkeen päin kysyen tarkentaa ja täydentää. Siirtävä taho huolehtii siitä, että potilaan 

palvelukokonaisuus jatkuu sujuvana. Tietojen siirtämiseen pätee myös sama kuin tiedon 

siirtymiseen paperiarviona suhteessa tiedon siirtymiseen keskustelussa. Kun seurannan 

taho muuttuu, on tiedon siirtäminen keskustellen tärkeää, jotta myös riittävä ymmärrys 

siirtyy  eikä  mene  hukkaan  vastuullisen  toimijan  muuttuessa.  Tämäkin  on  kuitenkin 

vaikea  toteuttaa,  mikäli  tarpeellisia  yhteistyösuhteita  ei  ole  luotu eikä resursseja  ole 

riittävästi.

Toimiva yhteistyö eri  toimijoihin tehostaa kokonaistoimintaa  potilaan kannalta  myös 

siinä mielessä, että eri toimijoilla voi olla erilaisia näkemyksiä potilaan tilanteesta ja 

toimintakyvystä. Terapeuttien palautteiden lisäksi tärkeitä ovat myös itse potilaan sekä 

hänen läheistensä näkemykset ja kokemukset, jotka voivat olla ristiriidassa keskenään. 

Erilaisten näkemysten huomioiminen ja käsittely on potilaan tilanteen kokonaisvaltaisen 

selvittämisen ydin. 

Asiakkaan  tilanteen  kokonaisuuden  huomioiminen  ja  yhteisen  tavoitteen  luominen 

vaativat  yhteistä  aikaa.  Kun  työtä  tehdään  yhteisesti,  on  helpompi  välttää  myös 

päällekkäisyyksiä. Siksi myös oman toiminnan jatkuva arviointi on tärkeää. Yhteistyön 

laajentuessa yli organisaatio- ja sektorirajojen syntyy uusia haasteita. Toisten yksiköiden 

ja organisaatioiden tuntemus sekä hyvät yhteydet verkostoon tulevat yhä tärkeämmiksi. 

Tällöin  toiminta  rikkoo  opittuja  malleja.  Tiedonkulku  ja  yhteistyö  yli  yksikkö-  ja 
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organisaatiorajojen  on  moniammatillisessa  asiakastyössä  yleensä  edellytys.  Laajoissa 

verkostoissa kaikilla osallistujilla ei kuitenkaan välttämättä ole samanlaista ohjeistusta 

vaitiolosta. Myös selkeät säännöt ja yhteiset  toimintaohjeet saattavat puuttua. Vaikka 

säännöt koetaan monesti kahlitseviksi, luovat ne toimintaan tarpeellista rakenteellisuutta 

ja systemaattisuutta. (Isoherranen 2005, 134.)

5.2.5. Jaetut roolit

Myös  jaetut  roolit  -kategoria  sisältää  edellisen  alaluvun  tavoin  asiantuntijuuden ja 

muiden  alojen teemoja,  mutta  alojen  merkitystä  ja  yhdistämistä  syvemmälle  tasolle 

menevänä  asiantuntemusalojen  rajojen  ylityksenä.  Moniammatillisuutta käsitellään 

näkökulmana  eri  ammattialojen  limittymiseen  toiminnassa.  Jaetut  roolit  -kategoriaa 

kuvaa  yhteistoiminnan  syntyminen,  kun  eri  asiantuntija-alojen  edustajat  kykenevät 

laajentamaan näkökulman muiden asiantuntemusalojen alueelle ja ylittämään eri alojen 

välisiä  rajoja  ymmärryksessä  ja  toiminnassa.  Keskeistä  on  siis  ymmärtää  eri  alojen 

yhdistäminen aivovammatyön yhtenä yhteisenä näkökulmana, jossa eri  alojen väliset 

rajat  hämärtyvät  toiminnassa.  Jaetut  roolit  -kategoria  edustaa  poikkitieteisen/-

ammatillisen yhteistoiminnan tasoa ja on varsin kehittynyt yhteistoiminnan muoto, joka 

esiintyi  aineistossa  harvinaisena  näkemyksenä.  Se  ei  esiintynyt  lainkaan  suorana 

käsityksenä  yhteistoiminnallisesta/moniammatillisesta  työstä,  mutta  oli  tulkittavissa 

haastateltavien  puheesta.  Luvussa  käytetään  edelleen  tutkittavien  käyttämää 

moniammatillisuuden  käsitettä,  vaikka  käsitteiden  aste-eroja  tehtäessä  kyse  on 

enemmän ammattienvälisyyden tai poikkiammatillisuuden tasoista.

Isoherranen  (2005,  58–60)  summaa  hyvän  työryhmän  jäsenen  ominaisuuksiksi:  1) 

riittävän  oman  alan  asiantuntemuksen  ja  informaation  käsiteltävästä  asiasta,  2) 

avoimuuden  uusille  näkökulmille,  3)  kyvyn  ja  halun  dialogiin,  4)  riittävän  hyvän 

ammatillisen itsetunnon, 5) halun kommunikoida, 6) kyvyn tasavertaiseen keskusteluun, 

7)  vastuun  tuntemisen  koko  ryhmän  toiminnasta  ja  8)  kärsivällisyyden  jäsenten 

erilaisuuden suhteen. Nämä ovat ominaisuuksia, joihin tulee kiinnittää huomiota useita 

aloja  yhdistävän  työn  koulutuksessa.  Moniammatillinen  työskentelyote  ei  synny 

itsestään,  vaan  moniammatillisissa  ryhmissä  työskentelevillä  ihmisillä  tulee  olla 
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osaamista  moniammatillisuudessa.  Eräs  haastateltava  luki  aivovamma-

asiantuntemuksessa  ja  erityisesti  -kuntoutuksessa  vaadittavaan  osaamiseen  myös 

moniammatillisen työskentelyn:

Siinä pitää olla sen oman niinko erikoisalansa kautta asiantuntijana, mutta että 
kyllähän se vaatii semmosta niinko- tai on ainaki hyödyksi se, että on kokemusta 
moniammatillisesta työskentelystä ja ko kuitenkin mää tuun, niinko (oman alan) 
puolelta  tuun  ihan  toisentyyppiseen  maailmaan  sitte,  sinne  kuntoutuksen 
puolelle. (H9)

Lainaus  viittaa  kuntoutuksen  sinällään  monialaiseen  perustaan.  Kokemus 

moniammatillisessa  työympäristössä  työskentelystä  tai  eri  asiantuntijoiden  rinnalla 

työskentelystä ja yhteistyössä heidän kanssaan voi laajentaa omaa asiantuntemusta osin 

myös  toisten  asiantuntijoiden  erikoisalueelle.  Aivovammapoliklinikan  sairaanhoitaja 

kertoo puuttuvansa työryhmän tapaamisissa myös lääketieteelliseen puoleen:

Kyllähän mää monesti puutun myös siihen lääketieteelliseenki puoleen, koska 
mä oon kattonu, myös referoinu ne paperit, että riippuen siitä kuinka perehtyny 
se lääkäri on siihen asiaan. Mut se on niinku lääkärin tehtävä se on. (Anon.)

Ammatillisten  raja-aitojen  ylittäminen  edistää  tasa-arvoisuutta  moniammatillisessa 

ryhmätoiminnassa.  Tasa-arvo  työryhmän  jäsenten  välillä  puolestaan  edistää 

moniammatillista  yhteistyötä  ja  oppimista.  (Collin,  Valleala  ym.  2012,  21.) 

Yksintyöskentelyyn tottuneille ammattilaisille moniammatillisuus voi näyttäytyä myös 

uhkana  oman  ammatillisuuden  näkökulmasta.  Hugmanin  (2003,  56)  mukaan 

Moniammatillisuus voidaan nähdä uhkana nimenomaan vallisevalle järjestykselle. 

Moniammatillisen yhteistyön ongelmiksi onkin tunnistettu professionaalisista tekijöistä 

erot ideologioissa, arvoissa ja ammatillisissa intresseissä sekä valtakilpailu ja eri alojen 

välinen  kilpailu.  Rakenteellisten  tekijöiden  osalta  ongelmina  ovat  erilaiset 

menettelytavat työn ja talouden suunnittelussa ja toteutuksessa, status-kysymykset sekä 

ajan  riittämättömyys.  Näiden  lisäksi  haasteita  tuottavat  vastuukysymykset  sekä 

potilastiedon jakamisen ja riskien hallinnan kysymykset. (Isoherranen 2012, 31; Klein 

1990, 141–150.)
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Jokainen  asiantuntija  huolehtii  omasta  erikoisalastaan,  mutta  moniammatillisessa 

(poikkiammatillisen  merkityksessä)  toiminnassa  tarkoituksena  on  yhdistää 

asiantuntemukset siten, että uudenlainen yhdessä luotu tieto mahdollistuu. Tämä vaatii 

myös  omien  asiantuntemusalojen  mukaisten  rajojen  ylitystä  ja  toisten 

asiantuntemusaloille astumista. Alojen limittyminen ja roolien muokkautuminen ei ole 

yksinkertainen  asia,  koska  eri  ammattialoilla  on  omanlaisensa  ihmiskäsitykset  ja 

toimintakulttuurit,  jotka  vaikuttavat  voimakkaasti  toiminnassa.  Toisen 

asiantuntemusalueelle  astuminen  vaatiikin  perusteellista  perehtymistä  toisen  alaan 

käytännön toiminnassa. 

Ajatus eri alojen yhteistoiminnasta ei kuitenkaan ole hankkia toisten alojen koulutusta ja  

pätevyyttä,  vaan  nimenomaan  tutustua  käytännön  työssä  ja  toisten  asiantuntijoiden 

avustuksella toisiin aloihin siinä määrin, että kykenee tulkitsemaan asioita myös osin 

toisten  alojen  näkökulmasta.  Alojen  yhteistoiminta  ei  toteudu  vain  tuomalla  eri 

asiantuntijoita yhteen jokaisen hoitaessa oma asiantuntemuksensa ja näiden liittämisenä 

yhteiseksi  kokonaisuudeksi.  Useita  aloja  yhdistävä  toiminta  vaatii  aina  yhdessä 

toimimista  ja  poikkitieteisyyden/-ammatillisuuden  merkityksessä  ammatti-  ja 

asiantuntemusalojen  mukaisten  roolien  ylityksiä,  jotta  uusi,  yhteinen  tieto  on 

mahdollista  tuottaa.  Kyse  ei  siis  ole  kaikkien  asiantuntijoiden  tiedon 

yhteensovittamisesta ja yhdistämisestä kokonaisuudeksi, vaan kokonaan uuden tiedon 

luomisesta  eri  alojen  lähtökohtaisen  yhdistämisen  näkökulmista.  Esimerkiksi 

asiantuntijoiden rinnakkaintyöskentelyssä eri asiantuntija-alat pysyvät omissa aloissaan 

ja niistä yhdistetään yhteinen näkökulma, konsensus. Poikkiammatillisessa toiminnassa 

puolestaan yhteinen näkökulma synnytetään – ei oman alan lähtökohdista käsin vaan – 

ensin eri alojen rajat ylittäen ja eri alat yhdistäen ja sen jälkeen tuosta  yhdestä eri alat 

yhdistävästä  näkökulmasta.  (Vrt.  Isoherranen  2012.)  Uuden,  yhteisen  tietoperustan 

tuloksena on myös uudenlaisten roolien luominen. Nämä roolit eivät ole asiantuntemus- 

tai ammattialojen mukaisia, vaan eri alojen yhdistetyltä tietoperustalta luotuja rooleja, 

jotka mahdollistavat myös roolien vaihtamisen ja useiden roolien hallinnan.

Yhtenä  suurimmista  haasteista  moniammatillisessa  toiminnassa  on  juuri  eri  alojen 

yhdistäminen lähtökohtana työskentelylle. Se vaatii oman alan perusteellista tietämystä 



117

ja osaamista, jotta osaa välittää tiedon ja osaamisen muille työryhmän jäsenille. Lisäksi 

se vaatii toiminnan kohteen perusteellista tuntemusta, jotta henkilöllä on valmiudet ottaa  

vastaan toisten alojen näkökulmat  osaksi omaa asiantuntemustaan.  Tästä seuraa,  että 

toiminnassa on oltava kyky joustaa oman asiantuntemuksen mukaisesta käsityksestä ja 

nähdä kohde monialaisemmalta eli laajemmalta ja pluralistisemmalta kannalta. 

Roolirajojen ylitykseen ja yhteisen tiedon luomiseen yhteisessä toiminnassa liittyy myös  

yhteisvastuun kysymys. Työryhmien/tiimien työskentelyn tulisi olla tasa-arvoista, mikä 

sisältää  myös  vastuun  kuulumisen  jäsenille  yhteisesti.  Mielestäni  yhteisvastuuseen 

liittyy sellainen ongelma, että yhteisvastuu saattaa helposti lipua siihen, ettei kukaan 

kanna oikeasti vastuuta, koska vastuu ei kohdennu kenellekään yksilölle, vaan ryhmälle 

ja vieläpä ryhmälle tietyssä toiminnassa. Toisaalta yksilöllinen vastuu johtaa helposti 

siihen, että todellista dialogia ei käydä eikä yhteisiä näkemyksiä luoda. Jokainen hoitaa 

vain oman tonttinsa eikä yhdessä luoda mitään uutta. Mönkkösen (2007, 139) mukaan 

ihmisten kokoaminen yhteen tilannetta selvittelemään ei riitä vastuunkantoon. Tällöin 

voidaan kyllä tehdä sopimuksia, mutta kukaan ei välttämättä tiedä, mitä sovittiin ja kuka 

kantaa vastuun. 

Hoidon  ja  kuntoutuksen  jatkuvuuden  kannalta  on  tärkeää,  että  vastuu  on  selkeästi 

sovittu eri toimijoiden kesken sekä sairaalan sisällä, että sairaalan ulkopuolisten tahojen 

kanssa. Mikäli  vastuu on kaikkien kontolla ikään kuin yleisenä asiana,  ei  sitä kanna 

kukaan.  Tässä  onkin  ymmärrettävä  yhteisvastuun  ja  yksilöllisen  vastuun  erilaiset 

luonteet.  Eräs haastateltava on sitä mieltä, että kuntoutusohjaajia olisi hyvä olla myös 

perusterveydenhuollossa  ja  työterveyshuollossa,  että  olisi  joku  joka  koordinoi 

jatkohoitoa eikä se jäisi potilaan vastuulle (H1).

Yhteisessä  moniammatillisessa  toiminnassa  ja  tiedon  luomisessa  vastuun  kannalta 

keskeistä  on  myös  päätöksenteko.  Päätöksenteossa  jäsenten  tiedon  ja  osaamisen 

hyödyntämistä  voivat  estää:  normaalistuminen,  joka  tarkoittaa  päätöstä  jäsenten 

mielipiteen  keskiarvon  mukaisesti;  ryhmäpolarisaatio,  jota  esiintyy  riskinottoon 

liittyviin  ja  tunnepitoisiin  tilanteisiin,  joissa  ryhmä  suosii  äärivaihtoehtoja  joko 

ylivarovaisuuden tai riskien huomiotta jätön vuoksi;  ryhmäajattelu,  joka on kiinteän, 
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konformisen ryhmän ongelma. Tällöin jäsenet eivät tarkastele kriittisesti vaihtoehtoja ja 

analysoi niitä. (Isoherranen 2005, 112.)

Päätöksenteon kannalta on mielestäni tärkeää myös se, mitä tarkoitusta varten työryhmä 

on olemassa. Yhdessä luotuun näkemykseen perustuvaa päätöksentekoa ja sitä edeltävää 

dialogia ei tarvita, mikäli ryhmän tarkoitus ei ole tehdä päätöksiä, vaan esimerkiksi vain 

tarjota  tietoa  eri  aloilta  jotakin  muuta  tilannetta  (esimerkiksi  yksittäistä  potilasta 

koskevaa lääkärinvastaanottokäyntiä) varten.

Aivovammautuneiden  monitahoinen  ja  usein  ulkoisessa  olemuksessa  näkymätön 

oireisto  vaatii  laajaa osaamista,  jossa monialaisesta  näkökulmasta  on hyötyä.  Laajan 

asiantuntemuksen  hallinta  voi  olla  raskasta  ja  moniammatillisen  työryhmän  tuki 

tarpeellista.  Poliklinikan  sairaanhoitaja  tietää  lääkärin  tarvitsevan  muiden 

asiantuntijoiden tukea: 

Ei ne [lääkärit] kykene yksin niinku tämmöstä palettia hallitteen. [...] mulle on 
tullu  semmosta  palautetta,  että  kukkaa  ei  halua  ees  olla  täällä  niinku 
kokopäiväsenä,  ku  ei  tämmöstä  työtä  jaksa  tehä  kokopäiväsenä.  [...]  puolet 
viikosta jaksas olla tämmösessä paikassa töissä, ku tämä on niin raskas ja täällä 
on niin vaativia lausuntoja ja ne vaatii niin erityisasiantuntemusta. (Anon.) 

Myös  lääkäri  on  sitä  mieltä,  ettei  yksin  lääkärin  asiantuntemus  riitä  monitahoisissa 

ongelmissa:

Lääkärillä ei sitä asiantuntemusta yksin riitä ihan joka asiaan. Esimerkiksi nyt 
nämä  niinkun  sosiaalietuuksia  koskevat  asiat  ja  tuota  tai  neuropsykiatriset 
ongelmat.  Nimenommaan  neurologilla  ei  riitä  sitä  asiantuntemusta  tai 
neuropsykologia.  Ja  sitte  se  myös niinkun se tavallaan keventää  sitä  lääkärin 
työtä sillä lailla, että ihan kaikkia asioita ei tarvi niinkun itte siinä selvittää alusta 
asti, vaan että tosiaan me tehhään yhteistyötä. (Anon.)

Moniammatillisessa  työssä  tulee  olla  aikaa  perehtymiseen,  asioiden  kypsyttelyyn  ja 

yhteiseen  pohdintaan,  mikä  saattaa  vaikuttaa  tehottomalta  ajankäytöltä,  mutta 

käytännössä  se  voi  kuitenkin  olla  välttämätön  toiminnan  ja  toiminnan  tulosten 

tehostamisen väline: 
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[O]man  työssä  jaksamisen  ja  sillä  tavalla  haastava  asiakasryhmä,  että  siinä 
tarvitaan  varmasti  kaikki  työntekijät  toisiamme.  Sitte  on  semmosta  niinku 
pohdittavaa,  että  ne  ei  tuu  niinku  näin  tuolta  kaupan  hyllyltä,  että  nyt  on 
tämmönen tapaus, otetaan tuolta tuo ratkasu ja näin, että hyvin paljo semmosta 
pohdiskelua. (H2)

Lainaus kuvastaa moniammatillisen työn tarvetta aivovammahoidossa.  Vammoilla on 

hyvin  yksilöllisiä  ilmentymiä  eri  henkilöiden  kohdalla  samoin  kuin  oireiden 

muodostuminen osaksi arkea on yksilöllistä. Koska vammautuneella voi olla vaikeuksia 

monissa toiminnoissa ja monilla elämänalueilla, on eri alojen ammattilaisten yhteinen 

pohdinta tarpeellista. 

Resurssien  niukkuuden  vuoksi  lääkäri  ei  ehdi  aina  perehtyä  potilaaseen  ennen 

moniammatillisen  työryhmän  tapaamista.  Kuten  edellä  todettiin  (luku  5.2.2)  näissä 

tilanteissa  työskentely  toteutuukin  enemmän  tiedonjakona  ja  konsultaatiotukena 

lääkärille kuin varsinaisena moniammatillisena yhteistyönä.  Lääkärin mukaan käsitys 

muodostuu  usein  vasta  työryhmän  käsittelyssä  ja  potilaan  vastaanottokäynnin 

perusteella. 

Työryhmissä työskentely ja yhteinen keskustelu asioista ovat usein välttämättömiä sille, 

että asiantuntija kykenee ymmärtämään toisia asiantuntemusaloja ja näin omaksumaan 

eri aloja yhdistävän otteen työhönsä. Monialaisuutta tarvitaan myös jatkuvasti kasvavan 

ja  moninaistuvan  tietomäärän  hallinnassa.  Oleellista  on  paitsi  tiedonsaanti  yleensä, 

myös  tiedonsaanti  nimenomaan  toisten  ammattialojen  näkökulmista  sekä  toisten 

ammattilaisten käytännön työn kautta saatu kokemus (H6).

Kokonaisuuden hallinta vaatii siis substanssiosaamisen lisäksi tietoa eri asiantuntijoiden 

osaamisalueesta  ja  eri  toimijoista  kuntoutuksen  kentällä.  Kun  moniammatillisesti 

työskentelevät  asiantuntijat  onnistuvat  muodostamaan  yhteisen  näkemyksen 

monialaiselta  pohjalta,  on  tämä  etuna  myös  potilaalle:  ”juoksuttaminen  vähenee  ja 

päästään niinku paremmin perille siitä, että mitä ne ongelmat on. Hän [potilas] saa mun 

mielestä sitä kautta paremman hoidon”. (H8)

Moniammatillisessa  työssä  potilaan prosessi  on  nähtävä  kokonaisuutena  huomioiden 
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muut sairaalan sisäiset toimijat sekä sairaalan ulkopuoliset toimijat. Muiden toimijoiden 

toiminta  vaikuttaa  luonnollisesti  myös  omaan  toimintaan.  Oman  toiminnan kannalta 

katsottuna  tärkeää  on  myös  nähdä  muiden  toimijoiden  toimintamahdollisuudet  ja 

kiinnittää huomioita niihin resursseihin, joita heillä on käytössään. Muidenkin tahojen 

toimintaa voidaan tarkastella moniammatilliselta perinteiset ammattiroolit ylittävältä ja 

omaa työtä hyödyttävältä näkökannalta:

Tärkeintä olis se, että kun potilas on lyönyt päänsä ja hänet on tuotu sairaalaan 
tai  hän  on  tullut  sairaalaan,  niin  siellä  päivystysalueella  käytettäis 
mahdollisimman  paljon  aikaa,  resursseja  ja  erilaisia  vaikkapa 
seulontakyselylomakkeita  tai  muita  tämän  asian  dokumentoimiseen. Tämän 
dokumentoimisen voi toki suorittaa joku muukin kuin lääkäri. Sillon kun potilas 
on  hyvin  tajuissaan  ja  ko-operatiivinen,  niin  sen  voi  hyvin  toimittaa  muun 
muassa sairaanhoitaja jos sairaanhoitaja on siihen hyvin koulutettu. On olemassa 
esimerkiks tämmösiä sapluunoita,  joiden pohjalta voi selvittää onko potilaalla 
muistinmenetystä,  muistiaukkoa,  amnesiaa.  Sen  voi  kysyä  sairaanhoitaja. 
Nykysin sairaanhoitaja osaa jo tehdä tällasen tajunnantason arvioinnin Glasgow 
Coma  Scalen  avulla.  Laittamalla  erilaisia  tämmösiä  rutiinisti  käytössä  olevia 
täytettäviä  lomakkeita  käyttöön  päänsä  loukanneiden  potilaiden  kohdalla 
täytetäväksi siellä päivystysalueella auttais tässä tilanteessa. Sillon siellä olis se 
näyttö siitä, mitä potilaasta on saatu sillä hetkellä, kun hän on tullut sairaalaan. 
Ja se näyttö on hirveen tärkeetä hänen myöhemmän arviointinsa kannalta. (H3)

5.3. Aivovammapotilaan prosessi moniammatillisena toimintana

Luvuissa 5.2.1.–5.2.5. on esitetty aineiston fenomenografisella analyysilla muodostetut 

kategoriat  ja  niiden  kuvaukset.  Tässä  luvussa  tehdään  yhteenveto  muodostetuista 

kategorioista ja niiden välisistä suhteista (kuvauskategoriajärjestelmä, kuviot 2, 3 ja 4). 

Luvussa esitetään myös tutkielman toinen ja  kolmas (kuvio 5) tulos sekä aineistoon 

perustuva  alustava  malli  aivovammapotilaan  prosessista  aivovammapoliklinikalla 

moniammatillisen toiminnan näkökulmasta (kuvio 6). 

Ensimmäinen  kategoria  on  substanssin  hallinta,  jota  kuvaa  riittävä  aivovamma-

asiantuntemuksen  hallinta  vamman  hoidon  ja  kuntoutuksen  eri  vaiheissa,  jotta 

asiantuntijana  kykenee  osallistumaan  moniammatilliseen  työskentelyyn.  Tästä 

kategoriasta  moniammatillista  yhteistoimintaa  kuvaavaksi  ydinsisällöksi  tulee 

syvällinen substanssin tuntemus.  Toinen kategoria  on asiantuntijuuksien kirjo,  jota 
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kuvaa  eri  alojen  näkeminen  välttämättömänä  osana  aivovammautuneen  hoidon, 

kuntoutuksen ja palvelujen kokonaisuutta. Lisäksi moniammatillisessa toiminnassa on 

keskeistä  nähdä  eri  alojen  väliset  suhteet  ja  tehtävät  aivovammahoidossa  ja 

-kuntoutuksessa.  Tästä  kategoriasta  moniammatillista  yhteistoimintaa  kuvaavaksi 

ydinsisällöksi  tulee  eri  alojen  hahmotus  kokonaisuudessa.  Kolmas  kategoria  on 

riittävät resurssit, jota kuvaa ymmärrys moniammatillisen toiminnan aikaa ja yhteistä 

pohdintaa  vaativasta  luonteesta.  Tästä  kategoriasta  moniammatillista  yhteistoimintaa 

kuvaavaksi  ydinsisällöksi  tulee  ajan  ja  yhteisen  pohdinnan  vaatimus.  Neljäs 

kategoria  on  yhteistyö,  jota  kuvaa  eri  toimijoiden  muodostaman  kentän  hahmotus 

välttämättömänä  osana  aivovammautuneen  hoitoa  ja  kuntoutusta.  Tästä  kategoriasta 

moniammatillista  yhteistoimintaa  kuvaavaksi  ydinsisällöksi  tulee  eri  toimijoiden 

hahmotus  kokonaisuudessa.  Viides  kategoria  on  jaetut  roolit,  jota  kuvaa 

moniammatillisen aivovammatyön ymmärrys yhtenä yhteisenä näkökulmana, jossa eri 

alojen  väliset  rajat  hämärtyvät  toiminnassa.  Tästä  kategoriasta  moniammatillista 

yhteistoimintaa  kuvaavakasi  ydinsisällöksi  tulee  asiantuntemusrajat  hämärtävä 

yhteinen  näkökulma.  Analyysin  tuloksena  syntynyt  kuvauskategoriajärjestelmä  on 

esitetty kuviossa 2.

Kategoria 1: 
substanssin hallinta

Kategoria 2: 
asiantuntijuuksien 
kirjo

Kategoria 3: 
riittävät resurssit

Kategoria 4: 
yhteistyö

Kategoria 5: jaetut 
roolit

Ydinsisältö: 
syvällinen 
substanssin 
tuntemus

Ydinsisältö: eri 
alojen hahmotus 
kokonaisuudessa

Ydinsisältö: ajan ja 
yhteisen pohdinnan 
vaatimus

Ydinsisältö: eri 
toimijoiden 
hahmotus 
kokonaisuudessa

Ydinsisältö: 
asiantuntemusrajat 
hämärtävä yhteinen 
näkökulma

Kuvio 2. Moniammatillisen yhteistoiminnan kuvauskategoriajärjestelmä

Kaikissa  kategorioissa  keskeistä  on  kokonaistilanteen  hahmottaminen.  Jokainen 

kategoria  ottaa  toisista  poikkeavan näkökulman moniammatilliseen  yhteistoimintaan. 

Näin niiden suhteet muodostuvat niiden eri näkökulmien kautta. Kategorioiden suhteet 

esitetään kuvioissa 3 ja 4.
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Kuvio 3. Moniammatillisen yhteistoiminnan kategorioiden väliset suhteet

Eri kategorioita voidaan tarkastella eri alojen ja eri toimijoiden akseleilla ja toisaalta 

yhteisen  näkökulman  ja  ajan  ja  yhteisen  pohdinnan  akseleina  sekä  yhteisellä 

koordinaatistolla (kuvio 4). Substanssin tuntemus voidaan näillä akseleilla hahmottaa 

origona.

Kuvio 4. Moniammatillisen yhteistoiminnan kategoriat akseleilla ja koordinaatistona

Moniammatillisen  yhteistoiminnan  kategoriat  voidaan  palauttaa  hyvän  potilashoidon 

K1: substanssin tuntemus

K2: eri alat

K3: aika ja yhteinen 
pohdinta

K4: eri toimijat

K5: yhteinen näkökulma
E
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Eri toimijat
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Aika ja yhteinen pohdinta

Yhteinen näkökulma Aika ja yhteinen pohdinta
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Aivovammatuntemus

Aivovammatuntemus

Aivovammatuntemus
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lähtökohtaan.  Hyvä  potilashoito  on  toiminnan  ohjenuora,  mikä  näkyy  myös 

moniammatillisen yhteistoiminnan käsittämisessä. Substanssin hallinta liittyy potilaan 

hengen  pelastamiseen,  vaurioiden  minimointiin  ja  toimintakyvyn  ylläpitoon, 

paratamiseen  ja  palauttamiseen.  Asiantuntijuus  liittyy  asioista  perillä  oloon  ja 

oikeanlaiseen  toimintaan  potilaan  hyvinvoinnin  kannalta.  Resurssien  riittävyys  on 

edellytyksenä hyvin suunnitellulle ja toteutetulle hoidolle ja kuntoutukselle. Yhteistyö 

eri  toimijoiden  kesken  vaikuttaa  resursseja  laajemmin  hyviin,  joustaviin  ja  sujuviin 

palveluihin  ja  palveluverkostoon.  Moniammatillisten  toimijoiden  tuntemus  toisista 

aloista  ja  kyky  omaksua  toisten  asiantuntemusalojen  mukaisia  taitoja  lisää  edelleen 

toimijoiden  kykyä  nähdä  potilaan  tilanne  kokonaisvaltaisesti  ja  huolehtia  parhaan 

mahdollisen  hoidon  ja  palvelujen  järjestämisestä  potilaalle.  Tämä  liittyy  oleellisesti 

myös vastuuseen potilaan palvelujen kokonaisuudesta.

Aineiston  analyysissa  luodut  kategoriat  edustavat  haastateltavien  käsitysten  eri  osia, 

joista moniammatillinen yhteistoiminta yhteensä muodostuu. Niistä mikään ei  edusta 

yksin  puhtaana  käsitystä  siitä,  mitä  moniammatillinen  yhteistoiminta  on,  vaan  eri 

yhteysissä  käytännön  työssä  ilmeneviä  näkökulmia  moniammatilliseen 

yhteistoimintaan.  Haastateltavien  käsityksissä  nämä  kategoriat  edustavat  osin 

moniammatillisen yhteistoiminnan ihannetta,  joka  toteutuu aina vain osin  käytännön 

työssä.  Useista  eri  moniammatillisen  yhteistoiminnan  näkökulmista  koostuvan 

kuvauskategoriajärjestelmän  lisäksi  aineiston  analyysin  toisena  tuloksena esitetään 

seuraavassa  kaksi  kokonaiskäsitystä  (useiden  eri  näkökulmien  sijaan) 

moniammatillisesta yhteistoiminnasta.

Aineistossa  ilmenevistä  moniammatillisen  yhteistoiminnan  käsityksistä  voidaan 

abstrahoida kaksi linjaa, jotka edustavat kootusti kahta eri käsitystä moniammatillisesta 

yhteistoiminnasta.  Käsitysten  kahden  tiivistymän  mukaisesti  moniammatillinen 

yhteistoiminta on: 1)  eri alojen mahdollisuus konsultoida toisiaan tai  2)  eri alojen 

välisen yhteisen keskustelun kautta tuotettu yhteinen näkemys. Näistä ensimmäisen 

voi kapeimmillaan tiivistää myös muotoon: ”monen alan näkemys yhdestä potilaasta”, 

joka ei edusta työryhmä-/tiimityötä tai moniammatillisuutta (eri aste-eroineen). Toinen 

näkemys voidaan tiivistää muotoon: ”yhdessä toimien tuotettu näkemys”, joka edustaa 
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sekä työryhmä-/tiimityötä että moniammatillisuutta (aste-eroineen).  

Näiden kahden käsityksen välimuotona on aineistossa ilmenevä, lähimpänä käytännön 

toteutumaa  oleva:  yhteinen  keskustelu,  jonka  pohjalta  lääkäri  muodostaa 

näkemyksen ja kirjoittaa lausunnon.  Aineiston perusteella  voidaan siis  muodostaa 

kaksi  käsitystä  moniammatillisesta  yhteistoiminnasta  sekä  moniammatillisen 

yhteistoiminnan  käytännön  toteutuma  Oulun  yliopistollisen  sairaalan 

aivovammatyöryhmien työssä. 

Vaikka  käsitykset  esittävätkin  kokonaisnäkemyksiä  moniammatillisesta 

yhteistoiminnasta,  ne  tuskin  edustavat  kenenkään  yksittäisen  henkilön  näkemystä 

kokonaisuudessaan.  Haastateltavien  käsityksissä  esiintyy  eri  ulottuvuuksia,  joita 

voidaan kuvata edellä esitetyillä käsityskategorioilla. Nämä kaksi kokonaisnäkemystä 

edustavat  pikemminkin  aineistoon  perustuvia  moniammatillisen  yhteistoiminnan 

käsityksen  jatkumon  eri  päitä.  Eri  alojen  mahdollisuus  konsultoida  toisiaan  ei 

sellaisenaan ole useita aloja yhdistävää / moniammatillista työtä ollenkaan, koska siitä 

puuttuu  alojen  yhdistäminen  konsultaatiotapahtumaa  laajemmin.  Eri  alojen  välisen 

yhteisen keskustelun kautta tuotettu yhteinen näkemys puolestaan edustaa osuvimmin 

luvussa  3  esitetyistä  useiden alojen  yhdistämisen  asteista  tieteiden-/ammattienvälistä 

työtapaa, jossa eri alat työskentelevät yhdessä ja tuottavat yhteisesti toiminnan tuloksen 

(tähän  työtapaan  tosin  liittyy  myös  yhteinen  tavoitteenasettelu).  Käytännön  työssä 

selkeimmin toteutuva kahden kokonaiskäsityksen välimuoto: yhteinen keskustelu, jonka 

pohjalta lääkäri muodostaa näkemyksen ja kirjoittaa lausunnon edustaa lähimmäs aste-

erot huomioiden monitieteistä/-ammatillista työtapaa, jossa työskentelyssä on mukana 

useita aloja, jotka voivat työskennellä erikseen/rinnakkain tai yhdessä ja jossa eri alojen 

näkemykset  kootaan  yhteen  (eri  alat  omina  osuuksinaan)  (ks.  luku  3.2:  Scottin  & 

Hofmeyerin  (2007,  495)  ja  Choin  &  Pakin  (2006,  356)  useita  aloja  yhdistävien 

näkökulmien asteiden erottelut). 

Aineiston analyysin  kolmantena tuloksena moniammatillinen yhteistoiminta voidaan 

ymmärtää  malleina  eri  toimijoiden  suhteista  siten,  että  toimijoiden  tasot  ovat 

hierarkkisia  ja  toimijoita  on  yhdestä  kolmeen:  1)  työryhmä  >  lääkäri  >  potilas,  2) 

työryhmä > potilas ja 3) työryhmä (ks. kuvio 5). Mallit ovat siis hierarkkisia siten, että 
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ensimmäisessä  mallissa  työryhmän  yläpuolella  on  lääkäri,  jota  varten  työryhmä 

kokoontuu  ja  lääkärin  yläpuolella  potilas,  jota  varten  lääkäri  tekee 

lausunnon/suunnitelman.  Toisessa  mallissa  lääkäri  kuuluu  työryhmään,  jonka 

yläpuolella  on  potilas,  jota  varten  työryhmä  toimii.  Kolmannessa  mallissa  ei  ole 

hierarkkisia  suhteita,  vaan  kaikki  toimijat  kuuluvat  samaan  työryhmään  ja  toimivat 

yhteisesti. 

Kahdessa ensimmäisessä mallissa  potilas  on suhteellisen passiivinen ja  kolmannessa 

mallissa  aktiivinen.  Ensimmäinen  malli  edustaa  selkeimmin  aineistossa  ilmenevää 

käytännön työn toteutumaa. Toinen ja kolmas malli tuovat esille aineistossa ilmaistuja ja  

spekuloituja näkemyksiä mahdollisista toimintatavoista työryhmien moniammatillisessa 

yhteistoiminnassa. 

Suhteessa luvussa 3.2 esitettyyn teoreettiseen taustaan useiden alojen yhteistoiminnan 

aste-eroista  nämä  mallit  voidaan  tulkita  siten,  että  ensimmäinen  malli  edustaa 

jotakuinkin  monitieteistä/-ammatillista  työtä,  jossa  asiantuntijoiden  työskentely  on 

pääpiirteissään rinnakkaintyöskentelyä eikä osallistujien välillä tarvitse olla tasa-arvoa. 

Toinen  malli  edustaa  lähimmäs  tieteiden-/ammattienvälistä  työtä,  jossa  useista  eri 

aloista koostuva työryhmä/tiimi työskentelee yhdessä ja tuottaa yhteisesti esimerkiksi 

kuntoutussuunnitelman  potilaalle.  Kolmas  malli  voi  toteutua  ihanteellisesti 

poikkitieteisyyden/-ammatillisuuden  mukaisesti  siten,  että  työryhmän  toiminta  on 

organisoitu myös potilas työryhmätoimintaan osallistaen. 

1. malli 2. malli 3. malli

potilas potilas työryhmä (potilas ja lääkäri 
mukana)

lääkäri työryhmä (lääkäri mukana)

työryhmä

Kuvio 5. Kolme mallia moniammatillisen yhteistoiminnan toimijoiden suhteista

Mallissa aivovammapotilaan prosessista aivovammapoliklinikalla (kuvio 6) on esitetty 

toiminnan  eri  vaiheita,  joita  on  tärkeä  huomioida  aivovammapotilaan 
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moniammatilisessa työssä sairaalassa.  Vaiheiden järjestys  voi  vaihdella ja  mallin voi 

muokata  kuhunkin  kontekstiin  sopivaksi.  Malliin  voi  luonnollisesti  myös  tarpeen 

mukaan lisätä vaiheita tai jättää joitain vaiheita pois. Mallin puitteissa on mahdollista 

rakentaa myös useita prosesseja tai asiakaspolkuja (Øvretveit 1994, 123–134). Käytössä 

olevat  resurssit  määrittävät  sitä,  miten malli  on missäkin toteutettavissa.  Mallissa ei 

käsitellä vammautuneen akuuttivaiheen hoitoa eikä niin ikään suoranaisesti myöskään 

yhteistyötä sairaalan muiden toimijoiden ja sairaalan ulkopuolisten toimijoiden kanssa 

(ks. yhteistyöstä liite 6).

Yhteistyö  sairaalan  ulkopuolisiin  toimijoihin  on  kuitenkin  pyritty  huomioimaan 

mallissa. Yhteistyö ja potilaan kuntoutusverkoston kokonaisuuden hahmotus ovat siten 

tärkeitä. Mallissa yhdistyvät sekä yleiset toiminnanmallien määrittelyt että yksittäisen 

potilaan  prosessin  määrittelyt.  Pääpiireissään  vaiheet  on  jaettu  kolmeen  osaan: 

alkumäärittelyihin,  potilastyön  toteutukseen  ja  seurantaan.  Alkumäärittelyt-osaan 

kuuluvat  vaiheet:  1)  potilasprofiilin  määrittely,  2)  tarvittavien  asiantuntemusalojen 

määrittely, 3) toiminnan tavoitteen määrittely, 4) työprosessin määrittely ja 5) potilaan 

tilanteen  (tavoitteet,  tarvittavat  asiantuntemusalat)  määrittely.  Potilastyön  toteutus 

-osaan  kuuluvat  vaiheet:  6)  päätettyjen  tutkimusten  toteutus,  7)  moniammatillisen 

työryhmän kokoontuminen, 8) kunkin jäsenen kannanotto (työryhmän kokoontumisen 

jälkeen)  potilaan  osalta  asetettuihin  tavoitteisiin,  9)  työryhmän  laatima  yhteinen 

näkemys potilaan kannalta keskeisistä huomioista,  10) mahdolliset lisätutkimukset ja 

11) lääkäri laatii lausunnon. Seuranta-osaan kuuluvat vaiheet: 12) päätökset ja toteutus 

seurannan kohteista,  tiheydestä  ja  laadusta,  13) yhteistyön päätökset ja  toteutus,  14) 

kontrollit ja 15) potilaan saattaen siirtäminen eteenpäin. 

Potilasprofiilin  määrittely -vaiheessa  määritellään  aivovammapoliklinikan 

potilasprofiili,  jos  se  on  mahdollista  eli  esimerkiksi  ryhmitellään  eri  potilastyypit 

keskeisine  piirteineen,  jotta  pystytään  määrittämään  edelleen  tarvittavat 

asiantuntemusalat  ja  klinikan  työprosessi.  Tarvittavien  asiantuntemusalojen  

määrittelyssä kartoitetaan käytössä olevat  henkilöresurssit  ja  kootaan niiden pohjalta 

aivovammapotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa tarvittavat (ydin-)asiantuntemus- ja/tai 

ammattialat  sekä  mahdolliset  muut  alat  tapauksesta  riippuen.  Toiminnan  tavoitteen 
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määrittely -vaiheessa  määritellään  se,  mihin  moniammatillisella  (työryhmän) 

toiminnalla  pyritään,  mitä  tuloksia  toiminnalta  odotetaan,  mitkä  ovat  toiminnan 

käytännön toteutuksen mallit (esim. tapaamisten tiheys, kerralla käsiteltyjen potilaiden 

määrä)  ja  mahdolliset  toimintamallit  potilasryhmittäin  tai  kaikkien  potilaiden  osalta. 

Työprosessin  määrittely -vaiheessa  määritellään  se,  miten  potilaat  käsitellään  eli 

laaditaan  moniammatillisen  työn  malli.  Kysymyksinä  voi  olla  esimerkiksi  klinikan 

aloitustapaamisen/alkukartoituksen  kuvaus/määrittely  (kuka/ketkä  tekee/tekevät, 

osaamisvaatimukset),  millä  perusteella  määritellään  potilaan  jatko  alkutapaamisen 

jälkeen (kuka päättää jatkosta / tekee raportin), osallistuuko potilas moniammatillisiin 

tapaamisiin, millä tavalla osallistuu ja nimetäänkö potilaan prosessin kokonaisuudelle 

vastuuhenkilö (palveluohjaus).  Potilaan tilanteen määrittely -vaiheessa päätetään siitä, 

mitä/kenen  tekemiä  tutkimuksia  kyseinen  potilas  tarvitsee  ja  kuka  nämä  tarvittavat 

tutkimukset  päättää.  On myös  tärkeää  selvittää  millaiseen  hoitoon  ja  kuntoutukseen 

potilas on valmis sitoutumaan (Mönkkönen 2007, 142).

Päätettyjen tutkimusten toteutus -vaiheessa toteutetaan potilaalle päätetyt tutkimukset 

eli kukin asiantuntija/ammattilainen toteuttaa oman tutkimuksensa.  Moniammatillisen  

työryhmän  kokoontuminen -vaiheessa  keskustellaan  potilaasta.  Tehdyt 

tutkimukset/arviot toimitetaan etukäteen ryhmän jäsenille. Työryhmässä jokainen jäsen 

(myös  ne,  jotka eivät  ole  tavanneet  potilasta)  käyttää  puheenvuoron  ja  ottaa  kantaa 

potilaan  tilanteeseen  oman  ammattialansa  näkökulmasta  sekä  kommentoi  potilaan 

tilannetta  tarvittaessa  myös  muiden  alojen  näkökulmista.  Toisten  näkemyksiä 

selvennetään  kysymyksin.  Tapaamisessa  käsitellään  myös  mahdollisia  näkemyseroja 

(tai  eroja  siinä  mihin  tutkimus-/testitulokset  viittaavat)  etukäteen  saaduissa arvioissa 

sekä  ryhmän  tapaamisessa  ilmenneitä  käsityseroja.  Kaikki  näkemykset  perustellaan 

esimerkiksi ottamalla kantaa vaihtoehtoisiin näkemyksiin. Tapaamiselle varataan reilusti 

aikaa.  Kunkin  jäsenen  kannanotto -vaiheessa  kukin  työryhmän  jäsen  ottaa  kantaa 

potilaan  tapaukselle  asetettuihin  tavoitteisiin  (esim.  onko  vammaa,  työkyky, 

suositeltavat  toimenpiteet,  mahdolliset  lisätutkimukset,  haitta-astehaarukka, 

kuntoutukset).  Työryhmän  laatima  yhteinen  näkemys  potilaan  kannalta  keskeisistä  

huomioista -vaiheessa  työryhmä  laatii  yhteisesti  näkemyksen  kirjallisena  potilaan 

kannalta  keskeisistä  huomioista.  Mahdolliset  lisätutkimukset -vaiheessa  toteutetaan 
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mahdolliset työryhmän/lääkärin päättämät potilaalle tehtävät lisätutkimukset.  Lääkäri  

laatii  lausunnon -vaiheessa lääkäri  laatii potilaasta  lausunnon hyödyntäen työryhmän 

käsittelyn tulosta. 

Päätökset ja toteutus seurannan kohteista, tiheydestä ja laadusta -vaiheessa päätetään 

seurannan  yleisistä  linjauksista  sekä  tarvittaessa  muokataan  niitä  potilaskohtaisesti 

kunkin potilaan osalta. Vaiheessa päätetään mitä seurataan, millä frekvenssillä ja millä 

tavoin seuranta toteutetaan.  Yhteistyön päätökset ja toteutus -vaiheessa päätetään siitä, 

mihin  tahoihin  pidetään  yhteyttä  ja  millä  tavalla  kuhunkin  yhteistyökumppaniin. 

Vaiheessa  haetaan  myös  yhteyshenkilöt  ja  päätetään  kuka  omassa  ryhmässä  pitää 

yhteyttä  sekä  miten  yhteyksistä  raportoidaan.  Kontrollit-vaiheessa  päätetään  missä 

vaiheessa/vaiheissa  kontrolleja  tehdään,  kuinka  pitkään  kontrollit  jatkuvat 

(potilaskohtaisesti)  ja  minkä  sisältöisiä  kontrollit  ovat.  Vaiheessa  määritellään  myös 

kontrolli(e)n tavoite sekä mitä tutkimuksia ja/tai palautteita kontrollia varten tarvitaan. 

Potilaan  saattaen  siirtäminen  eteenpäin -vaiheessa  määritellään  ne  tilanteet,  joissa 

aivovammaklinikan  kontrollit  lopetetaan  sekä  se,  miten  potilaan  seuranta  siirretään 

seuraavalla taholle. 

Alkumäärittelyt
potilasprofiilin määrittely
tarvittavien asiantuntemusalojen määrittely
toiminnan tavoitteiden määrittely
työprosessin määrittely
potilaan tilanteen määrittely

Potilastyön toteutus
päätettyjen tutkimusten toteutus
moniammatillisen työryhmän kokoontuminen
kunkin jäsenen kannanotto potilaan osalta asetettuihin tavoitteisiin
työryhmän laatima yhteinen näkemys potilaan kannalta keskeisistä huomioista
mahdolliset lisätutkimukset
lääkäri laatii lausunnon

Seuranta
päätökset ja toteutus seurannan kohteista, tiheydestä ja laadusta
yhteistyön päätökset ja toteutus
kontrollit
potilaan saattaen siirtäminen eteenpäin

Kuvio 6. Malli aivovammapotilaan prosessista aivovammapoliklinikalla

Kuviossa  6  esitetty  malli  aivovammapotilaan  prosessista  aivovammapoliklinikalla 

rajoittuu  käsittelemään  työryhmän  jatkuvaa  toimintaa,  vaikka  kaikkia  kohtia  ei 
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tarvitsekaan käydä kuin kerran läpi toiminnan alussa. On kuitenkin syytä huomioida, 

että työtä ei voi aloittaa tyhjästä. Toimintaan osallistuvien henkilöiden valmius eri aloja 

yhdistävään  toimintaan  on  oleellisen  tärkeä  asia.  Toiminnassa  mukana  oleville 

henkilöille  on  yleensä  tarpeen  järjestää  koulutusta  eri  alojen  yhteisestä  toiminnasta, 

mikä voi merkittävästi sujuvoittaa eri alojen asiantuntijoiden suhtautumista toisiinsa, eri 

alojen  antia  toisilleen  ja  eri  alojen  asiantuntijoiden  välillä  käydyn  keskustelun 

hedelmällisyyttä  ja  henkeä.  Tällä  on  luonnollisesti  merkittäviä  vaikutuksia  työn 

vaikuttavuuteen ja mielekkyyteen sekä potilastuloksiin ja -tyytyväisyyteen.

Moniammatillisen  yhteistoiminnan  kategoriat  ja  kokonaiskäsitykset  sekä  mallit 

kokoavat  yhteen  aivovammapoliklinikan  moniammatillisessa  yhteistoiminnassa 

tarvittavia  ominaisuuksia  ja  sitä  kuvaavia  piirteitä.  Ne  pyrkivät  kiteyttämään 

aivovammahoidon  ja  -kuntoutuksen  kokonaiskäsityksen  potilaan  elämäntilanteesta. 

Kategorioissa  korostuu  asiakokonaisuuden  laajuus  ja  ulottuvuudet,  joita  on  kuvattu 

kuvioissa 3 ja 4. Malli korostaa potilaan prosessia jatkumona, jossa perusteellinen esityö 

sujuvoittaa  työskentelyä  ja  seurannalla  pyritään  takaamaan  potilaan  hyvä  hoito. 

Hallinnollisesta  näkökulmasta  toiminnan  suunnittelu  ja  koordinointi  ovat 

välttämättömiä  hyvän  ja  sujuvan  hoidon  ja  työn  edellytyksiä.  Suunnittelulla  ja 

koordinoinnilla voidaan myös tehostaa ja jäntevöittää työtä ja parantaa työilmapiiriä ja 

koettua työn mielekkyyttä. 



130

6. POHDINTA

Yliopistollisen  sairaalan  aivovammatyö  on  monitahoista.  Suomessa 

aivovammapotilaiden  diagnostiikka  ja  erikoissairaanhoito  on  keskitetty 

yliopistosairaaloihin,  joissa  tulee  valtakunnalliseen  Aivovammojen  Käypä  hoito 

-suositukseen perustuen olla aivovammapotilaiden hoitoon erikoistunut yksikkö.

6.1. Johtopäätökset

Tilanne terveydenhuollossa on jo pitkään ollut se, ettei yksi asiantuntija eikä yksi ala 

riitä  useissa  tapauksissa  yhden  potilaan  kokonaisuuden  hallintaan.  Alojen  toiminta 

itsenäisesti ilman yhteistyötä ei pysty vastaamaan käytännön potilastyön ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon kokonaisuuden tarpeisiin.

Tässä  tutkielmassa  käsitellään  suhteellisen  perusteellisesti  kansainvälisessä 

tutkimuskirjallisuudessa esiintyvää useiden alojen yhteisen toiminnan aste-eroja, mikä 

on  osin  yhteensopimaton  suomalaisessa  (ja  myös  kansainvälisessä)  tutkimuksessa 

käytetyn  terminologian  kanssa.  Suomalaisessa  tutkimuksessa  moniammatillisuus  on 

hyvin  yleisesti  käytössä  eritoten  käytännön  työelämän  tutkimuksessa:  sillä  viitataan 

yleensä hyvin laajasti koko aloja yhdistävien näkökulmien kokonaisuuteen kokoavana 

kattokäsitteenä.  Tieteiden-/ammattienvälisyys  ei  ole  niin  yleisessä  käytössä 

suomalaisessa käytännön työelämätutkimuksessa. Toisaalta kolmitasoinen jaottelu aloja 

yhdistävässä  toiminnassa  ei  ole  järjestelmällisesti  käytössä  kansainvälisessäkään 

tutkimuksessa,  jossa  samoin  käytännön  sovelluksissa  käsitteistön  käyttö  on  varsin 

kirjavaa.  Multidisciplinary/-professional  on  yleiskäytössä  myös  englanninkielisessä 

tutkimuskirjallisuudessa.  Käsitteitä  koskeva  kirjavuus  kertaantuu  entisestään,  kun 

käsitteitä käännetään kieleltä toiselle.

Englanninkielisessä  tutkimuksessa  yhteisestä  toiminnasta  käytetään  käsitteitä 

cooperation ja  collaboration,  joista  ensimmäisen  voi  nähdä  sisältävän jälkimmäisen 

(esim. Abreu ym. 2002, 691). Tällöin cooperation viittaa laajempaan yhteistoimintaan ja 

collaboration suppeampaan  yhteistyöhön  (yhteistyö  voidaan  myös  nähdä 
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yhteistoimintaa laajempana käsitteenä: ks. Isoherranen 2008, 35). Tämä soveltuu myös 

etymologisesti  yhteisen  työskentelyn  (co-labour)  ja  yhteisen  toiminnan  (co-operate) 

jaotteluun. Tosin termien collaboration ja cooperation merkitykset sekä englanniksi, että 

niiden  suomenkieliset  käännökset  vaihtelevat  ollen  välillä  täysin  vastakkaisia  (eli 

esimerkiksi  collaboration  tarkoittaa  yhteistoimintaa  ja  cooperation  yhteistyötä)  (ks. 

esim.  Øvretveit  1994,  19). Suomalaisessa  tutkimuksessa  painopiste  on  enemmän 

käytännön  kontekstissa  kuin  terminologian  käsittelyssä.  Tässä  tutkielmassa  pyritään 

tasapainottamaan  tarkastelua  teoreettisen  käsitteistön  ja  käytännön  kontekstin  välillä 

taustoittaen eri alojen yhteistä toimintaa kattavasti (vrt. Øvretveit 1994, 24–25). 

Tutkielmassa  on  tarkasteltu  moniammatillista  yhteistoimintaa  Oulun  yliopistollisen 

sairaalan lääkinnällisen kuntoutuksen aivovammapoliklinikalla. Käytännön työelämässä 

termit  ammattienvälisyys  tai  poikkiammatillisuus  eivät  ainakaan  toistaiseksi  ole 

yleistyneet,  joten  moniammatillisuutta  käytetään  yleisesti  koko  useiden  alojen 

yhteistoiminnan kattavana käsitteenä ilman jaottelua eri  aste-eroihin työn muodoissa. 

Myös tämän tutkielman keskeinen käsite on moniammatillinen yhteistoiminta, vaikka 

teoriaosuudessa  eri  alojen  yhteistä  toimintaa  eritellään  hienojakoisemmin.  Kuitenkin 

haastateltavat käyttivät pelkästään moniammatillisuuden käsitettä, joten sitä käytetään 

tutkielmassa myös yleisenä eri alojen yhteistä toimintaa luonnehtivana käsitteenä.  

Moniammatillisuus  hoidon  kokonaisprossien  hahmottamisena  edellyttää  keskustelua, 

henkilöstön  osallistamista  ja  ymmärrystä  toisten  työstä  (Viinikainen  ym.  2012). 

Keskeiseksi  nousee  kysymys  siitä,  missä  määrin  käsitysten  työn  tavoitteista  ja 

toiminnan järjestymisestä on oltava yhtenevät ja missä määrin ne voivat erota toisistaan 

työn  sujuvuuden  kärsimättä.  Vahva  prosessien  johtaminen  ja  moniammatillisen 

yhteistyön  koordinointi  on  tarpeen,  jotta  eri  työntekijäryhmissä  hoidon 

kokonaisprosessit  hahmotetaan  yhtenäisellä  tavalla.  Moniammatillisen  toiminnan 

kannalta  huomionarvoista  on  moniammatillisuuden  ymmärrys  eri  alojen  ja 

asiantuntijuuksien yhdistymisenä työn arjessa, kun taas prosessiajattelu, joka on usein 

oleellisena osana moniammatillista työotetta, painottaa toimintojen ketjuttamista ilman 

sitoumusta  eri  alojen  yhdistämiseen.  Moniammatillisen  työskentelyn  esteeksi  tai 

haasteeksi  tuleekin  usein  käytännössä  organisatoriset  ja  hallinnolliset  käytännöt. 
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Terveydenhuollossa  tällaisia  esteitä  ovat  hierarkkinen  rakenne,  puutteellinen 

tiedonkulku  ja  eri  ammattiryhmien  erilaiset  statukset  ja  asema  (Nembhard  & 

Edmondson 2006, 943–944).  Moniammatillisuutta  edistävinä tekijöinä puolestaan on 

tuotu  esille  mahdollisuus  kollegiaaliseen  tukeen,  ryhmän  jäsenten  toiminnallisten 

roolien ja kokonaisprosessien ymmärrys ja kotoisa työilmapiiri (Collin ym. 2010). 

Eri  ammattiryhmien  erilaiset  toimintakulttuurit  ja  ammatti-identiteetit  vaikuttavat 

moniammatillisen  työskentelyn  toteutumiseen.  Jos  yleisenä  yhteisenä  tavoitteena 

nähdään potilaan hyvä hoito, rakentuu tämä kuitenkin eri tavalla eri ammattiryhmissä. 

Esimerkiksi  lääkäri  voi  hakea  lääketieteellistä  ratkaisua  asiaan,  kun  taas  hoitajalla 

painottuu potilaan kokonaisvaltainen hoitotyö. Eri ammattiryhmät näkevät työn kohteen 

eri tavoin ja arvottavat asioita eri tavoin, mikä vaikuttaa myös käytännön työssä. Valta 

vaikuttaa  niin  ikään  keskeisesti  moniammatillisen  yhteistoiminnan  toteutumiseen. 

Mikäli  jollain  ammattiryhmällä  on  lain  määräämää  tai  muuta  valtaa  enemmän kuin 

toisilla, ei moniammatillinen toiminta voi tapahtua ideaalisesti. (Collin, Paloniemi ym. 

2012b,  129.)  Ideaalisen  moniammatillisen  yhteistoiminnan  toteutuminen  ei  ehkä 

olekaan  tarkoituksenmukaista  terveydenhuollossa,  jossa  esimerkiksi  lääkärin  rooli 

potilaan  hoidossa  on  muun  muassa  diagnostiikan  tärkeyden  vuoksi  eriarvoisessa 

asemassa  suhteessa  muihin  aloihin.  Myös  moniammatillisuus  ymmärretään  ja 

merkityksellistetään eri ammattiryhmissä eri tavoin. Niin ikään vuorovaikutuksen tarve 

ja toteutuminen vaihtelevat yksilöiden käsityksissä. Potilaat tulevat hoidetuiksi, mutta 

panostus ja tyytyväisyys yhteistyöhön vaihtelevat. (Collin, Paloniemi ym. 2012b, 130.) 

Collinin,  Paloniemen  ym.  (2012b,  130)  mukaan  moniammatillisuus  ei  ole  vain 

sisältöjen,  osaamisen  ja  asiantuntijuuden  jakamista  ja  yhdistämistä  osaksi 

kokonaisprosessia. Lisäksi mukana on yhteistoiminnan ja työkulttuurien näkökulma.  

Tutkimuksen  tarkoitus  oli  selvittää moniammatillista  yhteistoimintaa 

aivovammautuneen  hoidossa  ja  kuntoutuksessa  Oulun  yliopistollisen  sairaalan 

lääkinnällisen  kuntoutuksen  aivovammatyössä.  Tutkimuksen  tavoiteena  oli  kuvata 

haastatteluaineistoon  perustuen  moniammatillisuus  ja  moniammatillisten  työryhmien 

toiminta  työryhmien  jäsenten  käsityksinä.  Tutkielman  kontekstissa  tavoitteena  on 

hahmottaa,  mitä  moniammatillinen  yhteistoiminta  on  aivovammautuneen  hoidon 
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suunnittelussa, miten se ymmärretään käsitteenä, toimintana ja prosessina ja miten se 

toteutuu käytännössä. 

Moniammatillinen  toiminta  tarvitsee  onnistuakseen  riittävät  resurssit.  Näin  voidaan 

luoda  toimintamalleja,  jotka  tehostavat  toimintaa  ja  myös  pitkällä  aikavälillä 

tarkasteltuna  säästävät  resursseja.  Toiminnan  jatkuvuus  on  tärkeää  pitää  yllä,  ettei 

kaikkia  toimintoja  tarvitse  aloittaa  alusta  aina  uudelleen.  Jatkuvan  vuoropuhelun 

ylläpito  lisää  uuden  tiedon  jakamista  ja  näin  osaamisen  lisääntymistä.  Työryhmien 

jatkuva  toiminta  puolestaan  toimii  työryhmien  moniammatillisen  toiminnan  uusien 

osaajien ja potentiaalisten työryhmän jäsenten kouluttajana ja ”sisäänajajana”. 

Oulun yliopistollisen sairaalan aivovammapoliklinikka ei ole päivystyspoliklinikka eikä 

siellä työ vaadi niin nopeaa tilanteisiin sopeutumista kuin päivystyksessä (ks. Collin ym.  

2012,  27–28).  Eri  aloja  yhdistävä  toiminta  on  lähinnä  rinnakkaintyöskentelyä  tai 

Isoherrasen  (2012)  kuvaaman  toisen  muodon:  asiantuntijoiden  yhdessä  keskustellen 

tuottaman  yhteisen  näkemyksen  mukaista  työskentelyä.  Aivovammapoliklinikan 

pienemmän  työryhmän  voi  katsoa  sijoittuvan  Körnerin  (2008)  jaottelemien 

monitieteisen  työryhmän/tiimin  ja  tieteidenvälisen  työryhmän/tiimin  väliin.  Körnerin 

määrittelemä monitieteinen työryhmä on suuntautunut tieteenalojen mukaisesti, kukin 

jäsen työskentelee rinnakkain selvän roolimääritelmän mukaisesti, määritellyn tehtävän 

mukaisesti ja hierarkian mukaisesti. Lääkäri on vastuussa sairaalassa olevien potilaiden 

hoidosta;  hän  koordinoi  hoitosuunnitelmia,  joita  myös  toiset  jäsenet  toteuttavat. 

Ammatillinen autonomia on korkea:  jäsenet suunnittelevat yksilölliset  tavoitteensa ja 

antamansa  hoidon.  Lääkäri  kommunikoi  jäsenten  kanssa,  mutta  muiden  jäsenten 

keskinäistä  vuorovaikutusta  on  vähän  tai  ei  ollenkaan.  Tästä  johtuen  jäsenten  työn 

välillä  on  vähän  päällekkäisyyttä.  Vain  ongelmatapauksia  käsitellään 

työryhmätapaamisissa.  Körner  määrittelee  tieteidenvälisen  työryhmän seuraavasti: 

ammattilaiset  tapaavat  säännöllisesti  keskustellakseen  sekä  asettaakseen  ja 

toteuttaakseen  yhteistoiminnallisesti  hoidon  tavoitteet.  Jäsenet  ovat  ihanteellisessa 

tapauksessa  tasa-arvoisia.  Jäsenten  keskinäistä  kommunikaatiota  ja  yhteistyötä  on 

paljon.  Toiminnan  tuloksena  ammattilaisilla  on  eri  tieteenalojen  taitoja.  Työryhmän 

yhteistoiminnallisuus ja suoriutuminen ovat laadukkaita. 
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Körnerin (2008, Taulukko 1) monitieteisen työryhmän piirteistä toteutuvat osin: taidot 

vain omalla alueella, vastuu lääkärillä, kommunikointi rakenteiden mukaista, yhteistyö 

pääosin  yksisuuntaista  ja  tavoitteet  asetetaan  tiedepohjaisesti.  Tieteidenvälisen 

työryhmän  piirteistä  puolestaan  toteutuvat  osittain:  työryhmätapaamiset  säännöllisiä, 

koordinoitua yhteistyötä, kaikista potilaista keskustellaan, yhteistyö monensuuntaista ja 

keskustelu hoitosuunnitelmista jatkuvaa. Monitieteisen työryhmän piirteistä puolestaan 

eivät  täyty  hierarkkinen  johtaminen,  tiimitapaamisia  harvoin,  keskustellaan  vain 

vaikeista  tapauksista  ja  keskustelu  hoitosuunnitelmista  vähäistä.  Tieteiden  välisen 

työryhmän  piirteistä  eivät  toteudu  taidot  laaja-alaiset,  vastuu  tiimillä,  yhteistyö 

prosessilähtöistä  ja  tavoitteet  työryhmäpohjaisia.  Tapaamisten  säännöllisyys  ja 

yhteistyön molemminsuuntaisuus toteutuvat osin molempina vaihtoehtoina. 

Oulun  yliopistollisen  sairaalan  aivovammatyöryhmissä  ei  ole  varsinaista 

johtamisrakennetta.  Isossa  työryhmässä  on  puheenjohtaja,  mutta  työryhmä  palvelee 

periaatteessa hoitavan lääkärin työtä. Hoitava lääkäri tekee myös päätökset ja lausunnot 

koskien käsiteltävää potilasta. Työryhmä kokoontuu siis konsultoinnin tarkoituksessa. 

Pieni ryhmä toimii myös periaatteessa tasa-arvoiselta pohjalta. Tarkoitus on muodostaa 

yhteisen,  tasa-arvoisen keskustelun keinoin konsensus  potilaan tilanteesta.  Työryhmä 

toimii lääkäriä varten, joka kirjoittaa lausunnon ja tekee viime kädessä päätökset. Myös 

pienen  työryhmän  tarkoitus  on  siten  konsultoiva.  Käytännössä  kuitenkin  aineistossa 

ilmeni työryhmien piilohierarkkinen toiminnan järjestyminen: kaikkien ei koettu saavan 

tilaa  esittää  näkemyksiään  toisten  alojen  edustajien  dominoidessa  keskustelua,  mikä 

herätti epäilyt siitä arvostetaanko eri aloja tasapuolisesti työskentelyssä.

Aivovammahoidon  työryhmissä  toimivien  henkilöiden  teemahaastattelujen 

fenomenografisen  analyysin  tulokseksi  saatiin  moniammatillista  yhteistoimintaa 

aivovammatyössä  luonnehtivat  viisi  keskeistä  asiakokonaisuutta,  jotka  käsiteltiin 

tuloksissa  fenomenografisen  analyysin  mukaisesti  moniammatillista  yhteistoimintaa 

määrittävinä kategorioina: 1) substanssin hallinta, 2) asiantuntijuuksien kirjo, 3) riittävät 

resurssit, 4) yhteistyö ja 5) jaetut roolit. 

Keskeisten  asiankokonaisuuksien  väliset  suhteet  (kuvauskategoriajärjestelmä)  on 
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tuloksissa luvussa 5.3. esitetty eri alojen (2. kategoria) ja eri toimijoiden (4. kategoria),  

yhteisen ajan ja pohdinnan (3. kategoria) ja yhteisen näkökulman (5. kategoria ) sekä 

syvällisen  aivovamman  tuntemuksen  (1.  kategoria)  muodostamana  kokonaisuutena. 

Ensimmäisen  kategorian  muodostama  aivovammasubstanssin  hallinta  ja  toisen 

kategorian muodostama eri asiantuntijuudet ovat osin päällekkäisiä. Niissä molemmissa 

ydinasiana on aivovamma-asiantuntijuus,  joka substanssin hallintana korostaa hoidon 

eri  vaiheiden  (akuutti-  ja  kuntoutusvaihe)  ja  eri  alojen  (neurologia,  neurokirurgia, 

neuropsykiatria,  päivystyslääketiede,  aivovammakuntoutus)  riittävää  tuntemista  ja 

osaamista.  Eri  asiantuntijuuksina  korostuvat  eri  alojen  tuottamat  eri  näkökulmat 

aivovammahoitoon ja -kuntoutukseen.

Aivovammasubstanssin  hallinta  korostaa  yksilön  osaamista  ja  sen  kehittämistä.  Eri 

alojen  asiantuntemukset  korostavat  yksilöiden  välistä  yhteistyötä.  Asiantuntijuus 

jaettuina  rooleina  korostaa  puolestaan  asiantuntemusta  sekä  yksilöiden  välisenä 

(asiantuntemusten  vaihto)  että  yksilön  sisäisenä  (asiantuntemuksen  muokkaus) 

ominaisuutena. Resursseissa korostuu organisaatiohallinto. Eri toimijoiden yhteistyössä 

korostuu  organisaatiorajojen  ylitykset  ja  yhteiskunnallisuus.  Keskeisistä 

asiakokonaisuuksista  substanssin  hallinta,  asiantuntijuuksien  kirjo  ja  jaetut  roolit 

korostavat  siis  yksilön  ja  yksilöiden  välisten  suhteiden  ulottuvuuksia,  ja  riittävät 

resurssit  ja  yhteistyö  korostavat  organisatorisia,  institutionaalisia  ja  yhteiskunnallisia 

ulottuvuuksia.  Yksilö-ulottuvuutta  korostavissa  asiakokonaisuuksissa  asiantuntijuus 

rakentuu aineiston perusteella nelitasoisena alkaen henkilön saamasta koulutuksesta ja 

jatkuen  kokemuksen  (substanssin  hallinta),  eri  alojen  (asiantuntijuuksien  kirjo)  ja 

asiantuntijuuksien  sulautumisen  (jaetut  roolit)  rakentamaan  asiantuntijuuteen. 

Organisaatio-ulottuvuutta  korostavissa  asiakokonaisuuksissa  asiantuntijatyö  rakentuu 

yksikköjen  ja  organisaation  sisäisenä  ominaisuutena  (riittävät  resurssit)  jatkuen 

organisaatioiden välisiin ja yhteiskunnallisiin ominaisuuksiin (yhteistyö).

Fenomenografian  viitekehyksessä  enemmänkin  kuin  käsitysten  eroista  tässä 

tutkielmassa  on  kyse  useista  näkökulmista  moniammatillisen  yhteistoiminnan 

käsitteeseen.  Lähinnä  siis  kyse  on  siitä,  mitkä  asiat  vaikuttavat  moniammatillisen 

yhteistoiminnan  ilmenemiseen,  toteutumiseen  ja  sitä  myötä  myös  ymmärtämiseen. 
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Keskeistä  on  käytännön  elämän  suhde  yksilön  käsityksiin  eli  se,  miten  käytännön 

työelämässä  toteutuva  moniammatillinen  yhteistoiminta  vaikuttaa  siihen,  miten 

toiminnassa  mukana  oleva  ihminen  käsittää  ilmiön.  Käsitysten  muodostumisen 

näkökulmaisuutta  eroja  enemmän  korostaa  myös  se,  että  kaikki  haastateltavat 

hahmottivat  moniammatillista  yhteistoimintaa useista  näkökulmista.  Tämä voi  johtua 

osittain  siitä,  että  moniammatillinen  yhteistoiminta  ja  sen lähikäsitteet  on määritelty 

hyvin kirjavalla tavalla.  Samoin työelämässä hyvinkin erilaisia työmuotoja kutsutaan 

moniammatillisiksi tai sen lähikäsitteillä. Lisäksi moninäkökulmaisuus voi johtua siitä, 

että  ilmiö  on  suhteellisen  uusi  eikä  sillä  ole  osin  käsitteellisestä  ja  käytännön 

hajaannuksestakaan  johtuen  perusmallia  tai  -malleja,  joilla  sitä  pääsääntöisesti 

toteutetaan. 

Analyysin  tuloksena  syntyneistä  kategorioista  ei  siis  voida  sanoa,  että  ne  kaikki 

edustavat yhtä käsitystä siitä, mitä moniammatillinen yhteistoiminta on. Ei voida sanoa, 

että  moniammatillinen  yhteistoiminta  on  yhtä  kuin  substanssin  hallinta  tai 

asiantuntijuuksien kirjo tai riittävät resurssit. Paremminkin ne muodostavat verkoston, 

jossa  kategorioina  esitetyt  eri  näkökulmat  moniammatilliseen  yhteistoimintaan  ovat 

yhteisesti moniammatillisen yhteistoiminnan käsityksen eri aspektit.  Tällainen tietyllä 

tavalla pirstaleinen näkemys voi olla seurausta käsitteen vaikeasta hahmotettavuudesta 

ja  pluralistisuudesta  tai  yksinkertaisesti  tutkijan  lähestymistavasta.  Yksilön  voi  olla 

haastavaa  muodostaa  selkeää  näkemystä  käsitteestä.  Sen  sijaan  hän  keskustellessa 

(haastatteluissa) tarkastelee sitä eri näkökulmista ja liittää siihen eri asioita ja määreitä 

eri näkökulmista.  

Aineiston  perusteella  aivovammahoidon  ja  -kuntoutuksen  ongelmiksi  koetaan 

resurssipula,  josta  keskeisimpänä  pidettiin  vakituisen  lääkärin  (neurologian 

erikoislääkäri)  vakanssia.  Osa-aikaisenkin  lääkärin  uskottiin  parantavan  tilannetta 

ostopalveluina  toteutettavaan  lääkäriresurssiin  nähden.  Myös  muita  ammattilaisia 

lääkärin lisäksi toteutettiin ostopalveluina, minkä koettiin vaikeuttavan ja vähentävän 

sitoutumista työryhmätoimintaan. Yhteisiä tapaamisia ei koettu olevan riittävästi, jotta 

osallistujilla  olisi  mahdollisuus  perehtyä  toistensa  asiantuntemuksiin  ja  sitä  kautta 

hahmottaa  hoidon  ja  kuntoutuksen  kokonaisuus  potilaan  kannalta 
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kokonaisvaltaisemmin.  Riittävä  määrä  tapaamisia  ja  toisten  alojen  tuntemus 

mahdollistaa  paremmin  myös  työnjaon,  joka  myös  koettiin  keskeiseksi 

tarkoituksenmukaisen toiminnan edistämiseksi sekä päällekkäisen työn vähentämiseksi. 

Tapaamisten tärkeys korostuu niiden työryhmän jäsenten osalta, joiden työpiste sijaitsee 

fyysisesti  eri  paikassa  kuin  poliklinikka  ja  toiminnan  ydinhenkilöt.  Tällöin 

epämuodolliset  tapaamismahdollisuudet  vähenevät  ja  kynnys  yhteydenottoon 

kollegoiden  kanssa  kasvaa.  Aineistossa  tuli  esille,  että  fyysisesti  lähellä  toisiaan 

työskentelevillä henkilöillä on paljon käytävä- ja kahvihuonekeskusteluja ja heillä on 

myös  matala  kynnys  ottaa  toisiinsa  tarvittaessa  puhelimitse  yhteyttä.  Toiminnassa 

pitempään  mukana  oleville  henkilöille  asiat  ja  toimintamallit  ovat  muodostuneet 

tutuiksi,  joten heillä  on tuoreempia  jäseniä  vähemmän tarve yhteisiin  tapaamisiin  ja 

matalampi kynnys yhteydenpitoon jo tutuksi tulleisiin kollegoihin. 

Aineistossa tuli esille erityisesti neuropsykologian ja toimintaterapian alojen yhteisyys, 

osittainen päällekkäisyys ja toisiaan täydentävät työtavat. Näiden alojen välinen kiinteä 

yhteistyö  on  tärkeää,  jotta  alojen  yhdistämisen  synergiset  edut  saadaan  käyttöön  ja 

toiminnan päällekkäisyys vähenee.  Toimintaterapia nähtiin  osin  päällekkäisenä  myös 

sairaanhoitajan  alkukartoituksen  kanssa.  Myös  sairaanhoitajan  ja  kuntoutusohjaajan 

työssä nähtiin päällekkäisyyttä seurannan osalta. 

Yhteistyö sairaalan sisällä oleviin muihin toimijoihin eri osastoilta nähtiin keskeisenä. 

Näin  parannetaan  tiedonkulkua,  potilaan  tilanteen  kokonaisuutta  sekä  hoidon 

jatkuvuutta.  Myös  yhteydessä  sairaalan  ulkopuolisiin  tahoihin  tuotiin  esille  useita 

ongelmia.  Yhteydenpidon vähäisyys,  puuttuminen tai  yhteyshenkilöiden puuttuminen 

vaikeuttavat  hoitoa  ja  lisäävät  toimijoiden  työmäärää.  Esimerkiksi  sairaalan 

ulkopuolisille  toimijoille  toimitettavat  lausunnot,  suositukset  ja  arviot  eivät 

pääsääntöisesti  kohdennu  kenellekään  (erityisesti  perusterveydenhuollossa),  mikä 

vaikeuttaa  potilaan  hoidon  sujuvuutta.  Lisäksi  kukaan  ei  ole  vastuussa  yksittäisen 

potilaan  hoidon  ja  kuntoutuksen  toteutumisesta  ja  jatkuvuudesta  eritoten  yli 

organisaatiorajojen,  mutta  myös  yhdessä  organisaatiossa,  mikä  aiheuttaa  edelleen 

lisätyötä  eri  toimijoille  ja  vaikeuttaa  asiakkaan  hoidon  ja  kuntoutuksen toimivuutta. 

Yhtenä  keskeisenä  ongelma  tuotiin  esille  palautejärjestelmän  toimimattomuus. 
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Haastateltavien  mielestä  ei  ole  riittävää,  että  potilas  tuo  mukanaan  esimerkiksi 

terapiapalautteen, vaan työntekijän on pystyttävä tutustumaan palautteisiin etukäteen. 

Aineistossa tuli esille muille toimijoille omasta toiminnasta kertominen, minkä ajateltiin 

parantavan  yhteistyötä  ja  sujuvoittavan  hoidon  ja  kuntoutuksen  kulkua.  Esimerkiksi 

kuntien vammaispalveluissa todettiin selkeä tiedontarve, johon yhtenä vastauksena on 

informaatiotilaisuuden järjestäminen kunnan toimijoille.  Vastaavasti  sairaalan muiden 

toimijoiden  informoiminen  omasta  (organisaation  ja  yksittäisen  asiantuntijan/alan 

mukaisesta)  toiminnasta  voi  parantaa  yhteistyötä  ja  sujuvoittaa  toimintaa.  Myös 

työryhmän sisäisesti kunkin eri asiantuntemusalan esittely muille jäsenille on tärkeää eri 

aloja yhdistävän toiminnan monialaisen perustan luomiseksi.

Keskeiseksi  moniammatillisen  yhteistoiminnan  parantamisessa  ja  sujuvoittamisessa 

tulee  näin  tietoisuuden  lisääminen.  Tietoisuuden  lisäämisen  ensimmäinen  taso  on 

tietoisuus työryhmän muiden jäsenten asiantuntemusalueista ja työn sisällöistä. Toinen 

taso  on  sairaalan  sisäisten  muiden  toimijoiden  (osastojen)  tietoisuus  työryhmän 

toiminnasta ja ryhmän jäsenten tietous sairaalan muista toimijoista. Ryhmän yksittäisten 

jäsenten  lisäksi  aiheellista  on  kerätä  myös  ryhmän  tietoa  eli  esimerkiksi  laatia 

dokumentteja,  jossa  on  perustiedot  eri  toimijoista  ja  heidän  toiminnastaan  sekä 

yhteyshenkilöt.  Tietoisuuden  lisääminen  kolmas  taso  on  tietoisuus  sairaalan 

ulkopuolisista toimijoista sekä niille tiedonvälitys omasta toiminnasta. Tärkeää on siten 

yleisellä  tasolla  vuorovaikutuksen,  viestinnän  ja  tiedonvaihdon  lisääminen  1) 

työryhmässä,  2)  sairaalan  sisällä  ja  3)  sairaalan  ulkopuolisiin  toimijoihin. 

Vuorovaikutuksen  ja  tiedonvaihdon  lisääminen  kehittää  myös  vastuun  ottamista  ja 

-jakamista  eri  toimijoiden  kesken.  Tällöin  koko  toiminnan  (yhdessä 

yhteistyökumppaneiden  kanssa)  tavoitteet  luodaan  potilaslähtöisesti  potilaan  elämän 

kokonaisuuden  näkökulmasta  eikä  vastuu  esimerkiksi  hoidon  ja  kuntoutuksen 

toteutumisesta jää potilaalle tai potilaan omaisille. Haastatteluissa tuli ilmi, että joissain 

asioissa, erityisesti organisaatiorajat ylitettäessä, vastuu kuntoutuksen toteutumisesta jää 

potilaalle  mikä  erityisesti  aivovammojen  luonne  erityisellä  tavalla  toimintakykyä 

rajoittavana vammana saattaa aiheuttaa katkoksia kuntoutukseen tai koko kuntoutuksen 

toteutumattomuuden ja/tai loppumisen.
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6.2. Suositukset

Hallintotieteelle on tarpeen työntekijöiden kokemusten ja käsitysten kautta saavutettava 

tieto käytännön työelämästä. Tämä tarkoittaa sekä laadullisen että määrällisen ja lisäksi 

näitä  yhdistävän  tutkimuksen  avulla  saavutettavan  tiedon  hyödyntämistä.  Tämä 

tutkielma kuluu laadulliseen tutkimusperinteeseen ja pyrkii myös osaltaan tarjoamaan 

organisatorisesta  näkökulmasta  hyödynnettävää  tietoa  useita  tieteenaloja  yhdistävän 

toiminnan suunnitteluun. 

Tuloksissa  on  tuotu  esille  haastateltavien  erilaisia,  osin  vastakkaisiakin  näkemyksiä 

moniammatillisen  toiminnan  toteutumisesta  ja  laadusta.  Esimerkiksi 

moniammatillisessa  työssä  tärkeäksi  koettu  jäsenten/osallistujien  tasavertaisuus 

näkemysten  ja  mielipiteiden  esittämisessä  ilmeni  aineistossa  vastakkaisina 

näkemyksinä. Aineistossa ilmeneviä vastakkaisia näkemyksiä ei kuitenkaan ole esitetty 

moniammatillisen yhteistoiminnan käsitteen eri kategorioina. Kategoriat on rakennettu 

käsitteelle  oleellisista  asiakokonaisuuksista,  joiden  sisällä  on  käsitelty  tutkittavien 

keskenään ristiriitaisia näkemyksiä. Toisistaan poikkeavat ja vastakkaiset näkemykset 

kertovat siitä, kuinka eri henkilöt mieltävät onnistuneen ja hyvän toiminnan eri tavalla 

samoin kuin toiminnan toteutumisen. Toisistaan poikkeavat ja vastakkaiset näkemykset 

tuovat siten esille tärkeitä kehittämiskohtia organisaation toiminnassa. Ne osoittavat ne 

kohdat, joihin tulee kiinnittää huomiota toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä. 

Toiminnan  sujuvoittamista  voidaan  parantaa  myös  selkeän  useita  aloja  yhdistävän 

(moniammatillisen)  yhteistoiminnan  toimintamallin  luomisella,  josta  yhtenä 

ehdotuksena  on  tämän  tutkielman  luvussa  5.3.  esitetty  malli  (ks.  kuvio  6). 

Toimintamallissa  on  syytä  määrittää  tapaamisten  säännöllisyys  ja  mahdollisesti 

tapaamisten aiheet sekä selkeä työnjako eri toimijoiden/henkilöiden kesken. Työnjako 

edellyttää  säännöllistä  ja  toimivaa  vuorovaikutusta  työryhmän  jäsenten  välillä,  sillä 

työnjaossa kokonaisuus on yhteinen ja kukin hoitaa tiettyä osaa tuosta kokonaisuudesta. 

Jos henkilö hoitaa oman osuutensa yksin, hämärtyy toiminnan kokonaistavoite potilaan 

hoidon  kokonaisuudessa  helposti.  Selkeä  työnjako  ei  kuitenkaan  tarkoita 
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yhteistoiminnan  tai  toisaalta  itsenäisen  toiminnan  puutetta,  vaan  pyrkii  jakamaan 

kokonaisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla ja lisää myös vuorovaikutuksen tarvetta, 

jotta  kunkin työosuudet  voidaan liittää  kokonaisuudeksi  ja  myös yhdessä tuotettujen 

tulosten määrä lisääntyy. 

Selkeä  työnjako  helpottaa  myös  haastateltavien  esiintuomaan  seurannan 

päällekkäisyyttä. Seurannan päällekkäisyys on siinä mielessä hyvä asia, että seuranta 

tulee ainakin tehtyä ja  eri  henkilöt osaavat  ehkä kiinnittää seurannassa huomioin eri 

asioihin, jolloin seurantaraportoinnit voivat täydentää toisiaan. Päällekkäisyys kuitenkin 

lisää työtä ja voi turhauttaa päällekkäistä työtä tekeviä henkilöitä. Työnjaolla pyritään 

siis vähentämään päällekkäistä työtä, mutta myös ennen kaikkea varmistamaan se, että 

tietty työ tulee ylipäätään tehdyksi.  Päällekkäinen työ voi  myös aiheuttaa  seurannan 

pois jäämisen, jos kaikki seurantaa tekevät ajattelevat jonkun toisen tekevän seurannan. 

Näin ollen työnjako sujuvoittaa paitsi potilaan hoito- ja palveluketjun toimintaa, myös 

organisaation ja työryhmän toimintaa sekä yksilön kokeman työn mielekkyyttä. 

Toimintaa  suunniteltaessa  onkin  syytä  huomata,  että  toimintaan  määritelty  ideaali 

esimerkiksi kunkin tasavertaisesta mahdollisuudesta esittää omia kantoja ei  ole sama 

asia kuin ideaalin toteutuminen käytännön toiminnassa. On selvää, että työryhmissä on 

dominoivempia  henkilöitä  ja  hiljaisempia  tai  vetäytyvämpiä  henkilöitä.  Heidän 

keskusteluun  ja  päätöksiin  osallistumisensa  tasapuolisuutta  voidaan  tasoittaa 

esimerkiksi  kirjallisella  kommentoinnilla  tai  yksinkertaisesti  tapaamisissa  erikseen 

kaikille osallistujille  varattavana tilana (esim. kukin osallistuja  esittää näkemyksensä 

viiden minuutin puheenvuorona, jonka jälkeen keskustellaan vielä yhteisesti). 

Mielenkiintoista useiden tieteenalojen yhteisessä toiminnassa on se vastakkainasettelu, 

joka  syntyy  oman  asiantuntemuksen  ja  toisten  kanssa  työskentelyn  välille.  Yhtäältä 

henkilöllä  tulee  olla  vahva  tietotaito  omalta  asiantuntemusalaltaan,  jotta  hän  voi 

ensinnäkin käyttää  asiantuntemustaan työssä ja  toiseksi  jakaa sitä  muille  toimijoille. 

Lisäksi oman alan vahva tietotaito on edellytyksenä tieteenalojen väliset rajat ylittävässä  

toiminnassa,  jossa  vapaudutaan  tieteenalojen  välisistä  rajoista  ja  mennään  toisten 

alueille  ja  luodaan yhdistetyltä perustalta  uusia  kysymyksiä,  näkemyksiä ja  tuloksia. 
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Toisaalta henkilöllä on oltava kyky vapautua oman tieteenalansa rajoitteista ja omaksua 

toisten  tieteen-  ja  ammattialojen  tietotaitoa;  on  siis  kyettävä  myös  roolien 

sekoittamiseen  ja  jopa  vaihtamiseen.  Samanaikaisesti  on  siis  oltava  vahvasti  läsnä 

omassa ja vapauduttava omasta ja liikuttava toisten alueille. Tiedostettuna ja eriteltynä 

molemmat ovat ymmärrettäviä, mutta käytännössä niiden toteuttaminen voi olla hyvin 

haasteellista. Varsinkin, jos ei lähtökohtaisesti tiedosta näiden virtausten periaatteellista 

vastakkaisuutta, niiden ohjaaminen toisensa huomioiviin ja toisiaan edistäviin uomiin ei 

ole mahdollista. Tämä on siis asia, joka mielestäni tulee aina tuoda esille ja käsitellä, 

kun suunnitellaan ja aloitetaan monialaista työryhmä-/tiimipohjaista työtä. Se voi olla 

merkittävä apu valmistautumisessa yhteiseen työskentelyyn ja orientautumisessa toisiin 

aloihin,  oman alan suhteesta toisiin aloihin ja alojen muodostamaan kokonaisuuteen. 

(Vrt. Austin ym. 2008, 562.)

Samoin eri alojen yhteistä toimintaa suunniteltaessa on syytä huomioida osallistujien 

uskollisuus  eri  viiteryhmille,  näiden  viiteryhmien  olemassaolon  yhtäaikaisuus  ja 

käsitysten  päällekkäisyys  sekä  se,  että  osallistujat  myös  tiedostavat  useiden 

viiteryhmien samanaikaisen olemassaolon. Edellä  mainitut  Masonin ym. (2002, 571) 

eettisen vertauksen kolme tasoa ja niiden kolme ulottuvuutta, joissa vertailuun asettuvat 

yksilölliset, yksikön ja ammatilliset tai kansalliset ideologiat sekä toisaalta niiden sisällä 

vielä yksilö- vs. ryhmävastuu, paikalliset vs. kansalliset käytännöt  ja epämuodolliset vs.  

muodolliset viitekohdat ovat jännitteitä, joita yksilö joutuu kohtaamaan ja käsittelemään 

erityisesti, kun harjoitetaan eri alojen yhteistä toimintaa. Myös nämä rinnakkaisuudet 

monimutkaistavat,  sekoittavat  ja  vaikeuttavat  yhteistä toimintaa,  jos  osallistujat  eivät 

tiedosta niitä. Yhteistä toimintaa myös vastustetaan helpommin tai se ei yksinkertaisesti 

vain suju, mikäli näistä rinnakkaisuuksista ei olla tietoisia.

Käytännön työhön sovitettuna on tärkeää, että työyhteisössä pohditaan millainen työn 

järjestäminen ja muoto ovat soveltuvia juuri meillä ja tässä kontekstissa. Lähellekään 

kaikkialla  ei  ole  tarpeen  tai  hyväkään  pyrkiä  poikkiammatillisuuden suuntaan,  vaan 

esimerkiksi  rinnakkaintyöskentely  voi  olla  toimivin ratkaisu.  (Ks.  Mason ym.  2002, 

564.)
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Yhteistyön  kehittämiseksi  sairaalan  sisäisiin  ja  ulkopuolisiin  tahoihin  yhtenä 

mahdollisuutena  on  yhteyshenkilöjärjestelmän  luominen.  Yhteyshenkilöt  on  syytä 

määrätä sekä työryhmän osalta (eri toimijoille voidaan määrätä eri yhteyshenkilöt), että 

muiden  toimijoiden  osalta.  Yhteyshenkilöjärjestelmä  parantaa  palautteiden  kulkua 

kuntouttajilta  sairaalaan  päin  ja  myös  kohdentaa  sairaalan  toimijoiden  dokumentit 

tietylle henkilölle muussa palvelujärjestelmässä. Yhteistyö siis jouhevoittaa toimintaa, 

mutta  myös  vähentää  työtä,  sillä  hyvät  yhteistyösuhteet  selkeine  toimintamalleineen 

vähentävät  tarvetta  pyytää  joka  kerta  erikseen  asioita  (esimerkiksi  oikea-aikaisen 

palautteiden kulun toimintamalli). 

Hallinnollisesta  näkökulmasta  moniammatillisen  yhteistoiminnan  järjestyminen 

sairaalaympäristössä on paitsi  resurssien kohdistamisen ja  jakamisen kysymys, myös 

organisaatiossa vallitsevan toiminta- tai organisaatiokulttuurin kysymys. Organisaation 

kulttuuri  vaikuttaa  keskeisesti  siihen  onko eri  alojen  yhteiselle  toiminnalle  tilaa  vai 

tukahdutetaanko se. Hallinto osoittaa selvästi toiminnanlinjauksia jakamalla resursseja. 

Osoittamalla  resursseja  useiden  alojen  yhteistoimintaa  tukeviin  toimiin, 

organisaatiojohto viestii kannattavansa eri alojen yhteistoimintaa ja antavansa tilaa ja 

aikaa taitavalle keskustelulle, jossa kaikki esittävät mielipiteitä ja kaikkia kuunnellaan. 

Resurssien niukkuus aiheuttaa sen, ettei toimintaa ole aikaa suunnitella riittävästi eikä 

perehtyä  toisten  jäsenten  työnkuviin,  mikä  lisää  päällekkäisen  työn  määrää  ja 

tietämättömyyttä siitä, mitä toiset tekevät. Resurssien niukkuuden tilanteessa toiminnan 

tehostaminen  tarkoittaa  asiantuntijoiden  perillä  oloa  toistensa  asiantuntemuksista  ja 

työnkuvista, mikä mahdollistaa työnkuvien sovittamisen paremmin yhteen. 

Organisaation hallintotason näkökulmasta keskeistä on myös katsoa moniammatillista 

toimintaa toiminnan tehokkuuden, vaikuttavuuden ja kulujen näkökulmasta. Erilaisten 

eri  aloja  yhdistävien  yhteistoiminnan  muotojen  on  todettu  parantavan  toimintaa, 

potilastuloksia, työsuorituksia ja työtyytyväisyyttä. Hallinnon näkökulman onkin oltava 

riittävän  laaja  ja  riittävän  pitkän  aikavälin  huomioiva,  jotta  voidaan  arvioida  missä 

määrin  ja  millä  tavalla  moniammatilliseen  toimintaan  panostamiset  näkyvät  tehon, 

vaikuttavuuden  ja  kulujen  kehityksessä  eli  maksavatko  panostukset  itsensä  takaisin. 

Tämän  selvittämiseksi  hallinnossa  on  tarpeen  kerätä  tietoa  organisaatiossa 
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toteutettavasta moniammatillisesta työstä sekä tutkimuskirjallisuudesta suunnitelmien ja 

arvioiden perustaksi. 

Kun toiminnan tavoitetilan  määrittely  laajennetaan pitkän  tähtäimen tavoitteisiin,  on 

tehokkuus ymmärrettävä  laajemmin kuin  organisaation  suorien  toiminnan kuluina ja 

tuottoina  ja  tästä  syntyvinä  säästöinä  sekä  henkilöstön  riittävyytenä  lyhentää 

potilasjonoja. Tämä tarkoittaa, että suunnittelussa on ylitettävä myös organisaatiorajat ja 

viime kädessä mentävä poliittisiin ratkaisuihin. Lyhyellä tähtäimellä eri alojen välinen 

yhteistyö  voi  aiheuttaa  lisäkustannuksia  sekä  vaikeuttaa  ja  hidastaa  työskentelyä. 

Lisäksi  yksikkökohtaiset,  hallinnolliset  ja  organisatoriset  rajat  luovat  haasteensa 

yhteistyölle noiden rajojen yli. Pitkällä tähtäimellä eri alojen yhteistyö on kuitenkin yksi 

ydinasia,  kun  pyritään  löytämään  uusia  ratkaisuja  lisätä  toiminnan  tehokkuutta. 

Erityisen  haasteellista  se  on  (julkisessa)  sosiaali-  ja  terveydenhuollossa,  jossa  on 

voimakkaat hallinnolliset rakenteet, jotka eivät suosi eri organisaatioiden, yksikköjen ja 

alojen  välistä  yhteistyötä.  Tämä  johtuu  siitä,  että  rakenteet  vastaavat  hitaahkosti 

käytännön työelämän ja sitä luonnehtivan ilmapiirin muutoksiin. 

Potilaslähtöisyys terveydenhuollossa tarkoittaa sitä, että työssä pyritään hahmottamaan 

kokonaistilanne  potilaan  näkökulmasta,  mikä  tarkoittaa  potilaan  osallistumista 

toimintaan. Potilaan osallistuminen vaaditaan, sillä muutoin ei voida ymmärtää hänen 

arkielämänsä tilannetta,  jossa vamma ja  sen tuottamat  oireet  ja  ongelmat  ilmenevät. 

Moniammatillisella  lähestymistavalla  pyritään  paitsi  eri  alojen  näkökulmien 

tavoittamiseen  yksittäisen  potilaan  tilanteessa,  myös  potilaan  omakohtaisen 

näkemyksen saamiseen keskeiseksi osaksi hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua.  Näin 

laaditut  suunnitelmat  voivat  myös olla  potilasta  motivoivia  ja  potilas  sitoutuu niihin 

paremmin. Useita aloja yhdistävien näkemysten eriasteista erityisesti poikkitieteisyys/-

ammatillisuus  pyrkii  osallistamaan  potilaan  hoito-  ja  kuntoutusprosessiin,  mutta 

nykyisessä terveydenhuollossa potilaan osallisuus on kautta linjan toiminnan keskiössä. 

Potilaan osallistumista pohdittaessa on päätettävä siitä,  miten potilas osallistuu häntä 

koskevaan hoidon ja  kuntoutuksen suunnitteluun:  mihin tapahtumiin/tapaamisiin  hän 

osallistuu ja mitä häneltä kysytään. Tärkeää on miettiä tilanteita, joissa potilas tapaa 
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kerralla  useamman kuin  yhden asiantuntijan  eli  lähinnä  osallistuu  moniammatillisen 

työryhmän kokoontumiseen. Tällöin on etukäteen pohdittava millaiset  roolit  kelläkin 

osallistujalla tapaamisessa on.

Tutkimuksellisena  haasteena  on  tällä  hetkellä  eri  aloja  yhdistävien  työtapojen 

jalkauttaminen  käytännön  työelämään  suunnitellun  mallin  mukaisesti  sekä  näiden 

kokeilujen  kriittinen  tarkastelu,  suhteuttaminen  tehtyyn  tutkimukseen  ja  raportointi. 

Yhteistoiminta on tarpeen tuoda käytäntöön vähemmän suunniteltujen kokeilujen lisäksi 

perusteellisella suunnitelmalla, milloin prosessiin kuuluu myös toimintaan osallistuvien 

henkilöiden  kouluttaminen.  Koulutusta  on  tarpeen  antaa  ainakin  oman  alan 

suhteuttamisesta toisiin aloihin, keskustelusta tilanteissa, joissa on mukana useiden eri 

alojen  edustajia,  oman  alan  mukaisen  tietämyksen  antamisesta  toisten  alojen 

asiantuntijoiden käyttöön sekä toisiin aloihin ja toisten ammattilaisten työn sisältöihin 

tutustumisesta.  Suunnitellut  eri  alojen  yhteisen  toiminnan  tulokset  syövät  resursseja. 

Nykyisessä  jatkuvasti  hajaantuvan  tiedon  maailmassa  on  kuitenkin  syytä  panostaa 

yksilöiden yhteiseen toimintaan, koska se hyvin suunniteltuna maksaa itsensä takaisin 

potilastuloksina ja yleisenä toiminnan vaikuttavuuden parantumisena.

Tulevassa  tutkimuksessa  tulisi  kiinnittää  huomiota  myös  erilaisten  yhteistoiminnan 

muotojen  tutkimukseen.  Nykyinen  suomalainen  tutkimus  usein  käsittelee  eri  alojen 

yhdistämisen tapoja lähinnä kaksijakoinen pinnallisemman ja syvällisemmän työtavan 

välisenä  tarkasteluna.  Pinnallisemmassa  tavassa  on  yleensä  kyse  eri  ammattilaisten 

rinnakkaintyöskentelystä,  jolloin  eri  ammattilaisten  tuotokset  kootaan  yhteen. 

Syvällisemmästä muodosta puhutaan, kun työskennellään yhdessä yhteisen ja yhdessä 

muodostetun  tavoitteen  saavuttamiseksi.  Tätä  työmuotoa  kuvataan  suomalaisessa 

tutkimuksessa  enemmänkin  tiimityönä  (suhteessa  työryhmän  työhön)  kuin  useiden 

alojen yhdistämisen tapoina. Eri alojen yhdistämisen tapojen aihetta voidaan käsitellä 

myös  keskittyen  pelkästään  englanninkielisen  terminologian  kääntämisen 

problematiikkaan.

Yksi  tarpeellinen  tutkimuskohde  on  yliopistosairaaloiden  aivovammapoliklinikoiden 

useita aloja yhdistävän työryhmämuotoisen työskentelyn vertaileva tutkimus. Äkillisiä 
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aivovaurioita  koskevan  konsensuslausuman  mukaisesti  jokaisessa  yliopistosairaalassa 

tulee olla aivovammoihin erikoistunut tutkimusyksikkö, jossa on riittävä monialainen 

aivovamma-asiantuntemus  (Konsensuslausuma  2008).  Tällä  hetkellä  kaikissa 

yliopistosairaaloissa  toimii  aivovammoihin  erikoistunut  yksikkö,  mutta  toiminta  on 

jokaisessa järjestetty omalla tavallaan. Yksiköiden vertailu tarjoaa mielenkiintoisen ja 

tarpeellisen tutkimuskohteen.

6.2. Tutkimuksen luotettavuus

Laadullisen  tutkimuksen  pätevyys  voidaan  ymmärtää  uskottavuutena  ja 

vakuuttavuutena  varsinkin,  jos  tutkimus  ei  oletusarvoisesti  pyri  kuvaamaan  suoraa 

todellisuutta. Tässä tutkielmassa metodologinen ote on fenomenografinen eli tavoitteena 

on kuvata moniammatillisessa yhteistoiminnassa mukana olevien henkilöiden käsityksiä 

todellisuudesta, tässä tapauksessa moniammatillisesta yhteistoiminnasta. Uskottavuutta 

ja  vakuuttavuutta  tarkastellaan  suhteessa  siihen,  kuinka  hyvin  tutkija  kykenee 

konstruoimaan  tutkittavien  tuottamat  käsitykset  eli  miten  hyvin  merkityskategoriat 

vastaavat  tutkittavien  tarkoittamia  merkityksiä  ja  kuinka  hyvin  hän  pystyy 

tutkimuksellaan  tuottamaan  ja  esittämään  tekemänsä  konstruktiot  ymmärrettäviksi. 

(Ahonen 1994, 129; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)

Ahonen kuvaa fenomenografisen tutkimuksen luotettavuutta aineiston ja kategorioiden 

sekä aitouden ja relevanssin että aineiston ja kategorioiden muodostamalla nelikentällä. 

Oleellisia  kysymyksiä  ovat:  Onko  tutkijalla  ja  tutkittavilla  sama  käsitys  siitä,  mitä 

tutkitaan?  Onko  kategorioissa  tutkittavien  tarkoittamat  merkitykset?  Onko  aineisto 

teoreettisesti  relevantti?  Ovatko  kategoriat  teoreettisesti  relevantteja?  Vastausten 

todentamiseksi tutkijan on tarjottava riittävästi esimerkkejä aineistosta sekä kuvattava 

analyysi yksityiskohtaisesti.

Tässä tutkielmassa uskottavuus ja vakuuttavuus on rakennettu aineiston ja sen analyysin 

läpinäkyvyydelle.  Aineistolainauksia  on  käytetty  runsaasti  sekä  suorana  esityksenä 

tutkittavien ilmaisuista, että tutkielman tekijän tekemien tulkintojen todentajina. Lukija 

voi  seurata  tutkielman  tekijän  tulkintoja  vertaamalla  tulkintoja  niiden  yhteydessä 
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esitettyihin aineistolainauksiin sekä epäsuoriin yhteenvetoihin aineistosta. (Vrt. Uljens 

1991, 97.) 

Fenomenografisella otteella tehtyjä tutkimuksia on kritisoitu lukijan mahdottomuutena 

seurata  kategorioiden  muodostumisprosessia,  kun  analyysin  kulkua  ei  ole  kuvattu 

riittävän tarkoin. Analyysi voi myös jäädä kesken, mikäli tutkimuksessa ei ole edetty 

ensimmäisen  tason  kategorioiden  muodostamista  pidemmälle  eli  toisen  tason 

kategorioihin ja itse kuvauskategoriajärjestelmään, jossa tarkastellaan eri kategorioiden 

välisiä suhteita. (Huusko & Paloniemi 2006, 169.) Tutkielman luotettavuutta on pyritty 

lisäämään esittämällä aineiston analyysiprosessi tarkoin ja antamalla siitä esimerkkejä. 

Teoreettismetodinen ote, johon aineiston analyysi perustuu, on myös pyritty kuvaamaan 

tarkoin sekä nivomaan se nimenomaan tämän tutkimuksen kontekstiin. 

On syytä huomata,  että kategorioita ei  määritä se, kuinka usein tai keskeisesti  jokin 

ilmaisu esiintyy aineistossa, vaan pyrkimyksenä on tuoda esille koko aineistossa oleva 

käsitysten vaihtelu eli  myös marginaalisiksi  jääneet näkemykset (Ahonen 1994, 127; 

Huusko  &  Paloniemi  2006,  169).  Tutkielman  aineistossa  esiintyi  vastakkaisia 

näkemyksiä  muun  muassa  resurssien  riittävyydessä  sekä  työryhmätapaamisissa 

toteutuvasta tasa-arvoisesta mahdollisuudessa esittää omat näkemykset. Käsitysten erot 

kertovat yksilöiden erilaisista tavoista kokea ja tulkita tilanteita.  

Käsitysten vaihtelun esiintuominen on tähän tutkielmaan erityisen sopiva menetelmä, 

sillä  haastateltavien  määrä  on  suhteellisen  pieni  ja  heistä  suuri  osa  edustaa  eri 

ammattialoja keskenään. Näin ollen aineiston perusteella ei voida tehdä kvantitatiivisen 

tutkimuksen  mukaisesti  päätelmiä  yleisesti  tietyssä  joukossa  esiintyvistä  piirteistä  ja 

niiden  keskinäisistä  suhteista.  Fenomenografisessa  analyysissa  aineistossa 

marginaalisimpana  esiintyvä  käsitys  voi  myös  olla  teoreettisesti  mielenkiintoisin. 

Fenomenografisessakin  analyysissa  on  kuitenkin  mahdollista  järjestää  muodostetut 

kategoriat  horisontaalisesti,  vertikaalisesti  tai  hierarkkisesti.  Horisontaalisessa 

järjestyksessä kategoriat ovat tasa-arvoisia siten, että niissä on vain sisällöllisiä eroja. 

Vertikaalinen järjestys voidaan tehdä, kun kategoriat jaetaan yleisyyden, tärkeyden tai 

esimerkiksi ajallisen ilmenemien perusteella. Hierarkkinen järjestelmä asettaa kategoriat 
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eri tasoille esimerkiksi teoreettisuuden tai laaja-alaisuuden perusteella. (Ahonen 1994, 

127; Huusko & Paloniemi 2006, 169). Tässä tutkielmassa aineiston suppeuden vuoksi 

kategoriat on järjestetty horisontaalisesti. Eri kategorioita ei kuitenkaan ole tutkielmassa 

käsitelty yhtä laajasti, koska ne eivät aineiston analyysissakaan jakautuneet tasaisesti. 

Eri keskeisten asiakokonaisuuksien välillä ei kuitenkaan havaittu hierarkista suhdetta, 

joten ne mielletään tuloksissa horisontaalisesti järjestyvinä.

Tulosten toistettavuuden vaatimus ei sovi fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuden 

tarkasteluun, sillä fenomenografinen tutkimus kuuluu laadulliseen tutkimusperinteeseen 

(Huusko & Paloniemi 2006, 170) ja koko sen asetelma perustuu kontekstuaalisuuteen 

(Rissanen  2006).  Tähän  liittyy  myös  tutkijan  roolin  merkittävyys  tutkimuksessa  eli 

tutkimuksen tekeminen ei ole suoranaisesti tutkijasta riippumatonta. Tietenkin samaan 

aineistoon perehtymällä myös toinen tutkija voi tehdä aineiston analyysin. Kuitenkin 

osa aineiston muodostumisen prosessia on aineiston keränneen tutkijan perehtyminen 

aiheeseen ja sen suuntaama tutkimus. Lisäksi tutkija luo omaan käsitykseensä perustuen 

merkitysluokat,  joita  aineistossa  ei  objektiivisesti  katsottuna  ole.  Tulokset  ovatkin 

tutkijan  näkökulma  tutkimuskohteeseen  eikä  tuloksissa  pyritäkään  yhteen  totuuteen, 

joka  olisi  toistettavissa.  Jos  asetelma  pyritään  toistamaan,  muotoutuvat  ongelmien 

merkitys, aineiston luonne ja merkitysten tulkinta uudelleen. (Vrt. Anttila 2007; ks myös 

Sjöström & Dahlgren 2002, 342.) Tämänkaltainen tutkimuksen ainutlaatuisuus voidaan 

jättää  myös  huomiotta,  mutta  toisaalta  tutkimustulosten  luotettavuutta  voidaan 

tarkastella  myös  tarkan  analyysin  kuvaamisen  perustalta.  Tällöin  toinen  tutkija  voi 

arvioida tulosten kattavuutta perustuen tutkimuksen kommunikoivuuteen (Uljens 1991, 

97).  Tutkielma  on  aikaan  sidottu  läpileikkaus  aineistonkeruun  hetkellä  yksilöiden 

ilmaisemiin  näkemyksiin  ja  käsityksiin.  Tästäkin  näkökulmasta  tutkimuksen 

toistettavuutta ei ole mielekästä tarkastella.

Laadullisessa  tutkimuksessa  yleistettävyys  ei  ole  yhteydessä  tilastolliseen 

merkittävyyteen kuten se on määrällisessä tutkimuksessa.  Vaikka päätelmiä ei  tehdä 

yleistettävyys  näkökulmana,  on  ajatuksena  kuitenkin  vastaavanlaisten  tapausten 

osittainen  yhtäläisyys  tutkimuksen  tapauksen  kanssa.  Tuloksia  voidaan  siis  soveltaa 

jossain määrin myös toisiin vastaavanlaisiin tapauksiin. Yksittäisiä tapauksia riittävän 
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perusteellisesti tutkittaessa on mahdollista saada selville ilmiössä merkittävät asiat sekä 

mahdollinen toistuvuus yleisemmän tason tarkastelussa. Yleistyksiä ei kuitenkaan tehdä 

aineistosta, vaan aineistosta tehdyistä tulkinnoista. Tällöin on tärkeää, että aineisto on 

tarkoituksenmukaisesti  koottu  ja  käsitelty.  Tässä  tutkielmassa  aineiston 

tarkoituksenmukaisuus tarkoittaa tutkittavia, joilla on ensikäden tietoa tutkimusaiheena 

olevasta moniammatillisesta yhteistoiminnasta ja he ovat saman (yhteisen) toiminnan 

piirissä keskenään sekä fenomenografian sopivuutta tutkimusaiheeseen ja -aineistoon. 

(Ks. Eskola & Suoranta 1998, 66; Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)

Siirrettävyys on myös aiheellinen tapa ajatella yleistämistä laadullisessa tutkimuksessa. 

Siirrettävyys  tarkoittaa  ensinnäkin  sitä,  että  joitakin  teoreettisia  käsitteitä  voidaan 

soveltaa  niiden  alkuperäisestä  käyttöyhteydestä  poikkeavissa  yhteyksissä.  Toiseksi 

siirrettävyys tarkoittaa tutkimustulosten soveltumista  toiseen ympäristöön/kontekstiin. 

(Eskola  &  Suoranta  1998,  66–68.)  Tulosten  siirrettävyyteen  vaikuttaa  luonnollisesti 

tutkitun  ympäristön  ja  siirron  kohteena  olevan  ympäristön  samankaltaisuus.  Tämän 

arvioinnissa apuna on tutkimuksen perusteellinen kuvaaminen, mihin tässä tutkielmassa 

on pyritty. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)

Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on tutkijan avoin subjektiviteetti ja tutkijan 

oleminen keskeisenä tutkimusvälineenä. Näin ollen luotettavuuden kriteerin tärkein osa 

on tutkija itse ja luotettavuus onkin arvioitava koko tutkimusprosessin osalta. (Eskola & 

Suoranta 1998, 211.) Fenomenografisessa metodissa tutkijan roolin keskeisyys korostuu 

entisestään.  Tutkija  vaikuttaa  keskeisesti  tutkimusasetelman  hahmottumiseen 

esiymmärryksellään,  joka  vaikuttaa  myös  aineiston  rakentumiseen  sen  kautta,  miten 

teemahaastattelussa käsitellyt teemat ja kysymykset ohjaavat tutkittavien puhetta. Myös 

aineiston  analyysi  ja  siinä  tehdyt  tulkinnat  perustuvat  tutkijan  käsitykseen  aiheesta. 

Toinen  tutkija  voi  tehdä  aivan  toisenlaisia  tulkintoja  ja  johtopäätöksiä  aineiston 

perusteella.  Tässäkin  tutkielman  luotettavuutta  on  pyritty  parantamaan  tulkintojen 

perustana olevien aineiston ja analyysin tarkalla kuvauksella.

Tutkimuksen validiteettia voidaan arvioida pohtimalla onko tutkimuksen kohderyhmä ja 

kysymykset määritelty oikein tutkittavan ilmiön kannalta sekä onko tutkittavat valittu 
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tavoitteen  ja  kysymysten  mukaisesti  (ks.  esim.  Bowen  ym.  1999,  153-154). 

Tutkielmassa  tarkastellaan  Oulun  yliopistollisen  sairaalan  aivovammojen  hoidon  ja 

kuntoutuksen moniammatillisessa toiminnassa mukana olevien henkilöiden käsityksiä 

moniammatillisesta toiminnasta sekä sen toteutumisesta käytännön työssä. Tutkittavien 

valinta on voitu kohdistaa koko tutkittavaan joukkoon, koska se on määrältään pieni. 

Tutkielmaa varten tehdyssä esihaastattelussa on käyty läpi keitä henkilöitä toiminnassa 

on  mukana  ja  kuinka  intensiivisesti.  Tutkielmaa  varten  on  kysytty  tutkittaviksi 

toiminnassa keskeisimmin mukana olevia henkilöitä, jotka myös saatiin mukaan. Yhden 

henkilön  kanssa  käytiin  sähköpostitse  keskustelua  hänen  soveltuvuudestaan 

tutkimukseen,  mutta  yhteisesti  päädyttiin,  että  hän  osallistuu  sen  verran  vähän 

toimintaan, ettei pysty antamaan toiminnasta tutkielman kannalta relevanttia tietoa. 

Tutkimuskysymyksenä  ovat  käsitykset  moniammatillisesta  yhteistoiminnasta  ja  sen 

toteutumisesta.  Tutkimuskysymystä  tarkentavat  kysymykset  ovat  eri  alojen 

yhteistoiminnan edellytykset,  hyödyt ja haasteet sekä asiantuntujuuden, yhteistyön ja 

päätöksenteon  määrittyminen,  vastuun  jakautuminen  ja  työryhmän  jäsenten  suhde 

toisiinsa sekä. Nämä ovat tekijöitä, joiden kautta voidaan syventää yksilöiden käsityksiä 

moniammatillisesta yhteistoiminnasta ja sen toteutumisesta ja löytää moniammatillisen 

yhteistoiminnan  käsitteen  osatekijöitä.  Moniammatillisuuden  käsitettä  ja  sen 

lähikäsitteitä  on  tarkasteltu  tutkimuskirjallisuuden  avulla  varsin  kattavasti 

teoriaosuudessa,  jossa  useita  aloja  yhdistävälle  yhteistoiminnalle  määritellään  myös 

aste-eroja  toiminnan  luonteen  ja  osatekijöiden  määrittelyn  lisäksi.  Käsitteistön 

tarkastelu  antaa  myös taustan  ja  vertailukohdan aineiston  analyysille  ja  tulkinnoille. 

Tutkimuskirjallisuudessa  hahmottuva  käsitteistö  määrittää  myös  itse 

tutkimuskysymyksiä.  Asetetut  tutkimuskysymykset  vastaavat  hyvin  myös 

tutkimuskirjallisuudessa  esiintyviin  eri  aloja  yhdistävien  toimintojen  ja  näkökulmien 

määritelmiin ja ominaisuuksiin. 

Aineistonhankinnan  osalta  tutkimusvaliditeettia  on  käsitelty  kattavasti  aineistoa 

esittelevässä  luvussa  4.1.  Tutkimusaineisto  ja  -menetelmät,  jossa  on  vertailtu 

yksilöhaastattelua  ryhmähaastatteluun  ja  kyselyyn  sekä  työryhmän  tapaamisen 



150

havainnointiin ja videoimiseen. Yhteenvetona voidaan todeta, että yksilöhaastattelussa 

haastateltavilla  on  tarvittava  tila  sanoa  omat  näkemyksensä  eikä  konformisuuden 

painetta  ole  niin  vahvana  kuin  se  voisi  olla  ryhmätilanteessa.  Yksilöhaastattelussa 

haastateltavalla  ei  ole  mahdollisuutta  pohtia  kysymyksiä  tilannetta  kauempaa. 

Haastattelujen  perusteella  kuitenkin  jokaiselle  haastateltavalla  lähetettiin  vielä 

täydentäviä lisäkysymyksiä sähköpostitse noin puoli vuotta haastattelun teon jälkeen. 

Tällöin  haastateltavalla  oli  mahdollisuus  pohtia  kysymyksiä  haastatteluhetkeä 

kauemmin  sekä  lisäksi  ottaa  kantaa  myös  muihin  mahdollisiin  mieleen  tulleisiin 

asioihin. 

Aineistossa käytettiin systemaattisesti moniammatillisuuden käsitettä, mikä on hieman 

kapea-alainen  näkemys  suhteessa  tutkimuskirjallisuudessa  esitettyyn  jaotteluun 

monitieteisyydestä/-ammatillisuudesta,  tieteiden-/ammattienvälisyydestä  ja 

poikkitieteisyydestä/-ammatillisuudesta. Tässä jaottelussa monitieteisyys/-ammatillisuus 

edustaa useiden alojen yhteistoiminnan lievintä muotoa, joka on kutakuinkin yhtenevä 

eri alojen asiantuntijoiden rinnakkaintyöskentelylle ilman yhteistoiminnan ulottuvuutta. 

Toisaalta  kirjallisuudessa  esitettiin  myös  näkemys  monitieteisyydestä/-

ammatillisuudesta  kattokäsitteenä,  mikä  soveltuu  hyvin  tässä  tutkielmassa  tehtyyn, 

aineistoon perustuvaan valintaan moniammatillisesta yhteistoiminnasta avainkäsitteenä.

Moniammatillista  yhteistoimintaa  luonnehtivat  kategoriat  ovat  linjassa  tehdyn 

tutkimuksen  kanssa  eli  ne  vahvistavat  useita  aloja  yhdistäviä  työmuotoja  koskevaa 

teoreettista taustaa. Analyysin tuloksena muodostetut kategoriat voivat olla osin myös 

teoriaohjautuneita.  Toisaalta  myös  tutkittavien  käsitykset  voivat  perustua  käytännön 

työn ohella teoriassa esitettyihin näkemyksiin eri aloja yhdistävästä työstä. Yhtäältä siis 

tutkijan  analyysiprosessi  ja  toisaalta  tutkittavien  käsityksen  muodostumisen  prosessi 

voivat  molemmat  olla  abduktiivisia  eli  aineiston/käytännön  kokemuksen  ja  teorian 

välisen  vuoropuhelun  tuloksena  syntyneitä.  Tämä  on  kuitenkin  varsin  yleistä  sekä 

kvalitatiivisissa että kvantitatiivisissa tutkimuksissa eikä sinällään heikennä tutkimuksen  

luotettavuutta.
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HAASTATTELUPYYNTÖ

Hei,

Teen Oulun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan terveyshallintotieteen oppiaineeseen pro gradu 
-tutkielmaa aiheesta moniammatillinen yhteistoiminta aivovammautuneen hoidon ja kuntoutuksen  
työryhmässä Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Olen saanut tutkielmalle tutkimusluvan Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä.

Tarkoitukseni on haastatella aivovammatyöryhmissä työskenteleviä henkilöitä (tiedot sairaanhoitaja  
Ritva Aholta). Olet yksi heistä. Toivon, että voit osallistua tutkimukseeni haastateltavana.  
Haastateltavana sinulla on anynymiteettisuoja, tosin kuulut suhteellisen pieneen joukkoon (n. 8-12 
haastateltavaa). Sinulla on myös mahdollisuus aina olla vastaamatta johonkin kysymykseen, mikäli  
haluat. Haastattelu käsittelee moniammatillista yhteistyötä työryhmässä ja potilaan hoidon ja  
kuntoutuksen järjestämistä työryhmän toiminnassa kattaen työryhmän pysyvyyden, työyhteisön 
yhtenäisyyden, yhteistyön ja vastuiden teemat.

Asun tällä haavaa Espoossa ja minulla on nelikuinen lapsi. Olen mahdollisesti tulossa käymään nyt 
lyhyellä varoitusajalla Oulussa lauantai-illasta maanantaihin tai tiistaihin saakka (25.–28.2.). Mikäli  
sinulle sopii haastattelu (noin puoli tuntia – tunti) maanantaina tai tiistaina, ilmoitatko siitä minulle  
ja myös mikä kellonaika sinulle sopii?

Olen tulossa Ouluun 17.3. lauantaina ja olen todennäköisesti Oulussa koko seuraavan viikon (23.3 
saakka). Tosin minulla on siinä ohjelmaa. Jos sinulle sopii haastattelu esimerkiksi maanantaina 
19.3. tai jonakin toisena päivänä, ilmoitatko minulle ajankohdan?

Kiitos!

Yhteistyöterveisin,
Annamaria Marttila
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HAASTATTELURUNKO (suuntaa antavat kysymykset)

- Mikä on ammattisi ja taustasi aivovammatyössä? Mikä on työtaustasi ylipäätään (muussakin kuin 

aivovammatyössä)?

- Miten aivovammatyö on mielestäsi Oys:ssa järjestetty?

- Millaista asiantuntemusta aivovammatyö mielestäsi vaatii (sairaalassa ja muualla)?

- Mitä tutkimuspyyntö tarkoittaa käytännössä? Mitä pyritään selvittään? Mitä odotetaan tulokseksi?

- Minkä vuoksi lähettävä taho lähettää potilaan (ei pyydä itse lausuntoja asiantuntijoilta) eli miksei  

se tee itse suunnitelmaa tai arviota? Kuka maksaa tutkimuksen?

- Millä perusteella ihmisiä lähetetään? Kuinka erilaatuisia tapauksia tulee? Todetaanko myös  

joissain tapauksissa, että ei ole aivovammaa? Kuinka usein ohjaus jonnekin muualle? Vaihteleeko 

paljonkin se kuinka kauan vammautumisesta on kulunut aikaa arvioon tultaessa?

- Miksi potilaan hoitoon tulon ensimmäisessä vaiheessa ovat mukana juuri sairaanhoitaja ja 

sosiaalityöntekijä? Mikä on tämän ensitapaamisen tarkoitus?

- Mikä on lääketieteen vs. muiden alojen rooli ja merkitys työryhmän toiminnassa ja potilaan 

kannalta? 

- Miten eri ammattiryhmien/henkilöiden roolit eroavat eri vaiheessa vammautuneen hoitoprosessia  

aivovammapoliklinikalla? 

- Onko työryhmä alussa aina samanlainen koostumukseltaan? 

- Mitä työryhmänne/yksikkönne yleisimmin tekee? Mitä kaikkea se tekee (työ-/toimintakykyarvio,  

kuntoutus-/hoitosuunnitelma)?
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- Keitä tarvitaan aivovammautuneen hoidon/kuntoutuksen moniammatilliseen työryhmään ja mihin  

rooleihin/miksi? Ketkä tärkeimpiä ja miksi?

- Mikä on työryhmänne kokoonpano? Pitäisikö sen mielestäsi olla tämä vai onko siinä liikaa jäseniä 

vai puuttuuko joku jäsen? Onko ryhmän toiminnassa tarpeen käyttää vierailevia asiantuntijoita  

tapauskohtaisesti? Ketä?

- Mikä on yleinen potilasprofiili? 

- Mikä on mielestäsi moniammatillisuuden ja yhteistyön arvo aivovammatyössä? Mitä sellaista  

moniammatillisuus antaa, mitä yksin tai tietyssä ammattipiirissä työskentely ei anna?

- Mikä on yhteistyön merkitys kuntoutusprosessin muihin toimijoihin? Ketä nämä ovat? Pitäisikö 

olla yhteisiä palavereja?

- Keneen kuntoutusohjaaja on yhteydessä työtoiminnasta ja muusta palvelutarpeesta?

- Miten toiminnan yhtenäistyminen on vaikuttanut/vaikuttaisi toimintaan? Kun ryhmän jäsenet  

olivat/ovat hajallaan eri osastoilla ja organisaatioissa, miten se vaikutti/vaikuttaa toiminnan  

luonteeseen?

- Miten täysipäiväinen lääkäri (neurologi) vaikuttaisi/on vaikuttanut toimintaan?

- Mikä olisi mielestäsi paras tapa pätevöityä aivovammaan lääketieteellisenä kysymyksenä? Eli  

miten tulisi jatkaa neurologian erikoistumisesta? Mitä erityiskysymyksiä aivovammadiagnostiikassa  

ja -hoidossa on?

- Kuinka keskeistä on erotusdiagnostiikka työryhmän toiminnassa?

- Miten hyvin eriasteiset ja -tyyppiset aivovammat voidaan arvioida samalla toimintamallilla vai  

onko teillä useampia toimintamalleja? Arvioivatko samat henkilöt kaikkia vai vaihtelevatko  

henkilöt tapauskohtaisesti? Mikä tätä määrää?

- Mitkä ovat ryhmän toiminnan rajat? Mitkä velvollisuudet? Kuka vastaa potilaan 
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kokonaistilanteesta ja kuinka pitkälle? Milloin potilas siirtyy muiden vastuulle ja onko tällöin  

seurantaa tämän ryhmän osalta?

- Kuinka keskeistä työryhmän kannalta on lähettävän/maksavan tahon toiminta?

- Miten ryhmän toiminta on järjestynyt? Mikä on toimintamalli ja -järjestys sekä roolit?

- Miksi säännölliset palaverit ovat hyviä/huonoja ja kenen kannalta?

- Mistä kaikkialta tulee lähetteitä ja mistä eniten?

- Olisiko enemmän yhteistyötä kasvokkain parempi? Miksi?

- Potilaan prosessin kartoitus Oys:n moniammatillisen aivovammatyöryhmän hoidossa/arviossa. 

Onko useita prosesseja (kuntoutussuunnitelma ja työkykyarvio: miten poikkeavat)?

- Mikä on lausuntojen merkitys potilaan ja hoidon suunnittelun kannalta? 

- Kun potilas on siirtynyt muualle onko seurannasta olemassa virallista toimintamallia/ohjeistusta?

- Miksi toimiminen nimenomaan ryhmänä on tärkeää sen sijaan, että kukin hoitaisi oman osuutensa 

itsenäisesti?

- Haastatellaanko potilaan tilanteen kartoituksessa myös omaiset? missä vaiheessa ja kuka?

- Mikä ero on/oli isolla ja pienellä aivovammatyöryhmällä? kuka maksaa näiden toiminnat?

- Onko säännöllisille (viikottaisille) kuntoutuspalavereille tarvetta? Miksi?

- Osallistutko verkostopalavereihin? millaista yhteistyötä sinulla on eri yksiköihin ja 

organisaatioihin?

- Miten sairaalan ja kunnan roolit eroavat aivovammakuntoutuksen osalta? miten niiden yhteistyö 

tai siirtymä tulisi järjestää?
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- Mikä taho kustantaa mitäkin (asunnon muutostyöt, kuljetuspalvelut, lääkinnällinen kuntoutus,  

terapiat...)?

- Mitä lääkärilähtöisyys-/-vetoisuus tarkoittaa aivovammatyössä? Onko se hyvä vai onko jokin 

toinen toimivampi? Millainen?

- Mikä on vaihtoehto lääkärivetoiselle/-lähtöiselle aivovammatyöryhmälle ja miksi?

- Mikä on vuodesta 2005 voimassa ollut aivovamman hoitomalli oys:ssa? millainen malli oli ennen 

sitä? millainen malli on nyt?

- Kuka päättää aivovammatyöryhmän toiminnasta ja resursseista?

- Mikä on työryhmän vastuun- ja roolinjako? kuinka virallista ja säännönmukaista toiminta on?

- Mikä merkitys potilaan tiedonsaannilla on kokonaiskuvassa? 

- Pitäisikö potilaan osallistua moniammatillisiin tapaamisiin? Miksi?

- Mikä merkitys on sosiaaliturva-asioiden selvittämisellä yhdessä potilaan kanssa?

- Miksi fysio- ja toimintaterapiat ostetaan muualta? mitä kaikkea ostetaan muualta ja mitä tuotetaan  

itse?

- Vaatiiko kokonaistilanteen näkemys yhteisen moniammatillisen toiminnan? Miksi?

- Mikä merkitys tiedon jakamisella ja yhteisellä keskustelulla on tiedon ja taidon kehittämisessä?

- Miten asiantuntemusala ja/tai yhteinen työyhteisö vaikuttaa yhteistoimintaan ja ymmärrykseen?  

Kuka ymmärtää ketäkin parhaiten/huonoiten?

- Onko ryhmässä syntyvä yhteinen ymmärrys hyvä vai huono asia? miten eri asiantuntijoiden 

tuottama tieto poikkeaa, jos se on itsenäisesti tuotettu tai jos se on ryhmätoiminnassa tuotettu? 
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- Vaatiiko siis kokonaisvaltainen näkemys (yhden potilaan tilanteen kohdalla) yhteisen 

moniammatillisen toiminnan?

- Mikä on moniammatillisen työryhmän merkitys siinä työskentelevän yksilön (toiminnan) 

kannalta? Miten ryhmä tukee tai on tukematta yksilöä?

- Mitkä ovat eri toimijoiden suhteet ja asemat ryhmässä? eri lääkärit? muut toimijat?
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AIVOVAMMAPOLIKLINIKAN TOIMINTA

ISON AIVOVAMMATYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT:

1. Potilastapausten käsittely. Aivovammapoliklinikan lääkäri tai muu potilaan hoitoon 
osallistuva pyytää potilastapauksen käsittelyä tarvittaessa isossa aivovammatyöryhmässä, 
mikäli asia ei ratkea pienessä aivovammatyöryhmässä (= potilaan tutkimukseen ja hoitoon 
osallistuva työryhmä)

 vaativammissa haittaluokkamäärityksissä
o epäselvä tilanne, esim. onko aivovammaa?
o monimutkainen tilanne, esim. mikä on aivovamman osuus
o kun tarvitaan moniammatillista näkemystä
o kun potilas on aivovammapoliklinikalla nimenomaan haitta-asteen 

määrittämiseksi isossa aivovammatyöryhmässä
 hoidollisessa ongelmassa

o kun tarvitaan moniammatillista näkemystä
 kuntoutuksellisessa ongelmassa

o kun tarvitaan moniammatillista näkemystä kuntoutussuunnitelmasta
 kirjataan hoitosuunnitelmaan

o sh ohjelmoi käsittelylistalle

1.1. Haittaluokan määrittäminen

 pysyvä haitta voidaan määrittää yleensä n 2-3 vuoden kuluttua vammasta
 hoitava lääkäri esittelee potilastapauksen strukturoidusti

o henkilön sairausanamneesi onnettomuuden jälkeen ja ennen 
onnettomuutta

o onnettomuustilannekuvaus
o mitkä asiat viittaavat aivovammaan
o tilanteessa mukana olevat mahdolliset sekoittavat tekijät
o primaarioireet mukaan lukien tajuttomuuden kesto, GCS, pre- ja 

posttraumaattinen amnesia, kliiniset ja radiologiset löydökset
o annettu hoito
o sosiaalinen anamneesi; sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä selvittävät 

strukturoidusti
o annettu kuntoutus

 mahdollisuuksien mukaan neuroradiologin esitys kuvantamislöydöksistä 
akuutissa vaiheessa ja seurannan aikana

 neuropsykologin tutkimustulokset
 muiden erikoisalojen (psykiatria, neurokirurgia) arviot / konsultaatiovastaukset
 erityistyöntekijöiden (toimintaterapeutti, fysioterapeutti, puheterapeutti) arviot  

ja selvitykset
 tehdään johtopäätökset aivovamman olemassaolosta, tyypistä ja haittaluokasta

o alkuvaiheen vaikeusaste määritetään Käypä hoito: Aikuisiän 
aivovammat, Taulukko 2. mukaisesti 
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi
18020

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi18020
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi18020


                                                                                                                              LIITE 3(2)

o haittaluokan määrittämisessä käytetään sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistamaa haittaluokitusta: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta 
29.12.2009/1649; voimaan 1.1.2010 
http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5738.pdf 

 hoitava lääkäri laatii käsittelystä sairaskertomusmerkinnät sekä tarvittavat 
lausunnot

1.2. Hoidollinen tai kuntoutuksellinen ongelma

 tapaus esitellään työryhmälle pääpiirteittäin keskittyen ko. ongelmaan ja 
tehdään kuntoutussuunnitelma ja tarvittava palvelusuunnitelma

2. Aivovammapoliklinikan toiminnan koordinointi
 ”hyvän käytännön” ohjeistus ja ylläpito potilastyössä
 aivovammapoliklinikan vastuuhenkilö on neurologian klinikan siihen asettama 

henkilö
 aivovammapotilaiden seurantarekisteriä pitävät yllä hoitava sairaanhoitaja sekä 

kuntoutusohjaaja

3. Aivovammapotilaiden tutkimuksiin ja hoitokäytäntöihin liittyvät kannanotot
 ajankohtaisia aiheeseen liittyviä asioita ilmaantuessa niistä keskustellaan ja  

tarvittaessa otetaan kantaa

http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5738.pdf
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AIVOVAMMAPOTILAAN HAASTATTELURUNKO

*kerrotaan ensin millainen paikka on aivovammapoliklinikka ja ketä tiimissä toimii.

1. Kenen lähettämänä potilas tulee aivovammapoliklinikalle (arviota, seurantaa vai mitä 
varten)

2. Tapahtumatiedot

* milloin aivovamma on sattunut, millä tavalla
* ANS lehti, ambulanssikaavake: onko ollut tajuton, kuinka kauan, hemodynamiikka (RR,p)
 GCS -> tärkeitä aivovamman vaikeusastetta arvioitaessa

3. Sairaudet ja toimintakyky

* ANS lehti : kuinka pitkään ollut tehohoidossa, milloin tajunta palautunut
* NKIR lehti: kuinka pitkään kirurgialla tai ortopedialla hoidossa, onko leikattu, onko mainintaa 
muistiaukosta, keskeisimmät neurologiset oireet esim. hemipareesi, afasia jne, kunto jatkohoitoon 
siirryttäessä, mihin siirtynyt, posttraumaattinen amnesia potilaan tai omaisen kertomana /  
selvitetään potilaspapereista
* milloin kotiutunut, onko saanut kuntoutuksia (ft, tt, laitoskuntoutusjaksot, pt, neuropsyk 
kuntoutus) terapiapalautteiden keskeisimmät asiat muutamalla lauseella, ovatko terapiat käynnissä  
vielä vai jo loppuneet, onko hyötynyt mielestään terapioista
* neuropsykologinen tutkimus: onko tehty, muutamalla lauseella keskeisimmät tulokset
* toimintakyky: millaisia oireita (väsymys, keskittymiskyvyttömyys, toiminnanohjauksen vaikeus,  
tunne-elämän muutokset esim.) miten näkyvät arjessa, käytännön esimerkkejä
* arjen toimintakyky: kotitöiden teko, pihatöiden teko, asiointi kaupassa, laskujen maksu, itsestä 
huolehtimisen toiminnot
* ajaako autoa, onko ajokorttia, onko ollut epilepsiakohtauksia
* perussairaudet, lääkitykset
* mieliala
* yhdessä sos tt:n kanssa: miten pitkälle sairasloma on  kirjoitettu, onko vakuutusyhtiö taustalla,  
onko ongelmia korvausten kanssa 

3. Koulutus ja työhistoria

* pohjakoulutus
* ammatillinen koulutus
* koulumenestys, oppimisvaikeudet (esim päästötodistuksen keskiarvo)
* työsuhteet, työnkuva, työsuhteen vakinaisuus
* jatkossa työkokeilu/avotyötoiminta/suoraan takaisin työelämään?
jos selkeä kuva asiasta, suora yhteys kuntoutusohjaaja RV/ammatillinen kuntoutusneuvoja; 
neuvonpito lääkärin kanssa

4. Sosiaalinen tilanne ja terveystottumukset

* kenen kanssa asuu, perhe, parisuhde, asumismuoto, liikuntaesteet asunnossa 
* harrastukset
* alkoholinkäyttö (tarv audit päihdekysely)
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* tupakointi
* ravitsemus
* onko aivovamma vaikuttanut sosiaalisiin suhteisiin

5. Yhteenveto

* milloin aivovamma tapahtunut, tajuttomuus, muistiaukko, neuropsykologiset oireet + fyysiset 
oireet subjektiivisesti koettuina, neuropsykologisen tutkimuksen keskeiset löydökset, SVB kesto, 
tarvitseeko uudet terapiasuositukset, mitä suosituksia hoitajan mielestä (esim päihdepuolen hoito,  
MTT hakeutuminen mieliala-asioiden vuoksi jne)

6. Yhteystietojen antaminen, aivovammaohjaus

*aivovammaohjaus
aivovammaopas tukena: 

- Mikä on aivovamma: millainen aivovamma potilaalla
- aivovamma vaikeusasteet
- aivovamman alkuoireet hyvin lyhyesti
- aivovamman jälkioireet; tarkasti, peilataan potilaan kokemiin oireisiin
- aivovamman jälkihoito tarkemmin
- aivovammojen kuntoutus
- jälkioireiden kanssa selviäminen (psykoedukaatio)
- käyttäytymisen ja tunne-elämän muutokset
- aivovamma ja työkyky 
- aivovamma ja vapaa-aika
- aivovamma ja alkoholi 
- aivovamma ja autoilu
- aivovamma ja sosiaalinen elämä
- aivovammaliiton toiminnasta
- vertaistukiryhmät
- av klubitoiminta
- sopeutumisvalmennuskurssit
- ensitietopäivät
- paikallisyhdistyksen toiminta
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Pro Gradu – analyysi – keskeiset teemat

Kunkin haastattelun keskeiset tiivistetyt teemat (alkuperäisistä teemoista tiivistetyt ja värein  
koodattu), joiden jälkeen kootusti teemat > montaako tutkittavaa koskee ja > mihin ylempään/
(toiseen) teemaan/kategoriaan teema kuuluu. Lopussa on ensimmäisen vaiheen pääkategoriat.  
Tutkittavien anonymiteetin suojelemiseksi teemoja ei ole yksilöity. Dokumentista on poistettu myös  
muita selittäviä tietoja anonymiteetin suojaamiseksi.

 Työryhmä, Tavoite, Toiminta, Resurssit, Prosessi, Yhteistyö/Verkostoituminen, Asiantuntijuus, 
Moniammatillisuus, Vastuu, Tieto ja tiedonsaanti, Iso ja pieni ryhmä, Yhteistoiminta, Potilas/Hoito, 
Muut asiantuntijat

Asiantuntemus, Potilas/Hoito, Moniammatillisuus, Aivovamma, Dokumentointi (toiminta), 
Resurssit, Ulkopuoliset tahot/Yhteistyö, Akuuttivaihe, Vastuu, Verkostoituminen, Muut 
asiantuntijat, Toiminta

Asiantuntemus, Moniammatillisuus, Muut asiantuntijat, Toiminta (palaveri), Tavoite, Yhteistyö, 
Resurssit, Aivovamma, Seuranta, Potilas/Hoito, Omainen, Lausunto, Sosiaalityö, Ryhmätoiminta 
(toiminta)

Moniammatillisuus, Aivovamma, Resurssit, Lääkäri, Iso ryhmä, Pieni ryhmä, Seuranta, Muut 
asiantuntijat, Yhteistyö, Palaverit, Toimenkuva, Ryhmätyö, Ulkopuoliset tahot, Työryhmä, 
Roolijako, Potilas

Asiantuntemus, Resurssit, Toiminta, Ammatillinen kuntoutusneuvoja/Muut alat, Potilas, 
Moniammatillisuus, Ulkopuoliset tahot, Erotusdiagnostiikka, Toimintamalli (toiminta), Seuranta, 
Työryhmä, Sitoutuminen, Aivovammaohjaus, Palautteet

Toimintaterapia, Asiantuntemus, Toiminta, Iso ryhmä, Pieni ryhmä, Työryhmä, Palaveri, Lääkäri, 
Alkuhaastattelu (toiminta), Potilas, Koulutukset, Moniammatillisuus, Yhteistyö, Sijainti, 
Aivovamma, Lausunnot, Muut alat

Asiantuntemus, Aivovammatyö Oys:ssa, Potilas/Hoito, Lääkäri, Kuntoutus, Alkuhaastattelu, Iso 
ryhmä, Palaute, Jälkitila, Lausunnot, Av-kuntoutuksen kenttä, Muut alat, Toiminta, 
Toimintaterapeutti

Aivovamma, Aivovammatoiminta Oys:ssa, Ohjautuminen, Aivovammapoliklinikkatyö (toiminta), 
Muut asiantuntijat, Potilas/Asiakas, Pieni ryhmä, Iso ryhmä, Seuranta, Yhteistyö, kuntoutuspolku, 
Ensitietopäivät (toiminta?), Palvelusuunnitelma, Ryhmätoiminta (toiminta), Kuntoutustarve, 
Rinnallakulkija, Kontrollit, Palaverit (toiminta), Lääkäri, Asiantuntijuus, Ongelmat (toiminta)

Asiantuntemus, Aivovammatyö Oys:ssa, Psykiatria (rooli), Moniammatillisuus, Resurssit, 
Alkuhaastattelu, Molemminsuuntainen liikenne, Yleispsykiatrianyksikkö 73, Iso ryhmä, Pieni 
ryhmä, Vuokaavio, Ryhmätyö, Yhteistyö, Ulkopuoliset toimijat, Puhelinyhteys (toiminta), Seuranta 
(toiminta), Ritva Aho, Neurologit vs psykiatrit, Potilas

Työryhmä, Aivovammatyö Oys:ssa, Asiantuntemus, Ydinryhmä, Alkuhaastattelu, Vastuu, 
Hoitomalli, Seuranta, Yhteistyö, Palautteet, Iso ryhmä, Palaverit (toiminta), Verkostopalaverit, 
Resurssit, Toimintamalli, Diagnostiikka, Lausunnot, Moniammatillisuus, Potilas, Ostopalvelut, 
Yhteinen näkemys, Muut alat
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Työryhmä: |4
Tavoite: |2 > Työryhmä, Hallinto...
Toiminta: |9
Resurssit: |7
Yhteistyö/Verkostoituminen: |8
Asiantuntijuus: |9
Moniammatillisuus:  |8
Vastuu: |3 > Toiminta, Hallinto...
Tieto ja tiedonsaanti (potilaan kohdalla muilla): |1 > Potilas/Hoito
Iso ja/tai Pieni ryhmä: |7 > Työryhmä
Yhteistoiminta/Yhteistyö/Ryhmätoiminta: |5 > Työryhmä, Toiminta
Potilas/Hoito: |10
Muut asiantuntijat: |9 > Muut alat
Aivovamma: |5
Dokumentointi: |1 > Potilas/Hoito
Ulkopuoliset tahot: |4 > Yhteistyö/Verkostoituminen
Akuuttivaihe: |1 > Potilas/Hoito
Palaveri: |5 > Toiminta
Seuranta: |6 > Toiminta
Omainen: |1 > Potilas/Hoito
Lausunto: |4 > Potilas/Hoito, Hallinto...
Sosiaalityö: |1 > Muut alat
Rooli(jako): |2 > Toiminta
Lääkäri: |4 > Asiantuntijuus, Hallinto...
Erotusdiagnostiikka: |1(3) > Potilas/Hoito
Toimintamalli: |2 > Hallinto...
Sitoutuminen: |1 > Toiminta, Hallinto 
Aivovammaohjaus: |1 > Potilas/Hoito
Palaute: |3 > Yhteistyö/Verk., Toim.
Toimintaterapia: |2 > Asiantuntijuus
Alkuhaastattelu: |4 > Toiminta
Koulutukset: |1 > Hallinto..., Yhteistyö 
Sijainti: |1 > Hallinto..., Työryhmä
Aivovammatyö Oys:ssa: |4
Kuntoutus: |1 > Potilas/Hoito
Jälkitila: |1 > Aivovamma
Av-kuntoutuksen kenttä: |1 > Yhteiskunta
Ohjautuminen: |1 > Hallinto...
Aivovammapoliklinikkatyö: |1 > Hallinto..., Työryhmä
Kuntoutuspolku: |1 > Hallinto...
Ensitietopäivät: |1 > Toiminta
Palvelusuunnitelma: |1 > Toiminta, Hallinto...
Kuntoutustarve: |1 > Potilas/Hoito, Toiminta, Hallinto...
Rinnallakulkija: |1 > Potilas/Hoito, Toiminta
Kontrollit: |1 > Potilas/Hoito, Hallinto...
Ongelmat: |1 > Toiminta
Psykiatria: |1 > Asiantuntijuus
Molemminsuuntainen liike: |1 > Yhteistyö
Yleispsykiatrianyksikkö 73: |1 > Hallinto.../Yhteistyö
Vuokaavio: |1 > Hallinto...
Puhelinyhteys: |1(2) > Toiminta
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Poliklinikan sairaanhoitaja: |1 > Muut alat
Neurologit vs psykiatrit: |1 > Asiantuntijuus
Ydinryhmä: |1 > Työryhmä 
Hoitomalli: |1 > Hallinto...
Diagnostiikka: |1 > Potilas/Hoito
Ostopalvelut: |1 > Hallinto? Järjestyminen? Organisointi? 

Sairaala?
Yhteinen näkemys: |1 > Toiminta

Näistä saatiin nyt muodostettua pääkategorioiksi: Aivovamma, Aivovammatyö Oys:ssa, 
Asiantuntijuus, Hallinto/Organisointi/Sairaala/Oys (Av-työ Oys:ssa), Moniammatillisuus, Muut 
alat, Potilas/Hoito, Resurssit, Toiminta, Työryhmä, Yhteiskunta (Aivovamma), 
Yhteistyö/Verkostoituminen >  
Aivovamma (P/H), Aivovammatyö Oys:ssa (P/H), Asiantuntijuus, Moniammatillisuus, Muut alat 

(av-asiantuntijuus), Potilas/Hoito, Resurssit (Työryhmien toiminta), Toiminta (Työr. toim.), 

Työryhmä (Työr. toim.) ja Yhteistyö/verkostoituminen
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