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1  Johdanto 

 

“Tää on niin rikkaus tämä, 

että kun tässä pystyy tekemään 

niin monenlaisten ihmisten kanssa 

lasten eteen yhessä töitä” 

 

Moniammatillinen yhteistyö ja moniammatillisuus ovat käsitteitä, jotka ovat luokanopetta-

jakoulutuksemme aikana vilisseet monien opettajien ja luennoitsijoiden puheissa. Yleises-

tikin erilainen yhteistyö eri aloilla ja yhteistyö yli ammattirajojen on ollut yhteiskunnalli-

sessa kasvussa viime vuosina. Yhteistyön tarjoama potentiaali on alkanut kiinnostaa myös 

koulumaailmassa, jossa muutospaineet ovat suuret. Kritiikki perinteistä opettajan yksin-

työskentelyä kohtaan on viime vuosina lisääntynyt, kun samanaikaisesti erilaisten tukimuo-

tojen tarve lasten keskuudessa on kasvanut (Kykyri 2007, 108–111). Lisää haastetta luo 

päämäärä, joka painottaa tasavertaisen koulutuksen saatavuutta sijainnista riippumatta 

(Jyrkiäinen 2007, 41). Käytännön tasolla tämä tarkoittaa moninaisten palvelujen ja tuki-

muotojen saamista kouluihin. Kuitenkaan näin laajoja resursseja ei todellisuudessa voida 

taata ilman yhteistyötä yli ammattirajojen. Tämä on herättänyt keskustelua, joissa on poh-

dittu erilaisten yhteistyömallien laajentamista koulumaailmaan. Ratkaisuja nykypäivän 

haasteisiin yritetään löytää asiantuntijuutta ja tietoa jakamalla.  

Pian valmistuvina luokanopettajina kiinnostuksemme moniammatillista yhteistyötä koh-

taan heräsi osittain omien kokemustemme kautta. Tehdessämme sijaisuuksia toisen opetta-

jan työparina huomasimme, kuinka yhdessä tekeminen kevensi työn kuormittavuutta sekä 

mahdollista monipuolisemmin erilaisten työtapojen käyttämisen. Lisäksi yleisesti käytävät 

keskustelut, joissa on tuotu esiin huoli kasvatusalan työntekijöiden uupumisesta sekä lasten 
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hyvinvoinnin vaihteluista, ohjasivat aiheen valintaan. Esimerkiksi viimeisimmässä koulu-

viihtyvyyttäkin arvioineessa Pisa-tutkimuksessa kouluviihtyvyyden todettiin olevan edel-

lisvuosien malliin alhainen. On syytä kuitenkin muistaa, että suurin osa koulua käyvistä 

lapsista voi siellä hyvin. Huomio pitäisikin suunnata koulussa niihin lapsiin ja nuoriin, joi-

den hyvinvointi jää vajavaiseksi turvallisen oppimisympäristön osalta. 

Itävaltalainen tutkija Tina Hascher on tutkinut subjektiivista hyvinvointia (SubjectiveWell-

Being) kouluissa. Hänen mukaansa kiinnostus hyvinvointia ja sen tutkimista kohtaan on 

lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Kuitenkin kasvatuksen kentällä on keskitytty hyvin-

vointi-tutkimuksissa lähinnä kognitiivisiin aspekteihin tai sosioemotionaalisiin tekijöihin, 

kuten koulun ilmapiiriin eikä niinkään oppilaiden ja opettajien subjektiiviseen hyvinvoin-

nin tutkimiseen. Tutkimuksen puutteesta huolimatta, subjektiivinen hyvinvointi on kuiten-

kin kasvatuksen pedagoginen tavoite sekä tutkimuksessa että käytännössä. (Hascher 2010, 

100.) 

Hyvinvointi on siis erittäin keskeinen asia myös koulukontekstissa. Kuten edellä mainit-

simme, on tärkeää pohtia myös erilaisia keinoja tukea ja lisätä hyvinvointia kouluissa. Mi-

ten moniammatillinen yhteistyö siis voisi edesauttaa lapsen hyvinvointia ja sen tukemista? 

Millaisia keinoja tukea lasten hyvää ja tasapainoista kasvua ja oppimista moniammatillinen 

tiimityö tarjoaa? Toisaalta voiko laaja yhteistyö myös heikentää joltakin osin lasten hyvin-

vointia? Omat lähtökohtamme aiheeseen ovat myönteisiä ja yhteistyön puolesta puhuvia, ja 

tiedostamme tämän lähtökohtamme tutkimukselle. Pyrimme tutkimuksessamme kuitenkin 

avoimuuteen sekä uusien näkökulmien löytämiseen. Ennakko-oletuksemme on, että mo-

niammatillinen yhteistyö lisää mahdollisuuksia tukea entistä paremmin lapsen hyvinvointia 

koulussa. Pyrimme selvittämään tiimin jäsenten käsityksiä niistä yhteistyön tarjoamista 

keinoista ja mahdollisuuksista, joilla lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia tuetaan sekä 

kartoitamme myös yhteistyöhön liittyviä heikkouksia ja uhkia. 

Koulumaailmassa muutokset tapahtuvat hitaasti, joten lisääntyneestä yhteisyöstä huolimat-

ta moniammatillisuuden toteutuminen kouluissa ei ole vielä itsestään selvää. Moniammatil-

lisesta yhteistyöstä kouluympäristössä puhuttaessa tarkoitetaan sillä käytännössä aina mo-

niammatillista työryhmää eli oppilashuoltoryhmää. Moniammatillista yhteistyötä oppi-

lashuoltoryhmissä on tutkinut hieman eri näkökulmista viime vuosina esimerkiksi Koskela 

(2009) sekä Kontio (2013). Tässä tutkimuksessa moniammatillista yhteistyötä ei kuiten-
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kaan tarkastella moniammatillisen oppilashuoltotyöryhmän näkökulmasta, vaan olemme 

valinneet tutkimuksemme kohdejoukoksi eräässä koulussa toimivan moniammatillisen 

tiimin. Tämä moniammatillinen tiimi muodostuu luokanopettajista, erityisopettajista, kou-

lunkäynninohjaajista sekä nuoriso-ohjaajista. Tarkastelemme lapsen hyvinvointia koulu-

ympäristössä ja siellä toimivan tiimin tekemän yhteistyön kautta. Tavoitteenamme on sel-

vittää, millaisia mahdollisuuksia tukea lapsen hyvinvointia tämäntyyppinen moniammatil-

linen yhteistyö koulussa tarjoaa, ja millaisia käsityksiä tiimin jäsenillä on yhteistyönsä 

vahvuuksista ja heikkouksista. Tutkimuksemme kohdistuu siis yhden moniammatillisen 

tiimin tekemään yhteistyöhön. Tiimi tekee päivittäin yhteistyötä ja se kokoontuu säännölli-

sesti yhteen toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä varten. Tiimin jäsenet ovat 

sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen ja tekevät työtä yhtenäisenä tiiminä, jossa jokaisella on 

tiimin toiminnan kannalta arvokasta annettavaa.  

Haluamme saada selville tiimin jäsenten käsityksiä siitä, onko tämänlainen moniammatilli-

nen yhteistyö lapsen hyvinvoinnin kannalta nykyistä kannattelevampi toimintatapa. Valit-

simme aikuisten käsitysten tutkimisen, koska pidämme tärkeänä sitä, kuinka aikuiset toi-

mivat lasten keskuudessa. Aikuisten rakentamat puitteet tulevat osaksi lapsen maailmaa, 

jolloin aikuisten toiminta heijastuu lopulta lapsiin. Riittävän hyvinvoinnin nähdään olevan 

edellytys lapsen oppimiselle ja olemiselle koulussa. Oleellista hyvinvoinnin ymmärtämi-

sessä on se, ettei yksilön hyvinvointia voida erottaa yksilöä ympäröivän yhteisön hyvin-

voinnista (Konu 2010, 14). Tässä tutkimuksessa lasta ja hänen hyvinvointiaan tarkastellaan 

juuri kouluyhteisön ja sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Näkökulma painottuu 

siis enemmän lasta ympäröivään yhteisöön ja sosiaalisiin suhteisiin kuin yksilön onnelli-

suuteen, aineelliseen hyvinvointiin tai fyysiseen terveyteen. 

Kansainvälistä tutkimusta opettajatiimien yhteistyötoiminnasta on tehty 1990-luvun alussa 

tutkijoiden Hargreavesin ja Maeroffin toimesta (Hargreaves 1994; Maeroff 1993). Har-

greaves korostaa laajenevaa yhteistyökulttuuria, jossa korostuvat yksilöiden väliset sosiaa-

liset suhteet. Hän uskoo myös yhteistyöllä pystyttävän vastaamaan koulutuksellisiin haas-

teisiin ja rohkaisee kollegiaaliseen yhteistyöhön kasvatuskentällä (Hargreaves 1994, 151). 

Maeroff (1993) puolestaan on keskittynyt tutkimaan opettajatiimejä ja sitä, miten niiden 

avulla voidaan vastata koulumaailmassa tapahtuviin muutoksiin ja uudistuksiin. 
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2000-luvun puolella kansainvälistä tutkimusta yhteistyöstä ovat tehneet mm. Sileo (2011), 

Brownell, Adams, Sindelar, Waldron ja Vanhover (2006) sekä Honawar (2008). Sileo on 

tutkinut samanaikaisopettajuutta ja korostaa tutkimuksessaan mm. yhteisyötä tekevien osa-

puolten välistä vuorovaikutusta ja toisen osapuolen tuntemista (Sileo 2011).  Brownell ym. 

ovat tutkineet sitä, miten yhteistyöhön helposti sopeutuvat opettajat eroavat sellaisista 

opettajista, jotka eivät helposti omaksu yhteistyötapoja. Heidän tutkimuksensa paljasti näi-

den eritavoin yhteistyöhön sopeutuvien opettajien välillä olevan eroavaisuuksia mm. ope-

tussuunnitelmatiedossa, pedagogiikassa, oppilaiden hallinnassa sekä kyvyssä reflektoida ja 

sopeutua sääntöihin (Brownell ym. 2006.). Honawar on omassa tutkimuksessaan tutkinut 

opettajien välistä yhteistyötä ja sen merkitystä oppilaiden oppimiseen eräässä yhdysvalta-

laisessa koulussa, jossa ammatillinen oppiva yhteisö on tullut osaksi arkipäivää (Honawar 

2008).   

Suomessa moniammatilliseen yhteistyöhön liittyvää tutkimusta kasvatusyhteisöissä on 

tehty 2000-luvulla muutamia. Anne Jyrkiäinen on väitellyt vuonna 2007 aiheesta, joka 

käsittelee laajempaa verkostoitumista ja osaamisen jakamista. Moniammatillista yhteistyö-

tä koskettavia opinnäytetöitä on ilmestynyt viime vuosina muutamia (Meriläinen ja Rauha-

la 2013; Huhta & Koskela 2012). Huhdan ja Koskelan (2012) tutkimus käsittelee yleisesti 

yhteistyön näkökulmaa moniammatillisessa tiimissä. Meriläinen ja Rauhala (2013) puoles-

taan tarkastelevat luokanopettajan ja koulunkäyntiavustajan tekemää yhteistyötä jaetun 

asiantuntijuuden kautta. Erityisesti varhaiskasvatuksessa sekä sosiaali- ja terveydenhoi-

tosektorilla moniammatillisuus on koulumaailmaa tutumpi työskentelytapa, joten sillä ken-

tällä tutkimuksia löytyy huomattavasti enemmän.  

Aiheemme liittyy osaksi ajankohtaisena käytävää keskustelua koulukulttuurin muutoksesta 

sekä oppilaiden moninaistuvammasta joukosta, jonka tarpeisiin vastaamiseen edellytetään 

uudenlaisia keinoja ja työtapoja. Siirtyminen kaksitasoisesta peruskoulusta kohti yhtenäis-

koulujärjestelmää vuoden 1999 lähtien on kasvattanut painetta uudenlaisen koulun toimin-

takulttuurin kehittämiseksi (Huusko & Pietarinen 1999, 55–56). Samalla kun pyritään li-

säämään yleisopetuksen keinoja oppilaan tukemisessa, pyritään pienluokkien määrää vä-

hentämään tai ainakin pysäyttämään niiden määrän nopea kasvu. Tämä luo entisestään 

paineita sekä koululle että opettajille. Luokanopettajan merkitys ensimmäisenä tuen anta-

jana on korostunut vuonna 2011 voimaan astuneen uuden kolmiportaisen tukimallin myö-

tä. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti eri oppilaille ominaisiin oppimistapoihin, työsken-
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telyrytmiin, erilaisiin valmiuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin sekä itsetuntoon ja emotio-

naalisiin tarpeisiin. Myös oppilaiden yksilölliset kehityserot ja taustat tulee huomioida ope-

tuksessa. (Laatikainen 2011, 22–23.) Sekä lapset että lasten parissa työskentelevät aikuiset 

tarvitsevat toimintakulttuurin muutosta jaksaakseen arjessa sekä voidakseen hyvin. Viesti 

kentältä on selkeä: kouluihin tarvitaan oppilashuoltoryhmien lisäksi myös muita asiantunti-

joita ja entistä tehokkaampia yhteistyömuotoja (ks. Kykyri 2007). Koulumaailma vaatii 

kehittyäkseen kaikilta kouluyhteisöön kuuluvilta jäseniltä uudenlaisia näkökulmia ja toi-

mintamuotoja. Tämä tutkimus esittelee yhden tavan toteuttaa moniammatillista yhteistyötä 

ja näkökulman siihen, miten yhteistyö voi parhaimmillaan edesauttaa lapsen hyvinvointia 

koulussa. 
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2 Tutkijoiden positio 

 

Avaamme tiivistetysti omia ennakkokäsityksiämme aiheesta sekä pohdimme omaa ase-

maamme suhteessa tietoon ja käsitykseemme ihmisestä. Omien käsitystemme tiedostami-

nen ja niiden esille tuominen on tärkeää, sillä käsitykset ohjaavat toimintaamme (Hirsjärvi 

1995, 14). Tutkimuksen laadullisen luonteen vuoksi pidämme tärkeänä omien ennakko-

oletustemme tiedostamista ja niiden sulkeistamista tulosten tulkinnan ja tutkimuksen luo-

tettavuuden kannalta. 

Subjektiivinen käsityksemme moniammatillisen yhteistyön mahdollisuuksista on myöntei-

nen. Uskomme, että useampi ammattilainen kykenee lähtökohtaisesti paremmin luomaan 

yhdessä lapsen toiminnalle sellaiset rakenteet, joilla lapsen hyvinvointi kasvaa. Lisäksi 

omat myönteiset kokemuksemme yhteistyön tekemisestä ovat vahvistaneet omalta osaltaan 

näkemystämme yhteistyön hyvistä puolista. Yhteistyö edellyttää kuitenkin aikuisten keski-

näisen yhteistyön toimivuutta sekä yhteistä panostamista sen eteen. Ennakko-oletuksemme 

on, että moniammatillinen yhteistyö lisää mahdollisuuksia tukea lasten hyvinvointia. Py-

rimme löytämään tiimin jäsenten käsityksistä niitä mahdollisuuksia, joita moniammatilli-

sen tiimin yhteistyö tuo onnistuessaan mukanaan. Samanaikaisesti yritämme tarkastella 

kriittisesti yhteistyötä vaihtoehtoisena työtapana lasten tukemisessa. Pyrimme nostamaan 

esiin käsityksiä siitä, huomioiko tämänkaltainen työmuoto kaikki lapset riittävästi turvatak-

seen heidän hyvinvointiaan, ja sitä millaiseksi toimintaa tulisi kehittää.  Keskipisteessä 

ovat erilaiset lapset moninaisine tarpeineen.  

Aiheemme sijoittuu vahvasti sosiokonstruktivistiseen kenttään. Siinä tilanteet nähdään 

sosiaalisen kontekstin kautta, jolloin painottuvat ihmisten väliset suhteet ja niiden toimi-

vuus heijastuu siellä oleviin yksilöihin sekä heidän tapaansa toimia. Vastavuoroisuutta 

korostetaan ihmisten keskinäisissä suhteissa. (Kauppila 2007, 109.) Monien eri oppimiskä-

sityksistä kertovien teoriasuuntauksien tarkastelun jälkeen päädyimme siihen, että oma 

käsityksemme oppimisesta on lähimpänä sosiokonstruktivistista ajattelua ja tieteenalaa. 

Näemme oppimisen sosiaaliseksi tietojenrakennusprosessiksi,  jossa yksilö käsittelee ja 
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kokoaa tietoa yksilöllisesti, mutta samalla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmis-

ten kanssa.   

Sosiokonstruktivismi on konstruktivismista lähtöisin oleva, sosiaalista kontekstia oppimi-

sessa korostava suuntaus. Tiedon ei nähdä olevan oppijan ulkopuolella, vaan oppija raken-

taa, siis konstruoi, tietoa itse sosiaalisissa konteksteissa ja vuorovaikutussuhteissa. Aiem-

mat kokemukset luovat pohjan, joihin uusia kokemuksia peilataan, ja jonka päälle syntyy 

uusia merkityksiä ja tulkintoja asioista ja ilmiöistä. Aikaisemmin opitut asiat ja kokemuk-

set ovat apuna uuden oppimiselle. Asiat ovat aina sidoksissa johonkin laajempaan konteks-

tiin. Keskeistä onkin ymmärtää asioiden konteksti, jotta ilmiötä kyettäisiin tarkastelemaan 

kokonaisvaltaisesti. (Tynjälä 1999, 7–8.; Kauppila 2007, 47, 113.) Esimerkiksi sosiaaliset 

tekijät vaikuttavat pitkälti lapsiin ja heidän hyvinvointiinsa, kun asiaa katsotaan sosiokon-

struktivistisista kehyksistä käsin (Kauppila 2007, 101). Tilanteet hahmotetaan siis sosiaali-

sen kontekstin kautta.  

Oppimiskäsityksen määrittäjänä sosiokonstruktivismi korostaa sosiaalisten suhteiden mer-

kitystä tiedon rakentumisessa. Se on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen tietojen ja taitojen 

rakennusprosessi, jonka avulla oppijalle syntyy osallisuus ympäröivään kulttuuriin. Sosio-

konstruktivistisessa näkemyksessä todellisuus muodostuu yhteisöissä sosiaalisten suhtei-

den kautta. Käsitykset ovat lopulta yhteisöllisesti syntyneitä, jolloin niistä tulee myös ylei-

sesti hyväksyttyjä. Näin ollen niiden muotoutumiseen vaikuttavat merkittävästi vuorovai-

kutussuhteet.  Sosiaalisuus puolestaan edellyttää aktiivista osallisuutta, jonka välityksellä 

voidaan liittyä osaksi yhteisöä. Näkemys pohjautuu interpersoonalliseen vuorovaikutuk-

seen, vastavuoroisuuteen ja yhteistoiminnallisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

opetuksessa merkittävän roolin saavat sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteistyö. Oppija hah-

mottaa ja tarkastelee opittavia asioita omista lähtökohdistaan käsin, mutta vahvistaa jo op-

pimaansa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.  Tiedot ja taidot ihminen omaksuu aina yksilö-

nä ryhmässä. (Kauppila 2007, 113–114.) Sosiokonstruktivistisessa näkemyksessä oppimi-

nen tapahtuu usein yhteistoiminnallisten menetelmien kautta. Kuten Kauppila (2007) myös 

itse toteaa, sosiokonstruktivismista on mahdollista ammentaa sellaiset puitteet, johon ih-

misten välisen synergian on mahdollisuus juurtua ja kasvaa.  (Sahlberg & Leppilampi 

1994, 29; Kauppila 2007, 151, 193).  
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Myös Vygotsky edustaa omassa ajattelussaan sosiokontruktivistista näkemystä, jossa kie-

len avulla tapahtuva sosiaalinen vuorovaikutus luo pohjaa oppimiselle. Oppimisen ydin 

rakentuu vuorovaikutuksen kautta, joka pohjautuu puolestaan yhteistoiminnallisuuteen ja 

yhteiseen dialogiin. Yhteistoiminta sisältää laajentuneet resurssit, joiden kautta toiminnalle 

avautuu suuremmat mahdollisuudet. (Kauppila 2007, 47–52, 79–81, 116.) Kielen kautta 

tuotetut merkitykset ja tulkinnat todellisuudesta ovat tutkijoille olennainen työväline tut-

kimuksen analysointivaiheessa.  

Yhteinen dialogi perustuu samaan kieleen ja yhtenäiseen ja yhteisesti hyväksyttyyn tapaan 

hahmottaa maailmaa ja siihen kuuluvia ilmiöitä. Tieto rakentuu kielen ja vuorovaikutuksen 

avulla. Kieli on keskeinen osa sosiaalista kanssakäymistä. Vygotsky korostaa kieltä ajatte-

lun välineenä, jolloin kielen merkitys kehityksen edistäjänä on ensisijainen. Tieto nähdään 

yhteisöllisenä syntyprosessina, jolloin se tekee tiedosta suhteellista. Sosiokonstruktivisti-

nen tietokäsitys sitoutuu aina johonkin kontekstiin, jolloin tietoa tulisi tarkastella sen yh-

teyden kautta, jossa se on syntynyt. (Kauppila 2007, 88–89, 102–103, 115.)       

Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys nojaa humanistiseen ihmiskäsitykseen. Humanisti-

nen ihmiskäsitys painottaa ihmisten välistä sosiaalista yhteyttä, vastavuoroista vaikuttamis-

ta ja interaktiota. Vastavuoroisuus sisältää vaikuttamisen molempiin suuntiin, jolloin vai-

kutuskenttä muodostuu laajaksi ja verkottuneeksi. (Järvinen, Koivisto & Poikela 2000, 80–

83.) Humanistinen ihmiskäsitys pyrkii kunnioittavaan asenteeseen erilaisuutta kohtaan ja 

näkemään sen yhteisön rikkautena. Humanistinen ihmiskäsitys tarkastelee ihmistä koko-

naisvaltaisesti eli holistisesti. (Jylhä 2007, 201–202.) 
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3 Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi koulussa 

 

Lapsen hyvinvoinnin ja tasapainoisen kehityksen tukeminen on yksi keskeinen tavoite val-

takunnallisessa perusopetussuunnitelmassa (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2004). Hyvinvointiin panostaminen on kannattavaa, sillä on osoitettu, että hyvinvoiva lapsi 

on avoin oppimiselle.  Hyvinvoinnin käsite on kuitenkin laaja, jolloin on syytä tarkastella 

lähemmin mitä kaikkea hyvinvoinnin käsite pitää sisällään. Sosiologi Erik Allardt (1976) 

lähestyy käsitettä perustarpeiden kautta. Ihmisen perustarpeiden tyydyttäminen luo pohjan, 

jonka varaan yksilön kokonaisvaltainen hyvinvointi rakentuu. (Allardt 1976, 21–22.) Hy-

vinvointiin vaikuttaa ympäröivä yhteisö, jossa elämme. Lapselle jokapäiväiset ja tärkeim-

mät kasvuyhteisöt ovat koti ja koulu. Keskitymme tässä käsittelemään kodin rinnalla toista 

lapsen hyvinvoinnin kannalta merkittävää kasvuyhteisöä, koulua. 

 

3.1 Koulun hyvinvointimalli 

Hyvinvoinnin käsite on laaja ja moninainen. Olemme valinneet hyvinvoinnin määritelmäk-

si Erik Allardtin muodostaman teoreettisen näkemyksen hyvinvoinnista, jossa sen katso-

taan rakentuvan pienistä osatekijöistä kohti ihmisen koko elämänlaatua ohjaavaksi koko-

naisuudeksi. Allardtin käsityksen mukaan hyvinvoinnin osa-alueet ovat vahvasti yhteydes-

sä sosiaaliseen kontekstiin. (Allardt 1976.) 

Suomessa tehtyä tutkimusta lasten kouluhyvinvoinnista on tehnyt Anne Konu. Konu tar-

kastelee tekemässään väitöskirjassa (2002) lasten hyvinvoinnin osatekijöitä koulumaail-

massa. Hyvinvointi yhdistyy kehitykseen ja kasvuun yhdessä toisten ihmisten kanssa, mikä 

tekee hyvinvoinnin näkökulmastamme yhteisöllisen. Yhteisön kunto heijastuu yksilön ko-

kemaan hyvinvointiin (Konu 2010, 14). Keskitymme tässä tarkastelemaan hyvinvointia 

erityisesti suhteissa olemisena sekä kuulumisena yhteisöön. Tällöin hyvinvoinnin kannalta 

merkityksekkääksi nousee sosiaalinen kyvykkyys, sosioemotionaaliset taidot sekä yhtei-

sössä eläminen.  (Tilus 2004, 64–68.) 
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Konu (2002) on kehittänyt lasten hyvinvointiin koulussa liittyvät osatekijät kokonaisvaltai-

seksi hyvinvointimalliksi. Se jakaantuu neljään osaan mukaillen Erik Allardtin käsitystä 

hyvinvoinnin rakenteesta. Näitä ovat koulun olosuhteet (having), sosiaaliset suhteet (lo-

ving), itsensä toteuttamismahdollisuudet (being) sekä terveydentila (health). (Konu 2002, 

42–44.)  

Konu (2010) korostaa lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta aikuisen ja lapsen välisen suh-

teen merkitystä. Sosiaalinen ilmapiiri koulussa rakentuu ensisijaisesti jokaiseen siellä työs-

kentelevän aikuisen varaan, jolloin aikuisten välisiä toimivia suhteita tulisi korostaa. Toi-

nen hyvinvointia edistävä tekijä liittyy yksilön mahdollisuuksiin toteuttaa itseään. Nämä 

kaksi elementtiä koulussa vaikuttavat kaikkein merkittävimmin lapsen kokemaan hyvin-

vointiin koulussa. (Konu 2010, 28.) Itsensätoteuttamismahdollisuudet luovat kehyksen, 

jonka varassa yksilöt saavat tehdä itselle merkityksekkäitä ja tärkeäksi kokemiaan asioita. 

Koulussa, jossa arvostetaan yksilöiden vapautta toteuttaa itseään, tällaiseen toimintaan on 

osattu varata riittävästi tilaa.  

Koulun olosuhteet pitävät sisällään fyysisen ympäristön kaikkine rakenteineen. Rakenteista 

muodostuu koulupäivän ympärille turvallinen kehys, johon lukeutuvat koulun tilat, ryhmä-

jaot, normit sekä päivärytmi. Terveys on määritelty sairauksien poissaolemisena, jolloin se 

kohoaa suureksi hyvinvointia lisääväksi tekijäksi. (Konu 2002, 44–46.) Jokaista koulun 

hyvinvointimallissa esitettyä osa-aluetta yhdistää yhteys ulkoiseen ympäristöön. Yksilö ja 

ympäristö ovat myös jatkuvassa yhteydessä toisiinsa, jolloin ympäristössä tapahtuvat muu-

tokset heijastuvat yksilöön.  

Lapsen hyvinvointia ja sen osatekijöitä ovat tarkastelleet osaltaan myös Kiilakoski, Gret-

schel ja Nivala (2012). He pohtivat lapsen hyvinvoinnin ulottuvuutta osallisuuden kautta. 

Osallisuus nähdään keskeisenä hyvinvoinnin tekijänä. He ehdottavat hyvinvointikäsitteen 

uudeksi elementiksi liitettäväksi osallisuutta. Osallisuuden käsitteellä tarkoitetaan yksilön 

todellisia mahdollisuuksia toimia yhteisön hyväksi sekä päästä vaikuttamaan ja muutta-

maan sitä.  Osallisuuden toteutuminen on kiinni ennen kaikkea asenteista, tietämyksestä ja 

tahdosta: halutaanko osallisuuden toteutumiselle antaa sen tarvitsema aika ja resurssit. 

Osallisuus nivoutuu sosiaalisiin suhteisiin ja niihin vaikutusmahdollisuuksiin, jolloin koh-

taaminen ja kohdatuksi tuleminen luovat perustan osallisuuden kokemuksen syntymiselle. 

Sosiaaliset mahdollisuudet ja fyysiset rakenteet ovat keskeisessä asemassa, kun suunnitel-
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laan osallistumisen keinoja. Sosiaalisilta suhteilta edellytetään luottamuksellisuutta, jolloin 

ympäristön rakenteilla on merkitystä myös siinä, tarjoaako se puitteet tällaiseen kanssa-

käymiseen. Kiinnostus yhteiseen toimintaan herää usein juuri ympäristön virittämänä. (Kii-

lakoski, Gretschel, Nivala 2012, 15–17, 26–27.)   

Osallisuus on keskeinen hyvinvoinnin osa. Osallisuus voidaan ymmärtää myös tasa-arvon 

ja ihmisoikeuksien kautta. Inklusiivisuuteen pyrkivän koulun yhtenä metodina rakentaa 

sellainen koulu, joka sopii kaikille. Kaikki hyvinvoinnin osa-alueet vaikuttavat myös kes-

kenään toisiinsa. Fyysinen ympäristö luo puitteet, jossa varsinainen sosiaalinen toiminta 

tapahtuu. Kaikki vuorovaikutustilanteet sekä kohtaamiset joko vahvistavat tai heikentävät 

lapsen perusolemista kouluympäristössä.  Erityisen merkityksekkääksi muodostuu opetta-

jan ja oppilaan välinen suhde. Osallisuus puolestaan mahdollistuu ainoastaan sosiaalisen 

ympäristön kautta. Itsensä toteuttaminen on yksi ihmisen perustarpeista ja siihen kuuluu 

osallisuuden kokemus ja yhteisöön kuuluminen. Koulussa itselle merkityksellisten asioiden 

tekeminen nostaa lapsen tunnetta saada toteuttaa itseään ja sitä, minkä kokee itselle tärkeä-

nä. Terveydentila vaikuttaa yhteisön rajoittuvuudesta riippuen muiden osa-alueiden toimin-

taan. (Konu 2002, 43–46.) Kouluissa on alettu ymmärtämään hyvinvoinnin vaikutusta op-

pimiseen, ja siihen panostaminen on kasvamassa muun muassa erilaisten hyvinvoinnin 

edistämisprojektien kautta. Suomessa kouluikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistä-

miseen osa kouluista on sitoutunut Euroopan laajuiseen Terveet koulut Euroopassa -

projekti/Terveyttä edistävät koulut verkosto (Suomen sosiaali- ja terveys ry 2003).   

Koulun hyvinvointimalli keskittyy ensisijaisesti lapsen näkökulman tarkasteluun. Lapsen 

hyvinvoinnin tukeminen koulussa pohjautuu edellä esitetyn mallin lisäksi tarkkaan oppilas-

tuntemukseen. Mitä paremmin oppilas tunnetaan, sitä taitavammin osataan kohdentaa ja 

yksilöidä opetusta oppilaan todellisia tarpeita vastaavaksi. Hyvinvointia saadaan lisättyä 

panostamalla oppimisympäristöön, oppimisyhteisön ilmapiiriin ja sen jäsenten välisiin 

vuorovaikutussuhteisiin. Yhteistoiminnallisia ja osallistavia menetelmiä pidetään hyvinä 

keinoina koko yhteisön hyvinvointia edistettäessä. (Wallin 2011, 106–112.) 

3.2 Toimivat vuorovaikutussuhteet lapsen hyvinvoinnin tukena 

Lapsi kehittyy suhteissa. Perheen lisäksi koulu toimii lapselle vahvana tukiverkostona ja 

kasvatusyhteisönä, jonka kautta lapsen on mahdollisuus kuulua ja jäsentyä osaksi suurem-
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paa yhteisöä ja myöhemmin laajemmin myös yhteiskuntaan. Sosiaalinen ympäristö vuoro-

vaikutussuhteineen tuottaa merkittävän osan yksilön hyvinvoinnista. Lapsen hyvinvoinnin 

näkökulmasta huomio koulun toiminnassa kiinnittyy oppimisympäristön laatuun ja sen 

rakenteisiin eli siihen kontekstiin, jossa oppiminen tapahtuu. Hyvinvointia edistää mielekäs 

vuorovaikutus ympäristön kanssa, mikä edellyttää merkityksellisyyden kokemuksen kehit-

tymistä. Merkityksellisyyden kokemus syntyy perustarpeiden tyydyttymisen pohjalle. Kou-

lussa näihin perustarpeisiin lukeutuvat toimijuuden, osallisuuden sekä pedagogisten pro-

sessien eli päivittäisten kohtaamisten laatu ja niissä onnistuminen. (Pietarinen, Soini & 

Pyhältö 2008, 59.)   

Vuorovaikutusosaaminen perustuu sosioemotionaaliselle kehitykselle, jolloin sen huomi-

oiminen koulussa osana kasvatustyötä on olennaista. Tiedollisten taitojen rinnalle olisi 

nostettava myös sosioemotionaalinen hyvinvointi, mikä on perustana toimiville vuorovai-

kutussuhteiden syntymisille (Launonen & Pulkkinen 2004, 58.) Vuorovaikutustaitoja 

omaksutaan kokemusten kautta, ja hyvien vuorovaikutustaitojen tunnuspiirteitä ovat omien 

ja toisten tunteiden, halujen, toiveiden ja tavoitteiden tunnistaminen. Koulussa opettajan ja 

oppilaan välinen vuorovaikutus perustuu pedagogisille kohtaamisille. (Kontu & Pirttimaa 

2010, 110–111.) Yhdenvertainen dialogi, jossa aikuinen ja lapsi ovat molemmat avoimia 

oppimaan toisiltaan, rakentaa pohjaa vastavuoroiselle vuorovaikutukselle. Dialogi tapahtuu 

kielen ja siitä luotujen merkitysten kautta.  (Kauppila 2007, 65–66.) Yhdenvertaisuus on 

kaikessa vuorovaikutuksessa tärkeä elementti ja sen merkitys korostuu opettajan ja oppi-

laan välisessä pedagogisessa suhteessa (Jylhä 2007, 197–200). 

Sosiaalinen vuorovaikutus määritellään ihmisten väliseksi keskinäiseksi toiminnaksi, jota 

käydään erilaisissa ympäristöissä. Vuorovaikutuksella tarkoitetaan tässä tapauksessa kak-

sisuuntaista vaikuttamissuhdetta, joka tapahtuu aina tietyssä kontekstissa. Vuorovaikutuk-

seen sisältyvät sosiaaliset suhteet määrittelevät sen laatua ja seurauksia. Vuorovaikutukses-

sa jaetaan ja peilataan asioita ja tunteita, välitetään tietoa, saadaan palautetta, luodaan tul-

kintoja aikaisempien kokemusten pohjalta sekä ollaan yhteydessä toisiin. Se on yhdessä 

tekemistä ja olemista. Ihmisten keskinäisessä vuorovaikutustilanteessa tunteet ovat keskei-

sesti läsnä. Toimiva vuorovaikutus rakentuu luottamukselle. (Vilen, Leppämäki & Ekström 

2002, 16–23.) Tässä tutkimuksessa vuorovaikutus tapahtuu pääasiassa kasvotusten, jolloin 

henkilöiden interpersoonalliset taidot nousevat toiminnan kannalta merkityksellisiksi 

(Kauppila 2005, 19). 
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Hyvinvointi rakentuu lopulta toimivalle vuorovaikutukselle eri toimijoiden kanssa. Hyvin-

voinnin merkitys lapsen tukemisessa on keskiössä, sillä riittävän hyvinvoinnin turvaaminen 

on edellytyksenä oppimiselle. Oppiminen tapahtuu aina vuorovaikutussuhteissa. Tämä 

käynnistää kehän, jossa oppiminen mahdollistaa muutoksen ja sitä kautta lisääntyvän hy-

vinvoinnin. (Pietarinen ym. 2008, 54–55.) Lapsi on liittyneenä erilaisiin verkostoihin, joi-

den kautta hän on yhteydessä ympäröivään yhteisöön (Kauppila 2007, 110). 
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4 Kohti inklusiivista koulukulttuuria 

 

Inklusiivisesta eli kaikille yhteisestä koulutuksesta on puhuttu kasvatuksen kentällä kohta 

jo parikymmentä vuotta. Käsitteen teki tunnetuksi Salamancassa vuonna 1994 annettu ju-

listus, jolla ajettiin kaikkien lasten oikeutta päästä tavalliseen kouluun. Inklusiivinen koulu 

on siis paikka, joka toivottaa tervetulleeksi kaikki oppilaat erilaisine tarpeineen yleisope-

tuksen luokille. Salamancan julistuksen mukaan jokaisella lapsella on omat ainutlaatuiset 

luonteenpiirteensä, ominaisuutensa sekä kykynsä ja tarpeensa. Sen vuoksi myös koulutus-

järjestelmät tulisi suunnitella siten, että niissä huomioitaisiin nämä erilaiset ja vaihtelevat 

ominaisuudet ja tarpeet. Kaikenlaisille oppijoille avointen koulujen avulla voidaan parhai-

ten ehkäistä syrjintää ja syrjäytymistä sekä rakentaa suvaitsevainen ja kaikki yksilöt hy-

väksyvä yhteiskunta.  (Saloviita 2012; Unesco 1994.) 

Toinen merkittävä edistysaskel kaikille yhteisen koulutuksen toteuttamisessa on ollut YK:n 

vuonna 2006 hyväksymä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus. Sen 

24. pykälän mukaan kaikki sopimuksen allekirjoittajamaat sitoutuvat siihen, että ketään ei 

suljeta vammaisuutensa vuoksi julkisen koulutuksen ulkopuolelle. (Moberg, Hautamäki, 

Kivirauma, Lahtinen, Savolainen& Vehmas 2009, 88–89; YK 2006.) Myös Suomi on alle-

kirjoituksellaan lupautunut omalta osaltaan rakentamaan kaikille yhteistä koulua ja vie-

mään inkluusiota eteenpäin. Yksi osa tätä rakennusvaihetta saatiin valmiiksi 1.1.2011 kun 

voimaan astui uudistettu perusopetuslakimuutos (Perusopetuslaki 1998/628, 16§, 16a§, 

17§). Suurin muutos koskettaa oppilaalle järjestettävää koulunkäynnin tukea ja tukimuoto-

ja. Yleisen ja erityisen tuen rinnalle on uuden lakimuutoksen myötä noussut tehostetun 

tuen muoto, jolla pyritään entistä suunnitelmallisempaan oppilaan tukemiseen. Sen yhtenä 

tavoitteena on huomioida oppilaan tuen tarpeet riittävän varhain, jolloin vältytään laajem-

malta erityisopetuksen tarpeelta. 

Tavoitteena on myös lähikouluajatuksen vahvistaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että myös erityisopetusta saavan lapsen tulisi saada käydä koulua omassa lähikoulussaan, 

eli siinä koulussa, joka hänelle asuinpaikkansa perusteella kuuluu. Lähikouluperiaate ko-

rostaa, että tavallinen koulu on ensimmäinen valinta kaikille oppilaille. Syrjinnän poista-
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minen tarkoittaa sitä, että vammaisten henkilöiden tarvitsemat tukitoimet tuodaan sinne, 

missä he itse haluavat olla. Tavallisten luokkien toimintaa ja opetusta tulee mukauttaa si-

ten, että se huomioi kaikkien oppilaiden erilaisuuden ja siten vastaa heidän kaikkien tarpei-

siin. Erityistarve ei ole syy poistaa oppilasta tavallisesta luokasta (Saloviita 2012; Peterson 

& Hittie 2003, 42). 

 

4.1 Inkluusio käsitteenä 

Inkluusiolla tarkoitetaan sellaista koulujärjestelmää, jossa erityisopetus ja yleisopetus ovat 

yhdistyneet. Inklusiivisen ajattelumallin mukaan oppilaiden erilaisuus tai erityisyys tulee 

nähdä tavallisena ja arvostettuna osana elämää. Oppilaan ei tarvitse olla valmis kouluun ja 

yleisopetukseen vaan koulun tulee olla valmis vastaanottamaan ja kohtaamaan koko ikä-

luokka kaikkine tarpeineen. Jokaisella oppilaalla on oikeus toimia täysivaltaisena koulun ja 

luokan jäsenenä omana erityisenä itsenään. Opetuksen tulee tapahtua luokan jokaisen oppi-

laan ehdoilla enemmistön mukana kulkemisen sijaan. Oppilaalla on oikeus saada tarvitse-

maansa tukea siten, että tukipalvelut tuodaan oppilaan luo eikä päinvastoin. (Ihatsu, Ruoho 

& Happonen 1999, 14–15). Brownell ym. (2006) laajentavat inkluusion käsitteen koske-

maan oppilaiden lisäksi koko opettajakuntaa. Hän painottaa, että inkluusio lähtee liikkeelle 

opettajien keskinäisestä integraatiosta ja yhdentymisestä, mikä tarkoittaa konkreettisella 

tasolla yhteistyön tekemistä.  Tavoitteena on rakentaa sellainen oppimisyhteisö, jossa jo-

kaisella oppilaalle, erityisvaikeuksista huolimatta, olisi mahdollisuudet oppia yhdessä 

(Brownell 2006, 184.) 

Naukkarinen ja Ladonlahti (2001) näkevätkin inkluusion kokonaisvaltaisena haasteena, 

jonka toteuttamiseksi koko koulujärjestelmä tarvitsee muutosta. Muutoksen tavoitteena on 

luoda yleisopetuksen ja erityisopetuksen erottavan koulujärjestelmän sijaan uusi jousta-

vampi järjestelmä, jossa jokainen oppilas saa opetusta omien tarpeidensa, edellytystensä ja 

ikäkautensa mukaan. Tämän uuden järjestelmän tavoitteena on kehittää opetusta tavallises-

sa luokkahuoneessa sellaiseksi, että se tavoittaa jokaisen luokan oppilaan ilman erottelua 

normaaleihin ja normaaleista poikkeaviin yksilöihin. Tavoitteena on siis poistaa oppimisen 

esteitä kaikilta oppilailta ja parantaa kaikkien oppilaiden mahdollisuuksia oppia.  (Naukka-

rinen & Ladonlahti 2001, 98–101; Naukkarinen 2003, 13.) 
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Väyrynen (2001) on todennut, että suomeksi käännettynä inkluusio voisi tarkoittaa mukaan 

kuulumista. Inkluusio on ennen kaikkea muutosprosessi, joka tapahtuu kouluyhteisössäm-

me ja koulutuspolitiikassamme, ja sen avulla vastataan jokaisen oppilaan tarpeisiin yleis-

opetuksessa. Koulun tulee olla se, joka sopeutuu oppilaan tarpeiden ja todellisuuden mu-

kaan. Inkluusion perimmäisenä tavoitteena on vähentää ja poistaa oppimisen ja osallistu-

misen esteitä kaikilta oppilailta. Inkluusiossa onkin kyse juuri siitä, että ongelmien näh-

dään lähtevän ympäristöstä ja vuorovaikutuksesta, ei itse oppilaasta. Siksi pyrittäessä kohti 

inklusiivista koulua, tulee muutoksen kohteeksi ottaa opetus tavoitteineen, sisältöineen ja 

menetelmineen. Niitä muokkaamalla luodaan opetus, joka ottaa kaikki oppilaat tasapuoli-

sesti huomioon ja kohtelee heitä kunnioituksella. (Väyrynen, 2001 13–19.) 

Seppälä-Pänkäläinen (2009) määrittelee inkluusion koulun laajaksi kehittämis -ja muutos-

prosessiksi, jolla pyritään edistämään tasa-arvoista ja oikeudenmukaista osallistumista yh-

teiskuntaan. Tämä inkluusioprosessi ei ole pysyvä tila, jonka jokin koulu joko saavuttaa tai 

ei saavuta. Se on jatkuvaa liikettä segregaation ja inkluusion välillä.  Jokainen koulutusjär-

jestelmän osa toimii omalla kohdallaan prosessissa. Jokaisen oppimista ja opiskelua kos-

kevan päätöksen tekeminen, tehtiin se sitten yksittäisen oppijan tai valtakunnan tasolla, on 

askel joko segregaatioon tai inkluusioon suuntaan. Inkluusio ei ole saavuttamaton tila tai 

vasta tulevaisuudessa tapahtuva muutos. Inkluusio on juuri nyt ja tässä, edistämässä kaik-

kien oppilaiden oppimista ja hyvinvointia. Inkluusio on Seppälä-Pänkäläisen (2009, 24) 

mukaan ”kaikkien oppijoiden yhdessä oppimista”. Hän määrittelee oppijoihin kuuluviksi 

koulun oppilaiden lisäksi myös koko kouluyhteisön aikuiset jäsenet, koska oikeus yhdessä 

oppimiseen jatkuu läpi ihmisen eliniän. (Seppälä-Pänkäläinen 2009, 24–26.) 

Inkluusion toteutuminen ja siinä onnistuminen ovat lähtökohtaisesti riippuvaisia koulussa 

työskentelevien aikuisten kyvystä integroitua eri ammattiryhminä toisiinsa. Vasta se mah-

dollistaa pohjan oppilaiden todelliselle inkluusiolle. (Devecchi & Rouse 2010, 92.) Mikola 

(2011) määrittelee inkluusiota Ainscowia, Boothia ja Dysonia (2006) mukaillen kaikkia 

oppilaita koskevaksi, päättymättömäksi prosessiksi. Inkluusio ei ole pelkästään oppilaita 

koskeva prosessi, vaan se vaikuttaa koko koulutusjärjestelmässä ja kouluyhteisössä. Inklu-

siivinen koulu on paikka, joka huolehtii kaikkien oppilaiden oppimisesta sekä huomioi 

erityisesti ne oppilaat, jotka ovat vaarassa joutua syrjäytetyiksi tai ulkopuolisiksi. (Mikola 

2011, 27.) 
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Inkluusiota voidaan tarkastella monista eri lähtökohdista käsin. Siitä huolimatta sille on 

löydettävissä monien tutkijoiden esittämiä yhteisiä piirteitä, jotka liittyvät olennaisesti in-

klusiiviseen kasvatukseen ja opetukseen. Näitä inkluusiolle ominaisia piirteitä ovat sen 

muutos- ja prosessiluontoisuus, lähikouluperiaate eli jokaisella oppilaalla on oikeus opis-

kella oman asuinalueensa lähikoulussa, koulun valmius vastaanottaa jokainen oppilas, jo-

kaisen oppilaan tarpeisiin vastaaminen sekä palveluiden ja tuen järjestäminen, oppimisen 

esteiden ja syrjäyttävien käytänteiden poistaminen kaikilta oppilailta, koko kouluyhteisön 

yhteistoiminnallisuus ja yksilöllisyyden huomioiminen. (Mikkola 2011; Seppälä-

Pänkäläinen 2009; Väyrynen 2001; Naukkarinen & Ladonlahti 2001; Ihatsu ym. 1999.) 

Oma määritelmämme inkluusiosta mukailee pitkälti Seppälä-Pänkäläistä (2009), Naukka-

rista (2003) ja Väyrystä (2001). Näemme inklusiivisen kasvatuksen jatkumona, jota kohti 

koulutusjärjestelmämme ja koko yhteiskuntamme tulisi pyrkiä. Inkluusion tärkeimpänä 

tavoitteena koulutasolla voidaan mielestämme pitää oppimisen, osallistumisen ja koulun-

käynnin esteiden poistamista kaikilta oppilailta eli myös niiltä oppilailta, joilla ei välttä-

mättä ole ongelmia koulunkäynnissään. Inklusiivinen koulu huomioi kaikki oppilaat yksi-

löinä ja tarjoaa laadukasta yleisopetusta jokaiselle oppilaalleen. Yhteiskunnallisella tasolla 

inkluusion tavoitteena on taata kaikille jäsenilleen oikeudenmukainen ja tasavertainen koh-

telu sekä mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan täysivaltaisesti. 

 

4.2 Uusiutuva toimintakulttuuri 

Inklusiivinen ajattelu ja sitä kautta moninaisen lapsijoukon saapuminen yhteiseen kouluun 

haastavat myös siellä työskentelevät kasvatusalan ammattilaiset ja perinteisen toimintakult-

tuurin. Koulut ovat vahvan muutospaineen alla. Opettajien perinteinen yksintyöskentely ei 

enää riitä vastaamaan kompleksisiin haasteisiin, joita muutos tuo mukanaan. Tarvitaan 

moniosaamista ja säännölliseen kehittymiseen suuntautunutta yhtenäistä joukkoa ammatti-

laisia, joita sitoo yhteinen tavoite. Tähän tarpeeseen vastaamaan on kouluissa herännyt 

kasvava kiinnostus yhteistyön tekemistä kohtaan.   

Koulun perustehtävänä on tukea lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä, kokonaisvaltaista 

hyvinvointia sekä oppimista (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 14; Jyr-
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kiäinen 2007, 28). Tällainen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja sosioemotionaalisen kehi-

tyksen tukeminen edellyttää koululta tietynlaista toimintakulttuuria. Vuoden 2004 valta-

kunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa on ensimmäistä kertaa otettu 

mukaan toimintakulttuurin käsite. Sen päämääränä on pyrkiä tekemään läpinäkyvämmäksi 

opetussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden yhteyttä käytännön toimintaan.  (Launonen & 

Pulkkinen 2004, 56–57.) Jokaisella koululla on erilaiset tavat ja käytänteet toimia koulun 

arjessa. Tavat, käytänteet ja säännöt luovat koulun toimintakulttuurin. Valtakunnallisen 

opetussuunnitelman myötä koulut tai kunnat ovat määritelleet omissa opetussuunnitelmis-

saan toimintakulttuuriansa. (Nousiainen & Piikkari 2007, 13.) Koulun toimintakulttuurilla 

on siis merkittävä vaikutus koulun tekemään kasvatus - ja opetustyöhön ja sitä kautta myös 

oppimiseen (POPS 2004, 19).  

Nykyinen perusopetuksen opetussuunnitelma (2004) määrittelee koulun toimintakulttuuriin 

kuuluvaksi kaikki ne kirjoitetut sekä kirjoittamattomat säännöt, toiminta- ja käyttäytymis-

mallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, jotka ohjaavat koulun toimintaa.  Myös oppitunti-

en ulkopuolinen toiminta, kuten erilaiset juhlat ja teemapäivät sekä tapahtumat sisältyvät 

koulun toimintakulttuuriin. Toimintakulttuuri on se, jossa koulun kasvatustavoitteet ja ar-

vot sekä aihekokonaisuudet konkretisoituvat käytännöksi.  Tavoitteena on rakentaa kaikki 

koulun käytännöt siten, että ne johdonmukaisesti tukevat kasvatus- ja opetustyölle asetettu-

jen tavoitteiden saavuttamista. Toimintakulttuurin tulisi olla avoin ja vuorovaikutteinen 

sekä pyrkiä tukemaan yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan 

kanssa. Myös oppilaille tulisi antaa mahdollisuus osallistua koulunsa toimintakulttuurin 

luomiseen ja sen kehittämiseen. (POPS 2004, 19.) Keskeisin koulun toimintakulttuuriin ja 

sen kehittymiseen vaikuttavatekijä on arvot. Kun halutaan vaikuttaa toimintakulttuuriin, 

pitää muutoksessa huomioida myös toiminnan taustalla olevat arvot ja niiden uudelleen 

tarkastelu. Koulun edustamat arvot välittyvät toiminnasta sääntöjen, tapojen, oppisisältöjen 

sekä ihmissuhteiden kautta. (Launonen & Pulkkinen 2004, 57–58.) 

Lähdettäessä kehittämään koulussa vallitsevaa toimintakulttuuria yhä paremmaksi, tarvi-

taan sekä arvofilosofisia, kehityspsykologisia että yhteiskunnallisia näköaloja. Niiden tulee 

olla sellaisia, jotka auttavat rakentamaan koulusta hyvän kasvuyhteisön. Koulussa vaikut-

tavat arvot näkyvät erityisesti kolmella toisiinsa liittyvällä tasolla: toimintakulttuurissa, 

vuorovaikutussuhteissa sekä opetuksen sisällöissä. Tärkeää olisi huomioida myös toimin-

taa ohjaavat piiloarvot, jotka ovat usein virallisista ja julkilausutuista arvoista poikkeavia. 
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Tällaisia koulukulttuurin piiloarvoja voivat olla esimerkiksi eriarvoisuus, välinpitämättö-

myys ja vastuuttomuus. (Launonen & Pulkkinen 2004, 57.) Toimintakulttuuriin siis sisäl-

tyvät uudet ajattelutavat, taidot sekä tottumukset, jolloin se muodostuu isoksi haasteeksi 

koko yhteisölle, jota muutos koskettaa. Uudenlainen toimintakulttuuri edellyttää avoimuut-

ta ja asioista keskustelua, jotta toiminta voisi muotoutua tarkoituksenmukaiseksi.  

Koulun toimintakulttuuriin vaikuttavat oppimisympäristön rakenne ja erilaiset pedagogiset 

toiminnot. Nousiainen ja Piekkari (2007) ovat tarkastelleet toimintakulttuuria kolmesta eri 

näkökulmasta; ulkoinen, ääneen lausuttu ja ääneen sanomaton toimintakulttuurin taso. 

Ulkoisella toimintakulttuurin tasolla tarkoitetaan niitä toimintakulttuuria kuvaavia tekijöitä, 

jotka ovat helposti havaittavissa ulospäin. Ulkoisesta toimintakulttuurista kertoo esimer-

kiksi se, minkälaiset vuorovaikutussuhteet vallitsevat opettajien ja oppilaiden välillä; ter-

vehditäänkö, keskustellaanko, käsketäänkö vai kuljetaanko välinpitämättömästi ohi. Mer-

kittävää on siis se, miten aikuiset kohtaavat oppilaat ja miten oppilas tulee kuulluksi. (Nou-

siainen & Piekkari 2007, 13.) Myös fyysinen ympäristö kuvaa sitä, minkälainen toiminta-

kulttuuri koulussa ilmenee.  Koulussa vierailija voi havainnoida esimerkiksi sitä, mitä sei-

nillä näkyy, miten luokat on järjestetty ja miten opettajanhuoneessa istutaan. Olennainen 

asia on myös se, pidetäänkö oppilasta ainoastaan opetuksen kohteena vai saavatko oppilaat 

olla mukana myös koulun käytännön arjessa. Koulussa, jonka toimintakulttuuri tukee kaik-

kien sen jäsenten osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä, opettajien ja oppilaiden kokemus näh-

dyksi ja kuulluksi tulemisesta on myönteinen. Yhteisöllisestä toimintakulttuurista voidaan 

puhua silloin, kun kaikki tuntevat vastuunsa koulun fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

oppimisympäristöstä ja ilmapiiristä. Konkreettisesti tämä näkyy siten, että oppilaat ja opet-

tajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat yhdessä koulun toimintaa. Oppimisen ilo ja 

yhdessä koulun ympäristöstä huolehtiminen kuvaavat myönteistä toimintakulttuuria. Nega-

tiivinen toimintakulttuuri puolestaan voi näkyä ilkivaltana ja välinpitämättömyytenä jo 

koulun käytävillä. 

Toinen taso kuvaa toimintakulttuurin ääneen lausuttuja arvoja, tavoitteita ja toimintatapoja. 

Ne on määritelty koulun opetussuunnitelmassa, toimintasuunnitelmassa sekä muissa kou-

lun työtä ohjaavissa kirjallisissa dokumenteissa. Ne ovat yhteneväiset valtakunnallisen 

opetussuunnitelman perusteiden kanssa. Toimintakulttuurin syvin ja samalla myös vai-

keimmin tiedostettu taso koostuu yhteisön ääneen sanomattomista normeista, arvoista, 
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säännöistä ja myyteistä. Se tulee ilmi esimerkiksi silloin, kun yhteisöltä kysytään peruste-

luita jonkin toimintatavan noudattamiseen, johon yhteisön jäsenet eivät välttämättä osaa 

antaa perusteluita tai perustelut vaihtelevat suuresti jäsenten välillä. Voi olla, että yhteisön 

historia tai kokemusmaailma sisältää erilaisia tarinoita, myyttejä tai oletuksia, jotka tiedos-

tamattomasti ohjaavat yhteisön nykyistä toimintaa ja vuorovaikutustapoja sekä yhteis-

työsuhteiden muodostumista. Todelliset arvot tulevat näkyviin muun muassa siinä, miten 

erilaiset oppilaat otetaan huomioon tai miten oppilaiden omaa osallisuutta tuetaan. Opettaja 

voi esimerkiksi ajatella tukevansa oppilaidensa osallisuutta, vaikka käytännössä hän itse 

määrittelee ne asiat ja tilanteet, joissa oppilaat voivat tulla kuulluiksi, jolloin osallisuus jää 

vain näennäiseksi. (Nousiainen & Piekkari 2007, 13–14.) 

4.3 Eheä koulupäivä 

Eheällä koulupäivällä tarkoitetaan koulupäivän muodostamista lapselle mahdollisimman 

selkeäksi kokonaisuudeksi. Koulupäivän sisälle oppituntien väleihin rakennetaan muuta 

toimintaa yhdistäviä, mielekkäitä virikkeitä, joiden kautta voidaan muodostaa lapselle yh-

denmukainen ja turvallinen päivä tutussa ympäristössä samojen aikuisten kanssa. Koulu-

päivän rakenteen muuttaminen edellyttää muutoksia koulun toiminta - ja ajattelukulttuu-

riin. Eheä koulupäivä pyrkii korjaamaan yksittäisten oppituntien hajanaisuudesta syntynei-

tä ongelmia. Huoli on noussut erityisesti lasten, kohtuuttoman suureksi kasvaneesta, yksin 

viettämästä ajasta, josta puuttuu aikuisen läsnäolo ja ohjaus. (Pulkkinen & Launonen 2005, 

14–15, 21.) 

Eheän mallin mukaisesti tuotettu koulupäivä rakentuu varsinaisista oppitunneista, ohjatusta 

ja tavoitteellisesta harrastetoiminnasta sekä valvotusta vapaa-ajasta. Lähtökohtana on, että 

oppimisen rinnalla lapselle tarjotaan mahdollisuus itsensä kehittämiseen erilaisten harras-

tekerhojen kautta, mutta myös tila lepoon, hoivaan ja huolenpitoon koulupäivän aikana. 

(Pulkkinen & Launonen 2005, 18–20.) Varsinaisten oppituntien rinnalle tuodaan päivää 

tasoittavia jaksoja ja sisältöjä, joiden tarkoitus on kognitiivisten tietojen lisäksi kehittää 

lapsen sosioemotionaalisia taitoja (Launonen & Pulkkinen 2004, 60–61). Koulussa tapah-

tuva, oppituntien ulkopuolinen toiminta voi lisätä oppilaiden myönteistä asennetta koulusta 

mukavana paikkana.  Eheytetty päivä perustuu koulukeskeisyyteen, jossa hyödynnetään 

koulun tarjoamat puitteet erilaisten toimintojen järjestämiseksi. Kouluissa järjestetty toi-

minta vähentää lasten ja nuorten siirtymien määriä, kun toimintaympäristö pysyy samana 
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ja toiminnot tuodaan lasten luokse. Keskittämisen on todettu turvaavan lasten ja nuorten 

viettämää ilta-aikaa kotona sekä mahdollistavan perheiden yhdessä viettämän ajan määrän 

kasvamisen. (Pirttimaa & Pulkkinen 2004, 85.) 

Eheän koulupäivän hyötyjä tarkasteltaessa on korostettu yhteisöllisyyden näkökulmaa. 

Eheytetyllä toiminnalla on tähdätty ennen kaikkea hyvinvoivan koulukulttuurin syntymi-

seen (Pulkkinen & Launonen 2005, 62). Oppilaiden verkottuminen yli luokkarajojen vah-

vistaa heidän sosiaalisia suhteitaan vertaisryhmien sekä koulun muun henkilökunnan kans-

sa. Toimivat sosiaaliset suhteet rakentavat yhteisöllisyyttä, mikä vaikuttaa kouluviihtyvyy-

den kokemuksen syntymiseen. Sosiaalisen pääoman kartuttaminen tulisi olla yksi koulun 

tärkeimmistä tavoitteista. (Pirttimaa & Pulkkinen 2004, 88.) 

Eheän koulupäivän taustalla on inklusiivisen ajattelumallin tavoin tavoite syrjäytymisen 

ehkäisemisestä. Harrastus - ja vapaa-ajantoiminnan tarjoamisen avulla pyritään tasaamaan 

kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallisuuteen ja sosiaalisen pääoman kas-

vattamiseen. (Pulkkinen & Launonen 2005, 17–20, 26.) Lisäksi on selvitetty, että ohjatulla 

harrastetoiminnalla voidaan vähentää nuorten ajautumista ongelmatilanteisiin, ja sen myötä 

välttää epäsosiaalinen kehityskaari, joka toimii usein myös syrjäytymisen alkuna. (Pirtti-

maa & Pulkkinen 2004, 82.) Lapsen kannalta eheä päivä merkitsee useamman kuin yhden 

aikuisen läsnäoloa. Useamman aikuisen läsnäolo mahdollistaa kokonaisvaltaisemman ku-

van rakentumisen lapsesta ja sitä kautta oppimisympäristön järjestämisen lapsen kannalta 

parhaimmaksi. 
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5 Moniammatillinen yhteistyö koulussa 

 

Tutkimuksemme perustuu moniammatillisen tiimin tekemälle yhteistyölle. Tässä luvussa 

tarkastelemme sitä, miten moniammatillinen yhteis- ja tiimityö määritellään.  Avaamme 

käsitteen moniammatillinen yhteistyö sekä määrittelemme sen, mitä tiimityöllä tarkoite-

taan. Näiden lisäksi pohdimme toimivan yhteistyön edellytyksiä.     

 

5.1 Moniammatillisen yhteistyön määrittelyä 

Moniammatillisen yhteistyön käsite on laaja, mutta yleensä sillä kuvataan asiantuntijoiden 

moninaisia tapoja työskennellä yhdessä. Käsitettä voidaan siis tarkastella useasta eri näkö-

kulmasta. Sitä voidaan pitää myös eräänlaisena sateenvarjokäsitteenä, joka pitää sisällään 

monenlaisia yhteistyömuotoja. Pohjimmiltaan kysymys on yhteistyöstä, jota voidaan käyt-

tää hyvinkin erilaisissa tilanteissa; esimerkiksi strategisessa suunnittelussa, hallinnollisissa 

ratkaisuissa tai asiakkaan päivittäisten ongelmien selvittämisessä. Moniammatillinen yh-

teistyö liittyy siis moneen muuhunkin kuin pelkästään asiakastyöhön. (Isoherranen 

2004,13–14; Isoherranen, Rekola & Nurminen 2008, 33.) Yhteistyömuotoja on erilaisia 

riippuen siitä, mitä yhteistyöllä tavoitellaan. Yhteistyön tulokset määrittyvät tavoitteiden 

mukaisesti. (Hargreaves 1994, 188–189). 

Kykyrin (2007) mukaan moniammatillisella yhteistyöllä tarkoitetaan eri tieteen- ja ammat-

tialoja edustavien ihmisten työskentelemistä saman tehtävän suorittamiseksi tai ongelman 

ratkaisemiseksi siten, että he kokoavat erilaisiin osaamisiin liittyviä tietoja, näkökulmia ja 

toimintoja yhteen. Yksinkertaisimmillaan voidaan puhua myös yhteistyöstä tai, hiukan 

täsmällisemmin ilmaistuna, ammattien välisestä työskentelystä (Kykyri 2007, 113). Eri 

asiantuntijoilla on siis jokin yhteinen tehtävä tai ongelma suoritettavaan. Saavuttaakseen 

tavoitteensa, he yhdistävät tietonsa ja osaamisensa. Näin moniammatillisuus tuo yhteistyö-

hön mukaan useita eri tiedon ja osaamisen näkökulmia, joita systeemisen kokonaisuuden 

rakentaminen edellyttää. Moniammatillisuus ja monitieteisyys nähdäänkin usein ratkaisuna 

tilanteeseen, jossa kokonaisvaltainen tieto puuttuu. (Isoherranen ym. 2008, 33.)  
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Isoherranen ym. (2008, 35) ovat kuvanneet moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja terve-

ysalan asiakastyössä eri asiantuntijoiden työskentelynä, jossa tavoitteena on huomioida 

asiakas kokonaisuutena. Tieto prosessoidaan yhteisesti, jolloin eri asiantuntijoiden tiedot ja 

taidot integroidaan yhteen asiakaslähtöisesti. Tässä yhteisessä vuorovaikutusprosessissa 

asetetaan tapauskohtainen yhteinen tavoite ja pyritään muodostamaan yhteinen käsitys eli 

jaettu sosiaalinen kognitio tarvittavista toimenpiteistä tai ongelmanratkaisuista. Käytännön 

näkökulmasta moniammatillisessa yhteistyössä korostuu viisi kohtaa huolimatta siitä mil-

laisessa työympäristössä toimitaan. Ne ovat: asiakaslähtöisyys, tiedon ja eri näkökulmien 

kokoaminen yhteen, vuorovaikutustietoinen yhteistyö, rajojen ylitykset ja verkostojen 

huomioiminen.  

Moniammatillinen yhteistyö koulumaailmassa voi lähteä yksinkertaisimmillaan liikkeelle 

luokanopettajan ja erityisopettajan tekemän yhteistyön kautta. Tällainen kahdenvälinen 

yhteistyösuhde on oivallinen alusta laajemmalle yhteistyölle. (Kykyri 2007, 128.) Laa-

jemmasta, moniammatillisesta yhteistyöstä esimerkkinä toimivat koulujen oppilashuolto-

ryhmät, jossa mukana on eri ammattiryhmien edustajia, jotka tekevät töitä yhteisen pää-

määrän eteen. Oppilashuoltoryhmien toimintaa on määritelty myös laissa. Oppilashuolto-

ryhmän tekemä työ on samalla osa koulun tekemää hyvinvointityötä, johon lukeutuu sosi-

aalisten suhteiden vahvistaminen, oppimisen tukeminen ja sen järjestäminen tarpeita vas-

taavasti sekä terveyden edistäminen ehkäisevää otetta käyttämällä. Koulun oppilashuolto 

näkyy eri ammattiryhmien lisäksi myös eri koulutusasteiden tekemänä yhteistyönä, jossa 

sidosryhmien määrän oletetaan kasvavan tulevien vuosien aikana. (Wallin 2011, 109–112.) 

Moniammatillisuus tarjoaa erilaista osaamista, jonka hyödyntäminen mahdollistaa yhteis-

ten tavoitteiden saavuttamisen (Ikonen & Virtanen 2007, 121–125). Moniammatillisuus 

yhdistää yksilöllisen erityisosaamisen yhteisölliseen osaamiseen, jolloin ne kehittyvät rin-

nakkain (Karila & Nummenmaa 2001, 149–151). Mäntylä (2002) on tutkinut tiimien kehit-

tymistä ja niiden toimintaa kouluissa ja todennut, että se on merkittävä osa koulun kehittä-

mistyötä. Kehittämistyön kautta avautuu polkuja, jotka poikivat uusia, kehittyneitä malleja 

työn tekemiseen.   

Moniammatillisuus koulussa edellyttää siihen osallistuvilta jäseniltä oman ja muiden teh-

täväkuvan selkeyttä, vastuunkantoa omasta tehtävästä sekä muiden jäsenten työn kunnioit-

tamista. Useisiin moniammatillisen työn edellytyksiin voidaankin vastata toimivan ja riit-
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tävän vuorovaikutuksen kautta, jolloin saadaan sovituksi esimerkiksi yhtenäisistä säännöis-

tä ja käytänteistä. (Haikonen & Hänninen 2006, 7–10.) 

 

 

5.2 Tiimityö 

Inkluusion tavoitteena on toimintaympäristö, joka sopii mahdollisimman hyvin kaikille 

(Pakarinen, Kyttälä & Sinkkonen 2010, 13). Inkluusioajattelun kehittymisen myötä esi-

merkiksi opetusryhmät ovat muuttuneet entistä heterogeenisimmiksi. Tavallisissa yleisope-

tuksen luokissa on nykyisin yhä enemmän erityistä tukea tarvitsevia oppilaita.  Inklusiivi-

sen ajattelun myötä koulut joutuvat etsimään ratkaisua moninaisiin haasteisiin ja tilantei-

siin, joita koko yhteiskunnan sekä koululaitoksen uudistukset tuovat mukanaan. Sen vuoksi 

myös opettajat ovat alkaneet tarvita toistensa asiantuntijuutta enemmän kuin koskaan. 

Opettajuuden ja koko koulun toimintakulttuurin on muututtava. (Morocco & Aguilar 2002, 

315–316.) Uutta tietoa ja uusia keksintöjä tulee niin nopeassa tahdissa, että enää ei ole sel-

laista asiantuntijaa, joka voisi sanoa hallitsevansa kaiken. Tarve yhdessä työskentelylle 

erilaisten työryhmien kautta on siksi myös kouluissa ilmeinen.  (Helakorpi 2001b, 4.) Yk-

sin opettamisen sijaan tulisi luoda sellaista opettamisen kulttuuria, jossa käytänteet, tiedot 

ja taidot jaetaan kaikille. Inklusiivinen koulu edellyttää vastuun jakamista, yhteistyötä ja 

ammatillisen tietotaidon jakamista. (Pakarinen, Kyttälä & Sinkkonen 2010, 13.) 

Tiimi määritellään itseohjautuvaksi ja yhteisvastuulliseksi pienikokoiseksi ryhmäksi, jolla 

on yhteinen tavoite. Tiimin työmuoto on usein yhteistoiminnallinen. (Sarala & Hätönen 

2000, 25–26.) Tiimin toiminta on muodollisesti organisoitua ja usein tiimi sekä toimii että 

kehittyy samanaikaisesti, mikä nostaa tiimityöhön kohdistuvia haasteita. Toimiakseen tii-

min tulee jäsentää oma tehtävänsä sekä luoda tiimin jäsenten välille tasa-arvoinen suhde, 

jotta vuorovaikutus tiimin jäsenten välillä olisi toimivaa. (Kykyri 2007, 113–115, 131.) 

Tiimin toiminta voi jäädä pinnalliseksi, jos sen taustalla ei ole turvattuna tiettyjä perusedel-

lytyksiä. Näitä ovat tiimin kuuluvien jäsenten yhdenvertaisuus suhteessa toisiinsa, selkeä ja 

yhteinen tavoite, mielekkäällä tavalla eri vahvuuksia hyödyntävä työnjako sekä yhteinen 

sitoutuminen ja vastuu toiminnan onnistumisesta. (Knackendoffel 2007, 3.) 
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Tiimityö ei ole yksinomaan yhteistyötä, vaan kyseessä on laajempi työkulttuurin muutos, 

jolloin se samanaikaisesti muuttaa koko yhteisön toimintakulttuuria. Tiimityö voidaan kä-

sittää osana laajempaa toimintakulttuuria. Se liittyy työolosuhteiden uudelleenjärjestämi-

seen. Muutos yksintyöskentelystä kohti tiimityötä pureutuu toimintakulttuurin syväraken-

teisiin ja edellyttää rakenteiden muuttamista. Tiimityö voidaan määrittää tavoitteelliseksi 

yhdessä tekemiseksi, ajatteluksi, innovoimiseksi ja toiminnan kehittämiseksi. Tiimityön 

tekeminen perustuu tiimin jäsenten monitaitoisuuteen. Toiminnassa korostuvat vastavuo-

roisuus, sitoutuneisuus sekä toisen työn kunnioittaminen. Tiimityön yhtenä keskeisenä 

vahvuutena on eri ammattiryhmien tarjoama arvokas sosiaalinen pääoma ja hiljainen tieto. 

Sosiaalisella pääomalla ja hiljaisella tiedolla tässä tarkoitetaan koulutuksen, osaamisen ja 

kokemusten rakentamaa resurssivarastoa, joka tarjoaa yhteiseen käyttöön vielä hyödyntä-

mättä jäänyttä tietotaitoa. (Helakorpi 2001a, 394–397.)  Yksittäinen tiimi verkottuu laa-

jemmin muuhun organisaatioon, jolloin myös niiden välille syntyy kaksisuuntaista vuoro-

vaikutusta. (Kärkkäinen 1997, 153–156, 167–168.)  

Koulussa tehtävää tiimityötä voidaan tarkastella oppivan organisaation (learning com-

munity) kautta. Oppivalle organisaatiolle tunnuksenomaista on jatkuva oppiminen, kasvu 

ja toimintojen kehittäminen. Oppiva organisaatio pohjautuu tiimioppimiseen. Tiimioppimi-

sessa toimivalla dialogilla on keskeinen rooli. Tiimin on suunnattava toimintaansa itsensä 

kehittämiseen, sillä ilman omaehtoista oppimista tiimin toiminta uhkaa jäädä pinnalliseksi. 

Oppivassa yhteisössä oppiminen tapahtuu yhteisön jäsenten välillä. Oppivan organisaation 

ydin perustuu oppimisen jatkuvuudelle. Toimintaa ohjaa ryhmän sisällä jäsenten välinen 

toimiva vuorovaikutus, halu jakaa ja oppia toisilta. Toiminnassa yhdistyvät erilaiset tiedot 

ja taidot, jolloin sillä on paremmat valmiudet erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Tiimin 

oppiminen pitää sisällään asioiden jäsentämisen, kokeilemisen ja rajojen testaamisen, var-

sinaisen toiminnan sekä erilaisten näkökulmien yhdistämisen. Erilaisten näkemysten integ-

roiminen myös kyseenalaistaa vanhoja toimintamalleja ja niiden taustalla vaikuttavia arvo-

ja luoden samalla uutta. Ydinosaaminen yhdistää ja pitää organisaation toimintakykyisenä. 

(Niemelä 1997, 176–177, 186–187.) Oppiva työyhteisö samanaikaisesti myös uudistaa 

toimintakulttuuriaan. Toimintaa ohjaavat taustalla vallitsevat yhteiset arvot ja niihin sitou-

tuminen. (Sarala & Hätönen 2000, 20–21.) 

Tiimityö perustuu vastavuoroiseen ja tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen. Yhdessä tekemi-

nen perustuu toimivan vuorovaikutuksen varaan, jossa pyritään vaikuttamaan näkemyksiin, 
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välittämään tietoa ja lisäämään ymmärrystä. Edellä mainitut vuorovaikutuksen eri tekijät 

sisältyvät dialogiin, jossa tavoitteena on luovien ratkaisumallien syntyminen. Dialogisuu-

den pitäisi olla säännöllistä ja päivittäistä. Yksinomaan yhteistyötä tukemaan suunnitellut 

VESO päivät eivät ole riittäviä turvaamaan kollaboratiivista työskentelyä. Avoin vuorovai-

kutus mahdollistaa saumattoman yhteistyön syntymisen. Vastavuoroisuudella tarkoitetaan 

erilaisten asiantuntijuuksien ja vahvuuksien jakamista sekä niiden sekoittumista. Yhteis-

työn tekeminen tiimissä perustuu vuorovaikutuksen lisäksi vapaaehtoisuuteen, toimintaan 

sitoutumiseen sekä tahtoon elinikäisestä oppimisesta. Tiimiä yhdistävät yhteiset tavoitteet 

ja toimintamallit. Tiimiin kuuluvia jäseniä kuvaa moniosaaminen, vahva sitoutuneisuus ja 

kyvykkyys ottaa vastuuta. (Willman 2001, 26–39, 46–53.) Tässä tutkimuksessa käytämme 

yhteistyön ja tiimityön käsitteitä rinnakkain ja synonyymeina toisilleen eli tarkoitamme 

niillä aina samaa asiaa. 

 

5.3 Toimivan yhteistyön perusteita 

 

Toimivan yhteistyön ensisijainen lähtökohta on toisen ihmisen ja hänen työnsä kunnioitta-

minen. Keskeistä on se, että työyhteisön jokaista jäsentä pidetään yhtä arvokkaana, eikä 

kenenkään työ nouse toisen työpanosta tärkeämmäksi. Lähtökohta toiminnalle löytyy hen-

kilöiden yhdenvertaisesta asemasta yhteisön jäsenenä. (Knackendoffel 2007, 1–2.) 

Moniammatillisessa yhteistyössä ja sen onnistumisessa merkittäväksi muodostuu se, miten 

kaikki tarpeellinen tieto ja osaaminen voidaan koota yhteen ja prosessoida, jotta asiakkaan 

tilanteesta pystytään saamaan mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys ja ymmärrys. 

Tällainen tarpeellisen tiedon kokoaminen ja prosessointi sekä yhteisten tavoitteiden raken-

taminen ei ole toteutunut vanhoista yhteistyön rakenteista käsin, koska ne eivät ole mah-

dollistaneet aikaa, paikkaa eikä välineitä sille. Moniammatillisen yhteistyön aikaansaami-

seksi vaaditaankin nykyisen vuorovaikutuskulttuurin tuntemista sekä tietoista pyrkimystä 

sellaiseen vuorovaikutukseen, jossa tiedon ja eri näkökulmien yhteen saattaminen on mah-

dollista, toteutuipa työskentely sitten tiimeissä tai muuten organisoituna. Lisäksi kaikkien 

asiantuntijoiden erityistieto, erityisosaaminen ja asiantuntijuus tulee tunnistaa kokonaisval-

taista tietoa kootessa. Myös käsitteet saattavat vaihdella tai niitä arvotetaan eri tavoin eri 
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asiantuntijoiden välillä, joten yhteisen kielen löytäminen tiedon kokoamiseksi muodostuu 

erittäin tärkeäksi.  (Isoherranen ym. 2008, 33–34.) 

Iso merkitys tiedon kokoamisen onnistumisessa on vuorovaikutustaidoilla. Osallistujilta 

tarvitaan kykyä taitavaan keskusteluun ja vuoropuheluun. Verkostoilta ja organisaatioilta 

puolestaan vaaditaan vuoropuhelun mahdollistavia rakenteita. Myös erilaiset roolit täytyy 

olla yhteisesti määritelty niin, että ne mahdollistavat moniammatillisen yhteistyön muodon. 

Isoherranen ym. (2008) puhuvatkin vuorovaikutustietoisesta yhteistyöstä, jolla tarkoitetaan 

yhteistyön merkityksen uudenlaista oivaltamista ja toimimista siten, että tiedon kokoami-

nen ja prosessointi onnistuu. Yhteistyön vuorovaikutussuhteet korostuvat ja niiden merki-

tys vaihtelee erilaisissa toimintaympäristöissä. Olennaista on löytää kuhunkin toimintaym-

päristöön sopiva yhteistyömalli, joka mahdollistaa tiedon mahdollisimman hyvän proses-

soinnin. (Isoherranen ym. 2008, 34, 36.)Todellinen yhteistyö syntyy jäsenien vapaaehtoi-

sesta halusta työskennellä yhdessä saman tavoitteen saavuttamiseksi (Knackendoffel 2007, 

2). 

Helakorpi (2001b) on kuvannut tuloksekkaan tiimityön edellytyksiä. Tiimityö perustuu 

luonnollisesti yhdessä tekemiseen ja toimimiseen. Sen vuoksi jokaisella tiimillä tulee olla 

yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, päämääriä ja tavoitteita. Ne on myös pidettävä ajan tasalla 

eli niistä on aika ajoin keskusteltava ja pohdittava niiden merkitystä.   Onnistunut yhteistyö 

edellyttää, että tiimi kykenee avoimeen, kannustavaan sekä vastavuoroiseen keskusteluun 

ja vuorovaikutukseen. Onnistunut vuorovaikutus on pohjana yhteisille päätöksille sekä 

päätöksistä seuraavaan vastuunkantoon. Tiimityössä oleellista on huolehtia jokaisen jäse-

nen yksilöllisyydestä ja siitä, että jokainen saa mahdollisuuden osallistua kykyjänsä ja ha-

lujansa vastaavaan toimintaan. Toimiva tiimi hyödyntää jäsentensä yksilöllistä osaamista ja 

mahdollistaa täten jokaiselle jäsenelle yksilöllisen liikkumavaran ja kehittymisen. Riittävä 

yksilöllisyys ja kokemus siitä, että tuntee itsensä ja työnsä hyödylliseksi takaavat työn mie-

lekkyyden ja työn ilon. Tällaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kannustavassa ja salli-

vassa ilmapiirissä. Tärkeää on myös sitoutuneisuus ja mahdollisuus pitkäjänteiseen työhön. 

Pitkäjänteistä työtä puolestaan edesauttaa suunnitelmallisuus, joka antaa tiimin jäsenille 

mahdollisuuden valmistautua etukäteen tuleviin haasteisiin.  

Jokaisella tiimillä tai organisaatiolla on jokin tarkoitus ja tehtävä, ja tiimityö on sitä pa-

remmin onnistunut, mitä parempia tavoitteiden mukaisia tuloksia siellä syntyy  (Helakorpi 



28 

 

 

2001b, 126). Yhteistyö, jossa opettajat tekevät työtä yhdessä, tarjoaa ennen muuta väylän 

oppimiseen. Opettajien oma oppiminen luo potentiaalia, jonka avulla oppilaiden moninai-

sempi huomioiminen toteutuu, ja josta hyötyvät lopulta eniten juuri oppilaat. Yhteistyön 

saavutukset muodostuvat sen mukaan, millaisia käsityksiä opettajat kantavat mukanaan 

oppimisesta ja opettamisesta. (Brownell ym. 2006, 169–171.)                                                                 
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6 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tutkimuksemme on laadullinen fenomenografinen tutkimus. Tässä tutkimuksessa tutkim-

me yhden moniammatillisen tiimin jäsenten käsityksiä moniammatillisesta yhteistyöstä. 

Tavoitteenamme on tuoda esiin tiimin jäsenten käsityksiä siitä, millaisia mahdollisuuksia 

he näkevät moniammatillisilla yhteistyöllä olevan lapsen hyvinvoinnin tukemisen kannalta 

koulukontekstissa. Toisaalta haluamme selvittää myös yhteistyöhön liittyviä heikkouksia ja 

uhkakuvia: mitkä moniammatillisessa yhteistyössä ovat sellaisia sisäisiä tai ulkoisia teki-

jöitä, jotka voivat häiritä lapsen hyvinvoinnin tukemista? Mitkä taas ovat yhteistyön kehit-

tämisen paikat? Päämääränämme on tuottaa sellainen tutkimus, jossa tarkastellaan mahdol-

lisimman kattavasti moniammatillista yhteistyötä yhdessä tiimissä. Selvitämme sitä, mitkä 

ovat juuri tämän tiimin jäsenten käsitykset tekemästään yhteistyöstä. Tutkimuksemme on 

siis myös tapaustutkimus, jossa tutkittavia tapauksia edustavat ilmiö – moniammatillinen 

yhteistyö sekä ryhmä – yhden koulun yksi moniammatillinen tiimi.  

 

Tutkimuskysymyksemme on seuraava: 

Millaisia käsityksiä tiimin kasvatushenkilöstön jäsenillä on moniammatillisen yhteis-

työn mahdollisuuksista tukea lapsen kouluhyvinvointia? 
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7 Fenomenografia tutkimuksen metodologisena lähtökohtana 

Valitsimme työhömme tutkimusotteeksi laadullisen, fenomenografisen lähestymistavan, 

koska tavoitteenamme on tarkastella ihmisten käsityksiä tutkimuskohteesta. Laadullisen 

tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Siihen sisältyy käsitys siitä, 

että todellisuus on moninainen, ja sitä muovaavat erilaiset tapahtumat. Tutkimuksen koh-

detta pyritään kuvaamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja tarkasti. Tavoitteena ei 

ole teorian tai hypoteesien testaaminen vaan aineiston monipuolinen ja yksityiskohtainen 

tarkastelu. Tavoitteena on pikemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita, kuin todistaa jo 

olemassa olevia väittämiä. (Eskola & Suoranta 2003, 15; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2007, 157.) Laadullinen tutkimus etenee usein induktiivisesti, yksityiskohtaisista ja tark-

kaan observoiduista huomioista kohti yleistettävämpiä havaintoja kohti (Hirsjärvi 1994, 

201). Tutkimuksessa tuotetun aineiston analysoinnissa käytämme fenomenografista tutki-

musotetta, jolloin voimme tarkastella tiimin jäsenten käsityksiä tutkimusaiheesta ja siitä, 

millaisia merkityksiä he ovat siitä luoneet.  

Fenomenografia käsittää maailman ja todellisuuden yhtenä objektiivisena paikkana, josta 

ihmisillä on olemassa erilaisia käsityksiä ja tulkintoja. Tarkastelutapa korostaa todellisuu-

den aina rakentuvan ihmisen mielessä subjektiivisesti, jolloin täysin objektiivista kuvaa 

maailmasta on vaikeaa, miltei mahdotonta saavuttaa. Tällainen lähestymistapa korostaa 

toisen asteen näkökulmaa, jossa tarkastellaan ihmisten tapoja kokea asioita ja luoda niistä 

merkityksiä.  Todellisuus muotoutuu erilaisten aspektien mukaisesti (Gröhn 1993, 12). 

Fenomenografia pyrkii luomaan tutkittavasta ilmiöstä kokonaisvaltaisen näkemyksen ih-

misten niistä tekemien yksilöllisten tulkintojen kautta. Ihminen tulkitsee eri tavoin ilmiötä 

ja muodostaa niistä merkityksellisiä käsityksiä. Fenomenografiassa ollaan kiinnostuneita 

ihmisten kokemusten pohjalle syntyvistä käsityksistä ja ymmärryksestä tietyistä ilmiöistä 

tai asioista. Kokemus samasta ilmiöstä voi olla eri ihmisille erilainen, riippuen siitä millai-

sia merkityksiä tapahtuneelle annetaan. Tällöin todellinen kokemus muuttuu aina subjek-

tiiviseksi ymmärrykseksi ja käsitykseksi. (Niikko 2003, 25–27.) Fenomenografinen lähes-

tymistapa soveltuu erityisen hyvin kuvaamaan ilmiön moninaisuutta (Koskinen 2011, 272). 

Fenomenografisessa lähestymistavassa tutkitaan laadullisia eli sisällöllisiä tapoja ajatella, 

käsitteellistää ja tehdä  todellisen maailman ilmiöistä tulkintoja. Käsitteiden ja kokemusten 
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tutkimusmenetelmäksi soveltuu haastattelu, jonka kautta saadaan koottua tietoa ihmisten 

erilaisista tavoista jäsentää ja ymmärtää maailmaa ja sen ilmiöitä. Tuloksena syntyy laadul-

lisesti erilaisia käsitystapoja. (Gröhn 1993, 12–13,18.)  

Käsitys syntyy aiempien kokemusten ja tietojen, ajattelun sekä vuorovaikutuksen kautta. 

Kun käsitykset muodostuvat kontekstisidonnaisesti, tekee se myös niistä dynaamisesti 

muuntuvia (Gröhn 1993, 27–28). Ihmisten käsitysten syntymiseen ja niiden vaihtelevuu-

teen vaikuttaa muun muassa se millaisessa työ - ja toimintaympäristössä ihminen toimii. 

Samasta ilmiöstä voi näin ollen olla olemassa monenlaisia käsityksiä. Käsitykset ovat tul-

kinnallisia tapoja jäsentää maailmaa.  Fenomenografiassa pyritään tarkastelemaan ja teke-

mään näkyväksi ihmisten käsityksiä erilaisista ilmiöistä. Tutkimuskohteesta tehdyt tulkin-

nat syntyvät vuorovaikutuksessa tutkittavien ja tutkijan välillä, jolloin tutkijan tekemä huo-

lellinen omien esikäsitysten sulkeistaminen ja reflektointi nousee tutkimuksen luotettavuu-

den kannalta keskeiseksi.  

Fenomenografia pyrkii löytämään erilaisia käsityksiä samasta ilmiöstä. Niistä muodostetut 

kategoriat puolestaan auttavat kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä. Merkityskategoriat muodos-

tuvat pitkälti tutkijan etukäteen muodostaman esiymmärryksen ja aineiston analysoinnin 

tuottaman tulkinnan varaan. Merkityskategorioista voidaan lopuksi johtaa kuvauskategori-

at, jotka pitävät sisällään käsityksistä rakentuvat tulkinnat tutkimuskohteesta. (Koskinen 

2011, 270–271.)  

Fenomenografinen lähestymistapa tuottaa ilmiöstä kuvailevaa aineistoa, jonka pohjalta on 

mahdollisuus tuottaa laaja ymmärrys siitä. Ihmisten rakentavat käsitykset syntyvät aina 

konteksteissa ja ovat näin usein sosiaalisesti rakentuneita. Tämä selittää sen, miksi samasta 

ilmiöstä voidaan luoda erilaisia käsityksiä riippuen siitä millaisessa ympäristössä ne ovat 

luotu ja millaisia merkityksiä sille annetaan omien tulkintojen mukaisesti. (Koskinen 2011, 

268–269.) 
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8 Tutkimuksen kulku 

 

Tässä luvussa kerromme tarkemmin tutkimuksemme toteuttamisesta. Ensimmäisessä ala-

luvussa esittelemme tutkimuksen kohdejoukon. Toisessa alaluvussa esittelemme kuinka 

olemme toteuttaneet aineiston keruun. Viimeisessä alaluvussa käymme mahdollisimman 

selvästi läpi sitä, miten olemme analysoineet aineiston. 

 

8.1 Tutkimuksen kohdejoukko 

 

Tutkimuksen kohdejoukoksi valikoitui yhden monitoimitalon moniammatillinen tiimi. 

Tiimi koostuu kahdeksastatoista jäsenestä, joista yksi jäi heti tutkimuksen alkuvaiheessa 

tiimistä pois. Tiimin jäsenet edustavat eri ammattiryhmiä. Haastattelimme luokanopettajia, 

koulunkäynninohjaajia, erityisopettajaa, laaja-alaista erityisopettajaa sekä nuoriso-ohjaajia. 

Tutkimamme moniammatillinen tiimi poikkeaa perinteisesti koulussa oppilashuoltoryhmän 

kokoonpanosta, johon usein kuuluu myös terveys- ja sosiaalihuollon edustajia. Tiimi toimii 

omana yksikkönään omassa solussa osana koulun laajempaa kasvatusyhteisöä.  

Tiimi on aloittanut toimintansa aineiston keruuta edeltäneenä syksynä 2012. Aineiston 

keruu toteutettiin keväällä 2013. Tiimi kuuluu osaksi laajempaa monitoimitaloa, joka koos-

tuu useammasta pienemmästä solukokonaisuudesta. Solut ja siinä työskentelevät tiimit 

toimivat itsenäisesti, mutta kuuluvat selkeästi yhtenäiseen organisaatioon, jolla on esimer-

kiksi yhteinen arvopohja toiminnan suuntaa ohjaamassa. Monitoimitalon koko toiminta 

perustuu kahteen pääarvoon: toisten arvostamiseen ja yhteisöllisyyteen. Nämä arvot luovat 

pohjan toimintaa ohjaaville muille tekijöille. Näitä toimintaa ohjaavia tekijöitä ovat yhdes-

sä tekeminen, toiminta, tunne- ja vuorovaikutustaidot, edellytykset sekä reflektointitaito. 

Tutkimamme tiimi toimii monitoimitalossa, joka on suhteellisen nuori yhtenäiskoulu ja 

vielä voimakkaasti kehittämässä toimintaansa ja luomassa perinteitä. Sen vuoksi kehittä-
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mistyö on yksi keskeinen elementti koko koulun toimintaa, jolla haetaan samalla uudistet-

tua koulun toimintakulttuuria perinteisen tilalle.  

 

8.2 Aineiston keruu 

 

Laadullisen tutkimuksen yleisimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat haastattelu, kysely, 

havainnointi tai muihin erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto.  Kyselyä ja haastattelua 

käytetään silloin, kun halutaan saada selville, mitä ihminen ajattelee tai miksi ihminen toi-

mii tietyllä tavalla. Haastattelulla pyritään vastaamaan tutkimuskysymykseen täsmällisesti 

ja pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksenmukaisesti. 

Haastattelun etuna on sen joustavuus ja mahdollisuus syventää saatuja tietoja. Haastatte-

lussa tiedonantaja vastaa suullisesti haastattelijan esittämiin kysymyksiin, ja haastattelija 

kirjaa vastaukset muistiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73–75.) 

Keräsimme aineistomme kahdessa osassa yhden kuukauden aikana keväällä 2013. Aineis-

ton keruuta edelsi yksi tutustumis- ja havainnointikäynti tiimipalaverissa sekä yksi keskus-

telutapaaminen tiimivastaavan kanssa. Aineistomme koostuu neljästä eri osasta. Ensim-

mäisen osan aineistostamme keräsimme toteuttamalla tutkittavan tiimin tiimipalaverissa 

Learning Café -tyyppisen tilanteen, jossa tiimin jäsenet kiersivät pienissä ryhmissä neljässä 

eri pisteessä. Learning Café on työskentelymenetelmä, jossa yksi isompi ryhmä jaetaan 

useampaan pienryhmään. Aktivoimalla pienempiä ryhmiä saadaan isompi ryhmä toimi-

maan ja kehittämään jotakin uutta. (Järvensivu, Nykänen & Rajala 2010.) Jokaisessa Lear-

ning Café pisteessä oli yksi Swot-analyysin osa, johon he täydensivät oman käsityksensä 

moniammatillisen tiimityön vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja haasteista 

liittyen lapsen tukemiseen. Näin meille muodostui siis neljä A3-kokoista paperiarkkia 

ryhmän kirjallista tuotosta.  Learning Cafe -tilanteen jälkeen kokoonnuimme yhteiseen 

loppukeskusteluun, jossa kokosimme yhteen pienryhmissä heränneet ajatukset. Videoimme 

tämän ryhmäkeskustelun, mutta huomasimme, että aineiston hedelmällisyyden kannalta 

olisi ollut ehdottomasti hyvä kuvata myös jokaisessa pienryhmässä käydyt keskustelut jo 

pisteissä kiertämisen aikana. Ryhmätilanne ei nimittäin enää herättänyt niin paljon moni-

puolista keskustelua, kuin mitä ryhmät keskustelivat pisteissä kiertelyn aikana. Toinen osa 
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aineistostamme muodostuu siis kuvatusta ryhmähaastattelusta. Tämän aineiston olemme 

nimenneet ryhmäaineistoksi. 

Kolmas aineistomme osa muodostuu tiimin jäsenten yksilöhaastatteluista. Keräsimme tut-

kittavan tiimin jäseniltä keskimäärin noin 10 minuutin pituiset yksilöhaastattelut. Tiimin 

18 jäsenestä 15 osallistui haastatteluihin. Kaksi jäsenistä ei halunnut osallistua ja yksi jäsen 

oli haastattelujen keräämisvaiheessa lähtenyt tiimistä. Haastatteluja varten laadimme puoli-

strukturoidun haastattelurungon (ks. Liite 1.), jossa oli teemoiteltuna puoliavoimia haastat-

telukysymyksiä.  

Neljäs osa aineistoamme on tutkittavan tiimin kirjallinen toimintakertomus. Lisäksi aineis-

ton analyysia varten olemme hyödyntäneet koko monitoimitaloa koskevaa sähköistä ope-

tussuunnitelmaa. 

8.3 Analyysipolku 

 

Laadullisen aineiston analyysin tavoitteena on selkeyttää aineistoa ja sen kautta tuottaa 

uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Analyysilla pyritään tiivistämään aineistoa. Informaatioar-

voa pyritään kasvattamaan luomalla aineistosta selkeää ja mielekästä. Perinteikkäät laadul-

lisen tutkimuksen analyysit ovat olleet lähinnä kuvailevia. Kuvaileva taso ei ole vielä tul-

kintaa, vaikka se onkin pohjana tutkimusalueen jäsentämiselle ja tutkimusongelman hah-

mottamiselle. Kun aineistosta etsitään yhtäläisyyksiä ja eroja sekä keskitytään sen moni-

naisuuteen, saadaan analyysista tarkempaa ja aineistolähtöisempää. (Eskola & Suoranta, 

2003, 137, 139.) 

Analyysivaiheessa olemme tutkijoina tietoisia omien ennakko-olettamuksiemme vaikutuk-

sista analyysiin. Sen vuoksi olemme sulkeistaneet ja tunnistaneet omat ennakkokäsityk-

semme ilmiöstä ennen analyysiä, jolloin voimme luotettavammin ja mahdollisimman ob-

jektiivisesti tarkastella tutkimusaineistosta nousevia käsityksiä ja luoda tutkimuskysymyk-

sen kannalta keskeiset kuvauskategoriat.  Omat ennakko-käsityksemme aiheesta olemme 

avanneet jo aikaisemmin luvussa kaksi. 
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Tiimin työstämät kirjalliset A3-arkit siirsimme sähköiseen muotoon tietokoneelle sekä 

litteroimme ryhmähaastattelun ja yksilöhaastattelut. Aikaa vieneen puhtaaksikirjoittamisen 

aikana aineistosta ehti saamaan ensivaikutelman, jonka pohjalta tutkittavasta ilmiöstä syn-

tyi alustava esiymmärrys. Esiymmärryksen muotoutuminen auttoi myöhemmässä vaihees-

sa muodostamaan kokonaiskuvaa aineistosta. Litteroinnin valmistuttua luimme useaan 

kertaan aineistoa, jonka jälkeen aloimme etsimään siitä tutkimuskysymyksemme kannalta 

olennaisia merkitysyksiköitä. Merkitysyksiköitä alkoi löytyä aineistoa pilkkomalla ja sitä 

uudelleen jäsentämällä.  

Keräsimme aineiston alkuperäisiä ilmaisuja tekemäämme analysointitaulukkoon (ks. Liite 

2.) Ilmaisujen keräämistä ohjasi yksilöhaastattelukysymyksistä johdetut tarkennetut ana-

lyysikysymykset, jotka toimivat myös analyysitaulukon pohjana. Aineisto oli suhteellisen 

laaja, jolloin tutkimuskysymyksemme kannalta olennaisten merkitysyksiköiden erottami-

nen suuresta aineistomäärästä oli aikaa vievää. Analyysikysymyksiä oli kolme, joiden mu-

kaisesti ryhmittelimme aineistosta nousevia merkitysyksiköitä. Analysointitaulukosta 

muodostui tutkimuskysymykseen vastauksia tarjoava yksilöhaastatteluista koottu sitaatti-

kokoelma. Käytimme taulukossa lyhenteitä OPE (opettaja/erityisopettaja), KKO (koulun-

käynninohjaaja) ja NO (nuoriso-ohjaaja) kuvaamaan eri ammattiryhmien sitaatteja. Näitä 

samoja lyhenteitä olemme käyttäneet myös tulososiossamme sitaattien perässä. Emme ha-

lunneet ottaa käyttöön keksittyjä nimiä, koska kohdejoukossa oli ainoastaan muutama 

mies. Nimien käyttö olisi voinut heikentää heidän anonymiteettiänsä. Samasta syystä em-

me erotelleet keskenään opettajia ja erityisopettajia. 

Aineiston läpikäyminen analysointitaulukon kautta ohjasi tuloskaavion laatimiseen. Tulos-

kaavio laadittiin fenomenografista analyysimenetelmää käyttäen. Analysointitaulukkoon 

sijoitetuista sitaateista etsimme keskeisiä keinoja lapsen tukemiseksi, joita moniammatilli-

nen yhteistyö tarjoaa. Näin ollen ensimmäisen tason kuvausluokka sisältää suoria lainauk-

sia aineistosta. Niiden pohjalta laadittiin toisen tason kuvauskategoria, johon saimme luo-

kiteltua aineistoa vertaillen abstraktimman tason luokat. Pyrimme löytämään aineistosta 

samankaltaisuuksia, joiden pohjalle toisen luokan teemat nimettiin (Niikko 2003, 34). Toi-

sen tason kategoriaa peilasimme vahvasti teoriaan, jonka tuloksena syntyi lopullinen kol-

mas kuvausluokka.  Aineiston merkitysyksiköt ovat siis ensimmäisen tason kategorioita ja 

näistä johdetut teemat toisen tason kategorioita. Toisen tason kategorioista muodostimme 

vielä abstraktimmat, kolmannen tason kategoriat, jotka ovat samalla tutkimustuloksista 
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johdettuja tulkintoja siitä, mitkä ovat moniammatillisen yhteistyön tarjoamat mahdollisuu-

det lapsen kokonaisvaltaisessa tukemisessa. Analyysimme lopputuloksena syntyi siis kol-

me erilaista tasoluokkaa, joissa ensimmäiseltä eli kaikkein konkreettisimmalta tasolta liiku-

taan kohti ylempää ja abstraktimpaa, kolmannen tason kuvausluokkaa. Analyysivaiheessa 

peilasimme aineistoamme Konun (2002) tekemään koulun hyvinvointimalliin. Konun mal-

lia käytimme mukaillen myös oman tuloskaaviomme rakennepohjana. 
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9 Tutkimuksen tulokset 

 

Verkostoituminen ja yhteistyö ovat viime vuosina kasvattaneet merkitystään globalisoitu-

vassa maailmassa ja taloudessa. Tiimityön lisääntyminen sekä yhteistyö- ja vuorovaikutus-

taitojen arvostuksen kasvu kertovat selvästi yhteistyön merkityksestä työelämässä yleisesti. 

Esimerkkinä tästä ovat eri toimialojen yritykset ja organisaatiot, jotka ovat siirtyneet asia-

kaslähtöiseen ja prosessikeskeiseen toimintaan. Se puolestaan ei ole mahdollista ilman eri 

osapuolten välistä yhteistyötä ja hyvää vuorovaikutusta. Tämä vaatimus heijastuu epäile-

mättä myös koulutuksen kentälle. Koulu on se toimija, jolta odotetaan muiden tehtäviensä 

ohella myös sitä, että se huolehtisi oppilaiden yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittä-

misestä. Se tarkoittaa suurta haastetta koko koulukulttuurillemme. (Kykyri 2007,110.) 

Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2004) nostavat esiin yhteisöllisyyden 

käsitteen ja tarpeen yhteistyöhön. Oppiminen ymmärretään sen mukaan sekä yksilölliseksi 

että yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprojektiksi. Oppimisympäristö tulee raken-

taa sellaiseksi, että se tukee niin opettajan ja oppilaiden välistä kuin myös oppilaiden kes-

kinäistä vuorovaikutusta. Sen tulee kehittää vuoropuhelua sekä auttaa ja ohjata oppilasta 

toimimaan ryhmän jäsenenä. Perusopetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle mahdollisuus 

monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. (POPS 2004,14, 

18). Kykyri (2007, 110) kirjoittaakin, että näin laajojen tavoitteiden toteuttaminen ainoas-

taan yksittäisten opettajien keinojen ja voimavarojen avulla tuntuu melko mahdottomalta 

ajatukselta.  

Sen lisäksi, että jo pelkästään opetussuunnitelma asettaa suuria tavoitteita yhdelle opetta-

jalle saavutettavaksi, niin myös yhteiskunnallinen muutos ja oppilaiden lisääntynyt tuen 

tarve haastavat yksittäisen opettajan lisäksi koko yksilökeskeisen koulukulttuurin. Pelkäs-

tään erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut jatkuvasti vuodesta 1995 

lähtien(ks. esim. Eskelä-Haapanen 2012, 11, 15). Sen lisäksi suomalainen kulttuuri on mo-

nimuotoistunut kansainvälistymisen ja maahanmuuton yleistymisen myötä. Se lisää enti-

sestään sitä oppilasaineksen heterogeenisyyttä, jonka kohtaamiseen ja käsittelemiseen 
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opettaja tarvitsee erityistä herkkyyttä ja kehittyvää ammattitaitoa. Tarve yhteistyöhön ja 

yhdessä tekemiseen on siis myös kouluissa ilmeinen. (Kykyri 2007, 110–111.)  

Aineiston analyysista ja siitä syntyneiden tulkintojemme pohjalta muodostimme seuraa-

vanlaisen kuvion (ks. Kuvio 1, s. 39). Kuvion yläosaan olemme sijoittaneet käsitteen 

“Koulun toimintakulttuuri”. Sen ymmärrämme ohjaavan koko koulun ja kaikkien koulun 

jäsenten toimintaa. Toimintakulttuuri sisältää myös koulun arvopohjan. Tämän tutkimuk-

semme kohteena olevan koulun arvopohja muodostuu kolmesta pääarvosta, jotka ovat ilo, 

yhteisöllisyys ja toisten arvostaminen.  

Koulun toimintakulttuurista liikutaan alaspäin kohti punaista ympyrää, joka tarkoittaa mo-

niammatillista yhteistyötä. Ympyrän sisällä on sekä ensimmäisen että toisen tason katego-

rioita. Nämä ensimmäisen tason kategoriat ovat suoraan aineistostamme poimittuja viitta-

uksia. Olemme jäsentäneet aineistoamme siten, että nämä ensimmäisen tason kategoriat 

ovat tiimin jäsenten näkemyksiä siitä, mistä toimiva moniammatillinen yhteistyö heidän 

mielestänsä rakentuu. Nämä ensimmäisen tason kategoriat teemoittelimme kolmeen eri 

väriluokkaan: asiantuntijuus (violetti), sosiaaliset suhteet (vihreä) ja olosuhteet (sininen). 

Nämä eri väriluokat muodostavat toisen asteen kategoriat. Olemme pyrkineet kuviolla ha-

vainnollistamaan tulkintaamme siitä, että moniammatillinen yhteistyö rakentuu tiimin jä-

senten mielestä näistä kolmesta laajemmasta teemasta eli asiantuntijuudesta, sosiaalisista 

suhteista sekä olosuhteista. 

Toisen asteen kategoriat mahdollistavat kolmannen tason kategorioiden muodostumisen. 

Kolmannen tason kategoriat syntyivät aineiston, teorian ja tutkijoiden tulkinnan kautta. 

Niistä muodostui toisiinsa vuorovaikutuksessa oleva elementtijoukko, joka nähtiin oppi-

laan hyvinvoinnin tukemisen kannalta merkittävänä. Kokonaisvaltainen oppilaantuntemus, 

synergia eli kasvatushenkilöstön jäsenten vahvuuksien hyödyntäminen sekä eheä koulu-

päivä syntyivät moniammatillisen yhteistyön tuloksena tukemaan lapsen hyvinvointia. Ne 

myös muodostavat tutkimuksemme tulosluvun. Tässä tulososiossa pohdimme näiden kol-

men edellä mainitun kategorian kautta sitä, kuinka lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi 

on mahdollista saavuttaa näiden elementtien kautta. Toisaalta pohdimme myös tiimin jä-

senten käsityksiä siitä, mitkä tekijät ovat uhkana tiimityölle ja sitä kautta myös lapsen hy-

vinvoinnille. 
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KOULUN TOIMINTAKULTTUURI 

Arvot: toisten arvostaminen, yhteisöllisyys, ilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 MAHDOLLISTAVAT 

 

  

    

 TUKEVAT 

 

 

 

Kuvio 1. Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet tukea lapsen hyvinvointia. (Mukail-

len Anne Konu 2002, 44: Koulun hyvinvointimalli). 

2 SOSIAALISET 

SUHTEET - LOVING 

2 OLOSUHTEET -  

HAVING 

 

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ 

1 Saumattomuus 

1 Yhdenvertaisuus 

1 Avoimuus 

1 Yhtenäiset säännöt ja käytänteet 

1 Samat, pysyvät tilat 

2 ASIANTUNTIJUUS 

- EXPERTISE 

3 KOKONAISVALTAINEN 

OPPILAANTUNTEMUS 

1 Sitoutuneisuus 

1 Pysyvyys 

1 Tiimipalaverit 

1 Eri ammattiryhmät 

1 Hyvien käytänteiden ja 

osaamisen jakaminen 

1 Yhteisöllisyys 

 

LAPSEN KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI 

1 Tiedonkulku 

1 Aika 

1 Työparityöskentely 

3 EHEÄ KOULUPÄIVÄ 3 SYNERGIA 
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9.1 Kokonaisvaltainen oppilaantuntemus 

 

Opettajan työn ydin on ihmisen kohtaamisessa. Opettaja on inhimillisten perusarvojen, 

toisen ihmisen kunnioittamisen ja ehdoitta hyväksymisen, edustaja. Näiden arvojen toteu-

tuminen edellyttää sekä opettajalta että koko kouluyhteisöltä pinnallisen vuorovaikutuksen 

sijaan aitoja kohtaamisia. (Rasku-Puttonen & Rönkä 2004, 183.) Tilus (2004) hahmottaa 

kohtaamisen kokonaisvaltaiseksi ilmiöksi. Siinä läsnä ovat vahvasti tunteet ja tila, jossa on 

mahdollista tulla ymmärretyksi. Kohtaamisissa korostuvat kunnioittava asenne, tasa-

arvoisuus sekä molemminpuolinen kuulluksi tuleminen (Kykyri 2007, 199–200). Oppilaan 

kohtaaminen ennen kaikkea yksilöllisenä ihmisenä on ensisijainen tapa oppia tuntemaan 

lapsi.  

Jokainen kouluun saapuva lapsi on varustettu erilaisilla ominaisuuksilla ja kyvyillä, ja siten 

heillä jokaisella on olemassa yksilölliset tarpeet. Lapsilähtöisyys tukee erilaisuuden käsitet-

tä ja mahdollistaa erilaisiin tarpeisiin vastaamisen. Kysymyksessä on ympäristön kyky ja 

valmius vastata tarpeisiin ympäristön ominaisuuksia muokkaamalla paremmin tarpeita 

vastaaviksi. Lähtökohdat toiminnalle mietitään lapsesta käsin. (Kostiainen 2007, 72–76.) 

Oppilaantuntemus on keskeisessä roolissa, kun lapsen yksilöllisiin tarpeisiin pyritään vas-

taamaan. Vajaa oppilaantuntemus johtaa helposti virheellisiin tulkintoihin lapsesta ja hei-

kentää vääränlaisten ratkaisujen kautta oppilaan hyvinvointia. Oppilaantuntemus on siis 

yksi keskeisimmistä asioista, jolla lapsen hyvinvointia voidaan tukea. Tämä kävi ilmi myös 

tutkimuksemme aineistosta. Tiimin jäsenet kokivat, että lapsen hyvinvoinnin tukeminen 

lähtee ennen kaikkea siitä, että tuntee lapsen ja tämän tarpeet. 

“Se on hirviän tärkeä se open rooli siinä, että tuntee lapset. Muuten ei voi tu-

kea oikealla lailla. Ensimmäinen tukihan on aina se, että näkkee jonku on-

gelman ja siihen puututaan. Ja sitte arvioijaan ensi käessä ite, että miten 

minkälaista tukea siihen tarvii, että riittääkö siihen oma tämmönen joku sa-

tunnainen tuki vai tarvitaanko heti, jutellaanko vaikka erityisopettajan kans-

sa että mitä sille voistehä. Ja yleensä se onki tässä mitä tehhäänki että jutel-

laan erkkaopen kans tai jonku toisen open kans--”  (OPE 1) 
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“Havainnoin ensinnäkin ja sitten tuota pyrin huomioimaan lapset yksilönä, 

että ne on erilaisia, jokainen on erilainen ja jokaisella on erilaiset omat tar-

peensa ja sitten tuota pyrin antamaan sitä tukea mitä se lapsi tarvii “ (OPE 

7) 

“Ensinäkin mää otan selvää tai tutustun siihen lapseen. Se oppilaantuntemus 

on kaiken a ja o -- Että mää löyän lapsen kokonaisuutena ja sitte mää löyän 

sille sopivan menetelmän ja sillon mää vasta uskallan kokkeilla. Ja siihen 

mää varmistan että se on niinku, hyödyttää sitä lasta. “(OPE2) 

 

Tiimin jäsenet eivät nähneet eroavaisuutta sen suhteen, hyötyisikö erityistä tukea tarvitse-

vat lapset enemmän yhteistyöstä, vaan he kokivat yhdessä tekemisen kaikkien etuna. 

Brownell ym. (2006) ovat tutkineet asiaa ja todenneet yhteistyön erityisen merkittävänä 

työvälineenä sellaisten lasten kanssa, joilla on oppimisessa vaikeuksia ja tarve lisätukeen. 

Tämä tutkimustulos ei kuitenkaan poissulje mahdollisuutta, jossa myös yleisen tuen piiris-

sä olevat oppilaat eivät hyötyisi aikuisten tekemästä yhteistyöstä. Tiimin jäsenet kokivatkin 

yhteistyön erityisenä rikkautena sekä kaikkien lasten että aikuisten osalta. Aineistosta ei 

ilmennyt eroa kolmiportaisen tuen osalta siitä, hyötyisikö tai menettäisikö osa tuen piiristä 

olevista lapsista enemmän yhteistyöstä kuin toiset, vaan tilanne koettiin kaikkien lasten 

osalta yhdenvertaiseksi. 

Tutkittava tiimi piti moniammatillisen yhteistyön yhtenä suurimpana vahvuutena sitä, että 

se mahdollistaa paremman ja monipuolisemman oppilaantuntemuksen. Tiimin jäsenet ko-

kivat, että toimivan yhteistyön kautta lapsesta syntyvä kuva on kokonaisvaltaisempi. Kaik-

ki aikuiset näkevät lapsen hieman eri tavalla, joten yhden aikuisen lapsesta saama kuva 

täydentyy muiden aikuisten huomioilla. Hyvän oppilaantuntemuksen kehittymistä edesaut-

taa se, että lapsen päivässä on läsnä useampi aikuinen, jotka tekevät havaintoja lapsesta ja 

näkevät hänen toimintaansa eri tilanteissa ja vaihtelevasti päivän eri aikoina.  

“Mut sitte tosissaan se että ku meitä on kaks, niin sillon sen lapsen tai siis 

minun oppilaantuntemus on parempaa, koska sillo nsä voit peilata asioita 
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toisen aikuisen kanssa. Ja pystyy keskittyyn enemmän sit hänen pulmiin ja 

niiden ratkomiseen.” (OPE3) 

“Eri aikuisille syntyy (erityiset) omanlaisensa näkemys lapsesta” (Ryhmäai-

neisto) 

 

Yhteistyö yli ammattirajojen sekä työparityöskentely koettiin erittäin tärkeäksi erityisesti 

oppilaantuntemuksen kannalta. Oppilaantuntemus on tiimin jäsenten käsitysten mukaan 

parempaa, koska lasta ja hänen asioitaan voi tarkastella useamman aikuisen näkökulmasta. 

Jokaisella aikuisella on omanlaisensa näkemys lapsesta, mikä johtaa lapsen parempaan 

tuntemiseen ja sitä kautta esimerkiksi lapsen ongelmiin voidaan vastata entistä paremmin. 

“--kun aikuiset niinku löytää toisensa. Ja ne kattoo esimerkiksi yhtä lasta vä-

hän eri näkökulmasta eri aikaan päivästä, eri tasosesti tai eri toiminnoissa 

sitä lasta tarkkailee niin niillä on niinkun kokonaisempi kuva sitten kun ne 

yhteen kokoontuu ne aikuiset niin siitä lapsesta.” (OPE2) 

 

Moniammatillisuuden kautta rakennettu ehyt ja kokonainen päivä mahdollistaa lapsen nä-

kemisen päivän aikana erilaisissa tilanteissa. Lapsi nähdään opetustilanteiden lisäksi myös 

toimijana vapaamuotoisimmissa toiminnoissa. Tämä mahdollistaa arjessa merkityksekkäi-

den tilanteiden näkemisen, jolloin kokonaisvaltaisen kuvan muodostuminen yksittäisestä 

lapsesta tarkentuu päivittäisten kohtaamisten ansiosta (Haikonen & Kauppinen 2006, 38). 

Kokonaisvaltainen oppilaantuntemus hyödyttää siis lapsen kanssa työskenteleviä aikuisia 

ja heidän työtään, mutta tietenkin myös lasta itseään.  

“--mä luulen että on lapsille iso etu että useampi aikuinen tuntee sen lapsen--

” (Ope4) 
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Keskiössä sujuva tiedonkulku 

Tiedonkulussa korostuu toimiva vuorovaikutus eri toimijoiden välillä. Ymmärretyksi tule-

minen on keskeistä, jotta vuorovaikutus olisi sujuvaa ja tarkoituksenmukaista. Lisäksi tie-

donkulun jatkuvuus on ratkaisevaa eheän päivän turvaamiseksi, jotta tieto lapsen päivästä 

kulkisi katkeamattomana tiimin eri jäsenten välillä. Toimiva tiedonkulku voi olla myös 

tehokas ja ennaltaehkäisevä keino puuttua alkaviin ongelmatilanteisiin varhaisessa vai-

heessa (Haikonen & Kauppinen 2006, 37). 

“Se tieto siirtyy---että siinä on aikuiset, jotka tietää ja on yhdessä miettinyt 

miten sitä lasta voi tukea ja jatkuen sen koulupäivänkin jälkeen, niin se on se 

juttu, mistä mä aattelisin että se kyllä lapsi hyötyy.” (OPE6) 

“--mikä on täällä, että koulun jälkeen lapsi saa jäähä tänne iltapäivätoimin-

taan, niin tota ja sitte että se, tavallaan se viesti menee niinku koulun puolel-

ta sinne iltapäivätoiminnan puolelle, luonnollisesti myös jo siinä vaiheessa 

koska me koulunkäynninohjaajat ollaan siellä iltapäivätoiminnassa töissä. 

Me tavallaan tiedetään jo mikä se lapsen tilanne on ollut niinkö aamusta tai 

päivästä lähtien.” (KKO1) 

 

Haasteita tiedon siirtymiselle 

Avoin kommunikaatio rakentaa tutkimamme tiimin jäsenten käsitysten mukaan pohjan 

saumattomalle tiedonkululle. Oppilaan kokonaisvaltaisen tuntemisen kannalta olisi kes-

keistä turvata riittävästi aikaa, jotta lasta koskevat asiat saataisiin huolellisesti käsiteltyä. 

Iso osa haastateltavista toivoi lisää aikaa erityisesti lasten asioiden käsittelemiseen. Yhtei-

nen aika koettiin tärkeäksi, koska ilman riittävän syvällistä tiedonvaihtoa lapsen asiat saat-

tavat jäädä puutteellisesti käsitellyiksi.  

“--siinä on semmonen ikuisuusongelma ollu se aika---semmonen että yhessä 

ihan oikeesti ehtis pohtimaan niitä asioita ja miettimään---että se on aika 
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pinnallista kuitenkin se meidän tiedonvaihto, että se on semmosta, siis akuutit 

asiat ja mitä on tapahtunut päivällä ja semmosta” (OPE7) 

“No siis tietenki tuota noin vielä enempi tosiaan sitä aikaa, aikaa niinku kes-

kustella niistä lapsista ja miettiä ehkä jotaki ratkaisuja niihin ongelmatilan-

teisiin,”  (NO 1) 

“--mutta myös sitte aikaa siihen, että niin, tavallaan näitten niinku mitä jo-

kainen näkee täällä, niitten ajatusten vaihtamista. Lapsista. Miten jollakin 

menee tai on menny koulupäivä ja näin.” (OPE3) 

 

Toimivaa yhteistyötä uhkaa tiedon jatkuvuuden katkeaminen ja sen pirstaloituminen. Täl-

lainen tilanne voi seurata, jos tieto välittyy liian hitaasti tai sitten se jää välittymättä koko-

naan joko vahingossa tai tarkoituksenmukaisesti. Syitä tiedonkulun katkeamiseen on usei-

ta, mutta tiedonkulkua uhkaavien tekijöiden tiedostaminen voi auttaa ennaltaehkäisemään 

niiden syntymistä. Myös jäsennetty kuva tiimin eri jäsenten työtehtävistä selkeyttää tiedon 

hakemista oikeasta lähteestä. (Pöyhtäri & Vuontisjärvi 2000, 112–113.) Lisäksi yhteisen 

kielen löytyminen eri ammattiryhmien jäsenten välillä on keskeistä, sillä ilman sitä olen-

naiset käsitteet ja asiat voivat jäädä vaillinaisesti tai jopa virheellisesti ymmärretyiksi, mikä 

vaikeuttaa tai kokonaan estää tiedon välittymisen. 

 

9.2 Synergia resurssien tehokkaan käyttämisen mahdollistajana 

 

Yhtenä moniammatillisen tiimityön vahvuutena ja toisaalta myös mahdollisuutena nähtiin 

synergia eli jokaisen tiimin jäsenen henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntäminen.  Yh-

teistyö siis lisää sekä yksilön että koko tiimin sisäisiä voimavaroja, koska tiimi pystyy 

hyödyntämään näiden molempien vahvuuksia, jakamaan ymmärrystä, tarkastelemaan ko-

konaisuuksia, etsimään ratkaisuja prosessinomaisesti sekä arvioimaan omaa toimintaansa 

ja vaikuttamismahdollisuuksiaan. Tiimin jokainen jäsen antaa oman osaamisensa yhteisesti 
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jaettavaksi ja sitä kautta muiden yksilöiden käyttöön. Tiimi on tukiverkosto, joka tarjoaa 

sekä ammatillista - että vertaistukea sekä yhtenäisiä käytäntöjä. (Wallin 2011, 111.) 

“henkilökohtaisen vahvuuksien hyödyntäminen --> synergia!” (Ryhmäaineis-

to) 

“Siinähän on koko ajan eri ammattikunnat yhessä päivittäin, ihan kylki kyl-

jessä tehään töitä, ja suunnitellaan ja toteutetaan --- Onhan se rikkaus, että 

sä pystyt kehittää itteäs, kun sulla on työpareja, sä pystyt ideoimaan, sun ei 

kaikkea tartte ite miettiä…tuntuu ihan hassulta se vanha systeemi, että miten 

se voi toimiakaan…kuka haluaa niin yksin tehä töitä…ja onhan se kun aatte-

lee, että on monenlaisia lapsia, monenlaisia perheitä, niin siinä on useampi 

aikuinen kuitenkin niitten kanssa toimimassa kuin että yksin oot… että haas-

teetkin on erilaiset” (OPE8) 

“Ja me pystytään sillai muittenkin ohjaajien kanssa keskustelemaan paljon 

asioista että tarvii sitä vertaistukeaki tosi paljon niin seki on mun mielestä 

tässä talossa tosi hyvä.” (KKO3) 

 

Vahvuutena riittävä joukko aikuisia läsnä lapsen arjessa 

 

Toisen aikuisen läsnäolon luokkahuoneessa koettiin parantavan yksittäisen lapsen näky-

väksi tulemista. Monipuolisten opetusmenetelmien käyttö mahdollistui yhteistyön kautta ja 

eriyttäminen sai uudenlaisen ulottuvuuden opettajan tekemään yksintyöskentelyyn verrat-

tuna. Yhteistyö ei ole pelkästään aikuisten etu vaan siitä hyötyvät myös lapset. Useampi 

aikuinen tarkoittaa sitä, että lapsia voidaan jakaa pienempiin ryhmiin, jolloin he saavat 

intensiivisempää ja yksilöllisempää tukea aikuiselta, kuin muuten saisivat esimerkiksi isos-

sa ryhmässä.  

“--et ku meillä on paljon aikuisia, niin me pystytään jakamaan porukkaa 

enemmän. Niin sillon niinkun mä voin olla joko niitten kans jotka tarvii 

enemmän apua tai päinvastoin. Ja sillon ne jotka pärjää ikäänkuin tai siis 
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niin sanotusti hyvin niin saa myös niinku enemmän sit taas multa aikaa sit 

heille itelleen.--”(OPE3) 

 

Toinen aikuinen nähdään siis mahdollisuutena ja sekä omaa työtä tukevana asiana.  Myös 

lapsen tukeminen onnistuu paremmin, koska opettaja ei joudu yksin kohtaamaan mahdolli-

sia ongelmia, vaan tukena ja turvana on aina joku muukin. Eri ammattilaiset voivat täyden-

tää omia puutteitaan toisten osaamisella, jolloin lapsen saama hyöty aikuisten tekemästä 

yhteistyöstä kasvaa samalla suuremmaksi. Yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia, jossa oman 

asiantuntijuutensa jakaessaan toisille ammattilaiset kehittävät koko työyhteisöä ja yhteisön 

kehittyessä sen jäsenten ammattiosaaminen myös vastavuoroisesti kasvaa. (Haikonen & 

Kauppinen 2006, 41.) 

“Että joskus voi olla hyvinki haastavia lapsia, ja saattaa tulla, että keinot 

loppua tai näinki voi sanoa ja sitten on ollut se toinen aikuinen, jolla voi ol-

lakin keinot, että tehään näin, toimitaan näin, niin musta se on rikkaus, että 

on useampi aikuinen---mä aattelen että se voi olla lapsen etu, kun siellä on 

useampi aikuinen” (OPE 8) 

“Me muut ollaan siinä sitten tukena, me ollaan mahdollistamassa sitten, että 

jos se lapsi ei sitten pysty sen oman opettajan kanssa hoitamaan niin me ol-

laan mahdollisuuksia siinä.” (OPE5) 

“Tää on niin rikkaus tämä, että kun tässä pystyy tekemään niin monenlaisten 

ihmisten kanssa lasten eteen yhessä töitä—mä nään sen rikkautena, että meil-

lä on resursseja enemmän, kuin että mä oisin tavallisena luokanopettajana 

yksin siinä” (OPE 7) 

“Se suurempi turvaverkko--” (OPE5) 
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Tiimin jäsenet pitivät vahvuutena myös sitä, että lapsen tarpeet tulevat huomioiduksi use-

ammalta ammattilaiselta. Tämä synnyttää luottamusta siihen, että lapsen asioita oikeasti 

hoidetaan eikä asioiden eteenpäin vieminen jää vain yritykseksi. 

 

“ ja kaikkien henkilökohtaiset näkemykset, jotka otetaan huomioon sitä las-

ta…tai se luotettavuus siinä toiminnassa kasvaa, että se ei ole vain jonkun 

henkilökohtainen mielipide, että näin mun mielestä ois hyvä toimia, vaan se 

lapsen turva siinä tuen saamisessa kasvaa.” (OPE5) 

 

Synergia vaatii toimiakseen johdonmukaista työtä ja keskittämistä 

 

Vaikka yhteistyö koettiin melko hyvin toimivaksi, niin kehitettävääkin tiimin jäsenet löy-

sivät siitä. He kokivat, että yhteistyöstä olisi mahdollista ammentaa vielä enemmän voima-

varoja tiettyjä osa-alueita parantamalla. Erityisesti toiminnan organisointi ja sen tehostami-

nen esiintyi monien haastateltujen vastauksissa. Synergiaa voisi hyödyntää nykyistä pa-

remmin, kun jo olemassa olevien resurssien käyttämistä tehostettaisiin ja toimintaa sel-

keytettäisiin. Tämä tarkoittaa käytännössä vastuualueiden selkeyttämistä siten, että tietyille 

tehtäville löytyisi oikea tekijä. Synergiaa syntyykin siitä, että tiimin jäsenet oppivat hyö-

dyntämään tehokkaasti aikaansa, energiaansa ja taitojansa (Helakorpi 2001b, 89). Teoria 

tukee tutkimusjoukkona olleen tiimin käsitystä siitä, että organisointi ja johtaminen koros-

tuvat, kun toiminta suunnataan luokkahuoneen ulkopuolelle ja verkostoja rakennetaan siel-

lä tapahtuvien toimintojen tueksi (Hargreaves 1994, 14). 

“---ku tässäkin talossa on paljon tapahtumaa, on asioita mitä pittää tehä, 

niin ehkä se just se organisointi. --- Et se ois selvästi niinkö, kaikki organisoi-

tu, että ehkä siinä vielä on sitä kehittämisenvaraa, että se niinkö, ois suju-

vampaa tämä arki. Ettei tulis niitä sitte, älyttömiä häsellyksiä ja kaaoksia ja 

kymmenen ihmistä hoitaa sammaa asiaa ja juoksee eri puolilla taloa. Että 

toisaalta siinä menee monen ihmisen työ niinkö hukkaan sitte jos yhtä asiaa 

hoitaa monta ihmistä. Ja kaikki hoitaa vähän eri tavalla---- “ (KKO 2) 
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“Toiminnan tehostuminen/selkeytyminen, vastuun selkeyttäminen, tietylle 

tehtävälle löytyy oikea tekijä.” (Ryhmäaineisto) 

“---aina voi tiimityötä tai mitä tahansa organisaation toimintaa tehostaa. Se 

kokoustamisen määrä varmaan niinku saaha minimiin, se on yks tärkiä. Iso 

talo niin se on sitte myöskin sitä koko talon suunnan ohjausta niin se vie 

omaa aikaansa sitte tältä, ku kuitenki ku miettii tätä solun kokoa niin se on 

aika ku pieni koulu jo itessään niin, meillä on vähän niinku oma organisaatio 

pyörii tämä tiimi mut sitte täytyy tietenki huomioija muutki. niin sen kokonai-

suuden hallinnan tehostaminen on ehkä se ykkösasia vielä -- Mutta muuten 

niinku toiminnan ohjausta. Toiminnan tehostamista. Tämmönen byrokraatti-

nen.” (OPE 1)  

Aika ja riittämättömät resurssit synergian haasteena 

Yhteistyötä uhkaavana tekijänä nähtiin liian vähäinen yhteinen aika. Erityisesti haastatelta-

vat toivoivat lisää aikaa yhteiselle suunnittelulle sekä syvällisemmille keskusteluille. He 

kokivat, että ilman riittävää aikaa on vaikea luoda yhteisiä sääntöjä ja käytäntöjä. Riittä-

mättömät aikaresurssit voivat heikentää myös synergian muodostumista. 

“Kyllä mä jotenkin kaipaisin vielä enemmän sellaista yhteistä suunnittelu – 

ja keskusteluaikaa, koska sen keskustelun avulla myös luodaan semmoisia yh-

teisiä pelisääntöjä ja muita.” (OPE5) 

 

Yhteisen ajan puutteen nostivat lähes kaikki haastateltavat esille, kun heiltä kysyttiin ideoi-

ta yhteistyön kehittämiseksi. Sitä pidettiin myös suurimpana uhkana koko yhteistyön kan-

nalta. Tiimipalaverit ovat yhteistyön kannalta välttämättömiä, jotta toimintaa pystyttäisiin 

tehostamaan ja kehittämään eteenpäin.  

“---- sitte taas se yhteisen ajan löytäminen, että kuitenki loppujen lopuksi 

tuntuu, että se tiimiaika yks tunti viikossa on hirveän vähän, et se on semmos-

ta vaan asian läpikäymistä ja tämä tämätämä ja joo se on käsitelty. Niinkö 
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tavallaan mihinkään ei kerkeä, jos on joku isoki asia, niin paneutua ihan 

älyttömästi vaan että se käsitellään tosi nopiasti ja mennään seuravaan että 

jotenki. Mut sitte mistä sen ajan otat.” (KKO 2) 

”No siis tietenki tuota noin vielä enempi tosiaan sitä aikaa, aikaa niinku kes-

kustella niistä lapsista ja miettiä ehkä jotaki ratkaisuja niihin ongelmatilan-

teisiin—” (NO1) 

Aineistosta ilmeni ajankäytön lisäksi huoli tiimin kokoonpanon pysyvyydestä. Liian lyhyi-

den tiimijaksojen koettiin uhkaavan lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamista. 

Tiimiin sitoutuminen ja saumattoman yhteistyön tekeminen saattavat jäädä puutteellisiksi 

tilanteissa, joissa tiimin toimintaan kohdistuvat ulkopuoliset muutospaineet kuormittavat 

tiimin jäsenten välisiä suhteita.  

“Se mietityttää justiinsa, että nyt taas hajoaa porukka…että nyt kun jokainen 

menee eri soluun niin ei oo sitä samaa tiimiä enää, että taas pitää alottaa ta-

vallaan alusta, että siihen jos sais jotakin, jotakin pysyttyä samana ees jon-

kun verran, ei hajoais, niin se ois semmonen kehitettävä puoli” (NO3) 

“Sit, sitten on aina tietenkin tiedonkulku, että muistaa kertoa kaikista asiois-

ta---eikä tieto kulje niin siinä vaiheessa voi alkaa näkyä lapsen päivässä sit-

ten.” (NO3) 

Kun aikuiskontaktit ovat pysyviä, auttaa se myös ammattilaista sitoutumaan toimintaan 

pitkäjaksoisemmin. Opettajan tärkein työkalu, suhde lapseen, vaatii toimiakseen pysyvyyt-

tä, luottamuksellisuutta ja hyväksyntää. Luottamuksen saaminen vaatii aikaa ja kiinnostus-

ta lapseen henkilönä. (Rasku-Puttonen & Rönkä 2004, 183.) Sen vuoksi opettajien huoli 

tiimin hajoamisesta ja sen vaikutuksesta lapseen on hyvinkin aiheellinen. 

“--mutta että jos se mahdollisuus on siinä, että ne samat ihmiset, sama tiimi, 

niin miksi lähteä hajottamaan sitä. --- Se on kuitenki lapsenki kannalta hirvit-

tävän hyvä, että se pysyvyys on myös henkilökunnan suhteen. --- Et se on vas-

ta päässy luottamaan sinuun, niin sitte sen taas pitää niinkö uus aikunen 

kohdata. Niin ehkä se on.. Se on lasta kohtaan aika väärin kyllä.” (KKO1) 
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Synergian muodostuminen aikuisten yhteinen vastuu 

 

Yhdessä tekeminen muotoutuu eri elementeistä. Erityisesti yhdenvertaisuus korostui ai-

kuisten välisissä suhteissa keskeiseksi ja sen nähtiin heijastuvan myös lasten suhtautumise-

na heihin. Yhdenvertaisuus ja toista kunnioittava asenne koetaan lähtökohtana tiimityön 

onnistumiselle ja sitä kautta myös lapsen tukemiselle 

“ ajattelisin, että ne pitää aikuisena, että turvallisena aikuisena, niin kuin 

kaikki aikuiset ja tasavertaisena, että ei niin kun lapset varmaan sitä aattele, 

että tuo on opettaja tai tuo on joku toinen, tuo on koulunkäynninohjaa-

ja…vaan näkee sen aikuisena ihmisenä.” (OPE 8) 

 

Tiimin jäsenet korostivat keskinäisten suhteiden toimivuutta ja sen heijastusvaikutuksia 

lapsiin. Vuorovaikutus opitaan ja omaksutaan kokemusten ja mallien välityksellä. Kasva-

tushenkilöstön välisten ratkaisemattomien erimielisyyksien voidaan nähdä heikentävän 

lapsen hyvinvointia, jolloin työyhteisön hyvinvointiin tulisikin kiinnittää erityistä huomio-

ta. 

“-- mutta että kyllähän lapset huomaa sen, että aikuisilla on täällä hyvä olla. Ja aikui-

set tullee keskenään niinkö toimeen, niin kyllähän lapset niinkö vaistoaa sen. Taval-

laan että. Ja sitte just, että kuitenki pystytään näyttään tunteita täällä niinku siis olla 

ilosia tai jos on paha päivä niin pystytään näyttämään se, että niinkö. Tavallaan se on 

avointa meijän aikusten ja lastenkin kesken se toiminta täällä.” (KKO2) 

9.3 Lapsen tarpeisiin vastaaminen eheän päivän kautta 

 

Eheä päivä koostuu erilaisista rakenteista, joiden kautta pyritään muodostamaan lapsen 

päivään sellaiset puitteet, joilla lapsen hyvinvointia pystytään edistämään. Rakenteilla tar-
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koitetaan fyysisten puitteiden ohella myös kouluyhteisön ilmapiiriä ja vallitsevaa toiminta-

kulttuuria. Tiimin jäsenten puheenvuoroista nousee välittäminen, jonka kautta turvallisuu-

den kokemuksia tavoitellaan. 

“Kyllä mää uskon, että se luo semmosta turvallisuuden tunnetta että. Että 

tuota tavallaan ko kaikki tietää että mistä luokasta ja kuka opettaja ja ketkä 

sen lapsen ympärillä pyörii.” (NO 1) 

”Meidän solussa lapset tuntee näitä aikuisia, että se luo semmosta turvalli-

suutta että kaikki välittää ja kaikki puuttuu jos näkee jotakin.” (OPE5) 

“Ja se että täällä ei kukkaan kävele ohi. Jos tullee tilanne niin kaikki aikuset 

ihan konkreettisesti pysähtyy ja puuttuu. Ja niillä ei sitteoo kiire mihinkään 

palaveriin. Et se lapsi mennee. Siihen pysähyttään.” (OPE2) 

 

Lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaamisen kannalta ihmissuhteet ovat nousseet kes-

keiseen rooliin. Tutkimamme tiimin jäsenten kokemukset vahvistavat käsitystä lapsen tar-

peesta saada turvallinen aikuiskontakti kehityksensä tueksi. Merkittäviksi tekijöiksi nousi-

vat aikuisen saatavuus, läsnäolo sekä pysyvyys. 

“-- että kun siinä on sitte kuitenki joku aikuinen ainaki johon tarttua--” 

(NO2) 

 

Eheys rakentuu pysyvyydelle ja jatkuvuudelle 

Turvallisuuden kokemus koettiin tärkeäksi ja sen syntymistä pystyttiin rakentamaan tuttu-

jen aikuisten varaan. Haastateltavat nostivatkin esiin tutun aikuisen läsnäolon, minkä he 

näkivät lapsen päivässä tärkeänä yksittäisenä hyvinvoinnin elementtinä. Olennaista on, että 

lapsille on aina saatavilla joku tuttu aikuinen. Tuttuus rakentaa lapsen ympärille johdon-

mukaisen ympäristön, joka luo turvaa ja jäsentää lapsen kokemusta ympäröivästä maail-
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masta (Tilus 2004, 42–43). Aikuisen ammatillinen asema puolestaan ei tiimin jäsenten 

käsitysten mukaan noussut olennaiseksi. Haastatteluista kävi ennemminkin ilmi, että lapset 

kohtaavat kaikki aikuiset tasavertaisesti. Tiimin jäsenet kokivat, että lapset kohtelivat heitä 

tasavertaisina aikuisina huolimatta siitä mitä ammattiryhmää he edustavat. Eri ammattista-

tukset eivät välttämättä edes olleet kaikkien lapsien tiedossa, vaan haastateltavat kokivat, 

että lapset ennen kaikkea kohtaavat aikuisen persoonana eikä niinkään opettajana tai ohjaa-

jana. 

“Että semmonen niinku tasa-arvosuus niinku ammattikuntaa ko ajattelee, et-

tä kaikki lapset on kaikkien lapsia ja sitte kaikki aikuiset on minun aikuisia, 

jos mää on täällä oppilas niin. Et ne ei nää ammattinimikkeitä vaan ne näk-

kee Niinan tai ne näkkee Pirkon tai Vesan ne näkkee Katrin.” (OPE2) 

“--lapset ei välttämättä edes tiedä kuka on milläkin nimikkeellä täällä.” 

(OPE5) 

“--ajattelisin, että ne pitää aikuisena, että turvallisena aikuisena, niin kuin 

kaikki aikuiset ja tasavertaisena, että ei niin kun lapset varmaan sitä aattele, 

että tuo on opettaja tai tuo on joku toinen, tuo on koulunkäynninohjaa-

ja…vaan näkee sen aikuisena ihmisenä.” (OPE8) 

“lapset ei osaa eritellä sitä, että kuka on mistäkin ja onko nyt ip:n porukkaa 

ja onko opettaja vai mitä ikinä onkaan, että kaikki aikuiset on tavallaan niit-

ten lasten elämässä sen koulupäivän aikana” (OPE6) 

 

Yhteisöllisyydestä muodostui eheän päivän rakentamisen peruspilari. Yhteisöön sitoudu-

taan ja siihen tullaan osallisiksi.  

“vaan ne (hommat) kuuluu siinä, kun sä käytävällä kuljet, oli se kuka lapsi 

tahansa, niin sä oot täällä sille lapselle saatavilla ja puutut tilanteisiin ja oh-

jaat ja kuuntelet…että ei tarvii olla oman luokan oppilaskaan.” (OPE 8) 
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Yhteisöllinen toimintatapa nousi tutkimusaineistossa lapsen hyvinvoinnin tukemisen kan-

nalta keskeiseksi. Tiimin jäsenten kokemukset vahvistavat pysyvyyden ja jatkuvuuden 

merkitystä lapsen kehityksen tukemisessa tärkeäksi. Myös teoria tukee näkemystä, jossa 

yhteisöllisyys synnyttää turvallisuuden kokemuksen (Tilus 2004, 97). Tutkittavan tiimin 

jäsenet kokivat tärkeimmäksi lapsen päivässä lapsen kanssa toimivat aikuiset, jotka eivät 

vaihtuneet päivän aikana. Henkilökunta pysyi samana, jolloin pystyttiin luomaan turvalli-

nen oppimisympäristö lapselle. 

“Noo hänhän tuntee kaikki aikuiset tästä solusta, meijän tiimistä. Hän tietää, 

että kaikki tietää, niinku on turvallinen ilmapiiri. Hän tietää, et kaikki on 

niinku tuttuja keskenään tässä hommassa -- Niin lapsilla on semmonen tur-

vallinen olo, ja mä aattelen että se on se tärkein asia tässä hommassa kuiten-

ki.” (OPE3) 

“...me aikuset ollaan ne samat aikuiset on. Ne tullee kumminki niille lapsille 

tavallaan kumminki tutuksi että tässä ei vaihu ne aikuiset ollenkaan.“ 

(KKO3) 

Yhteisistä arvoista nouseva toimintakulttuuri 

Yhteisöllisyys on yhteydessä lasten kokemaan hyvinvointiin. Myönteinen, toisia kunnioit-

tava ja turvallinen ilmapiiri koulussa voi turvata lapsen tasapainoista kehitystä lisäten sa-

malla hyvinvointia. (Launonen & Pulkkinen 2004, 45.) Tutkimamme tiimin jäsenet kokivat 

oman tiimitoiminnan kannalta merkityksekkääksi tasavertaisen suhtautumisen eri ammatti-

jäsenten välillä. Tiimin toimivuus perustui jäsenten väliselle toisen arvostamiselle ja kun-

nioittavalle kohtaamiselle. Lisäksi sitoutuminen tiimin toimintaan ja yhteiset toimintakäy-

tänteet koettiin edellytyksinä yhteisölliselle työskentelymuodolle. 

 

“Kyllä siinä on semmonen yhtenäisyys, että meijän solussa niinku aikuiset 

seisoo niitten sääntöjen ja yhteisten sopimusten takana.” (OPE2) 
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Koulun fyysiseen ympäristöön lukeutuvat kaikki ne puitteet ja rakenteet, joiden varaan 

lapsen päivä rakentuu. Eheän koulupäivän rakentumista turvaamassa ovat koulun fyysiset 

rakenteet, jotka mahdollistavat toiminnan samoissa tiloissa. Ne tuottavat eheään koulupäi-

vään pysyvät rakenteet, joilla voidaan turvata lapsen päivässä jatkuvuuden ja turvallisuu-

den kokemus. Tutkimuskohteenamme olleessa tiimissä koulun ja iltapäiväkerhon toiminta 

tapahtuivat samoissa tiloissa, jolloin toiminnot tuotiin lasten luo.  

“toiminta samassa ikäluokassa ja fyysisissä tiloissa (koulu ja ip…)” (Ryhmäaineisto) 

Jatkuvuuden ja pysyvyyden merkitystä lapsen ehyen päivän turvaamisessa ei voida pitää 

vähäpätöisenä tekijänä, vaan niiden merkitys korostuu mitä pienemmistä lapsista on kysy-

mys. Kyse on ympäristön jäsentymisestä ehjäksi kokonaisuudeksi hajanaisen rakennelman 

sijaan. Pysyvyydellä tarkoitetaan toimintatapojen säilymistä muuttumattomina, jolloin nii-

den jäsentyminen selkeäksi muuttuu mahdolliseksi. Jatkuvuudella puolestaan tarkoitetaan 

asioiden päivittäistä toistumista. Pysyvyys ja jatkuvuus synnyttävät turvallisuuden koke-

musta edellyttävää ennakoitavuutta, jolloin voimavaroja vapautuu sisäisen tasapainon sää-

telyn sijasta vaativampiin tehtäviin, kuten oppimiseen. (Tilus  2004, 64–68, 125–127.) 

Myös tiimin jäsenet kokivat, että pysyvyys parantaisi tiimin sisäistä toimintaa, jos sille 

pystyttäisiin takaamaan pidempi ja yhtenäisempi toimintajakso, jolloin sitoutuminen toi-

mintaan olisi vahvempaa ja laajamuotoisemmat projektit mahdollisia. 

“Mutta tuota oishan se varmaan ihan kiva, jos sitä pysyvyyttä ois vaikka se 

pari vuotta kerrallaan…” (OPE4) 

 

Tiimin jäsenet vahvistavat käsitystä eheän päivän rakentumisesta varsinaisten oppituntien 

lisäksi myös lapsen äärelle pysähtymisen ja kohtaamisen hetkistä.  
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“paljon arjesta menee siihen, että sä kasvatat lasta ja kuuntelet avoimesti 

lasta ja oot aina kuulolla ja saatavilla lapselle” (OPE 8) 

“minä tuen varsinkin tämmösiä erityislapsia. Niin ihan vaan läsnäolollakin 

on paljon merkityksiä” (KKO 3) 
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10 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tässä luvussa pohdimme tutkimukseemme liittyviä eettisiä kysymyksiä sekä luotettavuut-

ta. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2007, 24) esittelevät muutamia tutkimukselle asetettuja 

eettisiä vaatimuksia. Jo pelkästään tutkimusaiheen valinnassa tutkija joutuu tekemään eetti-

sen ratkaisun. Tutkijoiden on osattava perustella kenen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja 

miksi siihen ryhdytään. (ks. myös Tuomi & Sarajärvi 2009, 129.)  Oma tutkimusaiheemme 

on valikoitunut puhtaasti omasta kiinnostuksesta käsin, mutta taustalla vaikuttavat myös 

koulumaailmassa tapahtuneet uudistukset ja muutokset. Opettajuus on muuttumassa yhä 

enemmän yksin tekemisestä kohti jaettua opettajuutta, mikä on mielestämme ennen kaik-

kea positiivinen asia. Olemme kiinnostuneita erilaisista yhteistyön muodoista koulussa. 

Olimmekin onnekkaita kun saimme mahdollisuuden päästä tutkimaan sellaista yhteistyön 

muotoa, joka on ihan uusi ja erilainen tapa kuin mitä perinteisesti kouluissa on nähty. Mo-

niammatillinen yhteistyö ymmärretään, ja usein se onkin, ainoastaan oppilashuoltoryhmis-

sä tapahtuvaa yhteistyötä. Halusimmekin selvittää, miten moniammatillista yhteistyötä 

tekevät tiimin jäsenet kokevat tämän tyyppisen yhteistyön lapsen kannalta katsottuna. Mie-

lestämme tutkimuksemme on erittäin ajankohtainen ja tärkeä aihe ja tuo tietoa siitä, mitkä 

asiat moniammatillisessa yhteistyössä nähdään lapsen hyvinvointia tukevana ja toisaalta 

sitä uhkaavina tekijöinä. 

Hirsijärvi, Remes ja Sajavaara (2007, 25) korostavat tutkimuksen eettisyydessä erityisesti 

huomion kiinnittämistä tiedonhankintatapoihin ja koejärjestelyihin sekä anonymiteetin 

takaamisen. Tutkimuksen lähtökohtana tulee aina olla ihmisarvon kunnioittaminen. Olem-

me kertoneet tutkimuksemme osallistuneille jäsenille kasvokkain tutkimuksemme aiheen, 

tavoitteen ja tarkoituksen. Kaikki osallistuneet henkilöt ovat itse saaneet päättää osallistu-

misestaan tutkimukseemme ja saaneet kaiken tarvitsemansa tiedon tutkimukseemme liitty-

en. Tutkimukseemme osallistuminen perustuu siis täysin vapaaehtoisuuteen. Esimerkiksi 

yksilöhaastatteluihin eivät kaikki tiimin jäsenet halunneet osallistua, ja sen hyväksyimme. 

Tutkittavien oman suullisen suostumuksen lisäksi haimme tutkimusluvan kyseiseltä kou-

lulta kirjallisesti (Liite 3).  
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Tietoja käsiteltäessä tulisi ensisijaisesti pystyä varmistamaan luottamuksellisuus ja 

anonymiteetti (Eskola & Suoranta 2003, 56). Tutkimuksessamme ei tule esille kenenkään 

tutkimukseen osallistuneen henkilön nimeä, koulua tai kuntaa. Emme ole myöskään yksi-

löineet tarkasti haastateltavien luottamuksellisesti antamia vastauksia säilyttääksemme 

heidän anonymiteettinsä koko tutkimusprosessin ajan ja sen jälkeen. Olemme pyrkineet 

täyteen rehellisyyteen tutkimuksemme kaikissa vaiheissa. Tutkimuksemme tuloksia emme 

ole missään vaiheessa sepittäneet, kaunistelleet tai yleistäneet. Osa aineistostamme on vi-

deonauhaa ja osa haastatteluja. Olemme nämä molemmat litteroineet ja kirjoittaneet auki 

juuri sellaisina, kuin haastateltavat ovat niissä puhuneet. Aineiston sisältö on siis täysin 

totuudenmukaista ja aidosti kuultua, eikä mitään ole jäänyt pelkän ulkomuistin varaan. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tarkentaa tutkijan tekemä tarkka selostus tutkimuk-

sen toteuttamisesta, ja se koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2007, 227). Tutkimuksemme vaiheet olemme selvittäneet luvussa kahdeksan, jossa 

kuvaamme tarkasti tutkimuksemme kulun eli tutkimuksemme kohdejoukon, aineiston ke-

ruun ja analyysipolun. Aineiston analysoinnissa olemme pyrkineet kokonaisvaltaiseen ana-

lysointiin. Emme perustele tulkintojamme satunnaisilla aineiston otoksilla vaan tavoit-

teenamme on ollut välittää ne asiat, jotka toistuvat myös haastateltavien vastauksissa. Luo-

tettavuutta lisää se, että kaikille johtopäätöksillemme on löydettävissä aineistosta vastaavat 

kohdat. Olemme liittäneet aineiston analysoinnissa mukaan haastateltavien suoria lainauk-

sia, joten jokainen tutkimusraportin lukija voisi periaatteessa tehdä samat johtopäätökset 

aineistosta. Suorista lainauksista lukija voi kuitenkin itse tehdä omat päätelmänsä asiasta. 

Tehdessämme johtopäätöksiä, olemme pyrkineet osoittamaan johtopäätöksiimme johtaneet 

syyt ja perustelut, sekä luettelemaan kaikki ne yksiköt ja asiat, joihin oma tulkintamme 

perustuu.  

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on aina itse osa tutkimusprosessia. Sen vuoksi laadul-

lista tutkimusta tehdessä on tärkeää kirjoittaa auki kaikki ne ennakkokäsitykset, joita ai-

heesta on. Omat ennakkokäsityksemme tutkimusaiheesta olemme avanneet mahdollisim-

man selkeästi jo luvussa kaksi. Sen vuoksi emme tarkastele niitä enää sen tarkemmin tässä 

luvussa. Tutkimuksen laadullisen otteen vuoksi tutkimustulokset eivät ole samalla tavalla 

yleistettävissä kuten esimerkiksi määrällisessä tutkimuksessa. Tutkimuksemme antaa kui-

tenkin yhden näkökulman siihen, miten moniammatillinen yhteistyö hyvin toimiessaan 

edesauttaa lasten hyvinvointia koulussa.  
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11 Pohdinta 

Riittävä hyvinvointi on kaiken oppimisen edellytys. Sen vuoksi koemme lapsen hyvin-

voinnin ja kasvun tukemisen koulun kasvatushenkilöstön yhdeksi tärkeimmäksi tehtäväksi. 

Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää moniammatillisen tiimin jäsenten käsitysten kaut-

ta sitä, kuinka moniammatillinen yhteistyö mahdollistaa lapsen kokonaisvaltaisen hyvin-

voinnin tukemisen. Halusimme saada lisää tietoa siitä, mitä käsityksiä tiimin kasvatushen-

kilöstöllä on moniammatillisesta yhteistyöstä ja sen antamista mahdollisuuksista tukea 

lasta. Haastattelimme erään koulun yhtä moniammatillista tiimiä ja kysyimme, mitkä teki-

jät he kokivat yhteistyössään vahvuuksina ja mahdollisuuksina sekä toisaalta uhkina ja 

heikkouksina lasten hyvinvointia edistettäessä.  

Lähtiessämme tutkimaan tätä aihetta olettamuksenamme oli, että moniammatillinen yhteis-

työ on hyvin toimiessaan sekä koulun aikuisille että lapsille myönteinen asia. Tämä olet-

tamus osoittautui tässä tutkimuksessa oikeaksi ja vahvisti käsitystämme siitä, että yhdessä 

tekemällä ja jakamalla vahvistetaan kaikkien yhteisöön kuuluvien yksilöiden voimavaroja. 

Erityisen vahvana tiimin jäsenet kokivat yhteistyön oman työskentelyn kannalta edullisek-

si, ja he olivat poikkeuksellisen yksimielisiä sen myönteisistä vaikutuksista lapsiin. Tutki-

mamme käsitykset vahvistavat tulkintaamme siitä, että moniammatillinen yhteistyö tämän 

tiimin tekemänä voi mahdollistaa kokonaisvaltaisemman oppilaantuntemuksen, synergian 

sekä eheän koulupäivän rakentamisen lapselle. Johtopäätöksemme on, että näiden tekijöi-

den kautta voidaan kouluissa tukea ja edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia.  

Tutkimuksemme siis osoittaa, että tarkoituksenmukaisesti toimivan moniammatillisen yh-

teistyön avulla lapsesta ja hänen päivästään pystytään muodostamaan kokonaisvaltaisempi 

kuva, joka edesauttaa lapsen tuntemista ja sitä kautta hyvinvoinnin tukemista. Myös se, 

että lasta pystytään havainnoimaan erilaisissa tilanteissa, päivän eri aikoina vahvistaa oppi-

laantuntemusta. Vahva oppilaantuntemus auttaa lapsen tarpeisiin vastaamista. Eheä päivä 

mahdollistaa puolestaan sen, että lapsi saa toimia koko päivän tutussa ja turvallisessa ym-

päristössä, tuttujen aikuisten kanssa. Tämä luo lapselle turvallisuuden tunnetta, mikä puo-

lestaan lisää hyvinvointia. Yhteistyö synnyttää hyvin toimiessaan myös positiivista syner-

giaa eli yhdessä tekemällä koko tiimi saa käyttöön kaikkien sen yksilöidensä vahvuudet. 

Sen myötä resursseja on moninkertaisesti enemmän kuin niitä olisi yksin tekemällä, ja si-
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ten lasta pystytään tukemaan entistä paremmin ja monipuolisemmin. Jos tiimin yhden yksi-

lön keinot ja resurssit eivät riitä lapsen tarpeisiin vastaamiseen, on rinnalla heti muita, joil-

ta voi löytyä toisenlaisia keinoja. Synergia muodostuu eri asiantuntijoiden ammattitaidoista 

koostuvasta voimavarapankista. Honawar (2008) esittää omassa tutkimuksessaan yhdiste-

tyn asiantuntijuuden keskeisenä voimavarana, jonka hyödyt ohjautuvat juuri oppilaille. 

Myös Brownell ym. (2006) vahvistavat näkemystä yhteistyön hyödyistä, josta erityisesti 

oppilaat hyötyvät. Heidän mukaansa yhdessä työskentely on juuri oppilaiden moninaisiin 

haasteisiin vastaamiseen ratkaiseva työväline, johon jokaisen tiimiläisen on itsensä si-

toutettava. (Brownell ym. 2006, 184.) 

Tiimityötä ja sitä kautta myös lasten hyvinvointia eniten uhkaavina asioina tiimin jäsenet 

pitivät tiimin ulkopuolelta tulevia tekijöitä. Näitä olivat esimerkiksi tiimin pysyvyyteen ja 

aikaresursseihin liittyvät toimet. Erityisesti pysyvyyttä haluttiin tiimityöhön lisää. Jos tii-

min jäsenet eivät voi luottaa siihen, että sama tiimi tulee toimimaan vielä ensi vuonnakin, 

sitoutuminen tiimiin ja sen tavoitteisiin heikkenee.  Tieto hyvän ja toimivan tiimin hajot-

tamisesta söi jäsenten motivaatiota yhteistyötä kohtaan. Sisäisinä uhkatekijöinä nähtiin 

tiedonsiirto, joka aikaresurssien vähyyden vuoksi uhkasi pirstaloitua ja jäädä muiden asioi-

den varjoon. Yhtenä haasteena tiimin jäsenet näkivät oman toiminnan selkeyttämisen. Yh-

teistyö voisi tuottaa vielä entistäkin parempaa synergiaa, kun kaikki mahdolliset resurssit 

organisoitaisiin paremmin ja saataisiin sitä myötä tehokkaampaan käyttöön.   

Yksi ennakko-olettamuksistamme oli se, että tämäntyyppisellä tiimityöllä voisi olla myös 

joitakin negatiivisia vaikutuksia lapsiin. Pohdimme etukäteen sitä, miten erilaiset lapset, 

esimerkiksi erityistä tukea saavat tai arat ja ujot lapset sopeutuvat siihen, että heidän ympä-

rillään on päivittäin lähes parikymmentä eri aikuista läsnä. Haastatteluista kuitenkin selvisi, 

että lapsen päivässä ei yhden päivän aikana ole yleensä mukana kovin montaa eri aikuista. 

Toki kaikki tiimin jäsenet pystyvät puuttumaan tilanteisiin ja selvittämään niitä, ja he kaik-

ki ovat jollakin tasolla lapsille tuttuja. Sen vuoksi haastateltavat eivät nähneet yhteistyötä 

haittana kenellekään lapselle vaan päinvastoin, siitä hyötyvät ihan kaikki lapset tukimuo-

toon ja temperamenttiin katsomatta. He eivät myöskään kokeneet, että jotkin tietyt lapset 

hyötyisivät siitä enemmän kuin toiset. Ennakko-olettamuksemme yhteistyön vaikutuksesta 

erilaisiin lapsiryhmiin poikkesi siis tutkimuksessa ilmenneistä tuloksista. Ainoana negatii-

visena samanaikaisopettajuuden haittavaikutuksena osa tiimiläisistä mainitsi luokkakoko-

jen suuruuden, joka heidän mielestään saattaa vaikuttaa esimerkiksi arkoihin ja ujoihin 
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lapsiin. Tämä ei kuitenkaan varsinaisesti liittynyt itse moniammatilliseen tiimityöhön vaan 

nimenomaan samanaikaisopettajuuteen ja sen mukana tuomiin suuriin luokkakokoihin. 

Tämä tulos on kuitenkin tärkeää huomioida, koska sitä voidaan pitää yhtenä lasten hyvin-

vointia uhkaavana tekijänä. Suuret luokkakoot voivat heikentää jonkin yksilön hyvinvoin-

tia siitä huolimatta että tiimityö nähdään pääsääntöisesti lapsen hyvinvointia tukevana 

asiana. 

Sileo (2011) on tutkinut erityisopettajan ja yleisopettajan tekemää tiimiopettamista ja ha-

vainnoinut sen vaikutuksia. Hänen tutkimuksensa vahvistaa käsitystä kasvatushenkilöiden 

tekemän yhteistyön eduista lapsen kokonaisvaltaisessa tukemisessa. Aiheesta tehdyt aikai-

semmat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että yhteistyö palvelee erityisesti lapsia, joilla on 

oppimisen kanssa vaikeuksia (ks. esim. Devecchi & Rouse 2010). Sileo (2011) näkee tii-

miopettamisen, yhteisen suunnittelun ja työskentelyn erittäin myönteisenä ja hyödyllisenä 

työtapana, kun olosuhteet ja opettajien valmiudet yhteistyöhön ovat riittävät.  Hän pitää 

toimivan yhteistyön kannalta merkityksekkäinä vuorovaikutustaitoja ja sitoutumista yhtei-

seen tavoitteeseen, joiden kautta on mahdollista luoda myönteinen oppimisilmapiiri. Huo-

miota tulisikin keskittää nykyistä enemmän opettajien väliseen ammatilliseen suhteeseen.           

Aineistosta ilmenivät tärkeiksi hyvinvoinnin osa-alueiksi koulussa vallitsevat sosiaaliset 

suhteet sekä koulun fyysiset olosuhteet. Poikkeava tulos Konun (2002) saamiin tuloksiin 

oli osallisuuden osa-alue, joka ei noussut omasta aineistostamme näkyvään rooliin. Tuo-

reen väitöstutkimuksen tehnyt Alanko (2013) toteaa, että osallisuuden kautta voidaan vai-

kuttaa yksilöiden voimaantumisen ja valtautumisen kokemuksiin. Ilman osallisuutta ja sii-

hen liittyvää kuuluvuuden tunnetta on vaikea rakentaa vahvaa pohjaa hyvinvoinnille. Osal-

lisuus ilmenee muun muassa itsensä toteuttamisena sekä mahdollisuuksina tehdä tehtäviä, 

jotka vahvistavat lapsen myönteisiä kokemuksia itsestään. Pohdimme osallisuuden olemas-

saoloa kuitenkin koulun toimintakulttuurin osana, sillä tiimin toimintaidea pohjautuu yhtei-

söllisyydelle, johon osallisuus vahvana elementtinä myös kuuluu. Oma näkemyksemme 

osallisuuden vähäisestä huomiosta on se, että tiimin jäsenet eivät välttämättä varsinaisesti 

pidä tiimityötä keskeisenä osallisuuden mahdollistajana. Toisin sanoen lasten osallisuutta 

voi mahdollistaa hyvin ilman tiimityötäkin, mutta esimerkiksi ehyt päivä ja laajempi oppi-

laantuntemus sekä synergia vaativat syntyäkseen toimivaa moniammatillista tiimityötä. On 

huomioitava, että moniammatillinen yhteistyö ei luonnollisestikaan mahdollista kaikkia 

hyvinvointiin tarvittavia elementtejä, mutta se ei myöskään poista tai uhkaa muiden osa-
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alueiden olemassaoloa. Tutkimuksemme kuitenkin osoittaa, että tämäntyyppinen mo-

niammatillinen yhteistyö tarjoaa lisää keinoja lapsen hyvinvoinnin edistämiseen. 

Yhteistyön lisäämisellä kouluissa voitaisiin tehostaa koko kasvatusyhteisön hyvinvointia. 

Hyvinvoinnin edellytykset liittyvät koko yhteisöön, jolloin ei voida erottaa kasvatushenki-

löstön ja lasten hyvinvointia toisistaan, vaan yhteisössä ollaan aktiivisessa suhteessa toi-

siinsa. Tulokset vahvistavat käsitystä koko kasvatusyhteisön yhteisöllisyydestä, joka ei voi 

sulkea pois aikuisten ja lasten hyvinvointia toisistaan. Aikuisten keskinäiset ongelmat hei-

jastuvat lapsiin. Tämän vuoksi huomion kiinnittäminen lasten parissa työtä tekevien aikuis-

ten hyvinvointiin, ja heidän välisiin suhteisiin panostaminen ei ole samantekevää. Aikuis-

ten rakentama turvaverkko lasten ympärille on sitä vahvempi, mitä paremmin aikuiset 

kunnioittavat toisen tekemää työtä sekä ovat sitoutuneet työn tekemiseen yhdessä. Edellä 

luetellut seikat tulevat näkyviin koulun toimintakulttuurissa, jolloin ne ohjaavat usein jopa 

tiedostamatta koko koulun kasvatushenkilöstön toimintaa. 

Honawar (2008) on tehnyt tutkimusta koskien ammatillista oppimisyhteisöä ja sen tekemää 

yhteistyötä.  Jotta ammatillinen yhteistyö tulisi mahdolliseksi kouluissa edellyttää se uudis-

tuksia koulun arkikäytänteissä sekä laajemmin muutosta koulun toimintakulttuurissa. Kou-

lun käytänteet ja arvomaailma muuttuvat hiljalleen käytännön tekojen mukana. Teot vah-

vistavat asenteita, jotka lopulta muuttavat toimintatavat pysyviksi käytänteiksi. Todellisen 

yhteistyön kulmakivenä on yhteinen tavoite, jossa lähtökohtana toiminnalle on lapsen pa-

ras. Epämuodolliset kohtaamiset, jossa ei ole organisoitua kaavaa ovat yhteistyön kannalta 

ihanteellisimpia, koska se voi synnyttää innovatiivisia ratkaisua ja vapaaehtoisuus vuoro-

vaikutuksessa voi tuottaa aitoa sitoutumista yhteisöön.  Ammattimainen yhteistyö kestää 

ristiriitoja ja pyrkii yhteiseen ongelmanratkaisuun. Yhteistyön kannalta ristiriidat ja toisin-

ajatteleminen nähdään toimintaa eteenpäin vievänä ja kehittävänä voimavarana. (Honawar 

2008, 18–20.) 

Arvioitaessa tutkimuksemme yleistettävyyttä on hyvä muistaa, että tutkimuksen kohde-

joukkona oli ainoastaan yhden koulun yksi moniammatillinen tiimi, siis ainoastaan yksi 

tapaus. Tuloksemme eivät ole siis laajemmin yleistettävissä, vaikka toki suuntaa antavat-

kin. Toinen huomioitava asia on se, että tässä tiimissä yhteistyö toimi todella hyvin. Tulok-

set olisivat voineet olla hyvinkin erilaisia, jos yhteistyö ei olisi ollut näin onnistunutta ja 

sujuvaa. Tähän liittyen voisi myös esittää kysymyksen: miksi kaikki tiimin jäsenet poikke-
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uksetta pitivät tiimityötä positiivisena asiana sekä itselleen että lapsille? Mitkä syyt ovat 

johtaneet siihen, että tiimityö on niin onnistunutta?  Tulokset olisivat voineet poiketa myös 

siinä tapauksessa, että hyvinvointia olisi tarkasteltu lasten itsensä kokemana. Nyt tutkimme 

lasten päivässä mukana olevien aikuisten subjektiivista mielipidettä siitä, miten he ymmär-

sivät moniammatillisen yhteistyön edistävän lasten hyvinvointia.  Se on siis ulkopuolisten 

näkemys siitä, mitkä asiat luovat hyvinvointia.  

Aineistomme koko oli mielestämme laaja ja kattava, minkä voikin nähdä tutkimuksemme 

vahvuutena. Kuitenkin jos nyt keräisimme samanlaisen aineiston uudestaan, tekisimme sen 

monellakin tapaa erilailla. Esimerkiksi kuvaisimme videota jo pienryhmätyöskentelyn ai-

kana, koska hedelmällisimmät keskustelut käytiin juuri niissä tilanteissa, kun tiimi sai 

pienryhmissä pohtia yhteistyönsä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Toi-

seksi muuttaisimme myös yksilöhaastattelukysymyksiä vastaamaan paremmin tutkimuk-

semme tarkoitusta.  

Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet herättivät kiinnostusta tutkia tarkemmin sen 

seurauksena syntyviä vaikutuksia lapsiin. Erityisesti koulujen yhteisöllisyys ja osallisuuden 

kokemukset ovat Konun hyvinvointimallin mukaan merkittävä osa lasten hyvinvointia. 

Siksi myös lasten osallisuutta, sen edistämistä ja vaikutuksia subjektiiviseen kokemukseen 

hyvinvoinnista olisi tärkeää tutkia tarkemmin. Mielenkiintoista olisi myös laajentaa tutki-

musta koskemaan erilaisten ja erikokoisten kouluyhteisöjen käsityksiin ja asenteisiin mo-

niammatillisuutta kohtaan. Vertailukohteiksi voitaisiin ottaa kaupunkikoulun ja pienem-

män kyläkoulun kasvatushenkilöstön yleisiä näkemyksiä moniammatillisesta yhteistyöstä 

ja tarkastella heidän käsityksiään yhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista. Yksi mielen-

kiintoinen ja tärkeä jatkotutkimusidea olisi myös lasten vanhemmat ja heidän kokemuksen-

sa tällaisesta yhteistyön muodosta.  

Moniammatillinen tiimityö on lähellä oppilashuoltotyöryhmän tekemää työtä, jonka tavoite 

on tukea lapsen kouluhyvinvointia ja poistaa oppimisen esteitä. Kouluissa toimivan mo-

niammatillisen tiimin tekemää konkreettista ja päivittäistä työtä lasten kanssa voidaan pitää 

oppilashuollon ennakoivana mallina, joka mahdollistaa varhaisen puuttumisen ja ongelmi-

en ennakoimisen ajoissa. Tiimiä voidaan pitää merkittävänä osana koulun rakenteita. Näil-

lä rakenteilla varmistetaan lapsen päivälle turvalliset ja ehyet puitteet, jotka ylläpitävät 

lapsen hyvinvointia koulun jokapäiväisessä arjessa. Tutkimuksemme osoittaa sen, kuinka 
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tärkeää aikuisten tekemä johdonmukainen ja yhteisiä resursseja hyödyntävä työtapa on, ja 

kuinka se voi vaikuttaa myönteisesti lasten hyvinvointiin ja turvata heidän tasapainoista 

kehitystään. Tutkimuksemme keskeisin käytännöllinen anti on se, että se tarjoaa yhdenlais-

ta esimerkkitietoa siitä, miten oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia voidaan moniamma-

tillisella yhteistyöllä tukea.  

Nykypäivän koulu on vaativa sekä koko koulun kasvatushenkilöstölle että lapsiryhmälle. 

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että osa oppilaista viihtyy yhä heikommin eikä 

voi hyvin kouluissa. Tästä viittauksia on nähtävissä esimerkiksi viimeisimmästä PISA-

tutkimuksesta. Kuitenkin hyvinvointi on ensimmäinen asia, jonka tulee olla kunnossa, että 

oppimista voi ylipäätään tapahtua. Kouluhyvinvoinnin vaaliminen ja sen edistäminen on 

Hascherin (2010) mukaan tärkeää jo myös siksi, että pelkästään hyvinvointi on arvo itses-

sään. Sen lisäksi empiirinen tutkimus aiheesta todistaa, että subjektiivinen hyvinvointi vai-

kuttaa oppilaiden oppimisprosessiin ja -tuloksiin positiivisesti. Vaikka hyvinvointi ei suo-

raan lisää oppilaiden omaa aktiivisuutta, siihen on kuitenkin sidoksissa monia sellaisia te-

kijöitä, jotka edistävät tehokasta oppimista. Hyvinvointi on myös tärkeä kriteeri positiivi-

selle kouluilmapiirille, mikä puolestaan on tärkeää oppimiselle. Oppilaat, jotka voivat hy-

vin koulussa, kehittävät todennäköisemmin positiivista ilmapiiriä ja asenteita koulua koh-

taan. Subjektiivinen hyvinvointi voi myös auttaa negatiivisten asenteiden hallinnassa. (Ha-

scher 2010, 100–101). 

Perinteinen opettajan yksintyöskentely on pikkuhiljaa muuttumassa kohti jaettua opetta-

juutta. Monet opettajat saattavat ottaa yhteistyön vastaan melko pitkin hampainkin, mutta 

itse kohta valmistuvina luokanopettajina koemme olevamme onnekkaita, koska olemme jo 

opinnoissamme saaneet tehdä paljon yhteistyötä. Esimerkiksi tämänkin opinnäytteen teko 

on ollut erittäin antoisa matka, kun sekä ilot että surut on saatu jakaa ja kokea yhdessä. 

Raskaat hetket ja kivikot ovat olleet puolitettuina paljon helpompi kohdata ja kantaa. Ilot ja 

riemun hetket ovat sen sijaan olleet kaksin verroin mahtavampia. Toivommekin, että 

omaan opettajuuteemme kuuluisi vahvana osana tiivis yhteistyö sekä asioiden jakaminen 

muiden koulun kasvatushenkilöstön kanssa. Mielestämme kouluihin tarvitaan enemmän 

yhteistyötä, ja nimenomaan yhteistyötä eri opettajien (esim. erityisopettajat, luokan- ja 

aineenopettajat, esiopettajat) ja muiden lapsen jokapäiväiseen toimintaan kuuluvien henki-

löiden (koulunkäynnin- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaajat) välillä. Pelkkä mo-

niammatillinen yhteistyö moniammatillisessa oppilashuoltotyöryhmässä ei enää nykypäi-
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vänä riitä, koska sen pääpaino on kuitenkin enemmän ongelmien ratkaisemisessa kuin nii-

den ehkäisyssä. Sen sijaan lapsen kanssa päivittäin työskentelevät aikuiset pystyvät par-

haimmillaan tiivistä yhteistyötä tekemällä ja tietoa jakamalla puuttumaan jo varhain ilme-

neviin ongelmiin ja jopa ennaltaehkäisemään niitä. Moniammatillinen yhteistyö voikin 

toimiessaan olla keino vastata sekä koulun opettajien työuupumukseen että samalla myös 

erilaisten lasten moninaisiin tarpeisiin. Se voi olla keino lisätä viihtyvyyttä ja positiivista 

ilmapiiriä sekä tehostaa oppimista. Sen avulla voidaan kenties ennaltaehkäistä mahdollisia 

ongelmia ja vaikeuksia, ja sitä kautta mahdollistaa sekä lasten että aikuisten parempaa hy-

vinvointia ja viihtyvyyttä koulussa. 
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Liitteet 

LIITE 1 

Puolistrukturoitu haastattelurunko 
 
 
1 Yleiset 

 

Ammattinimike 
 

Työkokemus 
 
2 Kolmiportainen tuki  
 

Miten/millä tavoin tuet lasta ja miten se näkyy omassa käytännön työssäsi? 
Miten roolisi muuttuu eri tuen tarpeen piirissä olevien lasten kanssa työskenneltäes-
sä? 
Kohdistuuko työn tekeminen erityisesti jotain tiettyä tukea saaviin lapsiin? 
 
3 Tiimin toiminta ja lapsi 
 

Miten konkreettisesti tiimin toiminta näkyy lapsesta
?
 (--> kolmiportaisen tuen piirissä 

olevat lapset, lasten välisten suhteiden parantuminen: vuorovaikutus ja sosiaaliset 
taidot, oppimisen tehostuminen, osallisuuden lisääminen?) 
 

Koetko tiimityöskentelyn olevan kaikille lapsille etu/positiivinen asia? 
Kenelle erityisesti? Kuka hyötyy? Kuka taas häviää? Miksi? 
 

 

Miten tiimityötä pitäisi sinun mielestäsi kehittää, jotta se vastaisi entistä paremmin lap-
sen tarpeisiin? 

 

 

  



 

 

 

 

LIITE 2 

Ammattinimike Millaisia merkityksiä 

tiimityöllä on lapsel-

le? 

Keinot lapsen 

tukemiseen? 

Kehittämistarpeet 

tiimityön tehostami-

seksi (uhat/haasteet)? 

 

Koulunkäynninohjaaja (aamu- ja iltapäivätoiminnanohjaaja) = KKO 
 

Nuoriso-ohjaaja= NO 
 

Luokanopettaja/erityisopettaja = OPE 
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