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Oppilashuollolla olisi virallisten periaatteiden mukaan toimiessaan suuret 

mahdollisuudet ohjata ja tukea kypsyvää lasta ja hänen huoltajiaan tavoilla, jotka 

johtavat niin yksilön, lähiyhteisön kuin yhteiskunnankin tasoilla näyttäytyvään 

hyvinvoinnin lisääntymiseen. Keskustelut oppilaiden koulumotivaation

madaltumisesta, lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin tilasta,

syrjäytymiskehityksestä sekä kasvatuksellisista haasteista ovat lisääntyvässä määrin

esillä suomalaisessa arjessa. Oppilashuolto on suurten mahdollisuuksien kenttä, joka

on noin kuudesta kahteenkymmeneen ikävuoteen saakka mukana kasvavien ja

kehittyvien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä arjessa. Käsillä olevan

tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä oppilashuollon tilasta, toimivuudesta

sekä haasteista erityisesti asiakasohjautuvuuden ja monialaisen yhteistyön 

toteutumisen näkökulmista. 

Tämän tutkimuksen empiirinen sisältö muodostuu vuosina 2012 – 2014 toteutetun 

Osuva-hankkeen työpajojen, asiakasraadin sekä survey-kyselyn avulla kerätyistä 

laadullisista sekä määrällisistä arvioista. Hankkeen kohdeorganisaatioita olivat

Lappeenrannan kaupunki sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Lappeenrannan 

kaupungin kasvatus- ja opetustoimen sekä lasten ja nuorten parissa työskentelevien

sosiaali- ja terveystoimen edustajien lisäksi tarkennettuna tutkimuskohteina olivat 

yläkoululaisten ja heidän huoltajiensa näkemykset oppilashuollon sisällöistä ja

palveluprosessin toimivuudesta.  

Tutkimus osoittaa, että oppilashuoltoon liittyvillä tahoilla on eri tavoin painottuneet

näkemykset oppilashuollon keskeisimmistä periaatteista, niiden toteutustavoista sekä 

osallisten rooleista. Keskeisimmät haasteet liittyvät asiakkuuden ja osallisuuden aitoon

toteutumiseen sekä ammattilaistahojen keskinäiseen työskentelyyn. Oppilashuolto

käsitteenä on useimmille jäsentymätön. Käytännön oppilashuoltotyö mielletään

reaktiiviseksi ja ongelmakeskeiseksi, eikä täten saavuta virallisia proaktiivisia

tavoitteitaan. Oppilashuoltoon poliittisella tasolla suunnattu palveluenergia näyttää 

menettävän terävyytensä ja hajoavan edetessään kohti lopullista pyrkimystään:

oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin synnyttämistä. 

Asiasanat: Oppilashuolto, opiskeluhuolto, asiakaslähtöisyys, monialainen yhteistyö, 

yhteinen työ, lapsen ja nuoren hyvinvointi 
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When implemented according official indications, student welfare services can deliver 

significant opportunities to guide and support maturing children and his/her caretakers 

in such ways, that could lead to proliferation of well-being at individual, community 

and society levels. Discussions concerning pupils’ decreasing study motivation, 

childrens’ and juveniles’ mental well-being, tendency of exclusion, and challenges of 

rearing are more and more exposed in finnish everyday life. Student welfare services 

can be seen as a potential field of opportunities, because it accompanies with the 

growing and developing children’, juveniles’ and their caretakers’ everyday lives. The 

meaning of this study is to gain more understanding of the state, functionality and 

challenges of student welfare services especially from the student orientation and 

multidisciplinary approach points of view.  

The empirical contents of the study are part of Osuva-project which was carried out in 

2012-2014 period. Osuva was accomplished with the city of Lappeenranta and South 

Karelia Social and Health Care District (Eksote). Study’s qualitative and quantitative

materials were gathered by means of workshops, customer jury and survey. The

research subjects composed of Lappeenranta educational services and local social and

health care actors who work with children and juvenile. In addition, opinions about 

functionality and quality of student welfare services were asked from upper secondary 

school pupils and their parents.   

The results of this study show that different participants involved to students’ welfare 

activities interpret the core of pupils’ needs, and also their own roles as service 

providers in many different ways. Essential challenges are attached to issues of real

pupil involvement, participation and principles of professionals’ cooperation and

common work. Defects are also found in conceptual level: student welfare is

perceived blurred and mostly deeply problem related activity. Due to this student

welfare services mostly fail to achieve its’ fundamental proactive aims. Political level 

energy headed to student welfare services seem to diffuse on its way towards child’s

or juveniles everyday lives’ individual problems. Upper level willingness doesn’t lead 

efficiently enough to students’ well-being. 

Keywords: Pupil welfare services, student welfare services, customer orientation,

multisectoral approach, common work, child’s and juvenile’s well being 





Alkusanat 

Tämän väitöskirjan toteutumisen energisoinut voima nousi alkujaan ajatuksiini liki 

viisitoista vuotta sitten. Ensimmäisen tutkimussuunnitelmani muotoilin psykologian 

tutkimuskenttään 2000-luvun alkupuolella. Sen jälkeen elämä on kuljettanut minua 

niin asuinpaikan, työuran kuin myös opintojeni suhteen. Tutkimuksellinen

asemoitumiseni on vaihtunut psykologiasta kauppatieteiden kautta tuotantotalouden

tutkimusalaan. Syvimmät tutkimusmotivaattorini ja intressini ovat kuitenkin pysyneet

muuttumattomina. Ydintavoitteenani on ollut pyrkimys lisätä yksilöiden hyvinvointia 

ja selviytymiskykyä sekä kokemusta tasa-arvosta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta. 

Olen onnellinen siitä, että sain tilaisuuden edesauttaa tavoitettani tämän väitöskirjan

muodossa. Uskon, tai ainakin toivon, että oppilashuollon prosessien toimivuutta 

tarkastelevalla tutkimuksellani voi olla jotakin annettavaa tieteellisen 

tutkimusjatkumon lisäksi myös suoraan hyvinvointiyhteiskunnallemme sekä sen

kansalaisille.  

Voin todeta olevani onnekas siitä, että hetkellisistä tutkimuksellisista 

suunnanmuutoksista ja seisahduksista sekä epätoivon hetkistä huolimatta olen nyt 

tässä pisteessä. Osoitan kiitollisuuttani siitä, että saatoin tutkimukseni myötä kehittää 

sekä itseäni että eteläkarjalaista oppilashuoltotyötä, jonka toteutuksesta osaltani

vastasin työtehtävieni puolesta. Kiitän työantajaani, Etelä-Karjalan sosiaali- ja

terveyspiiriä siitä, että vuosien saatossa tarvitsemani opintovapaat jne. ovat olleet

mahdollisia. Lausun kiitokseni myös yhteistyötahoilleni eli niille Eksoten 

toimintayksiköille, Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimelle sekä 

yläasteen oppilaille ja heidän huoltajilleen, jotka aikanaan osallistuivat tutkimukseni 

taustalla vaikuttaneeseen Osuva-hankkeeseen. 

Kiitän lämpimästi ohjaajiani, professori Timo Pihkalaa sekä tutkijatohtori Sami 

Jantusta. Työskentely Timon kanssa on ollut mutkatonta, usein myös virkistävää. 

Keskustelut hänen kanssaan ovat vaihdelleet vapaamuotoisesta yhteiskuntapoliittisesta 

filosofoinnista puritaaniseen tieteellisten periaatteiden yksityiskohtien analyysiin. 

Samin panos on keskeinen koko väitöskirjan syntymisen kannalta. Samin rationaalis-



analyyttinen, jopa minimalistinen ote on koulinut minua paljon. Käsikirjoitukseni 

esitarkastajat: apulaisprofessori Hanna Toiviainen Tampereen yliopistosta sekä 

dosentti Harri Raisio Vaasan yliopistosta ovat asiantuntevilla palautteillaan 

vaikuttaneet merkittävästi tutkimukseni laadun kohottamiseen. Keskustelut 

tutkijaopettajien Mikko Kuisman sekä Anssi Tarkiaisen ja tutkijatohtori Mika 

Vanhalan kanssa ovat olleet harvalukuisia mutta minulle monella tavalla 

merkityksellisiä. Tohtorikoulun Sari ja Johanna ovat ”nohevuudessaan” ja 

joustavuudessaan olleet minulle korvaamattomaksi avuksi. Kiitos myös Milla 

Pystyselle, joka toteutti työni kielenhuollollisen viimeistelyn. 

Kaikkein tärkeintä on se, että olen saanut rakkaan vaimoni, Satun varauksettoman tuen

ja tilan puurtaessani tekstieni kanssa. Käsikirjoituksen parissa vuodesta toiseen

vietetyt lukemattomat illat ja viikonloput eivät olisi ikinä onnistuneet ilman hänen 

myötäelämistään ja yhteisiä pohdintojamme. Energiani ollessa alimmillaan, sain

monesti tietokoneeni ääreen maukasta lisävirtaa puolisoni leipomien lämpimien

herkkujen muodossa. Kiitos Satu! 

Timo Suhola 

Taavetissa, sateisena syyskuun 28. päivänä vuonna 2016 
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1. JOHDANTO 

 

”Oppilashuolto on jäänyt jotenkin etäiseksi ja vähän vaikeaselkoiseksi, tosin 

vikaa on kyllä minussa itsessänikin, kun en ole ottanut siitä tarkemmin selvää.  

En tiedä oikein, millaiset "tapaukset" menevät ja kuuluvat oppilashuoltoon ja 

mistä aloite yleensä tulee. Tuntuu jotenkin siltä, että jos joku asia menee 

oppilashuoltoon, niin sitten varmaan ollaankin pahoissa vaikeuksissa... 

Uskon kuitenkin, että oppilashuolto on toimiva ja hyvä asia ja olen todella 

hyvilläni, että tällainen palvelu on kehitetty lasten, nuorten ja heidän 

perheidensä avuksi ja turvaksi. Toivoisin kuitenkin että jollain tapaa "kynnystä 

madallettaisiin" niin, että kellekään ei jäisi mielikuvaa palvelujen olevan vain 

toisille, tärkeämmille "tapauksille" ja että oma asia on liian vähäpätöinen 

oppilashuollolle. Vastaukset olen antanut hiukan "mutu"-tuntumalla sen 

perusteella mitä olen joutunut omien lasteni kanssa eri viranomaisten kanssa 

asioimaan. Tässä samalla kiitokset kaikesta siitä työstä, jota teette lastemme ja 

nuortemme hyväksi!” (Yläkoululaisen huoltaja) 

 

Tämä tuotantotalouden alaan asemoituva väitöstutkimus tarkastelee oppilashuollon 

toimivuutta ja sisällöllistä osuvuutta. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä 

oppilashuollon tilasta, toimivuudesta sekä haasteista erityisesti asiakasohjautuvuuden 

ja monialaisen yhteistyön toteutumisen näkökulmista. Tutkimuksen perusotteessa 

keskitytään kuvailemaan oppilashuollon toteutumista. Toisaalta tutkimusprosessin 

ohessa syntyy myös havaintoja, joiden avulla lukijalle tarjoutuu mahdollisuus lähestyä 

oppilashuoltoa emansipatoriselle tutkimusotteelle ominaisesta vapauttavan 

tiedonintressin näkökulmasta.  

Hyvinvoivan yksilön kehittyminen on monisäikeinen kumulatiivinen prosessi, jossa 

lapsen ja nuoren fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja tiedonkäsittelyyn liittyvät 

kokemukset muovaavat kehittyvän ihmisen kyvykkyyskäsitystä itsestään (mm. 

Warren & Stone 2011, 167). Negatiiviset kokemukset saattavat lannistaa ja johtaa 

alisuoriutumisen sekä heikon itsetunnon noidankehään. Onnistumiset puolestaan 
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yleensä lisäävät itseluottamusta ja saavat ihmisen janoamaan lisähaasteita. (mm. 

Rodhein & Aurier 2016; Keltikangas-Järvinen 2010; Pulkkinen 1996) Fyysisten 

reunaehtojen lisäksi tasapainoisen ja hyvinvoivan ihmisen elämään tulee kuulua 

ainakin turvaa, läheisyyttä, rakkautta, rohkaisua ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Lapsen ja nuoren elämän kivijalan kannalta keskeisin merkitys on luonnollisesti 

kodilla eli lapsen huoltajilla ja läheisillä. (McDougall & Vaillancourt 2015; 

McCormick & Pressley 1997) 

Suomalainen oppilashuolto on mukana yksilön kehityksessä esiopetusikäisestä 

nuoreksi aikuiseksi kehittymiseen saakka. Tämä on ihmisen keskeisin kasvun ja 

sosiaalistumisen periodi, jossa lapsen ja perheen elämään saattaa vaikuttaa valtava 

määrä julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoita, joilla kaikilla on yksi ja 

yhteinen päämäärä: edesauttaa yksilön myönteistä kasvua ja kehitystä ja tarjota 

tarvittaessa apua ja tukea. (mm. Manninen 2010) Oppilashuolto on tässä prosessissa 

paljon vartijana; sen on mukana lapsen ja nuoren elämässä koko mainitun ajanjakson, 

riippumatta siitä, syntyykö lapselle pulmia tai ei. (Lahtinen 2011; Pesonen 2006) 

Käsillä oleva tutkimus tarkastelee oppilashuoltoa palvelujen toteuttamisen 

näkökulmasta. Tarkastelun tieteelliseksi viitekehykseksi valittua tuotantotaloutta on 

luonnehdittu tutkimusalaksi, jonka puitteissa reaalimaailmassa ilmeneviin ilmiöihin tai 

ongelmiin voidaan pureutua monialaisesti eri suuntauksista käsin. Tutkimuskohteina 

voivat olla esimerkiksi organisaatioiden palveluprosessit ja -järjestelmät, tai 

kustannusten ja suorituskyvyn johtaminen. Tuotantotalouden periaatteellisena 

tavoitteena on luoda ajattelua, jonka avulla arjen ilmiöitä voidaan muotoilla ja 

kehittää. Pyrkimykset verkostomaisten palvelu-, tuote- tai tuotantokokonaisuuksiin 

liittyvien vaikuttavuus- sekä laatuongelmien ratkomiseen ovat niin ikään osa valitun 

tutkimusalan sisältöä.  

Perinteisistä insinööritieteistä poiketen voidaan tuotantotalouden osaamisalueita 

soveltaa yritystoiminnan ja teollisuuden lisäksi myös esimerkiksi julkisen sektorin 

palvelutuotantoon. Tyypillisimmillään tuotantotalous on siis toimintaa, jossa 

tuottavuutta ja laatua pyritään tehostamaan toimintaprosesseja kehittämällä.  

Tässä yhteydessä tuotannollisesta lähestymiskulmasta nousevat esiin kysymykset 

hallinto- ja sektorirajat ylittävän, monialaista ja verkostomaista työskentelyotetta 
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vaativan yhteistyöskentelyn onnistumisesta (mm. Metteri 2012; Lybeck & Walldén 

2011; Nousiainen 2011; Ylikännö 2009; Määttä 2007) kuvaa asiaa seuraavasti:  

”Ehkäisevän työn poikkihallinnollisilla ja monitoimijaisilla verkostoilla pyritään 

parantamaan sekä lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloja että huonosti toimivaa 

palvelujärjestelmää ja ammattilaisten keinottomuutta – itse asiassa tervehdyttämään 

koko yhteiskuntaa.” (Määttä 2007, 13) 

Tässä tutkimuksessa oppilashuolto asemoituu hyvinvoinnin rakentumisen 

solmupisteeseen, jossa palveluiden tulisi ohjautua oppilaan ja toisaalta hänen 

perheensä kokonaisvaltaisista tarpeista käsin. Palvelut tulisi toteuttaa eri 

ammattilaistahoja yhdistävän yhteisen työn ja keskinäisesti jaetun tavoitteen 

periaatteiden mukaan. Ennakointi ja proaktiivisuus ovat ensisijaisia tavoitteita kaikissa 

hyvinvointiin tähtäävissä toimissa, myös oppilashuollossa. Pyrkimyksenä on, että 

käsillä olevan tarkastelun tulosten avulla voitaisiin edesauttaa oppilashuollon 

asiakaslähtöisyyden ja monialaisen toteutuksen lisäksi myös palvelujen oikea-

aikaisuutta, kustannustehokkuutta sekä vaikuttavuutta.  

 

1.1. Miksi oppilashuollon palvelukokonaisuutta on perusteltua tutkia? 

 

Seuraavat otteet Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntalehtien pääkirjoituksesta 

tammikuulta 2015 kuvaavat osuvasti käsillä olevan väitöstutkimuksen 

tutkimusintressin ajankohtaisuutta ja arjen relevanssia. Kirjoituksessa tuodaan esiin 

vallitseva asiaintila, joka osaltaan toimii väitöstutkijalle merkityksenantajana ja 

motivaattorina.  

”Noin 2800 alle 35-vuotiasta nuorta joutui mielenterveyssyiden takia eläkkeelle 

vuonna 2013 (HS 3.1.). Suurin yksittäinen syy ennätysmääräiseen 

eläköitymiseen oli masennus, joka vie noin 700 nuorta vuosittain pois 

työelämästä — joko tilapäisesti tai kokonaan… Mielenterveysongelmista 

kärsivät nuoret eivät pärjää työelämässä, mutta ongelmat syyt ovat muualla. 

Tutkimusten mukaan häiriöt alkavat puolessa tapauksista jo kouluiässä, alle 14-

vuotiaina. Taustalla ovat useimmiten kurjat kotiolot. Vanhempien 
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alkoholinkäyttö, avioero, koulukiusaaminen ja kaltoin kohtelu johtavat 

sairauteen, joka pahimmassa tapauksessa pilaa nuoren koko loppuelämän. 

Kyseessä on myös kallis yhteiskunnallinen ongelma. Hoitomuotoja pitääkin 

lisätä ja kehittää, mutta jotenkin olisi pystyttävä puuttumaan oireiden lisäksi 

myös niiden syihin. Perheiden hyvinvoinnista tingittäessä pitäisi muistaa, että 

kärsijöiksi joutuvat useimmiten tilanteeseen täysin syyttömät lapset.” 

(Kumpunen, 2015) 

 

Tasapainoisen yksilön perusta luodaan jo ensimmäisten ikävuosien aikana 

(Keltikangas 2010; Hayes 1996; Pulkkinen 1996; Kalat 1995; Runsas 1991) Tässä 

prosessissa lapsen huoltajien eli läheisten aikuisten vakaus ja kasvatukselliset kyvyt 

ovat ensisijaisia ja avainasemassa (mm. Keltikangas-Järvinen 2015; 2006; 1985). 

Lapsen varttuessa alkavat kehitystä ruokkivat painopisteet siirtyä vanhemmista 

ystäviin ja kavereihin, kodista ulkomaailmaan kuten kouluun ja harrastuksiin jne. 

Murrosikä on nuoren elämänvaihe, jossa oman roolin löytäminen, vertaisryhmän 

hyväksyntä sekä monimutkaisten sosiaalisten suhteiden rakentumisen kiemurat 

nousevat keskiöön (mm. Hayes 1996; Jakobson & Wiegand 1995, 27 – 29; 

Keltikangas-Järvinen 1985).  

Maassamme on voimassa oppivelvollisuus, jonka mukaan kaikki esi- ja 

perusopetusikäiset lapset tulevat lain (Finlex 183/1921) perusteella saattaa opetuksen 

piiriin (mm. Manninen 2010, 288; Opetusministeriö 2009). Tässä elinkaaren 

aikaikkunassa, joka asettuu noin kuuden ja kuudentoista ikävuoden väliin, nousee 

lapsen keskeisimmäksi kodin ulkopuoliseksi kehitysympäristöksi koulu (Mahkonen 

2014; Lahtinen 2011; Whitfield 2010). Tästä opinpolku jatkuu vapaaehtoisuuden 

perusteella, ja opiskelija voi toiselle asteelle hakeutuessaan itse päättää haluamansa 

suunnan. Tavoitteena on, että jokainen nuori löytäisi jatko-opintopaikan, koska 

ammattiin kouluttautumisella on suuri merkitys yksilön koko loppuelämän kannalta. 

Oppilashuollon lähtökohtaiset tavoitteet ovat ennakointi ja tukeminen (Opetushallitus 

2014; Finlex 1287/2013). Ennakoinnilla halutaan nostaa esiin toiminnan 

humaanisuutta ja yhteisöllisyyttä. Päämääriin tulisi pyrkiä panostamalla turvallisen ja 

terveellisen oppimisympäristön, opiskelijoiden yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin sekä 
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viihtyisyyden kehittämisen (mm. Engels et al. 2004). Humaanisuutta ja sosiaalisen 

ilmapiirin mielekkyyttä kehittävät myös yksilöllisyyden huomiointi (mm. Delmolino 

2011; mm. Warren & Stone 2011; Haglund 2010; Anastasi & Urbina 1997, 475- 532), 

luottamuksellisuuden edistäminen, tasavertaisuuden lisääminen sekä osallisuuden 

tunteen kohottaminen (mm. Witty & Wisby 2007; Senge et al. 2000). Käytännön 

esimerkkejä yhteisöllisestä ja ennakoivasta oppilashuoltotyöstä ovat kiusaamisen 

vastainen toiminta (esim. KiVa-koulu) tai kouluterveydenhuollon toimesta toteutettava 

kansanterveystyö kasvun ja kehityksen seurannan sekä terveiden elämäntapojen 

valistamisen muodossa (ks. myös  Hjörne & Säljö 2005). Ennaltaehkäisyn ytimeen 

kuuluu myös rakentava kasvatuskumppanuus-yhteistyö ja muu luonteva yhteydenpito 

oppilaiden huoltajien suuntaan. (Opetushallitus 2014; Finlex 1287/2013; HE 67/2013 

vp; Ahtola 2012; McCormick & Pressley 1997) 

Joskus käy kuitenkin niin, että kasvava lapsi tai nuori ei saa kehitystehtäviensä 

onnistumisen kannalta välttämätöntä ennakoivaa tukea tai apua kummankaan 

keskeisen kehityskontekstin, kodin tai koulun suunnalta. (Lahtinen 2011; Whitfield 

2010; Groth-Marnat 2009; Helminen 2006; Ahvenainen et al. 2002) Näissä tilanteissa 

julkisen palvelujärjestelmän tulisi reagoida tilanteeseen mahdollisimman pikaisesti 

(mm. Haglund 2010; Brown & Zinkus 1979). Näissä tilanteissa kouluilla 

työskentelevällä oppilashuollon henkilökunnalla on suuri mahdollisuus ja vastuu 

oppilaan hyvinvoinnin edesauttajana. Oppilaitoksissa opetushenkilöstön rinnalla 

työskentelevät koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa edustavat terveydenhoitajat ja 

lääkärit sekä psykososiaalista oppilashuoltoa toteuttavat opiskeluhuollon kuraattorit ja 

psykologit ovat näköalapaikalla seuraamassa lapsen, nuoren ja perheen hyvinvoinnin 

kehittymistä. (HE 67/2013 vp) Kokonaisvaltaisen ja varhaisen pulmiin puuttumisen 

sekä aktiivisen, oppilaan ja kotien suuntaan toteutettavan yhteistyön kautta on 

mahdollisuus estää suuri määrä inhimillistä kärsimystä (Groth-Marnat 2009). Samalla 

tarjoutuu laajempi mahdollisuus yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kehittämiseen. 

(Huhtanen 2007) 

Eräs käsillä olevan tutkimusasetelman lähtökohdista on, että käytännössä kaikkien 

niiden oppilaiden ja opiskelijoiden, joilla on asiakkuus tai potilassuhde toisaalla sote-

palveluissa, asiakkuussuhteen interventiot linkittyvät tavalla tai toisella myös 

opetuksen järjestämiseen ja/tai oppilashuollon monialaisiin prosesseihin (ks. mm. 
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Whitfield 2010, 471-473; Engels et al. 2004). Näihin asiakassuhteisiin lukeutuvat 

esimerkiksi kunnan sosiaali- ja/tai terveydenhuollon muita palveluita hyödyntävät 

asiakkaat. (mm. Hastrup & Hietanen-Peltola 2013, 35 - 36). Tämän vuoksi 

tutkimuskohteina ovat varsinaisen oppilashuollon ammattihenkilöstön lisäksi myös 

muut korjaavaa tai tulevia palveluita tuottavat ammattilaisyksiköt (Hjörne & Säljö 

2005). 

Myös opiskelukontekstin ulkopuolisilla ammattilaistahoilla on lakisääteinen 

velvollisuus huomioida asiakas- tai potilassuhteensa vaikutukset opetuksen 

järjestämiseen. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon yksiköillä tai lastensuojelulla on 

lakisääteinen velvoite salassapitosäännösten estämättä antaa opetuksen järjestäjälle 

oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta oleelliset tiedot. (Finlex 1287/2013)  

Oppilashuollon palvelujen onnistunut toteuttaminen ja oppilaan sekä hänen läheistensä 

ajantasaisen ja ainutkertaisen yksilöllisen tarpeen selvittäminen edellyttävät suuren 

toimijajoukon saumatonta ja tavoitteellista keskinäistä yhteistyötä. Sanotaan, että 

jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tämän vuoksi asiakkaan 

tarpeiden tulee olla toiminnan ajurina, ja asiakkaan äänen täytyy nousta kuuluville. 

(mm. Opetusministeriö 2002; Jakobson ja Wiegand 1995)  

Onnistuneilla ennakoivilla (Brown & Zinkus 1979, 315-16) oppilashuollollisilla 

toimilla voi olla merkittävä vipuvaikutus myös laajemmin sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen kustannuksiin. Jokainen toteutumasta estetty masennus- 

tai työkyvyttömyysjakso tai itsemurha auttaa tulevaisuuden yhteiskuntaa selviämään 

paremmin sille asetetuista velvoitteista. (Laitinen & Hallantie 2011) 

 

1.2. Tutkimusaukon määrittely 

 

1.2.1.  Tutkimusaukon taustan hahmottelua  

 

Varsinaisen opetuksen järjestämisen lisäksi koulutuksen järjestäjille on lain perusteella 

asetettu velvoite oppilashuollon toteuttamisesta tasavertaisesti kaikille oppilaitostensa 



23 
 

oppilaille (Finlex 1287/2013; Finlex 21.8.1998/628; Finlex 183/1921; ks. myös esim. 

Manninen 2010, 288 – 294).  

Oppilashuoltotoimien tavoitteena on turvata kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren 

suotuisa kasvu ja kehitys. Koulua käyvän kasvuikäisen yksilön elämään liittyy 

fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen kypsymisen lisäksi myös merkittävää 

kognitiivista eli oppimiskyvyn ja vaatimusten sisältöihin liittyvää muutosta (Glaser 

2001 73-81; Laine et al. 2000, 96 – 132). Osa oppilashuoltoon sisältyvistä toimista 

linjataan nimenomaisesti opetuslakien suunnalta. Tällöin kohteena ovat ensisijaisesti 

koulunkäyntiin ja oppimiseen sekä siihen liittyvään pedagogisen tuen arviointiin ja 

järjestämiseen liittyvät asiat. Pedagogiikkaan liittyvien asioiden lisäksi koulujen 

opetushenkilöstöllä on yleensä varsin hyvät valmiudet vastata laajemminkin 

moninaisiin kasvatuksellisiin pulmiin. (mm. McCormick & Pressley 1997; Runsas 

1991, 544–640) Tätä osaamistaan opettajat myös usein hyödyntävät: enemmän tai 

vähemmän. Lähtökohtaisesti opettajien ensisijainen tehtäväkenttä asettuu 

luonnollisesti opettamisen saralle.  

Työskentely kasvavien lasten ja nuorten parissa tuo mukanaan jatkuvasti myös muuta 

kun pedagogista erityisasiantuntemusta vaativaa sisältöä (mm. Delmolino 2011, 226; 

Anastasi & Urbina 1997). Tällä viitataan suotuisan kasvun ja kehittymisen seurantaan 

ja edesauttamiseen sekä mahdollisesti esiin nouseviin haastetilanteisiin liittyvään 

toimintaan. Näiden asioiden käsittelyssä tulee olla mahdollisuus turvautua eri alojen 

ammattilaisten osaamiseen ja resurssiin. Tämän vuoksi lainsäädännössä vaaditaan 

oppilashuoltoon myös alueellista terveydenhuollon sekä sosiaalialan toimijoiden 

osallisuutta. (mm. emt., 607 – 611; Opetusministeriö 2002) 

Oppilashuollon toteuttamisen jatkuvasti korostuvina kulmakivinä ovat vaatimukset 

asioiden yksilökohtaisesta ja monialaisesta käsittelystä. Käytännössä 

asiakasosallisuuden ja moniammatillisuuden periaatteiden toteuttaminen 

monimuuttujaisessa ympäristössä on kuitenkin osoittautunut oletettua 

haasteellisemmaksi. (HE 67/2013 vp; King & Ross 2003; Opetusministeriö 2002) 
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1.2.2.  Moniammatillisuus ja –alaisuus oppilashuollossa 

 

”Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen 

monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa 

sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.” (Finlex 1287/2013, 3 §)  

Kun kohteena ovat lapsille, nuorille ja perheille suunnattavat palvelut, liittyy 

kokonaisuuteen usein suuri määrä eri tahojen toimijoita (mm. Senge et al. 2000). 

Oppilashuoltoon kytkeytyvillä osallisilla on lähtökohtaisesti oma viitekehyksensä ja 

teoriansa tilanteesta. (Hastrup et al. 2013; Perälä et al. 2012) Perustavoitteena on 

yhteisen tilannenäkymän ja kokonaisuuteen liittyvän yhteisesti jaetun ymmärryksen 

sekä päämäärän aikaansaaminen. Toiseksi haasteena on käytettävissä olevien 

resurssien suuntaaminen yhteisen tavoitteen ratkaisemiseksi siten, että kukin toimija 

säilyttää autonomiansa ja pääsee kanavoimaan energiansa aiheuttamatta epäluuloa tai 

hämmennystä kanssatoimijoissa (mm. Kerr & Park 2007). Pesonen (2006) toteaa 

ongelmien ratkaisemisessa olevan usein kysymys eri ammattiryhmien keskinäisestä 

yhteistyöstä (Pesonen 2006, 87 – 88; King & Ross 2003) Onnistumisen kannalta 

keskiössä ovat yhteisen tavoitteen ja toimintasuunnitelman määrittelyn lisäksi 

vastuiden jakaminen ja yhteisessä suunnitelmassa pitäytyminen. Pyrkimyksenä tulee 

olla se, että asiat toteutetaan jouhevasti ilman päällekkäisyyksiä. Edellytyksinä tähän 

ovat ainakin dialogiin perustuva korrekti ja avoin vuorovaikutus, keskinäinen 

kunnioitus ja luottamus sekä ammatillinen arvostus. ( Pesonen 2006, 79 – 87; 

Waitzkin 1985; Ehninger et al. 1974) 

Aikanamme vallalla oleva hallinnollinen hajanaisuus ja ammatillinen defensiivisyys 

hankaloittavat työnjakoa ja synnyttävät kitkaa monialaiseen yhteistyöhön. 

Epäselvyydet tavoitteissa ja roolijaoissa ovat omiaan luomaan kitkaa ja sitä kautta 

työn henkistä kuormittavuutta. Pitkään jatkuva stressi heikentää työntekijöiden 

motivaatiota ja jaksamista. Vaarana on, että työstä katoaa merkitys ja mielekkyys. 

(mm. Perälä et al. 2012, 91 – 95.) 

Kehitysjatkumon seurauksena työtehtävien maine saattaa heiketä niin, että toiminnan 

toteuttamisen pullonkaulaksi alkaa muodostua motivoituneen ja ammattitaitoisen 

henkilöstön saatavuus. Henkilöstön puute ja rekrytointiongelmat syventävät 
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noidankehää: yhä pienempi määrä työntekijöitä saa hoidettavakseen hallitsemattoman 

määrän työtehtäviä. Työntekijöiden hyötysuhde ja jaksaminen heikkenevät, 

sairauspoissaolot ja vaihtuvuus kasvavat. Palvelutaso rapistuu, pulmat komplisoituvat 

ja kroonistuvat sekä tulevat yhä kalliimmiksi yhteiskunnalle. Negatiivinen 

asiakaspalaute heikentää työmotivaatiota edelleen. (mm. Soininvaara 2010)  

Eräs sosiaali- ja terveydenhuollon julkisten palvelujen keskeisimmistä kapeikoista 

2010-luvulla on se, että akateemisesti koulutetuista avainhenkilöistä, kuten 

sosiaalityöntekijöistä, lääkäreistä sekä psykologeista on kentällä krooninen pula. (mm. 

Aaltio 2013, 135) Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset muodostavat kuntien 

taloudellisista rasitteista yli puolet. Tämän vuoksi ei ole yhdentekevää, kuinka 

tehokkaasti ja vaikuttavasti kansalaisten hyvinvointiin tähtäävät palvelut tulee tuottaa. 

(mm. Soininvaara 2010; myös Vuorento & Kiander 2010) Pätevän työvoiman 

varmistamisen kannalta on merkittävää myös se, kuinka houkuttelevana työpaikkana 

julkisten hyvinvointipalvelujen toimialat koetaan. 

 

1.2.3.  Asiakkaan osallisuus oppilashuollossa 

 

”Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. 

Opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa 

toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden 

henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.” (Finlex 1287/2013, 18 §). 

Turvallinen perhe ja kasvuympäristö sekä huoltajien ja läheisten tarjoama tuki ja turva 

ovat lapsen suotuisen kasvun ja kehityksen primaareja ja luonnollisimpia takaajia. 

Laitinen ja Hallantie toteavat vanhemmilla ja huoltajilla olevan ensisijainen vastuu 

lapsensa huolenpidosta ja kasvatuksesta (Laitinen & Hallantie 2011, 14). Läheskään 

aina eivät luontaiset kasvu- ja kehitysympäristöt, kuten koti tai koulu kuitenkaan 

kykene tarjoamaan lapsen suotuisan kasvun ja kehittymisen kannalta välttämättömiä 

sisältöjä, joiden kautta psyykkiset, henkiset tai muut tarpeet tulisivat riittävällä tasolla 

tyydytetyiksi. (myös Salmi et al. 2004)  
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Kasvuiässä yksilön elämänpiirin muutos on nopeaa ja radikaalia. Kypsymisprosessi 

haastaa koko lähiympäristön: lapsen tai nuoren lisäksi erityisesti perheen ja huoltajat. 

Eteen nousevat haasteet ovat aina aikaan sidottuja ja ainutkertaisia. Siksi lapsen, 

nuoren ja perheen ulkopuolelta tuotettavat palvelut tulisi aina toteuttaa siten, että 

niiden ajureina toimivat ajankohtaiset yksilölliset elämäntilanteet. Tähän päästään vain 

aidolla asiakkaan kuuntelemisella ja osallistamisella. (Witty & Wisby 2007; 

Söderholm et al. 2004) 

Oppilashuollon kontekstissa asiakkaan asiakaslähtöisyyden ja osallistamisen 

toteuttaminen ei ole aivan yksinkertaista. Osaltaan pullonkauloiksi muodostuvat 

perinteiset ammattilainen – maallikko (professional - layman)  –roolien 

ominaispiirteet, joissa molemmat osapuolet allekirjoittavat perinteisen 

toimintanormin: ”ammattilainen tietää ja asiakkaalle kerrotaan”. Toisaalta haasteena 

on se, että eniten palveluja tarvitsevat asiakkaat ovat mitä todennäköisimmin 

vaikeammin osallistettavia. Tämä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että oppilaan sekä 

huoltajan psyykkiset voimavarat tai itseluottamus ovat sellaiset, että resursseja 

osallisuuden toteuttamiseksi ei ole. Joskus lapsen edun toteutumisen esteeksi saattaa 

muodostua se, että huoltajat eivät syystä tai toisesta halua tai uskalla tunnustaa 

ongelmien olemassaoloa. Asiakassuhteissakin onnistumisen edellytyksenä on avoin ja 

rakentava yhteistyö. (Lefstein & Snell 2014; Keskinen et al. 2012; Pietilä-Hella et al. 

2006; Senge et al. 2000)   

Kuvio 1 (s. 27) havainnollistaa käsillä olevan tutkimuskontekstin lähtökohtaista 

rakennetta. Mielenkiinnon kohteina ovat oppilashuoltoprosessi ja siihen liittyvät 

subjektiiviset oletukset, roolit ja toimintamahdollisuudet sekä yhteistoiminnan 

dynamiikka.  
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Kuvio 1. Tutkimuskohteen toimijat ja ydinsisällöt 

 

Mitä varhaisemmin ja tasapuolisemmin kasvavien kansalaisten hyvinvointia voidaan 

tukea, sitä merkittävämmät positiiviset kerrannaisvaikutukset toimilla on. Kysymys ei 

ole vain yhden sukupolven yksilöiden oman elämän onnistumisesta vaan siitä, että 

lapset ja nuoret kykenisivät aikanaan potentiaalisina vanhempina omatoimisemmin 

vastaamaan itselleen mahdollisesti lankeaviin monenkirjaviin kasvatuksellisiin 

haasteisiin 
1
. Negatiivisen ylisukupolvisen kehitysjatkumon minimoimisen kautta 

tarjoutuu samalla mahdollisuus vähentää tulevaisuudessa tarvetta kalliiden julkisten 

palvelujen tuottamiselle. (Soininvaara 2010)   

 

1.2.4. Oppilashuoltoon liittyvää tutkimusta ja tutkimusaukon perusteet 

 

Oppilashuolto linkittyy useiden hallinnonalojen viitekehyksiin. Erityisen voimakkaasti 

oppilashuollon ja siihen liittyvän kouluterveydenhuollon roolia korostetaan 

                                                           

 

1
 Ks. myös Piha (2000) ”Familia trigenerazionale”. (Piha, J. 2000, 65-100) 

Oppilaiden sekä huoltajien 

asema ja osallisuus 

oppilashuollossa 

Oppilas ja 

huoltajat 
 

Muut sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

toimijat 

Oppilashuollon 

palvelut 

Oppilashuoltoprosessin 

sisällöt 

Opetuksen 

järjestäjä 

Monialaisen ammattilais-

yhteistyön onnistuminen 
 

Eri osallistahojen oppilashuoltoa 

määrittävät oletukset ja 

reunaehdot 
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hyvinvointipalveluihin liittyvissä toiminnoissa, joihin kuuluu useita lasten, nuorten ja 

perheiden palveluihin liittyviä sosiaali- ja terveydenhuollon funktioita. (mm. Perälä et 

al. 2012) 

Suomalaiseen oppilashuoltoon viittaavia tieteellisiä tutkimuksia on asiasanatasolla 

löydettävissä varsin vaatimaton määrä. Seuraavassa esitellään oppilashuollon eri 

näkökulmiin painottuneita väitöskirjatason tutkimuksia sekä eräitä muita tarkasteluja. 

Esittely tehdään tämän tutkimuksen tarkastelukulman kannalta tärkeysjärjestyksessä. 

Ahtolan (2012) väitöskirjassa ”Proactive and Preventive Student Welfare Activities in 

Finnish Preschool and Elementary School Handling of Transition to Formal 

Schooling and National Anti-Bullying Program as Examples” mielenkiinto kohdistuu 

oppilashuollon käytännön sisältöjen analyysiin. Ahtolan selvityksen mukaan 

oppilashuollon orientaatio ja käytänteet painottuvat pääasiallisesti ongelmiin ja 

riskeihin. Oppilashuoltotyön eetoksen mukainen preventiivinen ja proaktiivinen 

ennaltaehkäisevä työ jää tutkijan mukaan liian pienelle painoarvolle. Ahtola toteaa, 

että hyödyntämällä koulun tarjoamia toimintamahdollisuuksia, olisi koululla 

työskentelevillä aikuisilla erinomainen tilaisuus edesauttaa lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin toteutumista. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi alkuopetuksen 

nivelvaiheprosesseja tai kiusaamista estäviä ja vähentäviä työmuotoja ja kulttuuria 

kehittämällä. Kansanterveystyön kaltaisten, koko ikäluokkaan liittyvien ja 

ennakoitavissa sekä estettävissä olevien sisältöjen lisäksi Ahtola havaitsi 

ennaltaehkäisevän työn positiivisen vaikutuksen myös opettajakunnan suuntaan. 

Ahtola totesi ennaltaehkäisevään työhön suuntaavien, kuten kiusaamisen vastaisen 

KiVa Koulu –työn, edistävän myös opettajien työn hallinnan tunnetta ja samalla 

proaktiivisten painotusten lisäävän opettajien osallistumisen aktiivisuutta omissa 

työotteissaan. (Ahtola 2012) 

Kontio (2013) analysoi oppilashuoltoryhmätapaamisten jaetun ymmärryksen 

rakentumisprosessia. Väitöskirjassaan ”Jaetun ymmärryksen rakentuminen 

moniammatillisten oppilashuoltoryhmien kokouksissa”, tutkija tuo näkyviin 

moniammatillisesti toimivien oppilashuoltoryhmien sosio-kognitiivisten prosessien 

sisältöjä ja valottaa asiakasohjautuvan jaetun ymmärryksen syntymekanismeja. 

Tutkimuksen antina syntyi uutta ymmärrystä siitä, millaisia näkökulmia 
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moniammatillisten verkostojen kehittämistyössä tulisi huomioida. Näitä ovat 

esimerkiksi asiakkuuteen ja yksityisyyden suojaan ja vaihteleviin ammattilais-

sektorikohtaisiin käytänteisiin liittyvät asiat. Oppilashuoltoryhmien keskusteluissa 

keskeisinä haasteina nousivat esiin yhteistyö sosiaalitoimen ja lastensuojelun 

suuntaan. (Kontio 2013) 

Konun (2002) väitöskirjassa ”Oppilaiden hyvinvointi koulussa”, tarkastelukohteena 

on oppilaan hyvinvoinnin toteutuminen. Tutkimusprosessinsa tuloksena Konu loi 

suomalaisissa kouluissa menestyksekkäästi hyödynnetyn hyvinvointimallin
2
 (Konu 

2002; Opetushallitus 2015) Konun koostama hyvinvointimalli pohjautuu Erik 

Allardtin (1976) malliin hyvinvoinnin muodostumisesta. Koulun hyvinvointimallissa 

tarkastellaan hyvinvoinnin muodostajia ja hyvinvoinnin jakautumista sekä yksilö-, että 

koulutasolla. Konun malli on rakenteellisesti yhteensopiva valtakunnallisen 

Kouluterveyskyselyn (2002) kysymysrakenteen kanssa. (Konu 2002, 10 – 11: Allardt 

1976) 

Oppilashuollon tutkimukseen liittyvää pioneerityötä edustaa Jauhiaisen (1993) 

väitöskirja ”Koulu, oppilaiden huolto ja hyvinvointivaltio. Suomen 

oppivelvollisuuskoulun oppilashuollon ja sen asiantuntijajärjestelmien 

muotoutuminen 1800-luvun lopulta 1990-luvulle.” Nimensä mukaisesti tämä paljon 

siteerattu väitöskirja kuvasi oppilashuoltoa ja sen kehityshistoriaa. Jauhiaisen 

tarkasteluote edustaa professioteoreettisesta näkökulmaa, jossa oppilashuoltoa 

toteuttavien ammattikuntien asemaa ja osallisuutta tarkastellaan hyvinvointivaltion 

sekä kasvatustieteen kehityshistorioiden lähestymiskulmista. (Jauhiainen 1993) 

Koskelan (2009) tarkasteli väitöstutkimuksessaan ”Perusopetuksen oppilashuolto 

Lapissa opettajien käsityksen mukaan” oppilashuoltotyötä opettajuuden 

näkökulmasta. Koskela toteaa opettajien vastuun oppilashuoltotyöstä kasvaneen 

kuluneiden vuosien aikana. Osaltaan tähän on vaikuttanut yhteiskunnallinen kehitys, 

                                                           

 

2
 http://www10.edu.fi/hyvinvointiprofiili/info.php?lang= [Viitattu 23.1.2016] Tarkempi kuvaus 

hyvinvointimallista esitetään alaluvussa 3.5.9.. 
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esimerkiksi lisääntyvä työttömyys. Työhön ja toimeentuloon liittyvät pulmat 

huolineen ovat lisänneet perheiden ahdinkoa, joka heijastuu kouluun ja opettajiin. 

Koulun perustehtäviin kuuluu auttaa ja tukea oppilaita ja perheitä kaikin käytettävissä 

olevin keinoin. Oppilashuollon toteuttamisessa nousee Koskelan mukaan esiin 

palvelujärjestelmään liittyviä haasteita, joiden seurauksen osa oppilaiden 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin toteuttamiseen sitoutuneista opettajista 

ylikuormittuvat. Tutkimuksen mukaan oppilashuollon ja sen tukena olevien 

kunnallisten palvelujärjestelmien resurssit ja toiminnan laatu vaihtelevat paljon, ja 

paine kaatuu usein juuri opettajalle. Koskela tuo esiin huolensa siitä, että epätasaisesti 

jakautuvat oppilashuollon palvelut paitsi lisäävät opettajien kuormittuneisuutta, myös 

etäännyttävät huoltajia kouluista ja palveluista. On paljon huoltajia, jotka eivät kykene 

itse toteuttamaan tai ajamaan lapsen edun toteutumista. Tämä saattaa lisätä huoltajien 

häpeän ja huonouden tunnetta, jota pyritään peittelemään lapsen hyvinvoinnin 

kustannuksella. Koskelan mukaan oppilashuolto ”…on vaarassa jäädä koulutuksen 

reuna-alueelle tai kokonaan sen ulkopuolelle”. (Koskela 2009) 

Nurmi (2009) lähestyy oppilashuollon toteuttamiskenttää opettajanäkökulmasta 

väitöskirjassaan ”Opettaja koulun hyvinvoinnin edistäjänä – toisen asteen opettajat 

dialogisuutensa ja autenttisuutensa sääntelijöinä”. Nurmen tutkimusmotivaattorina 

on oletus siitä, että kouluhyvinvoinnin edistämisellä on keskeinen merkitys nuorten 

hyvinvoinnin sekä syrjäytymisen estämisen kannalta. Nurmen mukaan kulmakivi 

hyvinvoinnin mahdollistamisen taustalla on vastuullisesti järjestetty perusopetus, joka 

tulisi toteuttaa kuntien eri hallinnonaloja edustavien ammattilaisten tiiviinä ja 

joustavana monialaisena yhteistyönä. Nurmen toteamukset pitävät sisällään 

esimerkiksi sen, että asiakaslähtöisen kohtaamisen käytännön onnistumiseksi opettajat 

tarvitsevat dialogiseen kohtaamiseen liittyvää harjaannutusta. Dialogisen yhteistyön 

kautta on mahdollista myös kehittää koulun toimintakulttuurista yhteisöllisempää. 

Normi nostaa esiin myös sen, että erityisesti rehtorin henkilökohtaisilla arvoilla ja 

toimintatavoilla on suuri merkitys yhteisöllisyyden kehittämisessä ja koulun kulttuurin 

muodostumisessa. (Nurmi 2009) 

Suorsan (2014) teoreettis-painotteisessa väitöstutkimuksessa ”Todellisinta on 

mahdollinen. Systeeminen ja subjektitieteellinen näkökulma kasvatuspsykologisen 

kokemuksen tutkimiseen” oppilashuollon rooli asettuu kasvatuspsykologiseksi 
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tarkastelukohteeksi. Suorsan tutkimus kohdentuu eräiltä osin Oulun kaupungin 

oppilashuollon ja tehostetun tuen henkilöstölle järjestettyyn SOLMU-koulutukseen, 

jossa tarkastelukohteina olivat kolmeen oppilashuollon tapaukseen liittyvät 

solmukohdat. Tutkimus osoitti, että yhteisen dialogin kehittämisen kautta on 

mahdollista kehittää myös oppilashuollon yhteistyötä, ja saada subjektiivisen 

kokemuksen sekä yksilöllisyys ja yhteisyys että yhteiskunnallinen ulottuvuus 

huomioiduiksi. Suorsan tarkastelussa esiin nousevat oppilashuollon resursseihin, 

yhteisen todellisuuden rakentumiseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä niiden 

kehittämiseen palautuvat haasteet.  (Suorsa 2014) 

Oppilashuoltoa ja koulukontekstia koulukuraattorityön sosiaalisesta näkökulmasta 

ovat väitöstutkimusten muodossa lähestyneet esimerkiksi Perttula (2015) 

tutkimuksellaan ”Syrjäytymispuhe hallinnan strategiana opiskelijahuollon 

sosiaalityössä”, sekä Sipilä-Lähdekorpi (2004) ”"Hirveesti tekijänsä näköistä" - 

Koulukuraattorin työ peruskoulun yläluokilla”. Perttulan kohdetematiikka muodostuu 

koulukuraattorityön kontribuutiosta nuorten hyvinvoinnin ja syrjäytymisen parissa 

työskentelystä. Sipilä-Lähdekorpi tarkastelee ja kuvaa suomalaisen 

koulukuraattorityön ammatillista kehittymistä ja professionaalisia ilmiöitä 

haasteineen. Vänskän (2013) lisensiaatintutkimuksen kohteena olivat koulun 

oppilashuoltoon liittyvän sosiaalityön kehittämismahdollisuudet tekemällä oppimisen 

menetelmän avulla (Vänskä 2013).  

Lisäksi maassamme on tutkittu väitöskirjatasolla koululaisten lukemisvaikeuksien 

ilmenevyyttä ja niiden linkitystä koulumenestykseen sekä osa-aikaisen 

erityisopetuksen saamisen mahdollisuuksia (Panula 2013), kouluterveydenhuollon ja 

perheiden välistä yhteistyötä (Mäenpää 2008) sekä oppimisympäristöjen 

ominaisuuksien vaikutusta oppilaisiin (Piispanen 2008). Myös oppilaiden 

hyvinvoinnin näkökulmaa (Minkkinen 2015; Ellonen 2008), asiakasohjautuvuutta ja 

lapsiperheiden yksilöllisiä haasteita (Karppinen 2014; Poikela 2010; Repo 2009) sekä 

sosiaalisen pääoman ulottuvuuksia yläkoululaisten vertaissuhteiden määrittäjänä 

(Korkiamäki 2013) on tarkasteltu väitöskirjatasolla.  

Muusta oppilashuoltoa tarkastelevasta tai siihen linkittyvästä tutkimuksesta 

mainittakoon Helsingin kaupungin oppilashuollon odotuksia, toiveita ja arjen 
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todellisuutta kartoittanut tutkimus (Vismanen 2011) sekä Opetusministeriön asettaman 

työryhmän selvitys, jossa tarkasteltiin oppilashuollon säädöspohjaa, toimivuutta sekä 

mahdollisia muutostarpeita (Opetusministeriö 2002). Myös Ollilan ja Raision (2013) 

professori Pirkko Vartiaisen merkkipäivän kunniaksi toimittama kooste: 

”Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä”, tarjoaa erittäin kattavan 

ponnahduslaudan sosiaali- ja terveyshallintotieteen teoreettiseen maailmaan, josta 

johtaa lukemattomia polkuja arjen ilmiöiden ja niiden selittäjien luo (Ollila & Raisio 

2013). Tämä koskee myös oppilashuoltoa ja sen toteuttamiseen liittyviä pirullisia 

ongelmia (esim. Vartiainen 2005). Taulukossa 1 tiivistetään keskeiset oppilashuoltoa 

sivuavat tieteelliset julkaisut sekä tutkimusten keskeiset löydökset. 

 

 

 

Taulukko 1. Oppilashuollon teemaa sivuavaa tutkimusta 

Teema Tekijä Keskeiset löydökset 

Oppilashuollon sisältö, KiVa-

koulu 

Ahtola (2012) 
3
 Oppilashuolto on reaktiivista toimintaa, joka 

painottuu liiaksi ongelmiin. 

Ennaltaehkäisevässä otteessa piilee 

merkittävä potentiaali.  

Moniammatillisuus 

oppilashuoltoryhmissä 

Kontio (2013) 
3
 Monialaisen jaetun esiymmärryksen 

tavoitteellinen luominen kehittää oppilas-

huoltoryhmien tavoitteellista toimintaa. 

Hyvinvointi koulussa Konu (2002) 
3
 Kouluhyvinvoinnin syntymekanismien 

analysointi ja kouluhyvinvoinnin 

arviointimenetelmän toteuttaminen. 

 Minkkinen (2015) 
3
 Alakoulun sosiaalisten suhteiden laadulla on 

yhteys lapsen kouluviihtyvyyteen, 

hyvinvointiin ja masennusoireisiin. 

 Ellonen (2008) 
3
 Yhteisöllisesti tukeva ilmapiiri vaikuttaa 

positiivisesti yläkoululaisten henkiseen 

tilaan ja suoriutumiseen. 

Oppilashuollon kehityshistoria Jauhiainen (1993) 
3
 Professioteoreettinen kuvaus suomalaisen 

oppilashuollon muotoutumishistoriasta. 

Oppilashuolto 

opettajanäkökulmasta 

Koskela (2009) 
3
 Opettajille kasautuu opettamisen lisäksi 

paljon muita paineita. Opettajat eivät saa 

                                                           

 

3
 Väitöskirja 
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riittävästi tukea oppilaiden 

kokonaishyvinvoinnista huolehtimiseen. 

Oppilashuollon palveluiden laatu ja määrä 

vaihtelevat voimakkaasti kouluittain. 

Opettaja hyvinvoinnin 

synnyttäjänä 

Nurmi (2009) 
3
 Hyvien opetuksen järjestämistapojen, 

monialaisen yhteistyön sekä aidon dialogin 

avulla voidaan lisätä kouluhyvinvointia ja 

ehkäistä syrjäytymistä. 

Kasvatuspsykologinen 

tarkastelu 

Suorsa (2014) 
3
 Dialogisuuden toteutuminen lisää 

oppilashuollon toimijoiden keskinäistä 

yhteistyötä ja kokonaisvaltaista näkemystä.  

Syrjäytyminen/koulukuraattori-

työ 

Perttula (2015)
 3
 Lyhytjänteinen koulutuspoliittinen ilmapiiri 

haastaa nuorten parissa työskentelevien 

ammattilaisten eettis-moraaliset periaatteet. 

Koulukuraattorityö ja sen 

sisällöt 

Sipilä-Lähdekorpi 

(2004)
 3
 

Koulukuraattorityö on monien vaihtelevien 

paineiden ja vaatimusten alla. Vähäiset 

resurssit eivät mahdollista ennalta 

ehkäisevää otetta. 

Sosiaalityö oppilashuollossa Vänskä (2013) 
4
 Koulun sosiaalityötä olisi suotavaa kehittää 

uusin menetelmin ja esimerkiksi tekemällä 

oppimista esiin nostaen.  

Lukemisvaikeudet ja 

koulumenestys 

Panula (2013)
 3
 Lukivaikeuksien varhaisen havaitsemisen ja 

tuen toteutuksen havaittiin vaikuttavan 

myönteisesti myöhempään 

koulusuoriutumiseen. 

Kouluterveydenhuolto ja 

yhteistyö kotiin 

Mäenpää (2008)
 3
 Kouluterveydenhuollon ja huoltajien 

yhteistyön syventäminen lisää 

molemminpuolista tyytyväisyyttä. Myös 

oppilaat haluavat osallistua enemmän oman 

hyvinvointinsa rakentamiseen. 

Oppimisympäristöjen vaikutus 

oppilaisiin 

Piispanen (2008)
 3
 Oppilaat, huoltajat ja opetushenkilöstö 

arvottavat oppimisympäristön ”hyvyyden” 

toisistaan poikkeavin tavoin. 

Asiakasohjautuvuus, perheiden 

haasteet 

Karppinen (2014)
 3
 Sote-alan tietojärjestelmät eivät tue aitoa 

asiakaslähtöistä ja kokemuksellista toimintaa 

ja palvelujen kehittämistarpeita. 

 Poikela (2010)
 3
 Institutionaalisten palveluvalikoiden 

reunaehdot määrittävät asiakaskohtaisten 

suunnitelmien muodostumista. Asiakkaan 

merkityksenannot ja omat tavoitteet eivät 

ohjaa toteutettavan avun ja tuen sisältöjä. 

 Repo (2009)
 3
 Lapsiperheiden vanhemmat elävät 

ristiriitaisten kulttuuristen oletusten keskellä. 

Modernin familismin ja individualismin 

välille on syntynyt jännite, joka”politisoi 

lapsuuden”. 

                                                           

 

3
 Väitöskirja 

4
 Lisensiaattityö 
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Oppilashuollon säädöspohja ja 

toiminta   

Vismanen (2011) 
5
 Helsingin kaupungin oppilashuollon 

toteutuksessa on merkittäviä alueellisia 

eroja. Osaltaan laatuvaihtelua aiheuttavat 

kiire, resurssipula ja työntekijöiden 

vaihtuvuus.  

 Opetusministeriö 

(2002) 
5
   

Oppilashuolto on keskeisessä roolissa 

oppilaiden hyvinvoinnin synnyttäjänä. 

Palvelujen saatavuudessa on suuria eroja, 

ammattilaisresurssien määrää tulisi lisätä. 

Hyvinvoinnin 

toteuttamiskonteksti 

Ollila & Raisio 

(2011)
 5
 

Sosiaali- ja terveyshallintotieteellä on tärkeä 

ja ajankohtainen rooli muuttuvan 

hyvinvointiyhteiskuntamme tutkimus- ja 

kehittämistyössä.   

 

 

1.2.5. Tutkimusaukko 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusaukko perustuu siihen, että oppilashuoltoa ei ole aiemmin 

tarkasteltu hallintokuntien rajat ylittävänä asiakaslähtöisenä ja monialaisesti 

toteutettuna systeemisenä kokonaisuutena (mm. Senge et al. 2000). Oppilashuollosta 

aiemmin toteutetut tutkimukset ovat lähestyneet kohdetta suhteellisen spesifeistä 

kulmista (taulukko 1). Tämä on jättänyt tilaa tämän tutkimuksen poikkitieteiselle ja 

holistiselle asetelmalle. Tässä tutkimuksessa oppilashuoltoa tarkastellaan muista 

tutkimusasetelmista poiketen oppilaiden ja huoltajien lisäksi myös kasvatus- ja 

opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimien ammattilaisten näkökulmista. Tämän 

tutkimuksen avulla pyritään tuomaan lisävalaistusta siihen, mihin ja minkälaisella 

otteella oppilashuolto keskittyy ja kuinka eri professioita ja hallinnonaloja edustavien 

asiantuntijoiden yhteen kietoutunut työpanos onnistuu tavoittamaan oppilashuollon 

asiakaslähtöiset ja monialaiset tarpeet. (mm. Mikkonen et al. 2015; Piispanen 2008) 

  

 

                                                           

 

5
 Selvitys tai tutkimuskooste 
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1.3. Tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

1.3.1. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Käsillä olevan tutkimuksen tarkoituksena (mm. Hirsjärvi et al. 2007) on lisätä 

ymmärrystä oppilashuollon monialaisen ja asiakaslähtöisen toiminnan toteutumisesta. 

Tutkimus edustaa täten luonteeltaan kuvailevaa tutkimusotetta.  

Tutkimuksen tavoitteena (mm. Hirsjärvi et al. 2007) on sellaisen tiedon ja 

ymmärryksen tuottaminen, joiden avulla oppilashuollon sekä sitä läheisesti tukevien 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannosta vastaavien tahojen on mahdollista 

muotoilla toimintaansa voimakkaammin kohti ennaltaehkäisevää, asiakaslähtöistä 

sekä monialaisesti toimivaa mallia. Tavoitteeseen kytkeytyvät myös palvelujen 

parempi kustannustehokkuus ja vaikuttavuus. (ks. mm. Finlex 1287/2013; 

Opetusministeriö 2002; Finlex 21.8.1998/628; Ahvenainen et al. 2002) 

Eräiltä osin tutkimustavoitteista voidaan havaita heijastuvan myös kartoittavan, uusia 

näkökulmia hakevan, tutkimustarkoituksen piirteet. Ilmiö liittyy siihen, että 

tutkimusprosessin taustalla vaikuttavat tutkijan ammatilliset motiivit sekä niihin 

liittyvä emansipatorisesta tiedonintressistä nouseva toimintatutkimus. 

  

1.3.2. Tutkimuskysymykset 

 

Lainsäädännöllinen lähtökohta on, että oppilashuolto tulee toteuttaa asiakaslähtöisesti 

monialaisessa yhteistyössä. Vastauksia siihen, kuinka nämä periaatteet käytännössä 

toteutuvat, etsittiin kolmen tutkimuskysymyksen avulla. Tutkimuskysymykset 

muodostuivat kolmen osallistahon näkemysten kartoittamisesta. Tahot ovat a) 

perusopetuksen oppilaat sekä b) heidän huoltajansa, c) palveluntuottajat eli 

oppilashuollon ja sitä tukevien palvelujen toteuttamisesta ja vastaavat ammattilaiset. 
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Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

Tutkimuskysymys 1:  

Millaisia ovat oppilashuoltoon liittyvien ammattilaistahojen näkemykset 

i) oppilashuollon toteuttamisen mahdollisista pullonkauloista sekä 

ii) oppilashuollollisten palvelujen keskeisistä sisällöistä eli tavoiteltavista 

ominaispiirteistä? 

 

Tutkimuskysymys 2:  

Millaisia ovat perusopetuksen yläasteen oppilaiden ja heidän huoltajiensa  

iii) kokemukset viranomaisyhteistyöstä, 

iv) tuntemukset omista vaikutusmahdollisuuksista oppilashuoltoon liittyvien 

palvelujen toteuttamisessa ja niiden muotoilemisessa sekä 

v) näkemykset oppilashuollollisten palvelujen keskeisistä sisällöistä eli tavoiteltavista 

ominaispiirteistä? 

 

Tutkimuskysymys 3: 

Kuinka samansuuntaisia ovat oppilaiden sekä huoltajien ja palveluja tuottavien 

ammattilaisten näkemykset 

i) oppilashuollon toteuttamisen mahdollisista pullonkauloista ja 

ii) oppilashuollollisten palvelujen keskeisistä sisällöistä eli tavoiteltavista 

ominaispiirteistä? 
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1.4. Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

 

Asiakaslähtöisyys (myös asiakaskeskeisyys, asiakasohjautuvuus, osallisuus) 

Tässä tutkimuksessa asiakkuuteen liittyvillä käsitteillä on keskeinen merkitys, jolla 

viitataan erityisesti siihen, millaisia oikeuksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla 

tai potilaalla on. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan oppilashuollon kohderyhmään 

kuuluvien oppilaiden ja huoltajien näkökulmien aitoa huomioimista. Tilanteesta ja 

palveluntuottajatahosta riippuen asiakasta voidaan pitää esimerkiksi potilaana tai 

asiakkaana. (mm. Sosiaali- ja terveysministeriö 2015; Finlex 22.9.2000/812; Finlex 

17.8.1992/785; Valkama 2012; Pohjola 2010) 

 

Hyvinvointipalvelut 

Tässä tutkimuksessa hyvinvointipalvelut ymmärretään laajana kokonaisuutena, jossa 

myös sivistys ja mahdollisuus kouluttautua nähdään keskeisenä osana hyvinvointia. 

Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa on julkinen hyvinvointipalvelujärjestelmä, 

joka tuottaa Suomessa asuville erilaisia hyvinvointia edesauttavia palveluita. Palvelut 

voidaan tuottaa yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

(mm. Perälä et al. 2012; Elo et al. 2010; Saari 2010a, 2001; Mattila 2009; Sihvola 

2006) 

 

Monialaisuus/moniammatillisuus 

Monialaisuudella tai moniammatillisuudella viitataan tässä tarkastelussa usean eri 

tahon tai ammatillisen toimijan yhteiseen työpanokseen, jolla tähdätään yksilön tai 

hänen välittömän lähipiirinsä (perhe) tilanteen selvittämiseen sekä mahdollisen tuen ja 

avun toteuttamiseen. Nykyisissä säädöksissä monialaisuus viittaa eri hallinnonalojen 

yhteistyöhön. Moniammatillisuuden kehys on yleensä kapeampi, ja sillä tarkoitetaan 

eri ammattitaustaisten työntekijöiden yhteistyötä. Mainituille toimintaperiaatteisiin 

viitataan yleisesti myös esimerkiksi verkostoyhteistyöllä. (mm. Pärnä 2012; Aaltonen 

2011; Siurala 2011; Provan & Kenis 2007; Øvretveit 1995; Ouchi 1980) 
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Oppilashuolto 

Käsillä olevassa tarkastelussa puhutaan oppilashuollosta, koska tutkimuskohteena 

ovat perusopetuksen oppilaat. Oppilashuolto on kuitenkin osa opiskeluhuoltolaissa 

määriteltyä kokonaisuutta, jossa linjataan esi- ja perusopetuksen, lukio-opetuksen sekä 

toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollolliset velvoitteet. 

Lainsäädännöllinen kattokäsite on opiskeluhuolto, mutta esi- ja perusopetuksen 

oppilaiden kohdalla käytetään arjessa oppilashuollon käsitettä, kun taas lukion ja 

toisen asteen koulutuksessa viitataan opiskelijahuoltoon. Oppilashuolto muodostuu 

opetuksen järjestämistä ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa linjaavien säädösten 

mukaan. Sote-ammattilaisten tuottamisvastuulla olevasta kokonaisuudesta käytetään 

nimitystä oppilashuollon (=opiskeluhuollon) palvelut. (mm. Opetushallitus 2004; 

Finlex 1287/2013; Opetusministeriö 2002; myös Mahkonen 2014; Lahtinen 2007) 

 

1.5. Tutkimuksen rakenne 

 

Käsillä oleva väitöskirja jakautuu kahteen kokonaisuuteen: luvuissa 1 – 3 kuvataan 

tarkastelun kohdetta, oppilashuoltoa, ja sen asemoitumisen kontekstia teoreettisesta 

lähestymiskulmasta. Luvut 4 – 6 käsittelevät tutkimuksen metodologiaa ja empiiristä 

sisältöä. 

Luvussa 1 luodaan väitöstutkimukselle sen olemassaolon perusteet. Luvussa kuvataan 

oppilashuollon palvelujen laaja-alaista merkitystä hyvinvoinnin toteuttajana, joka 

ulottuu oppilaan itsensä lisäksi myös hänen perheeseensä, lähipiiriinsä ja kansalaisten 

hyvinvointiin kuin myös laajemmin yhteiskuntaan. Luku nostaa esiin lapsen kasvuun 

ja kehitykseen liittyviä tarpeita sekä niiden toteuttamiseen tai toteutumatta jättämiseen 

liittyviä mekanismeja, toisaalta myös uhkatekijöitä. Ensimmäisessä luvussa 

määritellään oppilashuollon keskeinen missio, jonka tavoittamiseksi käsillä oleva 

väitöstutkimus on nähnyt päivänvalon. Luku etenee tutkimusaukon, tutkimuksen 

tarkoituksen sekä tutkimustavoitteiden kuvaamisen kautta tutkimuskysymysten 

sanoittamiseen. Luku kulminoituu keskeisten käsitteiden ja tutkimuksen rakenteen 

kuvaamiseen. 
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Luku 2 kuvaa koulukontekstissa toteutettavan, hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän 

toiminnan eli oppilashuollon, ja sen palvelujen, tavoitteita, kehittymistä sekä 

nykytilaa. Luvussa 3 avataan oppilashuollon keskeisten normatiivisten premissien, ja 

samalla käsillä olevan tarkastelun perusrungon muodostavien monialaisuuden ja 

asiakaslähtöisyyden luonnetta. Tämä toteutetaan kuvaamalla ensin laajempaa julkisen 

toiminnan kenttää, ja siirtämällä sen jälkeen katse tarkennettuna oppilashuollon 

toteuttamiskontekstiin. Luku kolme päättyy tutkimuksen teoreettisen osan keskeisiä 

ilmiöitä syventävään yhteenvetoon. 

Tutkimuksen empiiriseen osaan johdattavassa luvussa 4 kuvataan tutkimuskohdetta, -

kontekstia ja -menetelmää sekä tutkimusteoreettisia oletuksia. Luvussa 5 esitellään 

tutkimuksen tulokset. Päätösluvussa 6 tehdään johtopäätökset ja pohditaan empiirisen 

tutkimuksen antia. Tässä yhteydessä peilataan havaintoja teoreettisessa osassa 

esitettyyn viitekehykseen ja teoriakirjallisuudesta esiin nostettuihin ilmiöihin.  
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2. OPPILASHUOLTO SUOMESSA 

 

2.1. Oppilashuollon sisältö, velvoitteet ja toteutus 

 

Oppilashuolto tähtää lapsen hyvinvoinnin toteutumiseen ja siltä velvoitetaan kiinteää 

yhteistyötä lapsen tai nuoren kodin ja huoltajien suuntaan. (Opetushallitus 2014; 

Finlex 1287/2013) Toimintana oppilashuolto asettuu yhtäältä kasvatuksen ja 

opetuksen kenttään, jota kautta se koulun opetustehtävää tukemalla edesauttaa lapsen 

hyvinvoinnin kehittymistä. Toisaalta oppilashuollon palvelujen, kuten 

kouluterveydenhuollon avulla seurataan ja tuetaan lapsen kehittymistä yksilötasolla.  

Suomalainen oppilashuoltojärjestelmä perustuu yhtäältä lainsäädäntöömme ja siihen 

kytkeytyvään oppivelvollisuuteen sekä koulutusjärjestelmämme rakenteisiin (mm. 

Finlex 21.8.1998/628; Finlex 21.8.1998/629; Finlex 21.8.1998/630). Toisaalta se on 

alisteinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaperiaatteille, jotka samalla tavoin ovat 

lailla säädeltyjä (mm. Finlex 30.12.2010/1326
6
). Kunnilla on lakisääteinen vaatimus 

toteuttaa oppilashuoltotyö yhteistyönä paikallisten sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimijoiden kanssa (Finlex 1287/2013). Kansainvälisesti oppilashuolto pitää sisällään 

toisistaan poikkeavia, eri kulttuurisista haasteista ja toimintatavoista kumpuavia 

menettelytapoja ja painopisteitä. Esimerkiksi Ruotsissa (Koskela 2009, 23 – 25; 

Hjörne & Säljö 2005), Norjassa (HE67 vp, 21; ks. myös Minkkinen 2015, 57) tai 

Saksassa (Koskela 2009, 23 – 25; Konu 2002, 10) ovat toisistaan hieman eri tavoin 

painottuneet rakenteelliset ja prosessuaaliset periaatteet huolehtia oppilaiden 

hyvinvoinnista ja turvallisuuden tunteesta sekä kasvun ja kehityksen tukemisesta. 

Perusopetuslain 31 §:n mukaan oppilashuolto muodostuu opetuksen järjestäjän 

hyväksymästä opetussuunnitelman mukaisesta oppilashuollosta sekä kunnan sosiaali- 

ja terveydenhuollosta vastaavan viranomaisen toteuttamisvastuulla olevista 

oppilashuollon palveluista (kuvio 2, s. 42). Laitinen & Hallantie 2011, 26)  

                                                           

 

6 Terveydenhuoltolaki 
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Kuvio 2. Oppilashuollon kokonaisuus (Laitinen & Hallantie 2011) 

 

Opettajien toiminta kouluilla on sidottu opetuksen järjestäjien vahvistamiin 

paikallisesti laadittuihin opetussuunnitelmiin. Kunta-, alue- ja koulukohtaisesti 

hienosäädettyjen opetussuunnitelmien pohjana ovat kaikkia maamme opetuksen 

järjestäjiä velvoittavat yhteneväiset kansalliset ohjeet, opetussuunnitelman perusteet. 

Opetussuunnitelma muodostaa kehyksen, jonka periaatteiden mukaan oppilashuolto 

sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö tulee toteuttaa paikallistasolla. (Opetushallitus 

2004) 

Oppilashuolto on siis määrä toteuttaa kunnan sivistystoimen sekä sosiaali- ja 

terveystoimen, ja niiden lisäksi oppilashuollollisiin asioihin liittyvien muiden 

hallinnonalojen monialaisena yhteistyönä (Finlex 21.8.1998/628 ). Oppilashuollon 

palvelut -kokonaisuus muodostuu terveydenhuoltolaissa tarkoitetusta 

kouluterveydenhuollon sisällöistä sekä lastensuojelulaissa tarkoitetusta koulunkäynnin 

tukemisesta. (Finlex 21.8.1998/628; Finlex 1287/2013).  

Peruskoulutuksen uudistamisen myötä keskeiseksi tavoitteeksi nousi myös oppilaiden 

tasa-arvoinen asema. Oppilashuollon sisällöt ovat kehittyneet samanaikaisesti 

Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja 

psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, 

ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. 

Opetussuunnitelman 

mukainen 

oppilashuolto  

Oppilashuollon 

palvelut  

Terveydenhuoltolaissa 

määritelty 

kouluterveydenhuolto  

Lastensuojelulaissa * 

määritellyt 

koulupsykologi- ja 

kuraattoripalvelut  

 1.8.2014 alkaen Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 
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opetuksen muotoutumisen kanssa siitä lähtien, kun Oppilashuoltokomitea vuoden 

1974 mietinnössään otti käyttöön oppilashuolto-käsitteen. Komitean mietinnössä 

todettiin tuolloin mm. oppilaan kaikinpuolisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen 

kehityksen lisäksi koulunkäyntiin, oppimiseen ja sen vaikeuksiin, kouluviihtyvyyteen 

sekä kokonaisvaltaiseen yhteiskunnalliseen tasa-arvoisuuteen liittyvien tekijöiden 

korostamisen välttämättömyyden. Kolmisenkymmentä vuotta mietinnön toteamuksen 

jälkeen oppilashuolto lunasti nimikkeensä ja asemansa, kun se virallisesti tavoitteineen 

kirjattiin koululainsäädäntöön sekä valtakunnallisiin opetussuunnitelmien perusteisiin. 

(Laitinen & Hallantie 2011)    

Koko 2000-luvun alku on ollut oppilashuollon kehittymisen kannalta merkityksellistä 

aikaa, sillä oppilas- ja opiskelijahuoltoa sekä siihen liittyviä koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon palveluita sekä lastensuojelua linjaavaa lainsäädäntöä on 

kehitetty laajalti ja useiden eri työryhmien myötävaikutuksella. (mm. Mahkonen 2014; 

Laitinen & Hallantie 2011) 

Oppilashuolto sijoittuu tiiviin monialaisen toimintakentän keskiöön, jossa 

ydintavoitteena on turvata lapsen ja nuoren tasapainoinen kasvu ja kehitys (Finlex 

1287/2013; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011; Opetusministeriö 2002). 

Oppilashuollon välittöminä ja erityisinä kohteina ovat oppilaat, joilla on 

koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyviä pulmia. Yksittäisen oppilaan lisäksi 

oppilashuollollisilla toimilla pyritään edesauttamaan koko kouluyhteisön toimintaa, 

parantamaan työolosuhteita ja -viihtyvyyttä sekä kehittämään oppimisympäristöä. 

(Finlex 21.8.1998/628 , 31 §; myös Lahtinen 2011) 

Oppilashuolto asettuu lapsen ja nuoren elämänkaaressa kohtaan, jossa useat 

yhteiskunnalliset kasvu- ja kehityskontekstit sekä toimijatahot vaikuttavat 

systeemisesti toisiinsa ja muovaavat lapsen hyvinvoinnin sisältöjä. (mm. Aaltio 2013; 

Sourander & Aronen 2013, 544; Kiianmaa & Trygg-Jouttijärvi 2001, 86; Senge et al. 

2000; Bronfenbrenner 1979; Allardt 1976). Monista asiantuntijoista koostuva 

oppilashuolto on keskeinen oppilaiden pulmien purkamisen yhteistyö- ja toimintaelin, 

jonka kytkeytyminen laajemmin esimerkiksi kunnalliseen perhekeskustoimintaan on 

ollut keskustelujen aiheena hyvinvoinnista vastaavien päättäjien parissa (Huhtanen 

2007, 188). 
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Oppilaan roolissa olevan lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi rakentuu osaltaan 

mielenterveyden perusasioista huolehtimiseen. Opetuksen järjestämisen kontekstissa 

ja oppilashuollon toteuttamisessa tulee täten ottaa huomioon yksilön mielenterveyttä 

suojaavat ja haavoittavat sisäiset ja ulkoiset tekijät sekä niiden välinen dynamiikka 

(Lönnqvist 2013, 28).  Sekä uhkina että mahdollisuuksina toimivat mielenterveyden 

sisäiset ja ulkoiset, suojaavat sekä haavoittavat ulottuvuudet ovat ilmiöitä, joihin 

koulun arjessa ja oppilashuollon toteuttamisessa törmätään päivittäin vääjäämättä. 

Hyvin järjestetyn oppilashuollon katsotaan olevan asianmukaisesti toteutetun 

opetuksen ohessa keskeistä lasten ja nuorten hyvinvointia edesauttavaa toimintaa 

(Opetusministeriö 2002, 9).  

Suomalaisissa kouluissa käytössä olevassa hyvinvointiprofiilissa (Opetushallitus 2015; 

Konu 2002) ovat sisältöinä koulun olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttamisen 

mahdollisuudet sekä toimijoiden terveydentila. (Opetushallitus 2015; Huhtanen 2007, 

145). 

 

2.2. Oppilashuollon asemoituminen hyvinvointipalvelujärjestelmään 

 

Palvelut voidaan jakaa käytännössä peruspalveluihin, avopalveluihin tai erityistason ja 

niihin usein kytkeytyviin laitospalveluihin. Peruspalvelut, kuten terveyskeskus, ovat 

kansalaisten saatavilla ilman lähetettä; avopalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi kotiin 

tuotavia perhetyön palveluita; laitospalveluihin lukeutuu esimerkiksi 

erikoissairaanhoidon palvelua sairaalaympäristössä. Sosiaalipalveluissa rajanveto on 

hieman erilaista, mutta silläkin saralla voidaan erottaa toisistaan yleiset perustason 

palvelut, esimerkiksi lasten päivähoito, sekä erityispalvelut kuten 

lastensuojeluasiakkuus. (Lammi-Taskula 2011, 58 – 59) Kouluterveydenhuolto sekä 

oppilashuollon palvelut luetaan käytännössä perustason palveluiksi, ja nimenomaan 

ehkäiseviksi sellaisiksi.  

 

Lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointipalvelut muodostuvat sekä 

sosiaalisten että terveydenhuollollisten sisältöjen kautta. Usein nämä molemmat 

sektorit tulee huomioida yksilön tilanteen selvittelyssä. Toisaalta myös koulutus ja 
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itsensä kehittäminen on osa pohjoismaista yhteisvastuuta ja julkisia palveluja sekä 

samalla merkittävä hyvinvoinnin takaaja, joten sivistyksellisten ulottuvuuksia ei 

etenkään käsillä olevan tarkastelun kohteena olevassa yhteydessä voi jättää 

huomioimatta. (Lammi-Taskula 2011, 57)   

Reilusti yli sata vuotta sitten aloitetun lastentarhatoiminnan avulla vanhemmille 

mahdollistettiin työssäkäynti. Lastentarhat loivat uraa muille perheiden tueksi 

perustetuille sosiaalipalveluille. Lammi-Taskula (2011) toteaa nykyisen suomalaisen 

päivähoitojärjestelmän, johon kuuluvat päiväkotihoito, perhepäivähoito sekä 

varhaiskasvatustoiminta, olevan kansainvälisesti tunnustettuna esimerkkinä perheiden 

kasvatuksellisesta tuesta ja luovan hyvät puitteet rakentavalle 

kasvatuskumppanuudella. (Lammi-Taskula 2011, 77; myös Mannerheimin 

lastensuojeluliitto 2015)   

Aiemmin pitkälti erillisinä pidettyjä ja tuotettuja palveluita ryhdyttiin 1990-luvun 

aikana yhdistämään sosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisiksi 

palvelukokonaisuuksiksi, sillä toimialoilla todettiin olevan paljon yhteisiä 

asiakkuuksia. (emt., 61) Oppilashuollon käsite on hallituksen esityksen (Finlex 

205/2002) myötä virallistettu perusopetuslakiin vasta vuonna 2002. Tässä yhteydessä 

myös opetussuunnitelmien perusteisiin edellytettiin kirjattavaksi tarkennetut 

oppilashuollon sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön sisällöt (Finlex 205/2002; 

Finlex 21.8.1998/628 , 31§ ja 15§). 

Oppilaan roolissa olevan lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi rakentuu osaltaan 

mielenterveyden perusasioista huolehtimiseen. Opetuksen järjestämisen kontekstissa 

ja oppilashuollon toteuttamisessa tulee täten ottaa huomioon yksilön mielenterveyttä 

suojaavat ja haavoittavat sisäiset ja ulkoiset tekijät sekä niiden välinen dynamiikka 

(Lönnqvist 2013, 28).  Sekä uhkina että mahdollisuuksina toimivat mielenterveyden 

sisäiset ja ulkoiset, suojaavat sekä haavoittavat ulottuvuudet ovat ilmiöitä, joihin 

koulun arjessa ja oppilashuollon toteuttamisessa törmätään päivittäin vääjäämättä. 

Suomalaisissa kouluissa käytössä olevassa hyvinvointiprofiilissa  (Opetushallitus 

2015; Konu 2002) ovat sisältöinä koulun olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä 

toteuttamisen mahdollisuudet sekä toimijoiden terveydentila. (Opetushallitus 2015; 

Huhtanen 2007, 145). 
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Muita sosiaalityöhön luettavia lasten ja perheiden palveluja ovat mm. tehostettua 

perhetyötä toteuttava lapsiperheiden kotipalvelu, kasvatusneuvolatyöstä kehittynyt 

perheneuvolatoiminta, parisuhteen kriisitilanteiden hallintaan kohdistettu 

perheasioiden sovittelutyö, adoptioneuvonta sekä isyyden selvittelyn, lapsen huolto- ja 

tapaamissopimuksiin, elatukseen sekä lastensuojeluun liittyvät palvelut. Joidenkin 

lasten ja nuorten osalta tarvetta on myös vammais- tai kehitysvammapalveluille tai 

sosiaalihuoltolakiin kuulumattomille palveluille kuten rikosasioiden sovitteluun tai 

harrastus- ja virkistystoimintaan liittyvät sisällöt. (Lammi-Taskula 2011, 79 - 93) 

Terveydenhuollossa palveluiden porrastus määritellään yleisimmin kahteen keskeiseen 

sisältöön: helposti ja lähipalveluna saatavilla olevaan perusterveydenhuoltoon, ja 

hankalammissa ja harvemmin tarvittavissa tilanteissa vaadittavaan 

erikoissairaanhoitoon. Kolmas keskeinen terveydenhuollon palvelumuoto on 

kansanterveystyö. Kansanterveystyön lähtökohtana on edesauttaa ihmisten terveyttä ja 

hyvinvointia sairauksien hoitamisen ohella. Tämä tapahtuu ennaltaehkäisevällä 

otteella kohentamalla yhteisötason sekä elin- ja toimintaympäristöjen tilaa sekä 

toimintatapoja. (Lammi-Taskula 2011, 95 – 96)  

Muiden palvelujen ohella keskeisimmät lasten kasvua ja kehitystä seuraavia 

toimintoja ovat neuvolatyö sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuolto (taulukko 2, s. 47). 

Äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä kouluterveydenhuollon työstä suuri osa on 

seulontaa, jossa korostuu kansanterveystyön kokonaisvaltainen ennakoiva ote: 

systemaattisella seulontaperiaatteella toteutettava kaikki ikäluokat käsittävä kasvun ja 

kehityksen seuranta, terveysneuvonta sekä kouluterveydessä kouluympäristön 

terveellisyyden ja turvallisuuden seuranta ovat keskiössä. (Lammi-Taskula 2011; Piha 

et al. 2000) 
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Taulukko 2. Lasten ja nuorten keskeiset peruspalvelut (Piha et al. 2000) 

 

Kansanterveystyön luonteisesti toteutettavien palvelujen tehtäviin ei lähtökohtaisesti 

kuulu sairauksien hoitaminen. Käytännössä esimerkiksi kouluterveydenhoitajan 

tietoon tulevissa sairaustapauksissa oppilas ohjataan tilannearvion jälkeen saamaan 

apua sairauteensa avoterveydenhuollon toimintayksikköön. Ongelman sisällöstä 

riippuen tapahtuu ohjaus kouluterveydenhuollosta lähimpään terveyskeskukseen, 

joissakin tapauksissa muihin julkisiin tai yksityisiin terveydenhuollon yksiköihin. 

(Eksote 2015) Oppilashuollossa kohdataan myös usein tutkimuksia, hoitoa ja tukea 

vaativiin mielenterveydellisiin pulmiin, jolloin käännytään kyseisestä sektorista 

vastaavan toimintatahon suuntaan. Sekä neuvolapalvelut että kouluterveydenhuolto 

tulee toteuttaa lähellä kansalaisia sijaitsevista toimipaikoista käsin. 

Kouluterveydenhuollon ensisijainen toteuttamispaikka on kouluympäristö.  
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2.2.1. Kouluterveydenhuollosta ennaltaehkäiseväksi oppilashuoltotyöksi 

 

Nykymuotoisen oppilashuoltotyön historia on varsin lyhyt ja monipolvinen. 

Kehitysjatkumon ja siihen liittyvien suurten ideologisten ja yhteiskunnallisten 

muutosten hahmottaminen auttavat osaltaan ymmärtämään sitä, miksi 

asiakaslähtöisyys, monialainen yhteistyö sekä ennaltaehkäisy hakevat vielä 

voimakkaasti uomiaan.  

Maamme oppilashuollon kehityskaarta voidaan kuvata jäsentämällä se kolmeen, 

yhteiskunnallisia aikakausia myötäilevään jaksoon (Mahkonen 2014; Jauhiainen 

1993). Kyseiset kehitykselliset pääkaudet ovat i) nälkä ja tautipolitiikan kausi (1860 - 

1920), ii) rakentamisen kausi (1920 – 1960) sekä psykososiaalisen oppilashuollon 

kausi (1960 ->). (Mahkonen 2014, 26 – 27) Kouluterveydenhuollollinen 

huolehtiminen oppilaan statuksella olevasta lapsesta ja nuoresta voidaan katsoa olevan 

historiallisena lähtöpisteenä myös nykymuotoiselle oppilashuollon palvelujen 

kokonaisuudelle. Suomen kansakoululaitoksen synty 1800-luvun lopulla edustaa 

keskeistä virstanpylvästä aikamme oppilashuollon olemassaolon näkökulmasta (Valta 

2002, 33). Alkuun kouluterveydenhuolto oli yhtä kuin koululääkärit, ensimmäiset 

kouluhoitajattaret aloittivat 1920-luvulla työskentelynsä koululääkäreiden apuna. 

Vasta 1970-luvulla pohdintaan nostettiin se, kuinka oppilashuollossa olisi mahdollista 

vaikuttaa epäkohtien muodostumiseen ennalta ehkäisevällä otteella. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2015; Mahkonen 2014; Terho 2000b; Jauhiainen & Kivirauma 

1997; Oppilashuoltokomitea 1974).  

1980-luvulla alkanut oppilaan kokonaisvaltainen kohtaamisen periaate näyttäytyi 

koulun ja kouluterveydenhuollon arjen toimintatapojen muutoksina. 

Terveyskasvatuksen osuus lisääntyi, samoin mielenterveyden pulmiin liittyvään 

ennaltaehkäisyyn ryhdyttiin panostamaan yhä enemmän. Edellisellä vuosikymmenellä 

perustetun oppilashuoltokomitean esiin nostama vaatimus koulukuraattori- ja –

psykologitoiminnan lakisääteistämisestä nosti päätään. (Terho 2000b) 

1990-luvulle siirryttäessä vahvistuivat holistiset näkemykset niin 

kouluterveydenhuollossa kuin oppilashuollossa laajemminkin. Oppilaiden terveydellä 

alettiin ymmärtää yhä laajempia psyykkisten, fyysisten sosiaalisten ja älyllisten 
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toimintojen yksilöllistä kokonaisuutta. Lähestymiskulma alkoi painottua 

terveyskasvatukseen ja psykososiaalisten pulmien moniammatillisesti 

ennaltaehkäisevään suuntaan. Oppilaiden kanssa työskenteleville ammattilaisille 

kirkastui aiempaa selvemmin se, että mikään ammattiryhmä ei yksin kykene 

ratkaisemaan jatkuvasti lisääntyviä, yhä monimutkaisemmiksi käyviä haasteita. 1990-

luvulla sanoitettiin julkisesti, että oppilaan kasvun ja kehityksen tukemisessa tarvitaan 

lääketieteellisen ja pedagogisen erityisasiantuntemuksen lisäksi myös sosiaalialan sekä 

mielenterveyden ja kognitiivisen psykologian asiantuntemusta. Samoin yhteistyön 

merkitys huoltajien ja kotien suuntaan sai arvoisensa huomion. (mm. Terho 2000b)  

1990-luvulla ryhdyttiin panostamaan myös uusiin yhteistyön moniammatillisen ja 

verkostoyhteistyön muotoihin. Oppilashuoltotyöryhmien (Ohr) rooli oppilaan asioiden 

kokonaisvaltaisena käsittelyfoorumina korostui. Oppilashuoltoryhmien 

peruskokoonpanoon katsottiin kuuluvaksi rehtori, opettajia, kouluterveydenhuollon 

edustaja sekä koulukuraattori ja koulupsykologi. Vuoden 1994 toteutetun suuren 

opetussuunnitelmauudistuksen myöstä päätöksenteon painopistettä siirrettiin kunta- ja 

koulutasolle. Tällä pyrittiin paikallisesti tarkoituksenmukaisempaan toimintaan. 

Samalla koulun terveyskasvatuksen tavoitteiksi asetettiin kolme laajaa sisältöä: sen 

tulee olla sivistävä, virittävä sekä mielenterveyttä edistävä. (Terho 2000b; ks. myös 

Peltonen 2002, 25 -26; Hjörne & Säljö 2005) 

2000-luvulle siirryttäessä on oppilashuollon tavoitteissa nostettu voimakkaasti esiin 

mahdollisimman pikaista reagointia oppilaiden huoliin. Samoin pulmien 

ennaltaehkäisy ja siihen pyrkivä yhteisöllinen työ ja lapsen tai nuoren erilaisten 

kasvuympäristöjen vaikutukset ovat saaneet koko ajan lisää painoarvoa. Huhtanen 

(2007) toteaa esimerkiksi, etteivät oppivelvollisuusikäisten lasten parissa esiintyvät 

haasteet liity ainoastaan heterogeenisen oppilasmateriaalin vaihteleviin tuen tarpeisiin. 

Hän sanoo, että kyseessä eivät siis ole pelkästään oppilaslähtöiset ongelmat, vaan 

lasten ja nuorten käyttäytyminen toimii peilinä, josta kuvastuu koko yhteiskunnallinen 

tila. Kyseinen heijastuma pitää sisällään niin perheiden laajemmat haasteet kuin 

yksilöiden elämänhallinnalliset ongelmat. (Huhtanen 2007; ks. myös Finlex 

1287/2013). Yleiskieleen vakiintuneella, joskin myös kritiikkiä osakseen saaneella 

varhaisen puuttumisen käsitteellä tarkoitetaan sisällöllisesti varhaisessa vaiheessa 
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tapahtuvia huolten havaitsemista, vastuun kantamista, välittämistä sekä varhaisen tuen 

antamista (Huhtanen 2007; myös Warren & Stone 2011). 

Ennalta ehkäisevä toiminnan katsotaan nykyisin olevan monin tavoin tehokasta 

(Laitinen & Hallantie 2011). Ehkäisevän ja varhaisen puuttumisen keinon on 

mahdollista estää ja ennakoida pulmien kroonistuminen ja komplisoituminen. 

Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toteutettava valistus ja interventiot ovat 

investointeja, jotka kantavat mittavaa hedelmää niin inhimillisillä kuin 

taloudellisillakin mittareilla mitattuna. (mm. Ellonen 2008) 

Lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevät palvelut muodostavat usein oman 

kokonaisuutensa, jossa ovat elimellisesti edustettuna niin sosiaali- kuin 

terveydenhuollon eri ammattialojen toimijat. Näiden tahojen lisäksi laaja-alaiseen 

ehkäisevään toimintaan liittyy yleensä myös muiden hallinnonalojen työntekijöitä ja 

yhteistyökumppaneita. Näitä saattavat olla esimerkiksi kunnallisen sivistys-, nuoriso- 

tai liikuntatoimen työntekijä, joissain tapauksissa myös poliisi tai muut viranomaiset. 

(Perälä et al. 2012; Lammi-Taskula 2011, 105 – 108; Bouvaird 2007) 

Tärkeä monialaista työskentelyotetta vaativa kohde on mielenterveydestä 

huolehtiminen. Mielenterveystyö on toimintaa, jossa eri hallinnonalojen 

yhteistyövaatimus korostuu. Tämä johtuu siitä, että ihminen on bio-psyko-sosiaalinen 

kokonaisuus, jossa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset kuin myös tiedonkäsittelyyn 

liittyvät kognitiiviset toiminnat muodostavat toisistaan riippuvan ja toisiinsa 

dynaamisesti vaikuttavan kokonaisuuden. (Lammi-Taskula 2011, 114; Kalat 1995; 

Runsas 1991, 28 - 44) 

Lapsen ja nuoren mielenterveyden optimaalisen kehityksen potentiaalisia uhkia saattaa 

nousta kasvatuksesta, vapaa-ajasta ja harrastuksista, kaveripiiristä tai koulunkäyntiin 

ja oppimiseen liittyvistä asioista. Koulumaailmassa mielenterveyden edistämistyö on 

opetuksen järjestäjän lisäksi erityisesti kouluterveydenhuollon ja oppilaiden 

psykososiaalisesta tuesta vastaavien koulupsykologien sekä -kuraattoreiden vastuulla. 

Keskeistä mielenterveyttä edistävää, monialaista tehtäväkenttää on koulukontekstissa 

toteutettava koulukiusaamisen sekä syrjäytymiskehityksen ehkäisytyö. (Perälä et al. 

2012; Lammi-Taskula 2011, 114 – 115) 
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Koulumaailmassa ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen tarkoittavat käytännössä 

aktiivisen ja luontevan vuorovaikutussuhteen ylläpitämistä oppilaaseen. Tämän vuoksi 

asiakasyhteistyöhön pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Kouluterveydenhuollolla on 

hyvät mahdollisuudet vaikuttaa prevention ja varhaisen puuttumisen osa-alueilla (mm. 

Huhtanen 2007, 30), jotka ”ennen kuin” -toimintana voivat pitkälti olla oppilaiden 

osallisuuden tunnetta lisäävää toimintaa (vrt. Ahtola 2013). 

 

2.3. Oppilashuolto vuonna 2015 
 

2.3.1. Oppilashuolto osana uutta opetussuunnitelmaa  

 

Perusopetuslain 31§:n mukaan opetuksen järjestäjien velvollisuuksiin kuuluvalla 

oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan i) hyvän oppimisen, ii) hyvän psyykkisen ja 

fyysisen terveyden, sekä iii) sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä 

niitä lisäävää toimintaa (Finlex 21.8.1998/628 ).  

Opetushallitus on 22.12.2014 hyväksynyt uudet esi-, perus-, sekä lisäopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus 2014). Kuntien ja opetuksen järjestäjien 

on laadittava sen pohjalle omat tarkennetut alueelliset ja koulukohtaiset 

opiskeluhuollon suunnitelmansa. Tavoitteena tässä on se, että palvelut kohdistuisivat 

ja resurssit suuntautuisivat mahdollisimman oikea-aikaisesti, osuvasti ja vaikuttavasti 

alueellisesti eri tavoin painottuneisiin oppilashuollollisiin tarpeisiin. (Mahkonen, 

2014; Lahtinen 2011, 177) Perusopetuksen vuosiluokkien 1 – 6 osalta perusteet 

otetaan käyttöön elokuun alusta 2016. Yläluokkien (7-9) osalta siirrytään uusien, 

paikallisesti sovellettujen opetussuunnitelmien mukaiseen toimintaan porrastetusti 

vuosien 2017 – 2019 aikana. Edelliset Opetushallituksen hyväksymät perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet olivat vuodelta 2004 (Opetushallitus 2004). Vuoden 

2006 elokuun alusta alkaen ovat niiden mukaiset opetussuunnitelmat olleet kaikilla 

luokka-asteilla toimintaa ohjaavina perusteina. 
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2.3.2. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (Opiskeluhuoltolaki) 

 

Vuoden 2014 elokuun alusta sai lainvoimansa kauan odotettu opiskeluhuoltolaki 

(oppilas- ja opiskelijahuoltolaki), joka on tuonut eräitä merkittäviä muutoksia oppilas- 

ja opiskelijahuollon tavoitteisiin, toteuttamiseen sekä käsitteistöön. 

Uudessa opiskeluhuoltolaissa linjataan perusopetuslaissa (Finlex 21.8.1998/628) 

olevien oppilaiden ja lukiolaissa (Lukiolaki) sekä ammatillisesta koulutuksesta 

annetussa laissa (Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta) tarkoitetussa koulutuksessa 

olevien opiskelijoiden oikeudesta opiskeluhuoltoon. Tekemisen tasolla uusi laki viittaa 

itse opiskeluun, jonka on katsottu yhdistävän kaikkien koulutusasteiden oppilaita (= 

opiskeluhuolto), toisaalta laki viittaa subjekteihin eli esi- ja perusopetuksen piirissä 

olevien osalta oppilaisiin ja toisen asteen osalta opiskelijoihin (= oppilas- ja 

opiskelijahuolto). Kuitenkin esimerkiksi esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa 

puhutaan edelleen esimerkiksi oppilashuollosta, samoin toisen asteen oppilaitosten 

opetussuunnitelmissa viitataan opiskelijahuoltoon. Esi- ja perusopetusmaailmassa 

puhutaan myös kouluterveydenhuollosta sekä koulukuraattoreista ja 

koulupsykologeista, vaikka varsinaisessa lakitekstissä mainitaan ainoastaan 

ammattinimikkeet opiskeluhuollon psykologit sekä opiskeluhuollon kuraattorit, joilla 

viitataan sekä esi-, perus- että toisen asteen suuntaan (Finlex 1287/2013, 7§).  

Koska käsillä olevan tarkastelun tutkimus kohdistuu käytännössä esi- ja 

perusopetuksen suuntaan, ja koska tutkimus materiaalin keräämisineen toteutettiin 

ennen uuden opiskeluhuoltolain (Finlex 1287/2013) voimaan astumista (1.8.2014), 

käytetään tässä tarkastelussa epäselvyyden välttämiseksi ensisijaisesti mm. käsitteitä 

oppilashuolto, kouluterveydenhuolto, koulupsykologi, koulukuraattori. 

Oppilashuollon avulla pyritään vaikuttamaan sekä yhteisö- (yhteisöllinen 

opiskeluhuolto) että yksilötasoille (yksilökohtainen opiskeluhuolto). Oppilas- ja 

opiskelijahuoltolain mukaan lain tavoitteet ovat seuraavat:  

”1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta 

ja ehkäistä ongelmien syntymistä; 
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2) edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä 

ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja 

oppilaitoksen välistä yhteistyötä; 

3) turvata varhainen tuki sitä tarvitseville; 

4) turvata opiskelijoiden tarvitsemien opiskeluhuoltopalvelujen yhdenvertainen 

saatavuus ja laatu; 

5) vahvistaa opiskeluhuollon toteuttamista ja johtamista toiminnallisena 

kokonaisuutena ja monialaisena yhteistyönä.” (Finlex 1287/2013, 2 §). 

 

Linjaus on koulutusta määrittävien lakien suunnasta tuleva, opetussuunnitelman 

mukainen vaatimus oppilashuollon sisällöistä. Tämä lähestymiskulma pyrkii 

takaamaan oppilaan suotuisan kasvun ja kehittymisen sekä yhteisöllisellä että 

yksilöllisellä tasolla. Opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sisältää esimerkiksi 

terveellisen, turvallisen, yhteisöllisen sekä virikkeitä tarjoavan oppimisympäristön 

aikaansaamisen, sekä yksittäisen oppilaan yksilöllisten oppimisedellytysten 

tunnistamisen sekä niitä tukevien prosessien toteuttamisen. (Opetushallitus 2014; 

Finlex 1287/2013, 6 §; Finlex 21.8.1998/628, 31 a §) 

Oppilashuolto on lähtökohtaisesti nopeaan reagointiin ja varhaiseen puuttumiseen sekä 

ennaltaehkäisyyn tähtäävää toimintaa. Yhteisöllisen oppilashuollon kohteet 

muodostuvat näiden periaatteiden mukaisista aktiviteeteista, jotka kohdistuvat 

ensisijaisesti oppimisympäristöön sekä toimintakulttuuriin. Oppilas- ja 

opiskelijahuoltolaki määrittelee yhteisöllisen ulottuvuuden seuraavasti: 

 

”Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä laissa toimintakulttuuria ja 

toimia, joilla koko oppilaitosyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, 

hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja 

osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja 

esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon 

toimijat. 

Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien sekä 

opiskeluhuoltopalveluista vastaavien viranomaisten ja työntekijöiden on 

tehtävissään edistettävä opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä 

kotien ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä. Oppilaitoksen henkilökunnalla on 

ensisijainen vastuu oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista.” (Finlex 1287/2013, 4 §). 
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Yksilökohtaisen oppilashuollon (Finlex 1287/2013, 5 §). kautta mahdollistetaan 

yhtäältä systemaattinen myönteisen kasvun ja kehityksen seuranta, toisaalta avun ja 

tuen saatavuus yksittäiselle oppilaalle pulmatilanteissa. Käytännössä yksilökohtaisen 

oppilashuollon toteutus tapahtuu i) kouluterveydenhuollon, ii) kuraattori- ja 

psykologityön sekä iii) yksilökohtaisen monialaisen asiantuntijaryhmän 

käsittelyprosessien avulla. Kaksi ensimmäistä toimintamuotoa, ns. oppilashuollon 

palvelut, toteutetaan kunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

toimesta. Monialainen asiantuntijaryhmä muodostetaan kulloisenkin tapauskohtaisen 

tarpeen vaatimusten mukaisesti, ja ryhmä saattaa siten koostua mistä tahansa ammatti- 

tai yksityishenkilöistä (em. laki, 14 §).  

Yhteisöllisen sisällön tavoin myös yksilökohtaisella oppilashuollolla pyritään 

mahdollisimman nopeaan reagointiin. Lähtökohtana on että huoliin tartutaan heti 

niiden ollessa oraalla, ja että havaittuihin haasteisiin ja ongelmiin etsitään viipymättä 

täsmälliset ja tavoitteelliset ratkaisupolut. Yksilökohtaisen oppilashuollon palveluihin 

sisältyvät ensinnäkin terveydenhuoltolaista ja sitä tarkentavasta Valtioneuvoston 

asetuksesta (VN 338/2011; Finlex 30.12.2010/1326;) tulevat terveydenhuollon 

vaatimukset, jotka on sanoitettu oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin seuraavasti:   

”Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: 

Kouluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (Finlex 

30.12.2010/1326) 6 §:n mukaista kouluterveydenhuoltoa ja 

opiskeluterveydenhuollolla mainitun lain 17 §:n mukaista 

opiskeluterveydenhuoltoa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa toteuttavat 

terveydenhoitaja ja lääkäri. 

Terveydenhuoltolain mukaisilla koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluilla: 

1) edistetään ja seurataan oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä 

opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta; 

2) edistetään ja seurataan opiskelijoiden tervettä kasvua ja kehitystä, 

hyvinvointia ja opiskelukykyä; 

3) tunnistetaan opiskelijoiden varhaisen tuen tarpeet ja järjestetään tarvittava 

tuki sekä ohjataan hoitoon ja tutkimuksiin. 

Lisäksi kouluterveydenhuollossa tuetaan vanhempien ja huoltajien hyvinvointia 

ja kasvatustyötä. Opiskeluterveydenhuolto sisältää opiskelijan terveyden- ja 

sairaanhoitopalvelut, jotka on järjestettävä yhtenäisenä kokonaisuutena.” 

(Finlex 1287/2013, 8 §). 
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Toiseksi oppilaan yksilökohtaisiin oikeuksiin kuuluvat koulun kuraattorin ja 

psykologin palvelut, jotka on lakitekstissä määritelty seuraavasti: 

”Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut: 

Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja 

kuraattorin antamaa opiskelun ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, joilla: 

1) edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä 

opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa; 

2) tuetaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja 

psyykkisiä valmiuksia. 

Kuraattorin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon 

ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (Finlex 272/2005) 6 §:n 

mukainen kelpoisuus. Jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on oltava sellaisen 

opiskeluhuollon vastaavan kuraattorin palveluja, jolla on mainitun lain 3 §:n 

mukainen kelpoisuus sekä psykologin palveluja.” (Finlex 1287/2013, 7 §). 

 

Kuntakentältä kantautuneiden viestien mukaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain 

jalkautuminen osaksi koulujen arkea ei ole sujunut ilman kitkaa. Käytännön haasteiksi 

ovat nousseet esimerkiksi yksilökohtaisen opiskeluhuollon suhde pedagogisiin toimiin, 

yksilökohtaisen opiskeluhuollon monialaisen asiantuntijaryhmän koolle kutsumiseen 

liittyvät velvoitteet sekä opiskeluhuollon rekistereihin kirjaaminen. Tilannetta ei ole 

edesauttanut se, ettei Suomessa ollut lain voimaan astumisen hetkellä lain vaatimaa 

sähköistä kirjaamisalustaa. Käytännössä vuosi 2015 on kulunut kouluittain ja 

opetuksen järjestäjittäin suuresti vaihtelevissa kirjavissa oppilashuollon toteuttamisen 

käytännöissä. Lisäksi kentällä on odoteltu lain soveltamisen tarkentavia ohjeita.  

Lisähaastetta valtakunnallisesti tasaveroisten ja -laatuisten opiskeluhuoltokäytänteiden 

aikaansaamiseksi syntyy hallinnollisesta hajanaisuudesta. Osassa Suomen kuntia 

koulupsykologit ja koulukuraattorit sijaitsevat sivistystoimen hallinnon alalla, eräissä 

kunnissa tai kuntayhtymissä he taas työskentelevät alueellisen sosiaali- ja 

terveydenhuollon organisaation ohjauksessa, siis samassa ohjauksessa kuin paikalliset 

kouluterveydenhuollon ammattilaiset.   
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3. TAVOITTEENA ASIAKASOHJAUTUVA YHTEINEN 

HYVINVOINTITYÖ 

 

Julkisissa hyvinvointipalveluissa on viimeisten vuosikymmenien aikana korostunut 

vaatimus asioiden käsittelystä asiakaslähtöisesti ja moniammatillisen sekä monialaisen 

yhteistyöotteen avulla. (mm. Nuoperi 2015; Pakarinen et al. 2015; Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2015b; Halme et al. 2014; Finlex 27.1.2006/72; Tritter & 

McCallum 2006; Arnstein 1969) 

Hyvinvoinnin toteuttamiseen tähtäävien sosiaali- ja terveyspalveluiden yleisenä 

lähtökohtana on pyrkimys ihmisarvoon, itsensä toteuttamisen mahdollistaminen sekä 

ihmisten tukemiseen heidän oman elinpiirinsä arjessa. Näiden päämäärien 

toteuttaminen kytkeytyy esimerkiksi kansalaisten valinnanvapauteen ja tietoisuuteen 

omista oikeuksistaan, ikääntymiseen sekä voimakkaaseen liikkuvuuteen.  Edellä 

mainittujen ilmiöiden ohella globalisaatio, teknologian kehittyminen, digitalisaatio 

sekä monikulttuuristuminen ja väestön ikääntymisestä johtuva voimakas muutos 

asettaa yhä moninaisempia haasteita julkisille palvelutuotannon rakenteille. (mm. 

Katisko et al. 2014, 7 - 8)  

Vastaaminen aikamme kehitystrendien seurauksiin, kuten sosiaalisen eriarvoisuuden 

kasvuun ja elämäntapojen yksilöllistymisen sekä elämyshakuisuuden lisääntymiseen 

kasvattavat vaatimuksia moniammatillisuudesta sekä monialaosaamisesta (ns. 

hybridityö). Katiskon et al. (2014) toteavat myös ajallemme olevan luonteenomaista, 

että sosiaaliset turvaverkot ohenevat ja yksinäistyminen lisääntyy. Tämän seurauksena 

julkisilta palvelujärjestelmiltä vaaditaan yhä enenevässä määrin herkkyyttä havaita 

ihmisten orastavia pulmia ja heidän omien turvaverkostojensa hapertumista. Samalla 

yhteiskunnalta odotetaan kykyä ennakointiin ja tarpeen vaatiessa mahdollisimman 

varhaisen avun sekä tuen tarjoamiseen. (Katisko et al. 2014, 7; HE 67/2013 vp; myös 

McKenzie et al. 2002)   

Hyvinvoinnin vahvistamisessa on kysymys poliittisen tahtotilan sekä monialaisten 

verkostomaisten käytänteiden ja niitä tukevan johtamisen aikaansaamisesta (mm. 

Pohjola 2009). Pohjola (2009) toteaa, että sosiaalityön ja nuorisotyön 

kokonaisorientaatiossa tulee yhdistyä suunnitelmallisuus, ennakoivuus, ehkäisevyys ja 
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sosiaalisia vaikutuksia arvioiva näkökulma (Pohjola 2009, 38). Edellinen pätee 

kaikkeen lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä parissa tapahtuvaan hyvinvointiin 

tähtäävään työskentelyyn (mm. Lammi-Taskula et al. 2009).   

Käsillä olevan tutkimuksen tarkoitus on lisätä ymmärrystä asiakaslähtöisen ja 

monialaisen oppilashuollon toiminnan toteutumisesta. Tässä luvussa esitellään 

tutkimukseen keskeisesti liittyviä teemoja. Luvussa kuvaillaan ensin asiakkuuden ja 

monialaisen toiminnan lähtökohtia. Tarkastelu tapahtuu yhtäältä laajemmalta 

hyvinvointipalvelujen tasolta, toisaalta sen reunaehtoihin uppoutuvan oppilashuollon 

ja oppilashuoltoon liittyvien osallisten näkökulmista.  

Luku kolme kulminoituu kuvaamaan teemoja, jotka muodostavat oppilashuollon 

käytännön sisältöjä heijastavan pinnan. Tässä kohdassa esitellyt teoreettiset ja 

tutkimukselliset sisällöt toimivat myös oppilashuollon toteutumisen yhteismitallisena 

arviointikriteeristönä.  

 

3.1. Asiakkuusnäkökulma terveys- ja hyvinvointipalveluissa 
 

Julkisten palvelujen hyödyntäjän roolimuutoksessa kansalainen on muuntunut 

toiminnan kohteesta palveluja käyttäväksi asiakkaaksi. Yksilön omia lähtökohtia 

korostavien tarpeiden toteuttaminen on noussut myös lainsäädännölliseksi, 

hallinnolliseksi sekä palvelurakenteelliseksi oletukseksi (mm. Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2015; Valkama 2012; Tritter & McCallum 2006). Asiakaslähtöisestä 

periaatteesta huolimatta julkisissa hyvinvointipalvelujen kentässä on edelleen vallalla 

suhteellisen järjestelmä- ja asiakeskeinen toimintakulttuuri, jota tulisi syventää kohti 

luottamuslähtöistä kumppanuusperiaatetta. Tällaisessa asetelmassa sekä 

palveluntuottajat että asiakkaat osallistuvat palveluprosessin kehittämiseen ja 

toteuttamiseen tuomalla siihen omasta näkökulmastaan jonkinlaista lisäarvoa. 

(Manzini 2014; Tritter 2011; Valkama 2010; Välikangas 2007) 

Myös hallitusohjelmien hyvinvointipoliittisissa linjauksissa ja niitä tukevissa 

säädöksissä (esim. Finlex 30.12.2014/1301, 39 §) on korostetusti näkyvillä pyrkimys 

kansalaista palvelevaan näkökulmaan. Viralliseksi poliittiseksi tavoitteeksi on asetettu 

palvelujen asiakaskeskeisyys sekä sosiaalihuollon sekä perusterveydenhuollon ja 



59 
 

erikoissairaanhoidon palveluihin liittyvien integroitujen toimintakäytänteiden 

aikaansaaminen. (mm. Opetushallitus 2011, 10)   

Keskeinen asiakkuusmääritelmiin yhdistyvä sisältö liittyy asiakkaan 

itsemääräämisoikeuteen sekä sen käytännön toteutumiseen. Vaikka termi viittaakin 

oikeuteen määrätä itsestään, ei se ole juridisesti sitova, vaan saa toteuttamis- sekä 

lainvoimansa välittyneenä joko toisten lakien tai yksilön yhteiskuntaan liittävän 

moraalisen normiston kautta. (mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015b; Finlex 

22.9.2000/812; Finlex 17.8.1992/785)  

Asiakkaan tai potilaan asema ja rooli julkisten palvelujen kehittämisessä ja 

tuottamisessa on korostunut maassamme 1960-luvulla käyttöön otettujen uusien 

hallintoparadigmojen ja sittemmin 1990-luvun taitteen palvelujen 

uudelleenorganisoimisen, yksityistämistrendien sekä kansalaisten 

aktivointitavoitteiden myötä. Kuluneen puolen vuosisadan ja konsumerismin 

kehittymisen aikana on kansalaisesta katsottu muotoutuneen palveluja käyttävä 

asiakas, joka osaa vaatia, ja jolla on käytettävissään tietoa, tietolähteitä ja resursseja – 

siis enemmän valtaa. (mm. Tritter 2011; Manninen 2010; Toiviainen 2007a, 2007b, 15 

– 17)  

Aikamme terveydenhuollossa ja sitä linjaavassa lainsäädännössä palvelujen kohde on 

lähtökohtaisesti statukseltaan potilas ja sosiaalihuollossa vastaavasti asiakas. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2015). Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (Finlex 

17.8.1992/785) säädetään kaikkien terveyden- ja sairaanhoidon julkisten tai 

yksityisten palvelujen piirissä olevien ihmisten asemaan ja oikeuksiin liittyviä 

sisältöjä. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Finlex 

22.9.2000/812) määrittelee vastaavasti julkisia ja yksityisiä sosiaalihuollon palveluja 

tarvitsevien tai niitä käyttävien yksilöiden sekä heidän perheidensä asiakkuuteen 

sisältyvät oikeudet ja velvollisuudet. Molempien säädösten keskeisimmät linjaukset 

pitävät sisällään erityisesti palvelun tai hoidon laatuun, asiakkaan tai potilaan 

kohteluun, hänen itsemääräämisoikeuteensa sekä hoito- tai asiakassuhteeseensa 

liittyvien tietojen keräämiseen, säilömiseen ja hyödyntämiseen. (mm. Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2015) 
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Lainsäädännöstä ja ammatillisista traditioista johtuen on terveyden- ja sairaanhoidon 

potilas nimityksenä pitänyt hyvin pintansa, etenkin julkisissa palveluissa ja 

erikoissairaanhoidossa. Toisaalta kuitenkin potilassuhteeseen liitettävät sisällöt ovat 

ajan saatossa terveydenhuollossakin muotoutuneet voimakkaasti. Nykyään useissa 

yhteyksissä, joissakin terveydenhuollon ehkäisevissä palveluissa sekä erityisesti 

yksityisellä sektorilla myös terveyden- ja sairaanhoidon palveluja hyödyntävää tahoa 

kohdellaan nykyään nimitystä myöten ”täysivaltaisena” asiakkaana. (mm. Valkama 

2012)  

Asiakkuuden käsitettä ovat historian saatossa muovanneet useat yhteiskunnalliset 

ulottuvuudet. Merkityksiä ja sisältöjä asiakkuuksiin luodaan esimerkiksi poliittisilta, 

ideologiselta ja taloudellisilta arvoperustoilta. Toisaalta asiakkuutta määrittää sen 

asemoituminen kokonaisuuteen: asiakkaat saatetaan nähdä esimerkiksi kohteina, osana 

palvelujärjestelmää tai yksilöinä, jotka kohtaavat ammattiauttajan. Laitisen ja Pohjolan 

(2010) esittämässä taulukossa 3 on kuvattu sosiaalihuollon asiakkuuden 

kategorisointiin vaikuttavia vaihtelevia ydinteemoja (Laitinen & Pohjola 2010, 11).  

 

 

Taulukko 3. Sosiaalityön asiakkuuden ydinteemoja (Laitinen & Pohjola 2010) 

Sisältö Rooli 

ihmisyys minä/sinä, me/toiset 

etiikka ja arvot arvokas asiakas 

vallan ulottuvuudet valtaistettu/kontrolloitu asiakas 

ammatilliset taidot kohdattu, autettu ja osallistettu asiakas 

moniammatillisuus yhteinen ja erillinen asiakas 

laillisuus ja oikeudet juridisoitu/oikeuksia omaava asiakas 

palvelut asiakas kohteena/kumppanina 

organisaatiot institutionalisoitu asiakas 

yhteiskunta poliittinen asiakas 

tutkimus ja kehittämistyö asiakkuuden tieto 
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Asiakkuuden perusjakoa on määritetty myös sitä kautta, katsotaanko asiakaan olevan 

avun tarpeessa oleva yksilö, joka on riippuvuussuhteessa auttajaansa, vai edustaako 

hän markkinatalouden diskursseista tutumpaa palveluja itseohjautuvasti hyödyntävää 

kuluttajaa.  Ensin mainittu, vasallin tai alamaisen asemassa oleva avun tarvitsija viittaa 

etymologisesti englanninkieliseen käsitteeseen client
7
, joka sisältää lähtökohtaisen 

oletuksen kyseisen roolin riippuvuussuhteesta ammattilaiseen. (Pohjola 2010) 

Asiakkuus voidaan siis määritellä toiveen, tarpeen, diagnoosin tai sairauden, häiriön 

tai elämäntapojen – käytännössä rajattoman kriteerimäärän perusteella. Asiakas saattaa 

olla kyvykäs tai kyvytön, halukas tai haluton osallistumaan itsensä tai lähipiiriinsä 

liittyvien henkilöiden tai elämäntilanteiden korjaamiseen tai epätoivottavien 

tilanteiden ennaltaehkäisyyn. (Forrester & Body 2014, 113; Keskinen et al. 2012, 7; 

Pohjola 2010) 

Jotkut yksilöt ovat jossain tilanteissa onnistuneesti osallistettavia omaan 

palveluprosessiinsa.  Heitä saatetaan voimaannuttaa (empowerment), jotta he 

kykenevät omatoimisemmin auttamaan palvelujen toteuttamisessa tai ottamaan 

ennaltaehkäisevää vastuuta itsestään ja elämästään (mm. Kuure 2015). Joissakin 

tilanteissa yksilö on täysin riippuvainen palveluntuottajasta, (esimerkiksi 

erikoissairaanhoidossa leikkauspotilas), joskus koko palvelu tulee lähtökohtaisesti 

toteuttaa asiakkaan askelmerkkien ja toivomusten mukaan (esimerkiksi 

oppilashuollossa yksilökohtaisen opiskeluhuollon prosessi). Usein tilanne on se, että 

vaikka asiakkaalle annettaisiinkin periaatteellinen mahdollisuus vaikuttaa omaan 

kohteluunsa, muodostuu mielipiteen ilmaisun esteeksi pelko etuuksien menettämisestä 

tai jatkon hankaloitumisesta. (mm. Keskinen et al. 2012, 16; Valkama 2012; Satka 

2010, 184) 

 

 

                                                           

 

7 Clientum (lat): ”henkilö joka nojaa toiseen” (Pohjola 2010, 20) 
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3.1.1. Asiakaslähtöisyys ja yhteiskunnallinen muutos 

 

Yleisimmät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen parissa käytetyt asiakkuuteen 

liittyvät palveluoletustermit ovat tai asiakaskeskeisyys tai asiakaslähtöisyys, joilla 

viitataan esimerkiksi asiakkaan tai potilaan rooliin, asemaan tai osallisuuteen. 

Ilmausten taustalla piilee usein viittauksia ihmisten välisiin suhteisiin, identiteetteihin 

tai palvelukulttuurisiin kulttuurisiin käytäntöihin. Kyseisiä nimityksiä käytetään 

vaihtelevasti paikkakunta-, hallinnonala- ja tilannekohtaisesti vaihdellen (mm. 

Morrison & Dearden 2013; Valkama 2012).   

Sosiaalialan keskusteluissa kehitystrendi on edennyt siirtymisenä kansalaisen 

yksilöllisten tarpeiden täyttämiseen. Muutos heijastaa sitä, kuinka 

järjestelmäkeskeisyydestä ja hallinnollis-rationaalisten säädösten sekä 

asiantuntijuuden leimaamasta sosiaalityöstä on pyritty siirtymään lähemmäs ihmisiä. 

(Pohjola 2010). Asiakkaan asemaa korostavissa sosiaalialan diskursseissa asiakas 

nostettiin toiminnan keskipisteeksi ryhtymällä puhumaan asiakaskeskeisyydestä. 

Tähän lähestymiskulmaan liittyi samalla holistisempi ote, jonka myötä mukaan 

kytkettiin myös perhekeskeisyyden käsite. Sosiaalialan toimintasuhteissa korostuivat 

asiakkaan kuuleminen, kumppanuus sekä asiakkaalla itsestään itsellään olevan tiedon 

arvonnousu. (Mazini 2014, 103 - 106; Pohjola 2010, 46; Mattus 2001 8-10) 

Asiakaslähtöisyyden käsite nousi esiin 2000-luvun taitteessa, jolloin todettiin, että 

asiakkaan osallisuutta oman elämäänsä liittyviin ratkaisuihin ja päätöksentekoon tulee 

tuoda esiin vielä aiempaa vahvemmin. Asiakkaasta haluttiin muovata hänen 

auttamissuhteensa osalta passiivisen objektin sijasta aktiivinen subjekti. 

Asiakaslähtöisyydessä viitataan lähtökohtaisesti tahoon, joka ostaa palveluja tai 

tuotteita, ja samalla voi vaikuttaa tapaan, jolla niitä tuotetaan. (Valkama 2012; Tritter 

2011; Pohjola, 2010; Sosiaali- ja terveysministeriö 2008)  

Hoito- tai palvelutapahtumaan tarvitaan vähintään kaksi tahoa: ammattihenkilö ja 

palvelutarpeessa oleva kansalainen. Oleellista on, että näillä molemmilla osapuolilla 

olisi yhteneväiset käsitykset niin palvelun tai hoidon tavoitteista, niihin pääsemisen 

menetelmistä, kuin myös omista rooleistaan sekä niihin liittyvistä oletuksista 

toiminnan suhteen. (mm. Waitzkin 1985)   
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Tilanne, jossa kansalainen ja palveluntuottaja havaitsevat omat roolinsa sekä 

keskinäiset suhteensa ja niihin liittyvät oikeudet ja oletukset eri tavoin, on hankala 

(mm. Waitzkin 1985).  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen parissa tehdyissä 

tutkimuksissa on todettu, että ääneen lausuttu asiakaslähtöisyys ei toimi käytännössä 

(mm. Tritter 2011)  Eräässä tutkimuksessa asiakasperheet kuvasivat tuntemuksiaan 

siten, että he kokivat asiakkaan asemasta poiketen identifioituneensa esimerkiksi 

toimijoiksi, taistelijoiksi, palveluiden vaatijoiksi tai perääjiksi, vaativiksi tai hankaliksi 

(Valkama 2008). 

Asiakas-kuluttaja -käsitteen sisällöllinen logiikka hämärtyy kun sitä käytetään samaan 

aikaan eri kontekstien eri premisseistä käsin. Peruserona julkisen puolen ja kaupallisen 

puolen logiikoissa on se, että julkisten hyvinvointipalvelujen tavoitteena on minimoida 

palvelujen käyttö, kaupallisella puolella puolestaan maksimoida asiakaskunnan määrä. 

Siinä missä julkisten palvelujen suurkuluttaja saattaa saada hankalan asiakkaan 

leiman, on hän yksityisellä puolella paljon kuluttava tavoiteasiakas. Tämä ulottuvuus 

vaikuttaa osaltaan myös siihen, kuinka halukkaasti julkisella puolella ollaan jakamassa 

tietoa ja aktivoimassa asiakkaita palvelujen käyttöön. (ks. mm. Pohjola 2010)  

Postmodernin aikakauden aikana muuttuneiden asiakkaan oikeuksien ja 

mahdollisuuksien on kuvattu liittyvän professionaalisen asiantuntijuuden ja 

määräysvallan heikkenemiseen (mm. Valkama 2010). Lääkäriliiton toiminnanjohtaja 

Pälve toteaa Sanomalehti Imatralaisen artikkelissa (25.9.2015) potilaiden olevan 

aiempaa vaativaisempia. Pälven mukaan ”… potilas voi ottaa itselleen lääkärin 

aseman ja tulla lääkäriin vain hakemaan tarvittavia todistuksia. Lääkärillä voi olla 

kova homma todistaa, ettei näin välttämättä ole… Monelle voi olla takaisku, että itse 

tehty diagnoosi oli väärä.” Potilaan mahdollisuuksien ja aseman muutos sekä 

aktivointi omatoimisuuteen saattaa hankaloittaa hoitosuhdetta esimerkiksi 

synnyttämällä tulkinnallista kitkaa lääkärin ja potilaan välille. Hoitosuhteen 

osapuolien näkemysten yhteensovittaminen saattaa kuluttaa paljon lääkärin aikaa.  

(Kemppainen 2015)  

Eräs julkisten palvelujen tavoitteista on hyödyntää jatkuvasti enemmän asiakkaiden ja 

tai potilaiden omaa spesifiä kokemusta, näkemystä ja tietämystä palvelujen 
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kehittämisessä ja niiden toteuttamisessa. Asiakkaan asiantuntijuus tulee nähdä 

merkittävänä voimavarana sekä professionaalisen asiantuntijuuden täydentäjänä. 

Aidon tasa-arvoisen kansanvallan ja loppukäyttäjä-asiantuntijuuden aikaansaaminen 

edellyttää Valkaman (2010) mukaan fundamentaalisia näkemys- ja 

toimintatapamuutoksia päätöksentekijöiltä ja hallinnolta, jolla on usein kovin 

osittainen ja yksipuolinen kuva palvelujärjestelmän osuvuudesta ja vaikuttavuudesta. 

(Valkama 2010, 53)  

On myös esitetty todisteita siitä, että asiakkaan ja ammattilaisen välisen henkisen 

etäisyyden pieneneminen saattaa edesauttaa myös asiakkaan kuntoutumista. Potilaiden 

ja heidän oikeuksiensa huomioiminen sekä potilaskeskeisyys ja yksilöpohjaiset 

kuntoutusstrategiat ovat Soinisen (2014) mukaan johtaneet vakavissa 

mielenterveystapauksissa hoitotulosten paranemiseen, ja ovat sitä kautta parantaneet 

psykiatrian palvelujen vaikuttavuutta (Soininen 2014, 6). Soininen havaitsi, että 

asiakaslähtöinen ja potilasta osallistavampi hoitokulttuuri ja työskentelyote sekä 

suunnitelmallisuus kehittyvät käsi kädessä potilaiden elämänlaadun (QoL) 

kohoamisen kanssa (emt., 13, 6 - 7; [Mahone 2004 ja Sullivan 200].  

Pitkään jatkuneesta kehitystrendistä huolimatta asiakaslähtöisyys saattaa usein jäädä 

ainoastaan symboliselle mielipidekyselyiden tasolla, jossa kansalaisella ei 

todellisuudessa ole lainkaan vaikutusvaltaa. Asiakaslähtöisyys saattaa saada vain 

palvelusetelin muodon, jolloin asiakkaan vaikutusmahdollisuutena on vain valinta 

muutamasta palveluntuottajasta, jos sitäkään. Kansalaisten mahdollisuus 

osallistumiseen on siis usein viime kädessä täysin mahdollisuuksien tarjoajan vallassa 

(mm. Morrison & Dearden 2013). Valkaman (2010) mukaan aidosti 

asiakasohjautuvissa julkishallinnon palveluissa tulisi toteutua kansalaisten 

perusoikeuksien sekä yksilön itsemääräytyvyyden periaatteiden. Ottamalla asiakkaat, 

tai potilaat aidosti mukaan palveluprosessiin ja sen ohjaamiseen, voidaan saada 

käytännössä reaaliajassa tärkeää tietoa palvelukokonaisuuksien toimivuudesta ja 

niiden muotoilemisen tarpeista kohti asiakaslähtöisempää suuntaa. (Valkama 2010) 

Arnsteinin (1969) mukaan kysymys kansalaisten osallistamisesta palautuu vallan 

jakamiseen. Arnstein kuvaa kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksia tikapuumallilla, 

jossa alimmilla puolilla vallitsee ihmisten ’manipulointi’ sekä ’terapointi’. Näillä 
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tasoilla kansalaisella ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia osallistua. Kyseessä on 

vallanpitäjien tavoite käyttää hallintaansa ihmisiin ’koulutuksen’ ja ’hoitamisen’ 

muodoissa. Portaikon tasoilla 3 - 5 yhteiskunnan ’vähäosaisille’ suodaan mahdollisuus 

kuulla ja tulla näennäisesti kuulluiksi. Ylimmillä tasoilla 6 - 8 saavutetaan aidon 

osallistamisen muotoja kumppanuuden ja vallan delegoimisen kautta sekä lopulta 

siten, että päätösvalta siirretään kansalaisille. (Arnstein 1969, 217) Arnstein toteaa 

tikapuumallinsa edustavan teoreettista ja kategorista näkemystä, jonka heikkous liittyy 

elävän elämän monimuotoisuuteen sekä ihmisluokkien häilyviin rajauksiin ja 

vallanpitäjien toisistaan poikkeaviin motiiveihin ja mahdollisuuksiin (emt., 217 – 

218). 

 

3.2. Asiakkuusnäkökulman toteutuminen oppilashuollossa 
 

Myös oppilashuollossa ja sen kehittämisessä on ollut havaittavissa yhteiskunnallinen 

muutos palvelujen toiminnan kohteen eli ’loppukäyttäjän’ oikeuksien osalta. 

Koulutuspolitiikassa on tapahtunut muutos, jonka retoriikassa oppilaiden ja 

vanhempien asemat ovat muuntuneet kuluttajien ja vaikuttajien rooleihin. 

Koulutuksen kohteista tai siihen osallistuneista passiivisista sivusta seuraajista on 

tullut muodollisesti aktiivisia päättäjiä ja koulutuksen asiantuntijoita. (mm. Huhtanen 

2007) 

 

3.2.1. Oppilaan asema oppilashuollossa 

 

Oppilashuollon lähtökohtana on lapsen ihmisarvon toteutuminen sekä kasvun ja 

kehityksen tukeminen. Oppivelvollisuusikäinen lapsi on koulussa kahtalaisessa 

asemassa: hänellä on sekä velvollisuuksia että oikeuksia. Yhtäältä lapsi ja nuori on 

koulua käyvänä oppilaana velvollinen noudattamaan opetuksen järjestäjää sitovia 

lakeja ja normeja. Oppilas on oikeutettu opetussuunnitelman mukaisiin ei-

velvoittaviin etuihin, esimerkiksi kouluruokailuun tai koulukuljetuksiin 

(Opetushallitus 2004). Opetussuunnitelman kautta tulevat myös oppimisen 
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varmistamiseen liittyvät velvoitteet, joilla tarkoitetaan käytännössä oppilaalle 

toteutettavaa opetussuunnitelma mukaista kolmiportaista tukea. 

Toisaalta lapsella ja nuorella on kouluikäisenä yksilönä ja koulun oppilaan asemassa 

ollessaan eräitä yksilökohtaiseksi opiskeluhuolloksi nimettyjä subjektiivisia oikeuksia. 

Näiden lisäksi lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä sekä hyvinvointia 

koulukontekstissa tulee edesauttaa mahdollistamalla lapselle terveellinen, turvallinen 

ja myönteinen oppimisympäristö. Kouluyhteisön tilaan ja toimintakulttuuriin 

vaikuttamista sanotaan yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseksi. (Finlex 

1287/2013; Opetushallitus 2004) 

Oppivelvollisena lapsi ja nuori kuuluu opetusta linjaavien säädösten ja 

opetussuunnitelmien ohjauksen sekä koulujen toimintatapojen alaisuuteen. Tämä 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opetuksen järjestäjällä on velvollisuus huolehtia lapsen 

oppimisen toteutumisesta tämän kykyjen tasolla. Tätä on keskeisimmin oppilasta 

velvoittavan kolmiportaisen pedagogisen tuen (mm. Opetushallitus 2014) 

järjestäminen. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaan tehostetun ja 

erityisen tuen tarpeen arviointi tulee toteuttaa opetuksen järjestäjän toimesta 

moniammatillisena yhteistyönä. Vaikka pedagogisen tuen järjestäminen on opetuksen 

järjestäjän käsissä ja oppilasta velvoittavaa, tulee se lähtökohtaisesti toteuttaa 

yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.  (Opetushallitus 2004, 2014; Niilo Mäki 

Instituutti 2015)   

 

Toisin kuin aiemmin, nykyään korostuvat myös oppilaan oikeudet. Ilmiötä tukee myös 

oppilas- ja opiskelijahuoltolakia (Finlex 1287/2013) osaltaan leimaava 

vapaaehtoisuuden ja valinnanvapauden eetos, jossa esimerkiksi oppilaalla katsotaan 

olevan asemansa perusteella oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Näillä 

viitataan kouluterveydenhuollon lisäksi oppilashuollon kuraattori- ja 

psykologipalvelujen vapaaehtoiseen hyödyntämismahdollisuuteen. Lisäksi oppilas on 

oikeutettu hyödyntämään yksilökohtaisen oppilashuollon monialaista 

asiantuntijaryhmää, joka on mahdollista kutsua oppilasohjautuvasti koolle tietyn 

huolen tai ongelman käsittelyä varten. (Finlex 1287/2013, 15 §) 
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Yksilökohtaisen opiskeluhuollon hyödyntäminen perustuu oppilaan subjektiiviseen 

oikeuteen hyödyntää kyseisiä palveluita halutessaan. Esimerkiksi lain mukaiset 

opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut tuodaan oppilaalle mahdollisuutena, 

ei määräyksenä. (Finlex 1287/2013) Taustaoletuksena on, että tehdäänpä ihmisten 

kanssa mitä tahansa, ovat onnistumisen todennäköisyydet aina paremmat silloin, kun 

yksilö kokee itse voivansa vaikuttaa asioihin. Tämä pätee myös siihen, haluaako 

oppilas turvautua koulukuraattorin apuun vai ei.   

Mikäli aikuinen on millään tavoin huolestunut oppilaasta, on hän velvollinen 

tarttumaan huoleen, ja ottamaan sen puheeksi oppilaan kanssa. Tulkitessaan huolen 

aiheelliseksi, on työntekijä velvollinen ohjaamaan oppilaan oppilashuollon 

palveluiden piiriin tai toimimaan havaitun huolen selvittämiseksi mahdollisesti 

koottavan asiantuntijaryhmän koollekutsujana. Yksilökohtaisen oppilashuollon 

hyödyntäminen ja muoto perustuvat aina (eräin poikkeuksin) oppilaan ja hänen 

tarpeidensa sekä mahdollisesti huoltajan tahtotilaan ja suostumukseen. (Finlex 

1287/2013, 18 §) 

Toisaalta kouluarki voi tuoda tullessaan tilanteita, joissa oppilas voi olla 

samanaikaisesti kahdessa roolissa: sekä velvollisena että oikeutettuna. Näin saattaa 

käydä esimerkiksi oppilashuollollisissa tilanteissa, joissa käynnistetään sekä 

pedagogisia tukitoimia että yksilökohtaisen opiskeluhuollon toimia. Oppilas voi olla 

yhtäältä sääntöä seuraava oppivelvollinen, toisaalta itseohjautuva, oikeuksiansa 

toteuttava oppilashuollon palvelujen kuluttaja. Opetushallitus (2014): ”Tavoitteena on 

toimia yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilas tai huoltaja ei voi 

kuitenkaan kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen vastaanottamisesta” 

(Opetushallitus 2014, 75). 

Kaikkien koulussa työskentelevien aikuisten velvollisuus on valistaa oppilaita heidän 

oikeuksistaan. Säädökset velvoittavat huoltajia sekä kaikkia viranomaisia 

huomioimaan lapsen edun ja näkemykset sekä kuuntelemaan lasta häneen välittömästi 

tai välillisesti liittyvissä päätöksissä. Oppilaan opiskeluvelvollisuuksiin ja toisaalta 

myös hänen oikeuksiinsa liittyvien asioiden käsittely tulisi aina toteuttaa 

mahdollisimman arvovapaasti, avoimesti ja kokonaisvaltaisesti. 
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3.2.2. Huoltajien velvollisuudet ja oikeudet  

 

Koti ja koulu muodostavat kasvavan lapsen kaksi keskeisintä kehitysympäristöä. 

Lastensuojelulain mukaan lapsen lähtökohtainen kasvatusvastuu ja siihen liittyvät 

velvollisuudet ovat huoltajilla (Finlex 13.4.2007/417, 2 §). Lasten koulunkäynnin 

osalta huoltajien oikeuksia ja velvollisuuksia määritellään perusopetuslaissa (Finlex 

21.8.1998/628 17 §, 26 §, 26a §, 30 §, 36a §). Koulunkäynnin kannalta huoltajan 

keskeinen velvollisuus on huolehtia siitä, että lapsen oppivelvollisuus tulee 

suoritetuksi. Koulu pyrkii osaltaan auttamaan koteja ja huoltajia niiden 

kasvatustehtävissä. (Suomen Vanhempainliitto 2015) Huoltajan 

vaikutusmahdollisuudet ovat rajattuja siinä, ettei hän saa estää perusopetuslain 

perusteella oppilaalle suunnitellun tuen toteuttamista (Opetushallitus 2014, 75).  

Vaikka oppilashuolto nimensä mukaisesti kohdistuu oppilaaseen, tulee sitä 

lähtökohtaisesti toteuttaa yhteistyössä huoltajan kanssa (mm. Opetushallitus 2014; 

2004). Opetushallituksen kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa velvoitetaan 

koulu kytkemään myös huoltajat mukaan opetussuunnitelmatyöhön. 

Opetussuunnitelman perusteissa mainitaan, että huoltajilla tulee olla mahdollisuus 

vaikuttaa esimerkiksi opetussuunnitelmaan liittyvien kasvutavoitteiden määrittelyyn. 

Opetussuunnitelman keskeisinä tavoitteina ovat yhtäältä edesauttaa itseohjautuvien ja 

tasapainoisten oppilaiden kasvua, kehitystä ja oppimista, toisaalta yhteisvastuulliseen 

kasvatuksen tukemiseen pyrkivä yhteistyö kotien ja huoltajien kanssa. (Opetushallitus 

2004, 22) 

Huoltajien tulee saada vaikuttaa siihen, kuinka koululla toteutettava kasvatus- ja 

opetustyö suunnitellaan ja toteutetaan. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan 

koulun tulee systemaattisesti informoida huoltajia opetussuunnitelmaan, opetuksen 

järjestämiseen, oppilashuoltoon sekä huoltajien ja koulun yhteistyötapoihin liittyvistä 

mahdollisuuksista. Opetushallitus korostaa ohjeistuksessaan sitä, että opettajien tulee 

aktiivisesti osallistaa huoltajia keskusteluun oppilaan, huoltajien sekä opettajien 

oikeuksien ja velvollisuuksien sisällöistä. Koulun ja kodin välisen yhteistyön hengen 

vaatimukset rakentuvat kunnioituksen, tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden prinsiippien 

varaan. (Opetushallitus 2004, 22). 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että uudistuvien asiakkuusnäkökantojen mukaan oppilas 

nähdään nyt aktiivisena yksilönä, jonka tulee voida vaikuttaa omien palvelujensa 

toteuttamiseen, ja jonka tarpeista käsin palvelut tulee toteuttaa. Toisaalta myös 

huoltajien osallistamisvaatimukset oppilashuollon toteutusprosessin suhteen ovat 

lisääntyneet. (Laitinen & Hallantie 2011; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011, 12)  

Teoriassa kaikilla ihmisillä on tänä päivänä hyödynnettävänään loputon määrä 

ammattikohtaista erityisalojen tietoa sekä itsehoidon välineitä. Osalla oppilaista ja 

huoltajista valinnanvapaus ja mahdollisuudet ovatkin tosiasiallisesti kasvaneet, ja he 

ovat hyötyneet kehitystrendinä olevasta konsumerismin mallista. Toisaalta ne, jotka 

ovat akuuteimman ja suurimman avun tarpeessa, saattavat kärsiä vallitsevasta 

kehityksestä. Asiakkuus, koulupalveluiden kuluttaja- ja palveluntuottajaroolit, 

hierarkkiset byrokraattiset tiimirakenteet, sopivat Huhtasen mukaan maamme 

koulutuspolitiikan markkinointifilosofiaan, mutta niitä ei sellaisenaan ole mahdollista 

siirtää osaksi vallitsevaa koulutusjärjestelmää. (Huhtanen 2007, 160 – 165) 

 

3.3. Monitoimijainen tuotantonäkökulma hyvinvointipalveluissa 
 

Ihmisyksilö on ajassa ja eri elämänkonteksteissaan vaikuttava itsemääräytyvä ja 

oikeudellinen olio, joka muodostaa fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista sekä 

kognitiivisista ulottuvuuksista rakentuvan dynaamisen kokonaisuuden. 

Hyvinvointipalveluissa eriytyneet hallinnonalat lähestyvät yksilöä eri näkökulmista. 

Tavoitteeksi tulee asettaa holistisen ja yksilön elämänpiirit integroivan sekä 

hallinnonalat yhdistävän paradigman aikaansaaminen kasvavan ja kehittyvän yksilön 

tueksi ja turvaksi (mm. Hastrup & Hietanen-Peltola 2013; Hastrup et al. 2013). 

Lisähaasteensa julkishallinnon palvelujen järjestämiseen tekee se, että niiden 

toteuttamiseen osallistuvat usein myös yksityiset yritykset, kansalaisjärjestöt, 

seurakunnat sekä vaihteleva joukko muita kolmannen sektorin toimijoita. (ks. myös 

Saarenpää 2010; Kerr & Park 2007; Tarvainen et al. 2007, 9; Nikander 2003) 

Ongelmilla on taipumus kertautua. Yksilöön saattaa ensin liittyä jokin yksittäinen 

huoli, joka pitkittyessään purkamattomana kumuloituu monisäikeiseksi ja negatiivista 

noidankehää edelleen kiihdyttäväksi ilmiöksi. Viimeistään tilanteessa, jossa pulmat 
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ovat ajan saatossa komplisoituneet, tarvitaan haasteiden selvittelyyn ja ratkaisemiseen 

yleensä eri alojen spesifiä ammattiosaamista. Toisaalta myös asiakkaan tietoisuus ja 

valinnanvapaus sekä yksityissektorin kilpailu ovat lisänneet palvelujen kulutusta, ja 

tätä kautta nostaneet esiin niiden kokonaiskoordinoinnin haasteen. (mm. Øvretveit 

1995)  

Tarvainen et al. (2007) kuvaavat nuoren ihmisen elämänpiirin koostuvan 

kokonaisuudesta, jonka julkisten auttamis- ja tukemispalvelujen järjestämisestä vastaa 

eri sektoreihin jakautunut laaja toimijajoukko. Koulutuksesta, vapaa-ajanvietosta, 

työmarkkinoista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vastaavien 

ammattilaisten tulisi kyetä keskinäiseen, hallinnonalojen rajat rikkovaan 

toimintatapaan, joka toteutetaan yhteistyössä nuorten kanssa. (Raitakari & Virokangas, 

2009; Tarvainen et al. 2007, 9)   

 

3.3.1. Monitoimijaisuus julkisissa palveluissa   

 

Palvelutuotantonäkökulmalla viitataan tässä yhteydessä tapoihin, joilla eri aloja 

edustavat työntekijät toteuttavat osansa kansalaisten moniulotteisista ja 

asiakasohjautuvista tarpeista. Tarkastelufokus asettuu toimivien yhteistyömenetelmien 

mahdollisuuksien arviointiin. Asiakaslähtöisyyden eetoksen voimistumisen myötä 

ovat palvelutuotannon vaatimuksiksi nousseet moniammatillisiksi, monialaisiksi, 

verkostomaisiksi tai tiimityöskentelyksi nimetyt työskentelyotteet. (mm. Kontio 2013, 

19 – 22; Toiviainen & Hänninen 2006) 

Sosiaalihuollon osalta vaatimus asiakkaan edun mukaisesta monialaisesta käsittelystä 

on kirjattu uudistettuun sosiaalihuoltolakiin (Finlex 30.12.2014/1301), jossa mainitaan 

esimerkiksi seuraava monialaiseen yhteistyöhön velvoittava vaatimus:  

 

”Sosiaalihuoltoa toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siten, että 

sosiaalihuollon ja tarvittaessa muiden hallinnonalojen palvelut muodostavat 

asiakkaan edun mukaisen kokonaisuuden. Työntekijän on oltava tarpeen 

mukaan yhteydessä eri yhteistyötahoihin ja asiantuntijoihin sekä tarvittaessa 
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henkilön omaisiin ja muihin hänelle läheisiin henkilöihin siten kuin tässä laissa 

tarkemmin säädetään. ”(Finlex 30.12.2014/1301, 41 § 2. mom) 

 

Vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisuudesta nousivat 

voimakkaasti esiin 1980-luvulla. Øvretveit (1995) on määritellyt tavoitteeksi asetetun 

moniammatillisen tiimin olevan ”…ryhmä erilaisen koulutuksen saaneita ja eri 

tahojen palkkaamia ammatti-ihmisiä, jotka tapaavat toisensa säännöllisesti 

koordinoidakseen työtään palvelujen tarjoajina nyhdelle tai useammalle asiakkaalle 

tietyllä alueella.” (Øvretveit 1995, 29) Øvretveit toteaa joidenkin sairaaloissa 

toimivien kuntoutustiimien sopivan tähän määritelmään, mutta huomauttaa samalla, 

että erilaisia asiakasryhmiä, tarpeita ja ongelmia varten on olemassa erityyppisiä 

tiimirakenteita. Øvretveit nostaa esiin haasteen siitä, miten hoidon ja hoivan 

kokonaisjärjestely tulisi koordinoida, jotta eri ammattiryhmien yhteiseen tavoitteeseen 

pyrkivä työ onnistuisi ja tulisi virallistetuksi. (emt., 29 – 30) 

Moniammatillisuus on käsitteenä hyvin laajasti ymmärretty ja tulkittu. Yleisimmin 

moniammatillisuudella kuitenkin viitataan eri ammattialojen asiantuntijoiden 

yhteistyöskentelyyn, jossa eriytyneet osaamisalueet, tiedot ja vastuut tulevat 

keskinäisesti jaetuiksi (mm. Robbins & Judge 2009, 354-374). Joissakin yhteyksissä 

sillä voidaan tarkoittaa ihmistä, joka hallitsee useiden eri ammattialojen sisältöjä. 

Lybeck ja Walldén (2011) kuvaavat moniammatillisuus-termin sisällön sekoittuvan 

myös siksi, että yksityisellä sektorilla englannin kielestä käännettynä käsite 

(multiskills) viittaa lähtökohtaisesti monitaitoiseen osaajaan, kun taas julkisella 

puolella se tarkoittaa eri toimialojen edustajien (engl. multiprofessional) yhteistyötä. 

(mm. Lybeck & Walldén 2011, 25 – 27) 

Jalostuneempana toimintana moniammatillisuus on osaltaan myös verkostotyön 

perusperiaate. Kontio (2013) toteaa verkostotyön keskeisen tavoitteen olevan siinä, 

että kokonaistavoitteen kannalta tarvittavat erityisasiantuntijuudet asetetaan 

vastavuoroisuusperiaatteella omien ja yleisen asiantuntijuuden keskiöön. Näin 

yhteistoimintaan osallistujille rakentuu moniammatillisista näkemyksistä 

muodostuvasta kokonaisuudesta holistinen ymmärrys ja näkemys, jossa eri alojen 
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osaamiset ovat suhteutettuina kunkin omaan ammatilliseen osaamisalueeseen. (Kontio, 

2013, 20) 

Moniammatillisuutta onkin määritetty erityisesti verkostotyön ja tiedon lisääntymisen 

kautta. Verkostoilla ja verkostomaisilla työskentelykäytänteillä tavoitellaan 

toimijoiden konkreettista yhteistyötä. Verkostotyön avulla siis moniammatillisen 

vuorovaikutuksen kautta syntynyt itseisarvoinen tiedollinen kokonaisuus muodostaa 

arvoketjun, jossa tuloksena syntyy toiminnallista lisäarvoa. Aivan kuten aiemmin 

tiimityöskentelyssä, ovat verkostotyön ytimessä eri toimijoiden yhteiset jaetut 

tavoitteet ja taidot, joihin pääsemistä edesauttaa jaettu vastuu ja kollektiivinen 

sitoutuminen päämäärän saavuttamiseksi. Moniammatillinen yhteistyö sisältää paljon 

2000-luvun verkostomaisen toimintatavan perusperiaatteita. Siksi moniammatillisen 

yhteistyön käsitettä voidaan tässä mielessä pitää verkostoyhteistyön synonyyminä. 

(mm. Nuoperi 2015) 

Moniammatillisuuden käsite painottuu jaetun asiantuntijuuden ja eri ammattialojen 

työntekijöiden yhteydenpidon merkityksiin. Sitä laajentaa monialaisuuden käsite, joka 

syventää yhteistyön sisältöjä ja kytkee ammatillisen yhteistoiminnan lisäksi mukaan 

laajemman toimijajoukon ja eri hallinnonalojen edustajien jaetut intressit. (mm. 

Lybeck & Walldén 2011)  

Monialaisuuden perusmäärittäjänä pidetään nimensä mukaisesti useiden eri hallinnon- 

tai tieteenalojen, sektoreiden tai toimialojen edustajien yhteistyötä. Monialaisuus-

termin käyttämisen eräänä haasteena on se, että lainsäädäntötasolla monialaisuus-

käsitteellä viitataan nimenomaan viranomaisyhteistyöhön (mm. Finlex 27.1.2006/72, 

5a §; Lybeck & Walldén 2011, 26 - 27). Edellä kuvatusta rajauksesta johtuen 

käytännön haasteeksi saattaa nousta se, että julkisten palvelujen 

sektorilainsäädännössä määriteltyjen toimialakohtaisen viranomaistyön täydentäjinä 

on kunnissa usein yksityisillä palveluntuottajilla tai kolmannen sektorin toimijoilla 

merkittävä rooli. Tämä puuttuva velvoite on osaltaan heikentämässä yksilön saaman 

tuen ja avun kokonaisvaltaisuutta ja monipuolisuutta. Toisaalta yksityisen ja 

kolmannen sektorin ei-velvoittavuus aikaansaa epätasa-arvoista kohtelua, sillä eri 

kunnissa on suurta vaihtelua tarjolla olevista, monialaista viranomaisyhteistyötä 
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täydentävistä palveluista. Näistä esimerkkinä voidaan mainita tärkeät nuorten 

harrastus- ja työpajatoiminnat. (Lybeck & Walldén 2011, 26) 

Monialaisuutta on kuvattu aiemmin myös muiden muassa käsittein 

poikkihallinnollinen tai sektorirajat ylittävä yhteistyö. Kokonaisvaltaiseen ja 

yhtenevään tavoitteeseen pyrkiviä julkishallinnon toimintamenetelmiä on kutsuttu 

myös horisontaalisesti integroiduksi tai matriisimaisesti organisoiduksi. Näiden avulla 

on pyritty rikkomaan julkishallinnon toimiala- ja sektorirajoja sekä purkamaan ala- ja 

ammattikohtaisesti siiloutuneita toimintarakenteita. (Lybeck & Walldén 2011 26; 

Ruohonen 2015; Robbins & Judge 2009; Toiviainen 2003) 

Monialaisuutta määritellään joissakin tilanteissa myös monitoimijaisen 

verkostoyhteistyön määrittelyn kautta. Monitoimijaisuus ja verkostomaisuus tuovat 

edelleen lisää vapausasteita holistisesti toteutettavien palvelujen aikaansaamiseksi. 

Verkostomaisessa yhteistyössä kukin toimiala hyödyntää omaa asiantuntijuus ja 

toteuttaa sekä kehittää toimintaansa tietoisena muiden verkoston toimijoiden 

painopistealueiden toiminnoista. Kun toimijaverkosto on lisäksi luonut omat yhteisen 

työskentelyn periaatteet, voidaan eri toimialojen tekemiä havaintoja, tietoja sekä 

aikaansaannoksia hyödyntää joustavasti yhteisen toiminnallis-tavoitteellisen 

viitekehyksen puitteissa. (Siurala 2011, 140 – 150) 

Kun monitoimijaiseen verkostoyhteistyön viitekehykseen yhdistetään lisäksi 

asiakaslähtöinen kumppanuusperiaate, saadaan kokoon sisällöllisesti koherentti 

kokonaisuus, jossa osallisina ovat yhtäältä lain edellyttämät tahot (eri hallinnonalojen 

ammattilaiset), toisaalta muut olennaisiksi kumppaneiksi luettavat toimijat (yksityinen 

ja kolmas sektori), esimerkiksi asumiseen liittyvät toimijat. Ja mikä tärkeintä, 

asiakkaaseen ulottuva kumppanuusperiaate tarkoittaa sitä, että palvelujen 

toteuttaminen ja niiden kehittäminen tapahtuu matalan kynnyksen periaatteella sekä 

joustavasti ja aidosti asiakkaan tarpeiden ohjaamana. Kumppanuusperustaisen 

monialaisen yhteistyön mallin eduiksi voidaan luetella esimerkiksi asiakaslähtöisyys, 

avoimuus, matalakynnyksisyys, ylisektorisuus, byrokratian väheneminen, 

palveluketjujen saumattomuus saattaen vaihtaen periaatteineen, joustavuus, 

monialaisuus, oikea-aikaisuus, verkostotyön selkeys ja järjestelmällisyys sekä 

asiakkaan elämänpolun hahmottaminen jatkumona. (mm. Siurala 2011; Nousiainen et 

al. 2011, 92). 
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3.3.2. Ammatilliset muutostrendit 

 

Kunta-alan toimintaympäristöjen monimutkaisuus on lisännyt ammatillisia 

vaatimuksia, ja eri ammattiryhmien edustajat ovat joutuneet kehittämään osaamistaan 

ja keskittämään energiaansa yhä spesifimpiin sisältöihin. Heinämäki (2011) perustelee 

ilmiötä sillä, että kuntien toimintojen ja rakenteiden on eriydyttävä, jotta kasvaneen 

asiantuntemustarpeen seurauksena laajentuneita organisaatioita voidaan hallita. 

Perälän (2012) mukaan näin on tapahtunut myös lasten, nuorten ja perheiden 

palveluissa sekä niihin liittyvissä palvelujärjestelmissä (Perälä et al. 2012, 36; 

Heinämäki 2011). Sosiaali- ja terveydenhuollon kehitysjatkumoa on leimannut 

professionalismi, jolla tarkoitetaan erikoisalakohtaisen kapea-alaisen asiantuntijuuden 

synnyttämistä. (Virtanen et al., 2011; Jylhäsaari, 2009; Temmes 2006; Pirttilä & 

Eriksson 2002) 

Asiantuntijuus voidaan ymmärtää asetelmana, joka muodostuu tieteestä, instituutioista 

sekä professioista (Eräsaari 2002). Tieteellä Eräsaari viittaa asiantuntijoiden 

edustamiin ’tietämisen tieteellisiin dominoiviin muotoihin’ [Schimdt 1986, 30]. 

Instituutiot hän määrittää ’luotetuiksi, asiantuntijoista muodostuviksi luotettava tiedon 

ja pätevyyden kantajiksi’ [Barnes 1982, 234]. Professioita Eräsaari kuvaa 

’määrittämällä virkaansa liittyvää tehtävää suorittavaa asiantuntijan prototyyppiä 

byrokraatiksi’ [Giddens 1995, 118). (Eräsaari 2002, 21) 

Ammatillinen erikoistuminen on syventänyt spesifiä osaamista, mutta näyttänyt 

samalla synnyttäneen etäisyyttä ammattikuntien välille ja osaltaan hankaloittanut eri 

toimijoiden yhteisymmärrystä ja yhteistyötä (mm. King & Ross 2003). 

Erityisosaamisen on myös osin todettu toimivan vastavoimana hallinnollisille 

muutostrendeille ja tavoitteille. Jylhäsaari (2009) toteaa väitöskirjassaan 

professionalistisen auktoriteetin lisääntyvän koulutustason ja ammattitaidon mukaan 

myötä. Hän sanoo, että korkea auktoriteetti lisää profession jäsenten kyvykkyyttä 

managerialistisen johdon aseman kyseenalaistajana. (mm. Jylhäsaari 2009,  58 -61; ks. 

myös Puusa 2008) 

Samastuminen tiettyyn ammatilliseen ryhmään ja sen normistoon tarjoaa tilaisuuden 

erään ihmisten keskeisimmän tarpeen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden täyttämiseen 
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(mm. Abrams & Hogg 2007). Teoreettisena peruslähtökohtana on, että yhtäältä oma 

viiteryhmä muokkaa jäsentensä sosiaalista identiteettiä omien mekanismiensa kautta. 

Hoggin ja Terryn mukaan kollektiivinen minäkäsitys yhtäältä vaikuttaa 

organisatorisiin prosesseihin, saaden toisaalta myös samalla vaikutteita niiltä.  

(Kuusela et al. 2008, 255; Bragg 2007; Ruohotie 2005; Jokinen 2002; Hogg & Terry 

2001; Stenström 1993.) 

Heinonen (2007) toteaa eri ammatillisten arvojen, normien ja ammattieettisten 

ohjeistusten ohjaavan eri ammattialojen työntekijöiden tekemistä. Tätä kautta 

kyseisellä alalla työskentelevien henkilöiden ammatti-identiteetti sekä luottamus oman 

työn merkityksellisyyttä ja mahdollisuuksia kohtaan vahvistuvat. (Heinonen 2007) 

Tässä sosiaalipsykologisessa prosessissa muodostuu samalla eriyttävää ammatillista 

identiteettiä, jota kautta pyritään luomaan pesäeroa muihin ammattiryhmiin. 

Haasteeksi asettuu se, että tämä sisäryhmäefektiksi sanottu ilmiö on omiaan 

heikentämään kaikkein eri ryhmiin identifioituvien toimijoiden keskinäistä 

yhteistyötä. Keskeinen käytännön moniammatillisen yhteistyön haaste kumpuaa siis 

yhtäältä eriytyneistä ammatillisista traditioista ja niiden ohjaavasta vaikutuksesta, 

toisaalta normien ja ohjeistusten soveltamisesta kulttuurisesti erilaisiin paikallisiin 

konteksteihin, kolmantena yksilötason tulkinnallisista ja tavoitteellisista 

eroavaisuuksista. (mm. Schein 1997; Turner 1999; Hofstede 1993; Turner & Oakes 

1986)    

Hieman karrikoiden voidaan todeta seuraavaa: työntekijäyksilölle tärkeintä on 

säilyttää omien selviytymisstrategioiden avulla tunne omasta elämähallinnasta; 

ammattilaisen roolissa yksilön on kyettävä toteuttamaan vaaditut asiat 

ammattieettisten ja lainsäädännöllisten normien mukaan; toimintayksikkötasolla 

keskeisenä haasteena on toteuttaa konkreettiset palvelut käytettävissä olevin 

resurssein; tulosyksikkötasolla nousevat esiin talouteen ja vaikuttavuuteen liittyvät 

vaatimukset. Ketju jatkuu organisaatiotasojen tuotannollis-taloudellisten intressien 

kautta kohti valtakunnan tason päättäjien foorumia, jossa yksilöistä muodostuvat 

poliittiset ryhmät käyvät yksittäisen kunnan yksittäisen kansalaisen tarpeesta 

irronnutta valtataisteluaan, joka tähtää maamme kansainvälisen kilpailukyvyn 

vahvistamiseen. Kaikki siis yrittävät viime kädessä ajaa yhteistä etua oma edun 

toteuttamisen kautta - tai toisin päin. Jokaisella on pakottava tarve olla voittaja, tai 
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ainakin selviytyjä. (mm. Wong ym 2006; Airaksinen & Häyry 1997; Holahan et al. 

1996; Antonovsky 1987, 1985) 

Asiantuntijuuden voidaan katsoa olevan murroksessa, jossa yhteiskunta on siirtymässä 

suljetusta asiantuntijuudesta avoimen asiantuntijuuden suuntaan (Eräsaari 2002). 

Ammatillisessa mielessä näkökulman ydin on siinä, että professioita suljettuun 

todellisuuteensa eristävä kuilu ’tieteellisen’ ja ’yhteiskunnallisen’ välillä kapenee 

kiihtyvällä tahdilla. Yhteiskuntakehitys suosii sitä, että valta professiokeskustelussa 

siirtyy avoimille foorumeille: ’toreille’, toimikunnille, julkiseen/sosiaaliseen mediaan 

ja niin edelleen. (Eräsaari 2002, 22 – 23) Uskottavuuden tulee jatkossa perustua 

tieteellisen faktan sijaan yhä enemmän katu-uskottavuuteen. Tässä yhteiskunnallisessa 

paineessa yksittäistä tieteenalaa tai professiota edustavan viranomaisen tulee tehdä 

omaansa asemaansa liittyvä asenteellinen orientaatiomuutos, jossa tunne tilanteen 

hallinnasta ja tavoitteen toteutumisesta on mahdollista toteutua avoimeen 

asiantuntijuuteen perustuvan dialogin kautta. Kyseessä on ammatilliseen identifiointiin 

liittyvät periaatteellinen muutosprosessi, jossa keskeisenä tavoitteena on jaetun 

yhteisen ymmärryksen synnyttäminen. Järvisen (2003) mukaan monialaisessa 

toiminnassa yhteinen ymmärrys tulisi vallita kaikilla organisaatiotasoilla, niin 

hallinnonalojen sisällä kuin eri organisaatioiden välillä. (Järvinen 2003).    

 

3.4. Ammattilaiset osana oppilashuollon monialaista toimintaa 

 

Oppilashuollon yhteistyövaatimuksiin viittaava käsitteistö on monisäikeinen ja 

hajautunut, eivätkä oppilashuoltoon liittyvät tahot kovinkaan usein tunnu käytännön 

tasolla jakavan käsitteiden sisältöviittauksia yhteismitallisesti. Oppilashuollon 

prosesseihin liittyy suuri määrä työntekijöitä henkilöitä ja tahoja, jotka edustavat 

opetus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia samoista ja/tai eri 

hallintokunnista tai toimintasektoreilta, peruspalveluista ja erikoissairaanhoidosta, 

lastensuojelusta sekä yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, läheltä ja kaukaa (esim. 

muualta sijoitetut oppilaat). (Hjörne & Säljö 2005)  

Vaatimusta oppilashuollon moniammatillisesta toiminnasta nostetaan esiin erityisesti 

silloin, kun kuvataan pedagogisen tuen toteuttamisen vaatimuksia esimerkiksi 
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tuoreimmissa opetussuunnitelman perusteissa (2014): ”Tehostetun tuen aloittaminen, 

järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään 

pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon 

ammattihenkilöiden kanssa.” (Opetushallitus 2014, 64) Tässä yhteydessä tarkoitetaan 

erityisesti sitä, että tehtävän suorittamisessa tulee olla mukana eri ammattialojen 

edustajia, esimerkiksi opettaja/opettajia ja koulupsykologi. Toisaalta samassa 

dokumentissa viitataan koulunkäynnin tuen tarpeen havaitsemisessa ja sen 

järjestämisessä monialaisuuteen (Opetushallitus 2014, 61). Huomioitavaa on, että 

lakiteksteissä monialaisuus ei kuitenkaan sananmukaisesti käsitä yksityisen tai 

kolmannen sektorin toimijoita, joilla on usein oppilashuollollisissa tilanteissa tärkeä 

rooli. 

Oppilashuollossa monen ammattitoimijan yhteistyötarve näyttäytyy yhtäältä silloin, 

kun oppilaalla on reagointia vaativaa yksilöllistä pulmaa. Toisaalta myös jatkuvasti 

korostuva ennaltaehkäisevä yhteisöllinen oppilashuoltotyö työ edellyttää usean 

näkökulman ja toimijan panosta. Hallituksen esityksen (2013) mukaan oppilashuolto 

on edeltävinä vuosina ja vuosikymmeninä ollut varsin yksilöön ja huoliin 

painottunutta. Uusien suuntausten mukaan oppilashuollon painopisteitä on katsottu 

olevan tarpeen siirtää aiempaa ennaltaehkäisevämmäksi sekä toimintaympäristöön 

vaikuttavammaksi. Proaktiivisuuden ja varhaisen tuen turvaamisen kautta voidaan 

vähentää tarvetta merkittäviä kustannuksia aiheuttavista raskaista toimenpiteistä. (HE 

67/2013 vp)  

Toisaalta yhteistyövaatimus on nostettu esiin kansallisessa opetussuunnitelmapohjassa 

myös opettajakunnan sisäisenä toimintanormina. Suunnitelmassa todetaan, että 

pysyäkseen yhtenäisenä, tulee paikallinen opetussuunnitelma laatia eri 

opettajaryhmien keskinäisenä yhteistyönä (Opetushallitus 2004, 22). Myös oppilas- ja 

opiskelijahuoltolaissa esitetään velvoitteet opetustoimen sekä sosiaali- ja 

terveystoimen yhteistoiminnasta monialaisen yhteistyön käsitteen kautta. Tässä 

yhteydessä korostetaan oppilaiden, huoltajien sekä muiden tarvittavien 

yhteistyötahojen kanssa toteutettavaa yhteistoimintaa. (Finlex 1287/2013, 3 §)  

 



78 
 

3.4.1. Oppilashuoltoa toteuttavat ammattiryhmät  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen ammattihenkilöstön 

pätevyysvaatimukset ovat tiukasti määriteltyjä. Kelpoisuudet on säädetty laein ja 

asetuksin. Kaikki valtion tai kuntien hallinnonaloilla sekä yksityisellä sektorilla 

työskentelevät ammattihenkilöt kuuluvat asetettujen säädösten sekä sen valvonnan 

piiriin.  

Opiskeluhuoltolain mukaan vastuu oppilaan huolen haltuun ottamisesta kuuluu 

kaikille oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijöille (Finlex 1287/2013, 16 §, 1. 

mom). Opetussuunnitelman mukainen osuus oppilashuollon toteutuksesta kuuluu 

koulutuksen ja opetuksen järjestäjän vastuulle. Kyseiset tehtävät toteutetaan 

käytännössä sivistystoimen hallinnonalaan kuuluvien opetushenkilöiden, siis 

pedagogiikan asiantuntijoiden toimesta.  

Opiskeluhuoltolaissa mainituilla opiskeluhuollon palveluilla puolestaan viitataan 

oppilaitoksen sijaintikunnan sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisten panokseen. 

Käytännössä kokonaisuus sisältää yhtäältä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 

palvelut, josta vastaavat terveydenhoitajat sekä lääkärit, toisaalta ns. psykososiaalisen 

tuen palvelut, jotka toteutetaan opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden voimin. 

(Finlex 1287/2013, 6 §; 7 §; 8 §). 

 

3.4.2. Oppilashuollon palvelujen organisoituminen 

 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitajat sekä lääkärit ovat 

terveydenhuollon ammattilaisia, jotka kuuluvat kuntien perusterveydenhuollon 

resursseihin, edustaen täten periaatteellisesti paikallisen terveyskeskuksen palveluita. 

(mm. Terho 2000; Siivola 1985) Opiskeluhuollon psykologit (=koulupsykologit) 

kuuluvat myös terveydenhuollon ammattilaisiin, mutta opiskeluhuollossa he saattavat 

olla hallinnollisesti joko sivistystoimen tai terveystoimen työntekijöitä. 

Opiskeluhuollon kuraattorit edustavat kunnan sosiaalitoimen alaa. He toimivat koulun 

sosiaalialan työntekijöinä joko sivistystoimen tai kunnan sosiaalitoimen alaisuudesta 
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käsin. Joillakin paikkakunnilla, joilla sosiaali- ja terveystoimen hallinnonalat on 

yhdistetty yhdeksi kokonaisuudeksi, saattavat sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 

ammattihenkilöt että opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit olla hallinnollisesti osa 

perhepalvelujen integroitua kokonaisuutta (mm. Kekki 2012, 290; Akselin 2000, 58 – 

59; Hallantie 2000, 52 - 56). Integroidusta sote-rakenteesta mainittakoon esimerkkinä 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
8
, joka vastaa kaikkien Etelä-Karjalan yhdeksän 

kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista integroidun toimintaperiaatteen 

mukaisesti.  

Opiskeluhuollon palvelutuotannon organisoitumisessa on suuria paikkakuntakohtaisia 

eroja. Näiden eräänä perimmäisenä syynä ovat erikoistumismahdollisuudet: 

suuremmissa kunnissa tai alueilla on mahdollista luoda yksikkö, joka erikoistuu vain 

esimerkiksi kouluterveydenhuoltoon. Joillakin alueilla ovat koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon ammattilaiset yksiä ja samoja työntekijöitä. (HE67/2013 vp; 

Finlex 1287/2013) Mitä pienempi kunta, sitä monisäikeisemmäksi tehtävänkuvat 

yleensä muotoutuvat. Pienessä kunnassa saattaa yhdellä terveysaseman työntekijällä 

olla vastuullaan koko avoterveydenhuollon kirjo, jossa asiakkaita on vauvasta 

vanhukseen ja työtehtäviä niiden mukaisesti. Sama pätee opiskeluhuollon psykologi- 

ja kuraattoritehtäviin, joissa mainitut ammattilaiset saattavat pienemmissä kunnissa 

tehdä myös muita sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisten työtehtäviä. (mm. 

Pietikäinen & Ala-Laurila 2000, 204) Toisaalta myös lainsäädännössä mahdollistetaan 

esimerkiksi se, että opiskeluhuollon kuraattorit ja/tai psykologit voivat kuulua 

hallinnollisesti joko paikallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tai sivistystoimen 

vastuualueelle (Finlex 1287/2013, 21 §).  

Opettajalta vaaditaan nykyään myös paljon muuta kuin opetustaitoja. Lähtökohtaisesti 

opettajat haluaisivat luonnollisesti keskittyä perustehtäväänsä eli opettamiseen, mutta 

usein heidän vastuulleen vyöryy myös velvoitteita, jotka kuuluisivat muiden, 

esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten vastuulle. Osa opettajista 

sitoutuu myös vapaaehtoisesti oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. 

                                                           

 

8 www.eksote.fi 
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Koulukuraattorin ja koulupsykologin mahdollisuus toimia opettajan tukena ja 

työparina onkin tässä mielessä oleellisen tärkeää lapsen hyvinvoinnin toteutumisen 

lisäksi myös opettajan työhyvinvoinnin näkökulmasta (mm. Rimpelä 2009). 

Opettajien vahvalla sitoutumisella oppilaan hyvinvoinnin tukemiseen saattaa myös 

olla varjopuolensa. Mikäli opettaja jää psykososiaalista osaamista vaativissa tilanteissa 

yksin, saattaa tilanne muodostua opettajan kannalta liian kuormittavaksi. Tämän 

vuoksi koulukuraattorin tai koulupsykologin antama työparitukea tulisi olla aina 

opettajien saatavilla. (Koskela 2009, 235 – 237, 247) 

Oppilashuollon organisoitumiseen liittyvät haasteet linkittyvät myös poliittisiin, 

hallinnollisiin sekä niihin liittyviin lainsäädännön sekä palvelutoiminnan ohjaamisen 

muutoksiin. Näihin katsotaan kuuluvaksi esimerkiksi kansallisen tason julkishallinnon 

johtamis- ja ohjaamisparadigman periaatteelliset muutokset, hyvinvointiyhteiskunnan 

painopisteiden siirtymät, taloudelliset vaihtelut, yhteiskunnallisten vaatimusten ja 

poliittisten tahtotilojen muovautumiset. (Nousiainen et al. 2011; Ylikännö 2009). 

Näitä ulottuvuuksia tarkastellaan yksityiskohtaisemmin alaluvussa 3.6. 

 

3.5. Osallistamisesta oppilaan hyvinvointiin 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä oppilashuollon toiminnan 

toteutumisesta. Seuraavilla riveillä kuvataan sitä sisällöllistä viitekehyskokonaisuutta, 

jota kautta kohdetta tarkastellaan.  

Kouluyhteisössä oppilaan keskeiset hyvinvoinnin perusteet piilevät osallisuuden ja 

turvallisuuden tunteiden synnyttämisessä. Kehittyvä yläkoululainen tarvitsee myös 

koulussa rajojen ja sääntöjen lisäksi omaa vapautta, hyväksyntää sekä kokemusta 

vaikutusmahdollisuuksista. Tunne itsemääräytyvyydestä ja siitä, että omaan 

tilanteeseen ja asioihin voi vaikuttaa, lisäävät nuoren yleistä elämänhallinnan tunnetta. 

Kun opiskeluun liittyvät perusasiat sekä vapaudet ja vastuut ovat tasapainossa, 

toteutuvat samalla myös koululaisen tyytyväisyyttä, motivoitumista ja sitoutumista 

synnyttävät kriittiset reunaehdot. Kun työskentely sujuu ja tuloksia syntyy, lisääntyvät 

samalla nuoren minäkyvykkyyden tunne sekä hyvinvointi (Rodhein & Aurier 2016, 
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84). Onnistuessaan kokonaisuudesta syntyy itseään ruokkiva positiivinen kierre, 

epäonnistuessaan negatiivisia ilmiöitä lisäävä noidankehä (Silbereisen 1998, 518-519).   

Huoltajien näkökulmasta toivotuin tilanne on se, että oman lapsen koulunkäynti sujuu 

ilman murheita. Aikuisilla on riittävästi tekemistä perheensä taloudellisen 

hyvinvoinnin ja muun turvan, oman jaksamisen sekä työuraan liittyvien vaatimusten 

parissa. Huoltajalle on tärkeää ylläpitää tunnetta siitä, että kontakti kouluun ja oman 

lapsen pärjäämiseen on olemassa. Koulun suuntaan tapahtuvan aktiivisen 

kasvatuskumppanuuden rooli kasvaa tilanteissa, joissa lapsesta on herännyt huoli. 

 

3.5.1. Yläkoululaisen biopsykososiaaliset haasteet 

 

Nuoruuden keskeisenä kehityksellisenä tavoitteena pidetään autonomian sekä 

itsenäisyyden tunteen saavuttamista (mm. Aalberg & Siimes 2007; Almqvist 2000; 

Hayes 1996).  Tämä tarkoittaa käytännössä kolmen keskeisen kehitystehtävän 

onnistumista: i) vanhemmistaan irrottautuminen, ii) ruumiinkuvaan, seksuaalisuuteen 

ja seksuaaliseen identiteettiin liittyvien rakenteellisten muutosten läpivieminen sekä 

iii) samaan ikäluokkaan kuuluvan vertaisryhmäjäsenyyden ja sen mahdollisuuksien 

lunastaminen. Noin 12 – 17 -vuoden aikajaksolle sijoittuvassa puberteettivaiheessa 

sitoutuu nuorella suunnaton määrä fyysistä ja psyykkistä energiaan itsensä kanssa 

selviytymiseen (mm. Silbereisen 1998). Oman kehon muuttuminen, 

itsenäistymisprosessi, tunnekuohut, seksuaalisuuden sekä oman minän kiteyttäminen 

saavat nuoren suojautumaan omaan maailmaansa, jonne aikuisten on kovin 

haasteellista päästä.  Mustavalkoiselle ajattelulle, itsekkyydelle ja asettumiselle 

oppositioon suhteessa aikuisiin sekä ”järjestelmään” tulee antaa tilaa. (Väestöliitto 

2015a; Aalberg & Siimes 2007) 

Näennäisestä erillisyydestä ja välinpitämättömyydestä huolimatta murrosikäiset 

oppilaat haluavat tulla huomioiduiksi sekä kokevat yleisesti ottaen koulun tärkeäksi ja 

yhteistyön siellä toimivaksi. Nuoret luupin alla –hankkeeseen osallistuneiden 7656 

yläkoulun oppilaiden mukaan 76 % vastaajista kertoi tulevansa hyvin toimeen 
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useimpien opettajien kanssa, 81 % koki koulunkäynnin olevan hyödyllistä, sekä 71 % 

totesi oppilaiden viihtymisen luokassa hyväksi. (Haanpää & Roos 2013, 13) 

Oppivelvollisena nuori kuitenkin joutuu käymään koulua, mutta pääsee samalla 

hallitussa ympäristössä rakentamaan uutta autonomista minäänsä ja sisäistämään 

sosiaalisen vertaismaailman lainalaisuuksia sekä solmimaan uudenlaisia 

kaverisuhteita. Koulunkäynti on oppilaan työtä, mutta viime kädessä nuoren keskeisin 

fokus on kehityksellisten haasteiden läpivieminen ja oman henkisen tasapainon 

ylläpitämiseen liittyvä selviytymistaistelu (Hayes 1996, 639-817). Vaikka ei aina siltä 

näytäkään, lapsen ja nuoren kanssa toimivilla aikuisilla on tärkeä rooli saatavilla 

olevan tuen ja turvan muodossa. Tämä massiivinen muutosprosessi olisi aikuiselle 

itselleen sattuessaan todennäköisesti kestämätöntä, mutta nuoren joustavuuden ja 

luontaisen muuntautumiskyvyn kautta nuoresta kehittyy paineessa ja konfliktien 

kautta itsenäinen yksilö. (Väestöliitto 2015b; Keltikangas-Järvinen 2010; Glaser 2001)  

 

3.5.2. Osallistaminen avainasemassa 

 

Oppilaiden osallisuuden kokemuksen ja sen vaikutusten tarkastelu on tämän 

tutkimuksen ydintä. Aihe on jo vuosikymmeniä ollut ajankohtainen, ja 

yhteiskunnallisen muutoksen myötä sen merkitys korostuu jatkuvasti. Osallisuus pitää 

sisällään tuntemukset siitä, kuinka oppilaat kokevat saavat mielipiteensä sekä 

näkemyksensä kuuluville ja huomioiduiksi ja kuinka he ovat vaikuttamaan 

oppilashuollon kehittämiseen. 

Oppilaiden osallistamisella viitataan siihen, että lapset ja nuoret otetaan aidosti 

mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon (Witty & Wisby 2007; Pelastakaa Lapset 

ry. 2015). Osallisuus on yleisesti määritelty perusopetuksessa ihmisoikeuksien, tasa-

arvon sekä demokratian toteuttamisen arvoperustaksi (Opetushallitus 2013). 

Oppilaiden osallisuuden tunnetta voidaan synnyttää siten, että lapsille ja nuorille 

luodaan mahdollisuuksia ilmaista omia näkemyksiään sekä mielipiteitään (Pepukayi 

2012). Tavoitteena on aikaansaada tunne siitä, että he voivat aidosti vaikuttaa 

päätöksentekoon ja saada aikaan muutoksia (mm. Pelastakaa Lapset 2015). Osallisuus 
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on kuvattu myös oikeudeksi saada tietoa lasta itseään koskevista ratkaisuista ja 

päätöksistä sekä niiden perusteluista. (mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015d)  

Opetuksen järjestäjällä on tutkimuksissa (Lefstein & Snell 2014; Witty & Wisby 

2007; Heikkilä-Laakso ja Heikkilä 1997) todettu olevan merkittävä 

vaikutusmahdollisuus oppilaiden osallisuuden tunteen kasvattamiseen. Kokemus 

osallisuudesta liittyy luonnollisesti koulumaailmaan, mutta myös laajemmin lapsen ja 

nuoren tuntemuksiin siitä, millä tasolla hän itse voi olla vaikuttamassa oman elämänsä 

kulkuun. 

Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni –raportin (2015) mukaan noin 60 % kyselyyn 

vastanneista 7 – 17 -vuotiaista lapsista ja nuorista kertoi haluavansa lisää 

vaikuttamismahdollisuuksia itseään koskevissa asioissa. (Pelastakaa Lapset ry. 2015, 

5) Mainitussa raportissa oppilaskuntien kautta tapahtuvia vaikuttamismahdollisuuksia 

on luonnehdittu esimerkiksi seuraavasti: ”Osallisuus” jää usein kioskin pitämisen ja 

askartelun tasolle. Oppilaskunnan oikeat vaikutusmahdollisuudet eivät ulotu koulun 

sääntöihin tai muihin asioihin. (Pelastakaa Lapset ry. 2015, 5) 

Lappeenrannan kaupungissa toteutetaan vuosittain valtakunnallinen hyvinvointikysely 

eli koulun hyvinvointiprofiili (Lappeenranta 2015), jossa tiedustellaan oppilailta 

esimerkiksi koulun olosuhteisiin, koulukiusaamiseen, itsensä toteuttamisen 

mahdollisuuksiin liittyvien sisältöjen tilaa. Vuoden 2015 yläkoulujen 

hyvinvointiprofiilin kohdassa ”Itsensä toteuttamisen mahdollisuudet koulussa 1”, 

väittämästä ”Opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan mielipiteeni” on noin 65 % 

lappeenrantalaisista nuorista ollut samaa tai täysin samaa mieltä (koko maa noin 57 

%). Hieman reilu 60 % oppilaista on sitä mieltä, että mielipiteet noteerataan, mutta 

vain alle 40 % lappeenrantalaisista (koko maa reilu 30 %) kokee voivansa vaikuttaa 

koulun sääntöjen muotoiluun. Noin puolet oppilaista kokee olevansa koululla 

”merkityksellinen henkilö”. (Lappeenrannan kaupunki 2015, 7) 

Nuorten hyvinvointia kartoittavan kouluterveyskyselyn (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 2015c) mukaan vuonna 2013 22 % 8. ja 9- luokan oppilaista sanoi, ettei koe 

tulevansa kuulluksi koulussa. Toisaalta noin 40 % oppilaista kertoi, ettei tiedä miten 

koulun asioihin voisi vaikuttaa, tai että oppilaiden mielipiteitä ei huomioida koulun 

kehittämisessä. Tulokset ovat hyvin samansuuntaiset koko maan tasolla.  
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Osallisuutta voidaan tarkastella myös kansalaisen ja julkishallinnon keskinäisen 

valtasuhteen näkökulmasta (esim. Vehviläinen 2006). Tässä lähestymiskulmassa 

nuoren elämänhallinnan tunnetta kohotetaan lisäämällä hänen henkilökohtaiseen 

elämäänsä ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä vallan ja resurssien käytön 

mahdollisuuksia. Kokonaisuutena nähdään, että hyvinvointi, yksilön oikeudet sekä 

nuoren ”valtauttaminen” kytkeytyvät toisiinsa tuottaen hyvinvointia sekä 

yhteiskunnallista integraatioita ja vakautta. (Vehviläinen 2006, 76; ks. myös Arnstein 

1969) 

Horelli (1994) on kuvannut Arnsteinin (1969) näkemyksen pohjalle muodostamassaan 

viisiportaisessa mallissa lapsen osallisuuden tai osallistamisen eri tasoja. Horellin 

jäsennyksessä ensimmäinen porras, osallistumattomuuden taso, kuvaa tilannetta, jossa 

lapsi ainoastaan sopeutuu muuttuvaan tai uuteen tilanteeseen. Toisella tasolla lapsen ja 

aikuisen välillä on vuorovaikutusta, jonka seurauksena lapsi tulee kuulluksi. Asteikon 

kolmannella portaalla syntyy toimintaa, jossa lapsi pääsee syvemmin ja 

tasavertaisemmin mukaan suunnitteluun, joka tosin edelleen tapahtuu aikuisvetoisesti. 

Neljännellä tasolla siirrytään Horellin mukaan osallistumisesta osallisuuteen. Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että lasten ja aikuisten suhde on muodostunut 

tasavertaiseksi yhteiseksi suunnitteluksi. Viidennellä osallisuuden tasolla lapsi on 

suunnittelija ja aikuinen hänen apulaisensa. Horelli huomauttaa, että viidennen taso ei 

aina tarvitse olla toiminnallisena ydintavoitteena, vaan osallisuuden tunteen 

saavuttamiseksi riittää usein se, että lapsi kokee aitoa, periaatteellista ja 

vapaaehtoisuuteen perustuvaa valinnan mahdollisuutta. (Horelli 1994, 38 – 39; myös 

Witty & Wisby 2007, 306-307; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015d) Horellin 

portaikko päätyy siis lisäämään lapsen psykologisia perustarpeita: autonomiaa ja 

hallinnan tunnetta. 

 

3.5.3. Osallisuus itsemääräytyyden näkökulmasta 

 

Osallisuuden keskeinen komponentti on tunne siitä, että nuori kokee tulevansa 

kuulluksi ja voivansa vaikuttaa asioihin. Tämä palvelee psykologisesti yksilön 

subjektiivista tuntemusta siitä, että hän voi itsenäisenä olentona voi hallita 
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ympäristöään. Oppilaan koulua kohtaan tuntema tyytyväisyys ja opiskelumotivaatio 

voivat aktualisoitua tilanteessa, jossa itsemääräytyvyyttä synnyttävät reunaehdot 

täyttyvät. Itsemääräytyvyyden tunne lisää tilanteeseen liittyvää turvallisuuden 

tunnetta, joka on ehtona sille, että ihminen uskaltaa antaa kaikkensa ja sitoutua 

toimintaan.  

Koulu asettaa instituutiona normeinensa, sääntöinensä ja rutiineinensa oppilaat 

mielenkiintoiseen ja haasteelliseen valta-asemaan. Ilmiötä on tarkasteltu esimerkiksi 

lasten osallistumiseen liittyvästä voimavaranäkökulmasta (Kiili 2006). Tutkimuksessa 

esitetään johtopäätös, jonka mukaan koulun aikuiset ovat vallankäytön hierarkiassa 

omassa luokassaan, ja että kulttuurisen, koulutuksellisen sekä symbolisen 

auktoriteettiaseman soveltaminen on heille luontaista (Kiili 2006, 94).  

Autonomian, itsemääräytyvyyden ja elämänhallinnan tunteen säilyttäminen on 

kaikkien ihmisten perustarve. Autonomialla tarkoitetaan tunnetta siitä, että yksilö on 

kykenevä päättämään itse omista asioistaan ja pystyy ohjaamaan omaa toimintansa 

(mm. Soini 2008, 129 – 130).  Yksilöpsykologisella tasolla kuvattuna osallisuudessa 

on kysymys sekä siitä, että ihminen kokee kuuluvansa joukkoon kuin myös siitä, että 

kykenee ryhmäjäsenenä saamaan äänensä kuuluviin ja voi vaikuttaa ympäristöön 

liittyvien asioiden tilaan ja kulkuun. 

Itsemääräytyvyysteorian (Ryan & Deci 1985) (kuvio 3, s. 86) mukaan yksilön kolme 

keskeistä perustarvetta ovat: i) koettu autonomia, ii) koettu sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus sekä iii) koettu pätevyys. Tämän sekä työn että opiskelun maailmaan 

sovelletun teorian oletuksena on, että yksilön sisältä kumpuavaan sisäiseen 

”potentiaaliseen” motivaation (intrinsic motivation) vapautumisen edellytyksenä on 

edellä mainittujen kolmen keskeisen psykologisen tarpeen toteutuminen. 

Motivaatiotason vaihtelut heijastuvat yksilön kokemuksellisena vaihteluna toiminnan 

mielekkyydestä. Tämä tarkoittaa kouluympäristössä oppilaiden tyytyväisyyttä 

koulunkäyntiin sekä motivoitumista opiskeluun.  

Itsemääräytyvyysteorian lähtökohtana on oletus siitä, että toimintaympäristön 

sosiaaliset attribuutit ja ilmapiiri välittävänä kerroksena voivat vaikuttaa voimakkaasti 

motivoitumisen määrään. (Ryan & Deci 1985; Liukkonen et al. 2002, 29, 109 – 117) 
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Kuvio 3. Ryanin & Decin malli itsemääräytyvyydestä (1985) 

 

3.5.4. Itsemääräytyvyydestä elämänhallintaan 

 

Lapsen ja nuoren aito osallisuuden tunne sisältää pelkkää ’osallistumista’ syvemmän 

kokemuksen yhteisöön kuulumisesta (mm. Pietiläinen 2015). Osallisuus muodostuu 

sellaisesta kuulluksi tulemisen tunteesta, jonka yksilö kokee johtavan muutokseen ja 

vaikuttavan asioiden kulkuun. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015e; myös Kiili 

2006)  

Ihminen pyrkii aina jollakin tavoin selviytymään elämässä eteenpäin. Tilanteesta ja 

yksilöstä riippuen ihmiset hyödyntävät haastavissa elämäntilanteissa tai tapahtumissa 

myötäsyntyisiä tai opittuja selviytymiskeinojaan. Näistä hallintaprosesseja on kuvattu 

esimerkiksi coping-, selviytymis- tai hallintamekanismien käsitteiden avulla. Yksilö 

voi käyttää selviytymiseen ja hyvinvoinnin tunteen palauttamiseen varsinaisen 

ongelman ratkaisemiseksi tähtääviä toiminnallisia keinoja, tai uhkaavalle ilmiölle 

annettavan subjektiivisen merkityksen muuttamista eli emotionaalisia keinoja. 

Merkityksen muuttamisen tavat voidaan jakaa myös kehittyneisiin (asian 

hyväksyminen) tai kehittymättömiin (asian kieltäminen) selviytymismekanismeihin. 

(mm. Holahan et al. 1996; Wong & Wong 2006) 

Koettu autonomia 
Koettu sosiaalinen 
yhteenkuuluvuus 

Koettu pätevyys 

Itsemääräytyvyyden syntymisen taustalla olevat perustarpeet 

Koulun toimintaympäristön sosiaaliset attribuutit ja ilmapiiri 

Tyytyväisyys koulunkäyntiin 

Motivoituminen koulunkäyntiin 
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Lapsen ja nuoren elämän onnistumisen kannalta keskeisimpiä tunteita ovat ne, miten 

ymmärrettävänä, mielekkäänä ja hallittavana hän elämäntilanteensa ja tulevaisuutensa 

kokee. Antonovskyn (1923 – 1994) salutogeeninen
9
 teoria näkee ihmisen yksilölliset 

voimavarat keskeisenä pohjana hyvinvoinnin ja koherenssin tunteen syntymiselle. 

Yksilöt, joilla on vahva koherenssin tunne, kykenevät havaitsemaan vallitsevan 

tilanteen tai elämäntapahtumien syy- ja seuraussuhteet, elämän syvät merkitykset sekä 

tilanteen ratkaisemiseksi tarvittavat vaatimukset tai toimenpiteet. Nämä ihmiset eivät 

lamaannu vastoinkäymisissä, vaan sietävät pettymyksiä ja pyrkivät eteenpäin. Lisäksi 

tunne siitä, että elämä kantaa, johtaa myös pienempään sairastuvuusriskiin. (Tuloisela-

Rutanen 2012; Honkinen 2009, 15 – 16; Antonovsky 1979) 

Koherenssin tunteen (kuvio 4, s. 88) taustalla on katsottu olevan yksilölle kehittyneet 

sisäiset ja hänen saatavillaan olevat ulkoiset vastustusvoimavarat. Niihin pohjaten ja 

niitä hyödyntäen yksilö kykenee luomaan elämänhallinnan tunnetta lisäävät 

ymmärrettävyys-, mielekkyys- ja hallittavuusperiaatteita noudattavat tulkinnat 

todellisuudesta. (Antonovsky 1987, 1979) 

Antonovsky (1979) on kuvannut, että koherenssin tunne kehittyy kokemusten myötä 

erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa, ja kiteytyy noin kolmenkymmenen ikävuoden 

kohdalla suhteellisen pysyväksi. (Antonovsky & Sagy 2000, 1986; Honkinen 2009, 

19) Koherenssin tunteiden yksilöllisten vaihteluiden mittaamista on hyödynnetty 

oppilaiden tilanteiden ja tuen tarpeiden selvittelyssä koulumaailmaa varten kehitetyllä 

kyselymenetelmällä (”The Sense of School Coherence” SOSC). Mittariston eri 

laajuisia versioita on hyödynnetty myös Suomessa eri kohderyhmien osalla (mm. 

Vastamäki 2010).  

Antonovsky (1979):  

 

” Koherenssi on tunne, joka ilmenee pysyvänä, joskin dynaamisena 

luottamuksen määränä siitä, että a) elämän aikana ihmisen sisältä ja ulkoisesta 

                                                           

 

9 ”Terveyttä synnyttävää”: salus tarkoittaa terveyttä, genesis syntyä 
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ympäristöstä tulevat ärsykkeet ovat jäsenneltyjä, ennustettavissa ja selitettävissä 

olevia, b) ihminen käyttää resurssejaan, joilla hän voi vastata näiden erilaisten 

ärsykkeiden aiheuttamiin vaatimuksiin sekä c) nämä vaatimukset ovat haasteita, 

joihin kannattaa panostaa ja sitoutua” (Antonovsky 1987) 

 

 

Kuvio 4. Antonovskyn (1979) koherenssimalli  

 

Osallisuuden kautta syntyvän hallinnan tunteen lisääminen on myös tunnetta 

hyväksytyksi tulemisesta. Osallistamisen keskeisenä tavoitteena on täysivaltaisen 

yhteiskuntajäsenyyden tunteen saavuttaminen. Heikkilä-Laakso ja Heikkilä kuvaavat 

elämänhallinnan kokemuksen olevan voimaannuttava tunne osallisuudesta ja siitä, että 

voi vaikuttaa asioihin (Heikkilä-Laakso & Heikkilä 1997, 346).  

Oppilaan oman voiman ja voimaantumisen (empowerment) kehittämisen yhtenä 

tärkeänä tekijänä on siis mahdollisuus osallistua, saada omaa ääntään kuuluville 

(Heikkilä-Laakso & Heikkilä 1997, 346). Keskeinen foorumi tällaisen asian 

kehittymiselle ja kehittämiselle on koulu.  

Asema itsenäisenä yksilönä sekä täysivaltaisena yhteiskunnan osallisena edellyttävät 

voimaantumisen ja valtauttamisen prosessin toteutumista. Toisaalta opiskelu oppilaan 

roolissa on strukturoitua ja tavoitteellista työtä, joka osaltaan varmistaa hänen 

tulevaisuutensa. Koherenssin tunteen saavuttamiseksi tarvitaan primäärin 

kasvuympäristön eli kodin perusulottuvuuksien toteutumista. Koulun ja muiden 

Sisäiset vastustusvoimavarat 
• Tietotaito 
• Kognitiiviset taidot 
• Sosiaaliset läheissuhteet 
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olevilla luotettavilla tahoilla 
Mahdollistaa pettymysten ja vaikeuksien 
käsittelyn  
Estää kokemasta itseään uhriksi 

Mielekkyys Ymmärrettävyys Hallittavuus 

Koherenssin tunne 
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nuoren elämänpiirissä saatavilla olevien aikuisilla on suuri mahdollisuus vaikuttaa 

vielä yläkouluikäisen nuoren kompetenssin tunteen kehittämiseen.  

Voimaantumisen tunteen muodostumisen taustalla ovat toiset ihmiset, olosuhteet, sekä 

ympäröivän maailman sosiaaliset rakenteet (Heikkilä-Laakso ja Heikkilä 1997, 346). 

Koulu on lapsen keskeisimpiä sosiaalistumisen ja kehittymisen konteksteja. Lasten ja 

nuorten mielipiteiden huomioimisen sekä heidän osallistamisen avulla voidaan 

vaikuttaa keskeisesti lasten hyvinvoinnin ja tasapainoisen lapsuuden, ja samalla koko 

täysipainoisen ja mielekkään elämän syntymiseen.  (mm. Opetushallitus 2013; 

Pelastakaa Lapset ry. 2015).  Huhtanen (2007) kuvaa osallisuuden kokemuksen 

keskeisenä tavoitteena olevaa lapsen tai nuoren voimaantumisen tunnetta lähteväksi, 

ihmisen oman tahtotilan ja omien päämäärien asettamisen prosessiksi (Huhtanen 2007, 

35).  

 

3.5.5. Tyytyväisyyden tunne ja motivaation lähteet 

 

Minäkyvykkyyden ja osallisuuden tunne lisäävät työskentelyintoa. Oppilaan 

näkökulmasta opiskelu saa lisää sitoutumiseen johtavaa merkityksellisyyttä. Deci & 

Ryan (1984) toteavat itsemääräytyvyyden muotoutumisen mallissaan (kuvio 3, s. 86), 

että tyytyväisyyden ja motivaation syntymisen edellytyksinä ovat yksilön 

perustarpeiden toteutuminen. (Deci & Ryan, 1984) Nämä ovat siis prosesseja, joihin 

niin koulussa kuin kotona tulisi kiinnittää riittävästi huomiota.   

Työtyytyväisyyden syntymekanismeja mallintavassa kaksifaktoriteoriassa on esitetty 

kaksi toisistaan riippumatonta motivoitumiseen vaikuttavaa muuttujaryhmää: 

tyytyväisyyden aiheuttajat ja tyytymättömyyden aiheuttajat (Herzberg 1966). 

Kyseinen teoria on verrattavissa myös kouluympäristöön, edustaahan opiskelu 

oppilaalle työtä. Herzbergin mukaan ’hygieniatekijät’ ovat ulkoisia tekijöitä, joihin 

liittyvät epäkohdat saattavat aiheuttaa tyytymättömyyden esiinnousua. Näitä ovat 

työelämässä esimerkiksi johto, palkka, työolot tai työelämän suhteet. Kun näissä ei ole 

suuria puutteita, ovat asiat näiltä osin lähtökohtaisesti kunnossa. Hygieniatekijöiden 

toteutuminen ei kuitenkaan tarkoita tyytyväisyyden ja motivaation lisääntymistä. 

Herzbergin mukaan yksilön sisäistä tyytyväisyyden ja motivaation tunnetta lisäävät 
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ihmisen ylemmän tason tarpeisiin liittyvät asiat, kuten itse tekemiseen, 

oppimiskokemuksiin, saavutuksiin tai arvostuksen tunteeseen liittyvät muuttujat. 

Näissä onnistuminen aikaansaa tyytyväisyyden ja motivaation lisääntymistä. 

(Herzberg 1966) 

Kansainvälistä kiitosta nauttineen suomalaisen koulutusjärjestelmän ja aikaansaatujen 

PISA –tutkimuksen tulosten näkymät ovat viime vuosina synkentyneet, samalla 

koululaisten asenteet koulua kohtaan ovat muuttuneet negatiivisempaan suuntaan. 

Koululaiset eivät koe viihtyvänsä koulussa. Koulu koetaan pakonomaiseksi 

suorittamisen paikaksi. (mm. Pulkkinen 2015) 

Suomen akatemian rahoittamassa tutkimuksessa on todettu, että lähes puolet 

suomalaisista 12-vuotiaista lapsista kokee kyynisyyden tunteita koulunkäyntiä 

kohtaan. Tutkijat sanovat tämän kertovan nuorten ja koulun välille muodostuneesta 

merkityskuilusta, joka saa nuoret suuntaamaan energiansa pois koulusta (Salmela-Aro 

et al. 2015). Tutkijat toteavat kuitenkin, että merkitykset on mahdollista luoda 

uudelleen yhdessä nuorten kanssa. Salmela-Aron et al. mukaan nuorten tarpeiden sekä 

heidän tavoitteidensa ja toimintatapojensa parempi huomiointi ovat avainasemassa 

luottamuksen ja merkitysten rakentamisessa. (Salmela-Aro et al. 2015) 

Viihtymättömyys vähentää oppilaan ja koulun välistä kanssakäymistä. Tämä saattaa 

johtaa lisääntyneisiin poissaoloihin tai jopa koulunkäynnin keskeyttämiseen. 

Putoaminen koulumaailman ulkopuolelle altistaa nuoren useisiin epätoivottaviin 

tilanteisiin, kuten päihteiden käyttöön tai rikollisuuteen. (mm. Steinberg & Avenevoli 

1998, 418-422) 

 

3.5.6. Tavoitteena hyvinvoiva yksilö 

 

Hyvinvointi voidaan määritellä kolmen arvoluokan: having, loving ja being avulla 

(Allardt 1976). Allardtin (1976) mukaan kyseisissä sisällöissä ovat edustettuina sekä 

objektiivisen hyvinvoinnin että subjektiivisesti koetun hyvinvoinnin ja onnellisuuden 

tuottajat. Having (elintaso) viittaa tarpeiden tyydyttämisen mahdollistaviin 

resurssitekijöihin, joiden avulla hyvinvoinnin taustalla olevia kaikkien ihmisten 
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tarvitsemia ”perustarpeita” yhteiskunnassa voidaan tuottaa
10

. Esimerkkinä näistä 

mainittakoon koulutus tulon hankkimisen edesauttajana. Loving (yhteisyyssuhteet) 

sisältää symmetristen vastavuoroisten rakkaus- ja huolenpitosuhteiden ohella 

yhteisyyttä resurssina, joka auttaa yksilöitä toteuttamaan muita arvoja. Allardt toteaa, 

että kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet neuroosien ja psykoosien olevan osaltaan 

seurausta siitä, jos yksilö tulee syrjityksi tai jää yhteisyyden ulkopuolelle (emt., 44). 

Kategoriaan Being Allardt sijoittaa hyvinvoinnin keskeisen komponentin, itsensä 

toteuttamisen muodot. Itsensä toteuttaminen saattaa ilmetä piilevien kykyjen tai 

taipumusten esiin nostamismahdollisuutena tai itsensä kehittämisestä persoonan 

tasolla suuntaan, jossa esiin nousee arvo-ulottuvuus. Allardt konkretisoi itsensä 

toteuttamista kuvaamalla sen vastakohdaksi vieraantumista. Vieraantumisella hän 

tarkoittaa sitä, jos yksilö esineellistetään tai nähdään esimerkiksi työelämässä helposti 

korvattavissa olevana välineenä. Hän toteaa, että ihmisen yksilöllinen arvo on 

määriteltävissä korvaamattomuuden kautta; mitä vaikeammin ihminen on 

korvattavissa, sitä enemmän hän on ainutkertainen yksilö. Tämä on tilanne esimerkiksi 

perhe- tai ystäväpiireissä. Vieraantuminen on haaste etenkin Pohjoismaisissa ja 

laajemmin länsimaisissa kilpailuyhteiskunnissa, joissa elämä on kovin työ- 

suorittamis- ja yksilökeskeistä. (Allardt 1976)  

 

3.5.7. Tasa-arvoisen kohtelun toteutuminen 

 

Ammattilaisten ja palveluja hyödyntävien kansalaisten näkemykset tilanteista eivät 

aina ole samansisältöisiä (mm. Beaglehole & Bonita 2001). Kansalaisten 

yhdenvertaisuus itseään koskevien palveluiden määrittäjänä ei aina toteudu (Petticrew 

et al. 2009). Usein hankalimmassa tilanteessa ja suurimmassa avun tarpeessa olevat 

ihmiset ovat kyvyttömimpiä ja passiivisimpia. Hyvinvoivat, varakkaat, energiset ja 

aktiiviset ihmiset onnistuvat heikompia, vähävaraisempia ja yhteiskunnallisesti 

alisteisempia yksilöitä useimmin saavuttamaan päämääränsä ja kohentamaan tilaansa 

                                                           

 

10 Vrt myös Maslowin (1908 – 1970)  tarvehierarkia (Maslow 1970) 
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entisestään. Kasautuminen ja polarisoituminen (Haglund 2010; Hagan 1998, 499) ovat 

arkea myös hyvinvoinnissa, ja palvelujen tason kuntakohtainen vaihteluväli on suurta. 

(mm. Sosiaali- ja terveysministeriö 2014; Aaltio 2013; Valkama 2012; Mäntysaari 

2005, 400 – 401; Saari 2005)  

Oikeuskansleri Jonkka (2010) toteaa: ”Tähän mennessä saamani selvityksen johdosta 

minulla on siten perusteltua syytä epäillä, että oppilashuolto ei toteudu maamme 

peruskouluissa sen tasoisena kuin perusopetuslaissa edellytetään. Vielä 

hälyttävämpää on, että oppilashuollon saatavuus ei toteudu yhdenvertaisesti vaan 

paikkakunta- ja koulukohtaiset erot näyttävät olevan huomattavia. Epätyydyttävä 

tilanne on jatkunut pitkään. Asiaintila on huolestuttava perusoikeuksien toteutumisen 

kannalta.” (Jonkka 2010; myös Oikeuskanslerinvirasto 2012; ks. myös Unicef 2015; 

Keltikangas-Järvinen 2007)  

Mitä enemmän oppilaalla on erityistarvetta, sitä tärkeämpää olisi että hän tulisi 

kuulluksi ja ymmärretyksi oikealla tavalla (mm. Finlex 1287/2013; Delmolino 2011; 

Laitinen & Hallantie 2011; Haglund 2010). Usein käytännön tilanteet ovat kuitenkin 

päinvastaisia: heikompien ja “hankalampien” äänet ja vaikutusmahdollisuudet jäävät 

pienemmiksi (mm. Whitfield 2010). Esimerkiksi vähäosaisiksi tai köyhiksi itsensä 

kokeneista lapsista ja nuorista jopa 90 % ilmoitti kokevansa, että poliittisessa 

päätöksenteossa ei kuunnella riittävästi lapsen ja nuoren mielipiteitä. (Pelastakaa 

Lapset ry 2015, 5; Karppinen & Savioja 2007; Sinkkonen 2007; Tritter & McCallum 

2006; Runsas 1991) 

Opetettavien taitojen oppimisen pulmat korostuvat tietoyhteiskunnassamme. 

Mikkosen et al. (2015) mukaan opetettavien taitojen oppimisessa saattaa olla 

hankaluuksia jopa joka viidennellä oppilaalla. Lukemis- tai laskemiskyvyn 

hankaluuksien lisäksi lapsella saattaa olla muita erityisvaikeuksia, kuten motorisen 

koordinaation, keskittymis- ja tarkkaavuuskyvyn, toiminnanohjauksen tai sosiaalisen 

hahmottamisen osa-alueilla. (Mikkonen et al. 2015; Groth-Marnat 2009; Anastasi & 

Urbina 1997, 475 532) 

Näiden pulmien mahdollisimman varhainen havaitseminen ja niihin puuttuminen on 

todella tärkeää, sillä hoitamattomana tilanne saattaa johtaa yksilön alisuoriutumiseen 

elämässään tai jopa syrjäytymiskierteeseen (mm. Warren & Stone 2011). Mikkosen et 
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al. mukaan hyvällä lukutaidolla on yhteys koulumenestykseen, jolla puolestaan on 

todettu olevan suojaava vaikutus mielenterveysongelmia ja sosiaalisten vaikeuksien 

kehittymistä vastaan. (Mikkonen et al. 2015) Tähän joukkoon luettavia oppilaita on 

suuri määrä. Kansallisessa Lasten mielenterveystyön LAMIKE-kehittämishankkeessa 

(2011) todettiin, että 12 % suomalaisista lapsista on perustason tuen tai hoidon 

tarpeessa, ja 9 % lapsista on erikoissairaanhoidon tai muiden erityispalvelujen 

tarpeessa. (Kaukonen et al. 2011, 11).  

Tutkimuksen mukaan (Mietola 2014) ero tavallisten 9-luokkalaisten ja saman 

luokkatason erityisoppilaiden välillä on edelleen maamme peruskoulujärjestelmässä 

merkittävä. ”Normaalista” poikkeavien oppilaiden erilaisuus konkretisoituu 

negatiivisessa muodossaan nimittelynä, sosiaalisena välttelynä sekä joukon 

ulkopuolelle sulkemisena. (Mietola 2014) 

Erilaisuuden ei välttämättä tarvitse palautua varsinaisiin biopsykologisiin tai 

mielenterveydellisiin pulmiin. Myös yksilön temperamentilla ja persoonallisuudella on 

suuri merkitys yksilön elämässä menestymisen kannalta. Viinikainen (2012) havaitsi 

tutkimuksessaan, että jo 8-vuotiaan osoittama konstruktiivinen käyttäytyminen eli 

sosiaalisissa tilanteissa toteutuva aktiivisuus ja tilanteen hallinta, ennakoivat 42-

vuotiaana parempia tuloja ja arvostetumpaa ammatillista asemaa. (Viinikainen 2012) 

Lapsen temperamenttipiirteet saattavat vaikuttaa vahvasti opettajan suhtautumiseen 

oppilaaseen (Keltikangas-Järvinen 2006). Temperamenttipiirteet ovat Keltikangas-

Järvisen mukaan yksilöllisiä synnynnäisiä persoonan piirteitä, jotka määrittävät 

yksilön tapaa ja taipumusta reagoida elämän eri tilanteissa. Opettajan tai muun 

aikuisen tulkinta oppilaan motiiveista voi temperamenttipiirteiden mukaan vaihdella 

negatiivisesta positiiviseen. Esimerkiksi matala aktiivisuus on yleisesti ottaen 

suotavampaa kuin energisyys; jälkimmäinen saatetaan tulkita helposti häiriköinniksi 

tai tietyissä tapauksissa aggressiivisuudeksi. (Keltikangas-Järvinen 2015, 2006) 
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3.5.8. Vanhempien rooli ja intressit  

 

Oppilaiden huoltajat ovat koulun käymisen ja opetuksen järjestämisen suhteen eri 

asemassa kuin oppilaat. Huoltaja ei ole koulunkäyntiprosessin ydintoimija, hänellä ei 

ole formaaleja tavoitteita, rooleja, eikä liioin ”esimiehiä” (vrt. opettajat/oppilaat). 

Oppilashuoltoon liittyvässä asetelmassa huoltajaa sitovat biologisten ja 

emotionaalisten siteiden lisäksi erityisesti perusopetuslaista (Finlex 21.8.1998/628) ja 

lastensuojelulaista (Finlex 13.4.2007/417) nousevat velvoitteet. 

Vanhemmuuden voidaan katsoa muodostuvan osana yhteiskuntaa, aikakautta sekä 

rooliodotuksia. Vanhemmuuteen liittyy yhteiskunnallisia, taloudellisia ja juridisia 

puolia. Toisaalta vanhemmuus voidaan havaita biologisen, psykologisen ja sosiaalisen 

tarkastelukulman kautta. Vanhemmuuteen liittyy toisistaan poikkeavasti arvottuneita 

ja normittuneita arjen ja elämäntilanteiden rooleja sekä olemisen tapoja. Aikamme 

vanhemmuudella on paljon paineita. Kilpailuyhteiskunnan globaalit vaatimukset, 

työelämän epävarmuus, informaatioteknologian räjähdysmäinen lisääntyminen sekä 

kulutushysteria kuluttavat paljon vanhemman psyykkistä energiaa. Nämä tekijät 

yhdistettynä globaalin maailman aalloilla surffailevan nuoren elämisen tason, 

harrastusten ja koulunkäynnin vaatimuksiin, vievät liikaa voimavaroja useilta 

vanhemmilta. On paljon tapauksia, joissa huoltajat ovat hylänneet kasvattajan roolinsa 

tai luovuttaneet sen toisaalle oman jaksamisen, elämälaadun kohottamisen tai 

parisuhteeseen panostamisen vuoksi. (mm. de Bruijn, 2013; Kääriäinen 2008.)  

Huoltajien yhteiskunnallista ’kaksoisroolia’ on kuvattu myös viittaamalla Jürgen 

Habermasin ajatuksiin siitä, että yksityisyyden ja julkisen vallan alueet ja niihin 

liittyvät roolit ovat erillisiä: ”Perheen intiimisfääriin kuuluu ystävyys, humaanisuus ja 

toisista välittäminen. Sen sijaan kansalaisyhteiskunnan sfääriin kuuluu egoistisen ja 

ekonomistisen yksilön roolin toteuttaminen…” (Huttunen 2014). 

Tässä tutkimuksessa oletetaan, että ’normaalitilassa’ huoltajien keskeiset intressit 

suuntautuvat oman perheen elämänhallinnan ja turvan ylläpitämiseen, selviytymiseen. 

Oman lapsen koulunkäyntiin tai kasvuun ja kehitykseen mahdollisesti liittyvien 

pulmatilanteiden noustessa esiin fokus luonnollisesti kääntyy voimakkaammin niiden 

selvittämiseen. Lisäksi, vaikka tässä tutkimuksessa ei tarkastella sukupuolten välisiä 
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eroja, on lähtökohtana on myös se, että huoltajan sukupuolella on suuri osuus siihen, 

millä intensiteetillä hän suuntaa voimavarojaan jälkikasvunsa hyvinvoinnin 

takaamiseksi. Naisen dominoivaan rooliin tässä hoivasuhteessa vaikuttavat 

yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muuttujien ohella keskeisesti myös biologiset 

tekijät. Kortesluoma ja Karlsson (2011) toteavat lapsen ensimmäisen ja 

merkittävimmän sosiaalinen kiintymissiteen rakentuvan äidin ja lapsen välille. Tähän 

kiintymyssiteeseen liittyy laadullisia, oksitosiinijärjestelmän kehitykseen vaikuttavia 

tekijöitä. Oksitosiinin on todettu vaikuttavan lapsen stressinsäätelyjärjestelmään sekä 

esimerkiksi sosiaaliseen käyttäytymiseen (Kortesluoma & Karlsson 2011). Mainituilla 

tekijöillä on oleellinen merkitys yksilön elämänmittaisen hyvinvoinnin kehittymisen 

kannalta. 

Useat oppilaiden vanhemmista eivät ole erityisen innostuneita osallistumaan koulun 

prosesseihin (mm. Senge et al. 2000, 13). Vain pieni osa heistä on aktiivisia. 

Haasteena on myös se, että vanhemmat mieltävät yleensä koulun omien 

vuosikymmenien takaisten, kenties epämiellyttävien kokemustensa kautta (Senge et al. 

2000, 10-14). Lisäksi vanhempien arvorakenteisiin, persoonaan ja/tai 

temperamenttipiirteisiin liittyvät yksilölliset erot ovat merkittäviä. Naisilla on 

auttamishalun sekä prososiaalisen käyttäytymisen taustalla merkittäviä synnynnäisiä ja 

omaan sosialisaatioprosessin sisältöihin palautuvia eroja empatiakyvyn osalta.      

Huoltajien näkökulmasta keskeisessä asemassa on muutoksesta selviytyminen. Oman 

lapsen siirtyessä toisenlaiseen kasvun ja kehittymisen kontekstiin, kehitysympäristöön, 

tulee vanhempien säilyttää hallinnan tunne siitä, miten lapsella menee ja kuinka hänen 

koulunkäyntiinsä liittyvät asiansa sujuvat. Huoltajien keskeinen elämäntehtävä on 

pyrkiä varmistamaan oman jälkikasvunsa suoriutuminen ja menestymisen optimointi.  

Lapsen tai nuoren kannalta toivottavin asetelma olisi sellainen, jossa huoltajan ja 

opetuksen järjestäjän välillä vallitsisi lapsiohjautuva symbioottinen 

kumppanuussuhde. Siinä huoltaja tukisi osaltaan suoraan lapsen kehittymistä sekä 

koulunkäyntiä, ja toimisi samalla opetuksen järjestäjän apuna koulunkäyntiin 

liittyvissä asioissa. Tässä yhtälössä opetuksen järjestäjä toimii perustehtävänsä ohessa 

kasvatuskumppanina kodin suuntaan. Aikuisten välisen yhteistyön laatu ja määrä 
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korostuvat suhteessa lapsen erityisyyteen. (mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2016a; Opetushallitus 2007, 16) 

 

3.5.9. Ammattilaiset oppilaan hyvinvoinnin rakentajina 

 

Oppilashuoltotyön menestyksekäs toteuttaminen edellyttää rakentavaa yhteistyötä 

oppilaiden lisäksi myös kodin suuntaan. Samalla tämä edesauttaa opetushenkilöstön ja 

muiden ammattilaisten mahdollisuuksia suoriutua velvoitteestaan (mm. Lefstein & 

Snell 2014). Toimiva monialainen yhteistyö ja selkeät prosessit paikallisen 

koulutuksen ja opetuksen järjestäjän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden 

välillä ovat perusedellytyksiä sille, että ammattilaiset voivat keskittyä omiin 

perustehtäviinsä. Opetushallituksen (2013) mukaan osallistamisella voi 

koulukontekstissa olla myös muunlaista välinearvoa: oppilaiden osallisuuden 

kokemuksen kautta tarjoutuu esimerkiksi mahdollisuus toteuttaa onnistuneesti 

opetussuunnitelmien aihekokonaisuudet sekä kehittyä ammattilaisena (mm. 

Opetushallitus 2013; Flutter 2007). 

Suomalaisilla kouluilla on käytössä Konun (2002) muodostama hyvinvointia edistävä 

viitekehys (kuvio 5, s. 97), jossa on koostettu Allardtin (1976) hyvinvointimallin 

muuttujat ja Bronfenbrennerin (1979) ekologisen systeemiteorian sisällöt hyvinvointia 

tuottavaksi kokonaisuudeksi kouluympäristöön. (Konu 2002, 44; myös Huhtanen 

2007, 146; Bronfenbrenner 1979; Allardt 1976). Toimintamallin katsotaan edistävän 

oppilaiden lisäksi myös koululla toimivien ammattilaisten hyvinvointia.  

Koulussa vallitseva toimintakulttuuri ja oppilaitoksen sisäinen ilmapiiri vaikuttavat 

voimakkaasti opetushenkilöstön työmotivaation, hyvinvoinnin ja tehokkuuden 

välittämänä oppilaiden koulumotivaatioon sekä huoltajien yhteistyöhalukkuuteen. 

Oppilaan hyvinvoinnin kannalta olisi keskeistä, että Herzbergin (1966) 

työtyytyväisyyttä ja motivaatiota käsitteistävän kaksifaktorimallin hygieniatason 

perusvaatimukset täyttyisivät kaikkien koululla työskentelevien ammattilaisten osalta.  
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Kuvio 5. Koulun hyvinvointimalli (Konu 2002) 

 

Tavoitetilana luonnollisesti on se, että niin opetushenkilöstö kuin sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaiset voisivat kokea tyytyväisyyttä ja motivoitumista, jota 

syntyy työympäristössä, jossa toteutuvat myös työntekijän ylemmän tason tarpeisiin 

liittyvät ulottuvuudet. (Herzberg 1966)  

Työn hallinnan kokemus on keskeinen edellytys sille, että työntekijä pystyy 

suoriutumaan tehtävistään toivotulla tai jopa sitäkin paremmalla tasolla (Flutter 2007). 

Kun tavoite on merkityksellinen ja selkeä, kun toimintaprosessit ja esimiestyö ovat 

mielekkäitä, ja kun vaatimukset vastaavat kapasiteettia, syntyy työntekijällä 

tyytyväisyyden kokemus. Tämä lisää motivaatiota ja jaksamista ja vähentää 

poissaoloja ja vaihtuvuutta. Näiden seurauksena oppilas saa parempilaatuista opetusta 

ja oppilashuollollisia palveluita. 
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Hyvinvointipalvelujen koko laaja toteutuskehikko kytketty kokonaisuudeksi Doyalin 

ja Goughin
11

 sekä Antonovskyn teorioiden synteesissä. Mallissa kuvataan 

hyvinvointipalveluiden rooli kytkeytyneenä yksilön elämänhallinnan tunteen eli 

koherenssin synnyttämisen ja ylläpitämisen prosessiin. Näkemyksen perusidea on 

seuraava: kun yksilön kasvu ja kehittyminen etenee suotuisasti, kasvaa hänestä 

selviytyvä ja yhteiskunnallista lisäarvoa tuottava kansalainen, jolle kehittyy tunne 

siitä, että elämäntapahtumat ovat ymmärrettäviä, hallittavissa ja että niiden 

kohtaaminen voi tapahtua kussakin tilanteessa mielekkäällä tavalla. (mm. Kajanoja & 

Saari 2005) Tavoitteena on saavuttaa vahva koherenssin tunne, joka tuo ihmisille 

voimaa suoriutua onnistuneesti arjen vastoinkäymisistä ja haasteista, ja jota kautta 

elämänhallinnan tunne sekä luottamus edelleen vahvistuvat (Aaltio 2013; Antonovsky 

1985).  

Doyalin & Goughin ja Antonovskyn mallissa julkiset palvelut toimivat yksilön apuna 

kahtalaisessa roolissa: i) perusautonomian rakentajina ja välittävien tarpeiden 

(koulutus, terveydenhuolto, elintaso, turvallisuus, ihmissuhteet) tyydyttäjinä sekä ii) 

tukena kuormittavissa tilanteissa, korjaavissa toimissa, suojelussa tai 

yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä. Mallin ytimenä on, että turvallisuuden ja 

hyvinvoinnin lisääntyessä kohoavat myös kansalaisen kyvyt ja vapaus osallistua 

yhteiskunnan toimintaan, joka lisää edelleen ihmisen tunnetta omista 

vaikutusmahdollisuuksistaan yhteisön täysivaltaisena jäsenenä. (Aaltio 2013, 68-69; 

Kajanoja 2005, 95-99; ks. myös Saari 2005a) Kouluttautumismahdollisuuksiin 

panostaminen on oleellinen osa kansalaisten hyvinvointia kohottavaa sivistyksen 

lisäämistä (Antonovsky & Sagy 2000, 1986).  

 

 

 

                                                           

 

11 Moraalifilosofi Len Doyalin ja taloustieteilijä Ian Goughin ”tarveteoreettinen” malli 

yksilön hyvinvoinnin determinanteista myötäilee Abrahan Maslowin (1908-1970) 

tarvehierarkkista motivaatiomallia (Aaltio 2013; Kajanoja, 2005, 96-98).  
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3.6. Taustoittavan osan yhteenvetoa ja täydennystä 
 

Edeltävissä luvuissa on kuvattu tutkimuksen taustaa ja teoreettista pohjaa. Luvussa 

yksi esitetään tutkimuksen tarkoitus ja siihen kytkeytyvät tavoitteet. Lähtökohtana on 

oletus siitä, että lapsen kasvun ja kypsymisen varhainen tukeminen edesauttaa lapsen 

varttumista tasapainoiseksi, terveeksi, itseensä luottavaksi ja tuottavaksi kansalaiseksi 

sekä hyväksi vanhemmaksi. Yksilön hyvinvointi hahmotetaan laajasta näkökulmasta, 

joka sisältää fyysisten, psyykkisten sekä sosiaalisten sisältöjen lisäksi myös 

sivistykselliset ulottuvuudet. Oppilaan kehityskonteksti hahmotetaan systeemisenä 

kokonaisuutena. Ympäristössä lapsen/nuoren perhe, ystäväpiiri, koulu, oppilashuollon 

palvelujärjestelmä sekä sitä tukevat muut julkiset, yksityiset sekä kolmannen sektorin 

toimijat muodostavat toisiinsa sidoksissa olevan avoimen järjestelmän. 

Toimintakokonaisuus on liimattu yhteen paikallisen ja kansallisen tason 

instituutioiden, sääntöjen sekä kulttuurin sanelemin ehdoin. Ensimmäisessä luvussa 

nostetaan esiin hyvinvointiin tähtäävän palvelutuotannon asiakaan yksilöllisistä 

tarpeista kumpuava vaatimus, joka tulee toteuttaa moninaisen ammattilaisjoukon 

yhteisenä työnä. Ensimmäisessä luvussa sanoitetaan tutkimuksen tarkoitus, joka on 

ymmärryksen lisääminen oppilashuollon monialaisen ja asiakaslähtöisen toiminnan 

toteutumisesta. tutkimuskysymysten lisäksi luku tiivistyy kuvaamaan tutkimusaukkoa, 

joka muodostuu tarpeesta tarkastella oppilashuoltoa laajasta systeemisestä 

näkökulmasta. 

Toisessa luvussa luodaan katsaus suomalaisen oppilashuollon sisältövelvoitteisiin, 

tavoitteisiin sekä nykytilaan. Luvussa kaksi oppilashuolto asemoidaan osaksi 

suomalaista koulutus- sekä terveys- ja hyvinvointipalvelujärjestelmää. Luku on 

pitkälle normatiivinen, ja kuvaa oppilashuollon lainsäädännöllistä velvoitepohjaa. 

Tässä yhteydessä luodaan myös katsaus oppilashuollon kehitystrendeihin sekä 

kuvataan vuonna 2015 vallitsevaa asiaintilaa.  

Kolmannessa luvussa mielenkiinto suuntautuu julkisten palveluiden sekä 

oppilashuollon asiakaslähtöisyyden ja monialaisuuden teemoihin. Luvun alussa 

tarkastellaan asiakkaan roolia, asemaa, mahdollisuuksia sekä uhkia julkisissa 

palveluissa ja oppilashuollossa. Seuraavaksi fokus siirretään hyvinvointipalveluiden 
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toteuttamisen monialaiseen tuotantonäkökulmaan kytkeytyviin ilmiöihin. Kolmas luku 

etenee kuvaamaan sisältöjä, jotka liittyvät kasvavan lapsen/nuoren kehittymisen 

reunaehtoihin. Hyvinvoinnin muodostumisen kokonaisuutta avataan mm. 

elämänhallinnan, tyytyväisyyden tasa-arvoisuuden tunteiden syntymisen sekä 

motivoitumisen mekanismeja kuvaamalla. Mukaan tuodaan sekä oppilaiden että 

huoltajien osallistamiseen liittyviä näkökulmia. Luku kulminoituu kuvaamaan 

ammattilaisten osuutta nuoren myönteisen kasvun ja kehittymisen turvaajina. Luku 

päättyy käsillä olevaan yhteenvetoon tutkimuksen teoreettisesta taustasta. Käsillä 

olevan yhteenvetoluvun lopussa kuvataan oppilashuollon toteuttamiskontekstin 

poliittis-hallinnollisia reunaehtoja, joilla myös on oma roolinsa tässä systeemisessä 

kokonaisuudessa. 

Seuraavissa alaluvuissa syvennetään ja tiivistetään luvussa kolme esitettyjen 

keskeisten muuttujien sisältöjä. Kriittisemmän tarkastelun kohteina ovat 

oppilashuollon pohjana toimivat i) asiakasnäkökulma, ii) monitoimijainen 

tuotantonäkökulma sekä iii) oppilaan hyvinvoinnin kehityksellinen näkökulma 

(alakuku 3.6.1). Oppilashuollon toteuttamisympäristön ominaisuuksia kuvataan 

alakuvussa 3.6.2. 

 

3.6.1. Asiakkuus ja osallisuus, monialainen yhteistyö sekä oppilaan hyvinvointi 

 

Asiakkuus ja osallisuus 

Palvelujen tulisi nykynäkemysten mukaan ohjautua asiakkaiden tarpeista käsin. 

Suomalaisessa julkishallinnossa 1990-luvulla voimistuneessa asiakaslähtöisyyden 

periaatteessa on oletuksena mm. se, että asiakaslähtöisyys lisääntyy kansalaisten 

valinnanvapauden sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kasvamisen myötä. 

Asiakaslähtöisyyden on todettu tulleen määritellyksi kansalaisen perusoikeuksiin 

kuuluvaksi sisällöksi. (Saari 2010; Valkama 2010; Sosiaali- ja terveysministeriö 

2008). Yhä voimakkaammin korostuneen individualistisen kehitystrendin myötä 

kansalaiset ovat tulleet entistä tietoisemmiksi demokraattisista oikeuksistaan.  
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Toisaalta yksilöllisyydessään kansalaiset myös osaavat vaatia enemmän myös heille 

suunnatuilta julkisilta palveluilta. (Valkama 2010, 53; Setälä 2003) 

Hyvinvointiyhteiskunta-paradigman myötä vahvistuneen yksilöllisyyden esiinmarssin 

ohessa kansalaisten asemaa on alettu määrittää paternalistisen ammattilaisnäkökulman 

sijaan potilas- tai kuluttajanäkökulmasta, jonka tavoitteena on lisätä kansalaisten 

autonomiaa. (Vilkkumaa 2011; Bouvaird 2007; Hautamäki 1997; Salmela 1997) 

Toisaalta myös professionaalisen asiantuntijuuden arvovallan osittaisen ja vähittäisen 

kyseenalaistaminen näyttää olevan eräs postmodernin aikakauden ilmiöstä. Valkama 

(2010) kuvaa tutkimusten osoittaneen, että hoidon tarpeen arvioinnissa ja 

toimenpiteiden toteuttamisessa asiakkaan itsensä asiantuntijuudella omasta tilastaan 

piilee suuri potentiaali. Hän toteaa professionaalista asiantuntemusta täydentävän, 

asiakkaan yksityiskohtaisen ja konkreettisen asiantuntijuuden kasvavan arjen 

kokemuksissa. (Valkama 2010, 53)     

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sivistystoimen asiakkaan roolissa olevan 

kansalaisen aseman on kovin haasteellinen. Niihin kietoutuu kirjo moninaisia ja 

monikerroksisia suhteita, joita on usein vaikea havaita. Toimialan asiakaslähtöisyyden 

haasteena on myös se, että läheskään kaikilla palveluja hyödyntävillä asiakkailla ei ole 

käytännön mahdollisuuksia saada ääntänsä kuuluviin. Näiltä henkilöiltä saattaa 

esimerkiksi puuttua kykyä, osaamista, jaksamista, rohkeutta, motivaatiota tai 

legitimoitua kompetenssia eli kelpoisuutta ajaa omia etujaan (Valkama 2012, 46; 

Pohjola 2010, 20).  

Palvelutapahtumaan tai toimintaan liittyvässä valta-asetelmassa asiakas on usein 

altavastaajan asemassa. Palvelujen rakenteeseen liittyvän professionalistisen 

toimintaprinsiipin ydin on asiantuntijuudessa, jonka edessä asiakas on usein voimaton 

tai vetäytyvä. Valkama (2012) kuvaa, että asiakas saattaa hyväksyä mahdollisen 

kokemuksensa epätasa-arvosta kunnioituksesta asiantuntijuutta kohtaan, mutta 

toisaalta vaikenemisen taustalla voi myös olla pelko tukien tai avun menettämisestä. 

(Valkama 2012, 45; Laitila 2010; Ylikännö 2009; Salmela 1997; Arnstein 1969) Arjen 

havaintojen mukaan terveydenhuollossa henkinen etäisyys kasvaa siirryttäessä 

avopalveluista erityistasoille. Toisaalta koulumaailmassa on havaittavissa suuria 
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koulu- ja opettajakohtaisia kulttuurieroja suhtautumisessa oppilaisiin ja heidän 

huoltajiinsa. (mm. Flutter 2007; Witty & Wisby 2007) 

Asiakastapaamisen sosiaalisen perusluonteen on todettu muodostuvan erityisalojen 

kohtaamistilanteiden haasteeksi. Waitzkin (1989) kuvaa lääketieteellisen kohtaamisen 

olevan paljon muutakin kuin potilastapaaminen. Hän toteaa vuorovaikutusepisodin 

sisältävän, jossa käytetään kahta eri ääntä: lääketieteellistä ’the voice of medicine’ 

sekä potilaiden vastaanotolle mukanaan tuomaa arkielämäänsä (”voice of the 

lifeworld”). Lääkärin haasteellisena tehtävänä on pyrkiä luontevasti sulattamaan 

yhteen nämä kaksi kielellistä ilmaisutasoa siten, että sekä lääkärin intresseissä olevat 

’mikrotason’ lääketieteellis-teknilliset että potilaan elämänkontekstin merkitykselliset 

’makrotason’ sosiaaliset ilmiöt muodostaisivat asiakaslähtöisen kokonaisuuden. 

Yksilöllisten sosiaalisten teemojen käsittely saattaa olla kovin hankalaa lääketieteen 

spesialistille. (Waitzkin 1989; ks. myös Ehninger et al. 1974) 

Asiakkaiden, tässä tarkastelussa erityisesti oppilaiden, mutta myös huoltajien 

osallistaminen on keskeinen asiakaslähtöisyyden ulottuvuus. Oppilaiden aito 

osallistaminen voi edesauttaa paitsi lapsienoikeuksien toteutumista myös aktiivisen 

kansalaisuuden syntymistä sekä koulun toimintakulttuurin kehittymistä ja opetustyötä. 

Lefstein & Snell (2014) nostavat esiin dialogisuuden keskeisen merkityksen hyvän 

koulukulttuurin ja opetusmenetelmien toteutuksessa. Lefsteinen ja Snellin mukaan 

dialoginen ote toimii rakentavana perustana ’normaalien’ vuorovaikutustilanteiden 

lisäksi myös mm. kritisoinnissa, yhteistyöskentelyssä, tai voimaannuttamisessa 

(Lefstein & Snell 2014, 12-28).  

Oppilaiden osallistamisella on havaittu yhteys ammattilaisyhteistyön sekä 

demokraattisen professionalismin kehittymiseen (Witty & Wisby 2007, 317). Wisby ja 

Witty toteavat opettajien kantavan vastuun siitä, että kouluympäristön kulttuuri 

kehittyy managerialistisen ilmapiirin sijaan kollaboratiiviseksi. Opettajilta vaaditaan 

tässä tehtävässä aloitteellista otetta ja sitä, että he itse toimivat oppilaita rohkaisten 

näiden pelisääntöjen mukaan. (Witty & Wisby 2007; myös Flutter 2007). Braggin 

(2007) mukaan oppilaiden äänen kuuluville saattaminen voi auttaa monin tavoin 

opettajia kehittymään ammatillisesti ja suoriutumaan opetustehtävistään 

tehokkaammin ja mielekkäämmin (Bragg 2007).  
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Hjörne & Säljö (2005) ovat kuitenkin havainneet, että Ruotsissa oppilashuoltoryhmien 

tapaamisissa oppilaiden pulmien taustoiksi oletettiin lähtökohtaisesti ja yksimielisesti 

oppilaiden ominaisuudet, ei niinkään opetustekniikkaan tai opettajiin liittyvät sisällöt. 

(Hjörne & Säljö 2005)  

Morrison ja Dearden (2013) kuvaavat osallistamisen haasteiksi myös sen, että 

’osallistamisen portaikon’ ylätasoilla saattaa syntyä ’kielipelillisiä’ haasteita. Näillä he 

viittaavat siihen, että vaikka asiakkaat pääsisivätkin osallistumaan varsinaisen 

päätöksenteon foorumille, kohtaavat he siellä keskusteluavaruuden, jossa tulisi hallita 

kliinisten, johtamisopillisten tai tutkimuksellisten alojen käsitteelliset sisällöt 

(Morrison & Dearden 2013). Arnsteinin jäsennystavasta on esitetty kritiikkiä, joka 

kohdistuu lähinnä sen sen suoraviivaisuuteen, kapea-alaisuuteen, jäykkyyteen sekä 

hankalaan yleistettävyyteen erilaisiin toimintaympäristöihin (Tritter 2011; Tritter & 

McCallum 2006; myös Witty & Wisby 2007, 306-307).  

Aidosti osallistavan toimintakehyksen aikaansaaminen ei ole yksinkertaista. Tritter ja 

McCallum (2006) ovat kritisoineet Arnsteinin (1969) osallisuuden ’tikasmallia’ (ks. 

myös Horelli 1994). Tutkijoiden mukaan Arnsteinin mallissa on terveydenhuollon 

näkökulmasta kolme keskeistä pulmaa: Yhtäältä siinä ei ole tarpeesi porrasaskelmia 

(missing rungs) kuvaamaan yksilöllisesti vaihtelevia vaikuttamisen vaatimuksia sekä 

mahdollisuuksia. Toisaalta he näkevät askelmien sisältävän joskus epätoivottuja 

käänteisiä vaikutuksia (snakes), jotka saattavat esimerkiksi johtaa yksilöiden ja 

vapaaehtoisorganisaatioiden aseman heikentymiseen osallistamisjärjestelmän 

jäykistymisen ja ’enemmistötyrannian’ seurauksena. Kolmantena kritiikin kategoriana 

Tritter ja McCallum mainitsevat moniportaisuuden (multiple ladders). Tässä pulmaksi 

koetaan se, että Arnsteinin malli keskittyy ainoastaan yhden ulottuvuuden, vallan 

vaikutukseen. Tritter ja McCallum toteavat lisäksi, että yksittäisen dimension 

tarkastelun lisäksi mallissa keskitytään vain lopputulokseen, eikä siinä oteta huomioon 

keskeistä asiaa, itse osallistumisprosessia. (Tritter ja McCallum 2006) 

Arnsteinin ’tikasmallliteoriaan’ (1969) perustuvan kontekstisidonnaisten 

osallistamismahdollisuuksien hahmottamiseksi on muokattu työkalu, jonka avulla 

osallistamistapoja voidaan arvioida kontekstuaalisesti muuttuvien ominaisuuksien 

mukaan (Hurlbert & Gupta 2015). Arviointimallissa on esitetty neljä eri ideaalia 
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ympäristöluokkaa, joiden olosuhteissa tapahtuvaa osallistamista mallinnetaan. 

Suomalainen oppilashuolto asettuu Hurlbertin ja Guptan kategorisoinnissa lähelle 

olosuhdeluokkaa kolme (quadrant 3). Kyseistä luokkaa leimaavat kohtuullisella 

tasolla strukturoidut haasteet, luottamuksen suuri merkitys, mutta tieteenalojen välillä 

sekä arvoasetelmissa vallitsevat jonkin asteiset ristiriitaisuudet. Arjen ongelmien 

ratkaisemisessa vaaditaan toimijoiden suurta sitoutuneisuutta, toistuvaa (”iterative”) 

tiedonkulkua, sekä kykyä kaksikehäiseen oppimiseen (”double loop learning”) 

(Argyris 2002, 1976).  

 

Monialainen yhteistyö 

Valkaman mukaan kansalaislähtöisyys on haastanut 2000-luvulla asiantuntijuuden ja 

professionalistiset julkisten palvelujen kulttuuriset oletukset (Valkama 2010). 

Toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon ja laajemmin koko kunta-alan 

toimintaympäristöjen monimutkaisuus on lisännyt ammatillisia vaatimuksia, ja eri 

ammattiryhmien edustajien osallisuusvaatimusta. Ammatillista energiaa tulee 

suunnata yhä spesifimpiin sisältöihin (mm. Opetushallitus 2014, 77; Rautiainen & 

Vallimies-Patomäki 2014; Finlex 1287/2013, 14§; Rimpelä 2009, 6). Pesonen (2005) 

kuvaa ihmisten psyykkisen oireilun lisääntyneen ja sitä kautta mielenterveyden 

teemojen asiantuntijuuden ja osaamisen korostuneen (Pesonen 2005, 230 - 231). 

Oppilashuollossa perinteet ovat siirtyneet terveydenhuollosta ja yhden ammattiryhmän 

edustajan (koululääkäri) vastuulta laajempaan hyvinvointikehykseen ja 

moniammatillisen oppilashuollon toteuttamiseen (mm. Terho 2000; Jauhiainen & 

Kivirauma 1997). 

Opetus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristöjen monimutkaistumisen 

ja asiantuntijuusvaatimuksen lisääntymisen seurauksena myös toiminnot ja rakenteet 

ovat olleet vaarassa ajautua toisistaan erilleen (Perttula 2015; Perälä et al. 2012, 36; 

myös Koponen et al. 2012). Vaikka konteksti, tilannevaatimukset ja tavoitteet osaltaan 

tiivistävät eri ammattiryhmien keskinäistä yhteistyötä, on toisistaan poikkeavilla 

ammatillisilla identiteeteillä silti suuri merkitys toiminnan suuntaajana (King & Ross 

2003). Ammatillinen identifioituminen on näkymätön voima, joka säätelee 
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havaitsemista, ajattelua, toimintaa ja tunnetasoa (mm. Turner et al. 1999; Hatch & 

Schultz 1997).   

Eräs monialaisuuteen keskeisesti liittyvä haaste voidaan linkittää toimintojen 

koordinoinnin onnistumiseen. Øvretveitin 1990-luvun alkupuolella synnyttämä 

sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisen yhteistoiminnan analyysi tukeutui 

kymmenen vuoden kokemuksiin ja Britanniassa aiemmin toteutettuun laajaan 

sosiaalipalvelujen kehittämishankkeeseen
12

. Aikanaan hyvin ajankohtaisen tarkastelun 

mielenkiinto kohdistui siihen, kuinka kansalaisten hoiva (care) ja hoito (cure) 

voitaisiin toteuttaa moniammatillisen toimijajoukon yhteistyönä mahdollisimman 

asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti (Øvretveit 1995). Eri alojen ammattilaisilla on usein 

taustalla eri organisaatiot tai linjat, mikä tekee koordinoinnin toteuttamisesta vaikeaa, 

ja samalla myös nostaa sen painoarvoa. Øvretveit sanoo epäonnistuneen koordinoinnin 

johtavan toimintojen päällekkäisyyksiin, asiakastyytymättömyyteen, henkilöstön 

turhautuneisuuteen ja niistä aiheutuviin piilokustannuksiin. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon vastuualueita leimaavat hänen mukaansa riittämätön rahoitus sekä 

hallinnollinen pirstoutuneisuus. (Øvretveit 1995, 19)  

Käytännön ongelma syntyy esimerkiksi siitä, että eri alojen asiantuntijat lähestyvät 

usein yhteisessä prosessissa samaa ilmiötä toisistaan poikkeavien ammatillisten 

traditioiden ja oletusten kautta. (mm. Kontio 2013, 143 – 149) Holistinen näkymä 

asiakkaan kokonaistilanteesta pyrkii hajoamaan, eivätkä työskentelyotteessa toteudu 

moniammatillisuuden periaatteet. Lisäksi kilpailevat sosiaaliset traditiot syövät 

käytettävissä olevaa palveluenergiaa (mm. Kerr & Park 2007). Lasten, nuorten ja 

perheiden palveluihin, myös oppilashuoltoon piintyneellä professionalismilla, 

erikoisalakohtaisella asiantuntijuudella, on hintansa. Palvelut eivät tunnu täyttävän 

niitä aitoja tarpeita tai oletuksia, joita asiakkaat, kuten perusopetuksen oppilaat ja 

heidän lähipiirinsä niihin kohdistavat. (mm. Tritter 2011; Balding & Code 1990) 

Tavoitteena olevaan asiakasohjautuvan palveludifferentiaation integraation 

                                                           

 

12 Brunel Health and Social Services Management Programme (Øvretveit 1995). 
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toteutumiseen on vielä matkaa. (mm. Virtanen et al. 2011; Jylhäsaari, 2009; Temmes 

2006; Konttinen 1991) 

Asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti hahmottavia poikkiammatillisia työryhmiä ja 

tiimejä (Robbins & Judge 2009, 374-378) on pyritty muodostamaan eri maissa jo 

vuosikymmenien ajan. Usein ongelmaksi on muodostunut näennäisyys, joissa tiimin 

synnyttäminen on per se, tavoite itsessään. Baldwin Jr:n (2007) mukaan tämä on 

harmillista, sillä tilanteen ehdoin spontaanisti rakentuneet moniammatilliset työryhmät 

ovat osoittaneet hyviksi ja kustannustehokkaiksi tavoiksi hoitaa asiakkaiden asioita 

myös sosiaali- ja terveydenhuollon konteksteissa. (Baldwin Jr 2007) 

 

Oppilaan hyvinvointi 

Ihmisten on usein katsottu kypsyvän yksilöllisten ominaisuuksiensa determinoimana.  

Silbereisen (1998) nostaa esiin näkökulman siitä, että kehityskontekstit perheestä 

kouluun ja edelleen työelämään muodostavat jatkumon, jossa eri ympäristöt 

muovaavat yksilöä laaja-alaisesti ja kumulatiivisesti. Näkemyksen mukaan lapsen ja 

nuoren onnistunut kehittyminen tasapainoiseksi kansalaiseksi riippuu useista 

yksittäisistä ympäristömuuttujista, joiden vaikutukset ja merkitykset vaihtelevat 

yksilöllisesti kytkeytyen osaksi biologisia, psykologisia ja sosiaalisia prosesseja (mm. 

Kalat 1995). Kun lapsen ja nuoren elämän kehityksen kurssi ohjautuu väärille urille, 

toteutuu se yleensä useilla eri elämänalueilla (Silbereisenin 1998, 518; ks. myös 

Hagan 1998, 499-500; Glaser 2001).  

Yksilöön tai ympäristöön liittyviin pulmiin olisikin syytä tarttua mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Monisäikeisten ja ympäristösidonnaisten kehitysjatkumoiden 

on todettu edesauttavan myös psykopatologisten tilojen kehittymistä (Laufer & Laufer 

1989). Tutkimusten (mm. Steinberg & Avenevoli 1998) mukaan kasvuympäristöllä on 

persoonan piirteiden, älykkyyden tai asenteiden ohella merkittävä rooli 

ongelmakäyttäytymisen synnyssä. Koulun osalta on todettu voimakkaista viitteitä 

seuraavasta: Nuoret, jotka kuvasivat kokevansa haurasta orientaatiota ja heikkoa 

yhteyttä kouluun ja opettajiinsa, olivat myöhemmin merkittävästi suuremmassa 

vaarassa ryhtyä päihteiden käyttäjiksi tai rikollisuuden pariin. (Steinberg & Avenevoli 

1998, 418-422) 
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Alaluvussa 3.5 kuvattiin koherenssin tunteen syntymekanismia ja sen vaikutusta 

yksilön hyvinvoinnin muodostumiseen. Lisäksi esiteltiin tiiviisti Antonovskyn 

salutogeenisen teorian pohjalta johdettua palvelutuotannon viitekehystä (Antonovsky 

1987, 1979; Antonovsky & Sagy 2000, 1986). Kehittyneiden selviytymis- eli coping-

mekanismien ja hallinnan tunteen myötävaikutuksella yksilö kykenee adaptoitumaan 

elämän haasteellisiin tilanteisiin. Mitä enemmän ihminen hyödyntää ratkaisukeskeisiä 

selviytymismekanismeja, sitä vähemmän hän kokee sekä haitallista stressiä että 

altistuu masentuneisuudelle (Holahan et al. 2000, 24-28). Positiivisten 

elämänasenteiden ja koherenssin tunteen on lähtökohtaisesti todettu lisäävän yksilön 

selviytymismahdollisuuksia ja menestymistä sekä vähentävän somaattisia sairauksia 

(Eriksson & Lindström 2006). Antonovskyn ja Sagyn (1986) koululaisten parissa 

toteuttamien tutkimusten havaintojen perusteella lasta ympäröivän yhteisön vakaus on 

eräs keskeinen yksilön koherenssin tunteen syntymisen edesauttaja Suomenkin 

koulumaailmassa hyödynnetyn, Antonovskyn teoriaan perustuvan mittauspatteriston 

(SOC) on todettu toimivan suhteellisen hyvin oppilaiden ja opiskelijoiden 

hyvinvoinnin ennustajana. (mm. Antonovsky & Sagy 2000, 1986) 

Antonovskyn koherenssimallia kohtaan on osoitettu kritiikkiä esimerkiksi siitä, että 

koherenssin tunteen muodostuminen jää pääosin lapsuus- ja nuoruusikään (mm. 

Tuloisela-Rutanen 2012, 14) sekä siitä, että teorian perusteissa on epäloogisuutta (mm. 

Eriksson & Lindström 2006.) Ensin mainittu kritiikki korostaa käsillä olevan 

tutkimuksen roolia, sillä tutkimuksessa korostetaan lapselle ja nuorelle annettavan 

mahdollisimman varhaisen tuen ja turvan merkitystä.  

 

3.6.2. Oppilashuollon palvelut ja niiden toteuttamiskonteksti 

 

Kansallisen tason muutospaine on tiivistynyt kunnallisen tason palvelujen 

tuotantorakenteisiin ensin normiohjauksen, sittemmin informaatio-ohjauksen avulla. 

Viimeisten vuosien aikana on pelkän informaatio-ohjauksen riittämättömyyttä 

täydennetty jälleen normitason ohjauksella. Kansalaisten ulottuvilla olevien palvelujen 

määrässä, laadussa sekä toteutustavoissa on suurta kuntakohtaista vaihtelua. (mm. 

Virtanen 2000, 385 -386) Hyvinvointipalveluja toteuttavat työntekijät näyttävät olleen 
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jatkuvassa hallinnollisen, menetelmällisen, lainsäädännöllisen ja tietoteknisen sekä 

palvelusisällöllisten muutosten turbulenssissa. Hyvinvointipalvelujen tarpeet ja 

palveluvelvoitteet ovat lisääntyneet, resurssit ovat pienentyneet ja ammattilaisten 

työaikaa kuluu yhä enemmän hallinnollisten rutiinien parissa. (Niemi 2008; 

Opetusministeriö 2002; HE 67/2013) 

Monitoimijaisen  palvelutuotantokoneiston instituutioiden ja organisaatioiden tulee 

kyetä myötäelämään, ohjautumaan sekä oppimaan yksilöiden arjen tarpeista käsin. 

Tehtävässä korostuvat hallinnon joustavuus ja muuntautumiskyky sekä poliittisen 

päätöksenteon sekä niistä johdettujen toimien oikea-aikaisuus, osuvuus ja 

kokonaisoptimointi. Oppilashuollon toteutuksen käytännöissä edellä mainitut teemat 

liittyvät esimerkiksi lainsäädäntöön, ammatillisiin kvalifikaatiovaatimuksiin, 

poliittisten tavoitteiden ja niiden resursoinnin suhteeseen (mm. henkilöstömitoitukset), 

muutoksen hallintaan, uusien toimintatapojen, tieto- ja seurantajärjestelmien, sekä 

johtamis- tai toiminnanohjausmenetelmien hallittuun käyttöönottoon. (mm. 

Beaglehole & Bonita 2001) 

Hyvin toimivan kokonaisuuden suunnittelu on haasteellista ja vaatii useiden eri 

yksityiskohtien huomioimista. Bason (2014) kuvaa julkishallintoon liittyvän poliittisen 

suunnittelun ja käytännön elämän tarpeiden vastaavuutta jäsentämällä ne neljään 

suunnittelun haasteeseen. Haasteet ovat julkisten ongelmien jatkuvasti muuttuva 

luonne, siiloutuneet ammatilliset tietämysalueet, joustavuuden ja dynaamisuuden 

asemasta stabiilisuuteen ja ennustettavuuteen perustuvat hallintomekanismit sekä 

hallinnon sulkeutuneisuus. (Bason 2014, 225-235) 

Käsillä olevaa tarkastelua leimaa systeeminen lähestymiskulma (mm. Drack & 

Apfalter 2007) . Systeemisyysperiaate nousee esiin niin lapsen ja nuoren perheiden ja 

muiden kasvukontekstien moniulotteisuudesta (mm. Piha 2000, 67; Silbereisen 1998; 

Bronfenbrenner 1979) kuin myös palveluja linjaavien ja niitä tuottavien 

organisaatioiden tarkasteluotteesta. Organisaatiot ja palvelutuottajat nähdään 

sosiaalisina yksiköinä, joista käsin muodostetaan tarpeiden mukaan ohjautuvia 

tavoitteellisia ja poikkihallinnollisia prosesseja. Muodostumisprosessi on 

voimakkaasti riippuvainen kulloisenkin ympäristön sosiaalisista ominaisuuksista. 
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Ekologisessa systeemiteoriassa (Bronfenbrenner 1979) on esitetty lapsen ja nuoren 

kehitykseen vaikuttavien tekijöiden muodostava holistinen systeemi, jossa kaikki osat 

vaikuttavat toisiinsa ja sitä kautta kokonaisuuteen. Bronfenbrennerin 

systeemiteoreettisessa bioekologisessa mallissa yksilön katsotaan olevan neljän 

häneen vaikuttavan kentän: mikrosysteemin, mesosysteemin, eksosysteemin, 

makrosysteemin sekä kronosysteemisen tason ympäröimänä. (Bronfenbrenner 1979; 

myös Kronqvist ja Pulkkinen 2007; Kankaanranta 1998) 

Ydintasolla eli mikrosysteemillä viitataan ihmiseen välittömästi vaikuttaviin 

ympäristötekijöihin, kuten perheeseen, päiväkotiin tai kouluun. Näistä luonnollisesti 

keskeisimmin lapsen ja nuoren hyvinvointiin ja kehittymiseen vaikuttaa oma perhe, 

jonka parissa muodostuu erityinen yhteys kasvavan yksilön ja hänen lähipiirinsä 

kanssa. Perheen parissa hankittu kiintymyssuhde toimii pohjana myöhemmän elämän 

vuorovaikutus- ja ystävyys- ja rakkaussuhteille. Myös kielelliset ja muut taidot sekä 

sosiaaliset ja kulttuuriset perustat valetaan jo kodin varhaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. Mesosysteemin tasolla ymmärretään mikrosysteemisten 

tasojen sisäisiä yhteyksiä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lapsen 

koulusuoriutumiseen vaikuttavat opetuksen lisäksi myös kodin osallisuus ja 

asennoituminen koulunkäyntiin ja opiskeluun, muut vapaa-ajan aktiviteetit tai 

ystäväpiiri. Eksosysteemillä viitataan yksilöä ympäröivään ja häneen vaikuttavaan 

sosiaaliseen kehikkoon, johon hän ei itse aktiivisesti osallistu. Lapselle ympäristön 

väliset suhteet, esimerkiksi vanhempien työelämä tai kunnalliset sosiaali- ja 

terveydenhuollon tai koulutuksen järjestämispolitiikkaan liittyvät asiat edustavat 

ekosysteemiä. Makrosysteemiksi Bronfenbrenner määrittelee kaikki edelliset tasot 

yhteen liimaavia kulttuurisia sisältöjä, kuten totuttuja tapoja, normeja, arvoja tai 

lakeja. Tason sisällöt vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten yhteiskunnassa tai 

yhteisössä arvottaa kehityksen ja kasvatukseen liittyviä asioita, mm. millaista sosiaali- 

ja terveydenhuollollista, koulutuksellista tai niitä tukevaa tukea lapsille, nuorille ja 

heidän perheilleen on tarjolla. Yleisesti ottaen pohjoismaista ekosysteemiä leimaa se, 

että mm. edellä kuvatut sote- ja koulutuspalvelut ovat asioita, jotka 

hyvinvointiyhteiskunnissamme priorisoidaan julkisten palvelujen saatavuusasteikolla 

korkealle. Viimeisimpänä Bronfenbrenner toi teoriaansa mukaan myös ulkoisten 
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ympäristöjen kronologisen muutoksen huomioivan kronosysteemisen tason. 

(Bronfenbrenner 1979) 

Systeemisen näkökulman (mm. Senge et al. 2000, 77-93) ytimessä on yhteisen 

näkymän aikaansaaminen. Kaksikehäinen oppimisprosessi (Argyris 2002, 1976) 

auttaa jäsentämään ongelmia ja osaltaan mahdollistaa monitoimijaisen konsensuksen, 

yhteisen käsitteistön sekä jaetun todellisuuden synnyttämistä. (Hurlbert & Gupta 2015; 

Tindale et al. 2007; ks. myös Senge 2006; Toiviainen & Hänninen 2006, 9-24; 

Engeström et al. 2005; Senge et al. 2000; Toiviainen 2003; Lave & Wenger 1991). 

Oppilaiden, huoltajien sekä opetuksen järjestäjien yhteisen oppimistarpeen (mm. 

Senge et al. 2000) lisäksi oppilashuollon hankalasti jäsennettävissä ja monisäikeisissä 

prosesseissa korostuvat lisäksi itsensä johtaminen sekä mukautuvat hallinnon 

rakenteet (myös Bason 2014).  

 

3.6.3. Hallinnon ja lainsäädännön uudistuminen 

 

Yhteiskunnallisen muutoksen myötä nousee myös sosiaali- ja terveys- sekä 

sivistystoimen kontekstissa esiin uudenlaisia haasteita. Peruskysymys on jo 

vuosikymmenien ajan kuulunut: kuinka nämä kansallisella tasolla esiin nousevat 

haasteet on mahdollista ratkaista siten, että kaikissa maassa kunnissa elävät ihmiset 

saavat riittävän ja tasavertaisen mahdollisuuden hyödyntää perusoikeuksiaan. 

(Hurlbert & Gupta 2015; Manninen 2010; Soininvaara 2010; Raisio 2007; Vehkamäki 

& Tamminen-Dahlman 2006; Järvelin 2002)   

Maassamme vallitseva demokraattinen järjestelmä ja siihen liittyvät perustuslailliset, 

sivistykselliset ja sosiaaliset oikeudet, mukaan luettuina yksityisyyden suoja, 

mielipiteen ilmaisun vapaus sekä yleinen oikeus valvoa viranomaistoimintaa, tuovat 

osaltaan omat mittavat haasteensa opetustoimen ja täten myös oppilashuollon 

käytännön toteuttamiseen. (mm. Finlex 11.6.1999/731; myös Opetushallitus 2011; 

Vehkamäki & Tamminen-Dahlman 2006). Päätöksentekotason noustessa siirrytään 

kuitenkin yksilöstä politiikkaan, jossa näkyviin nousee ihmisen arjen tarpeiden sijaan 

eri kantoja edustavien ryhmittymien ”egoistinen” taistelu vallasta: 
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”Maakuntapäättäjät hermostuivat uudesta sote-sopasta: "Ei kansalaisia voi pitää 

vaalikarjana".”
13

 

1980-luvun loppua kohden olivat julkishallinnon tehokkuus- ja tuottavuuspaineet 

myös Suomessa saavuttaneet pisteen, jossa tehottomaksi ja jäykäksi havaittua 

byrokraattista ja professionalistista hyvinvointipalvelujärjestelmää tuli uudistaa (mm. 

Ryynänen ja Uoti 2009; Niemelä 2008; Sosiaali- ja terveysministeriö 2008).  

Yhteiskunnalliset muutokset ja niiden myötä synnytetyt laajat hallinto- ja 

palvelurakenteelliset uudistukset ovat luoneet paineita myös lasten, nuorten ja 

perheiden palvelujen laaja-alaisille, toinen toisiaan seuraaville ja osin päällekkäisille 

muutoksille (esim. Hastrup ym, 2013). Käyttöön otettu julkishallinnon uusi 

johtamisdoktriini, New Public Management (NPM), toi lisäksi palvelujärjestelmään 

managerialistisen liiketaloustieteellisen toimintakehyksen (mm. Christensen & 

Lægreid 2007). Valtiollisesti keskitetyn toimeenpanovallan hajauttaminen kuntiin, 

asiakaslähtöisyys ja ammattimainen tavoitteellinen johtamisote ovat esimerkkejä 

uudesta johtamiskulttuurista, joka viranhaltijoiden tuli omaksua. (mm. Aaltio 2013; 

Manninen 2010, 83; Rinne 2009; Temmes 2006; Häkkinen & Lehto 2005; Salminen 

2004; Puttonen 2002; Saari 2001)  

Tietojärjestelmiin kytkeytyvät hallinnolliset rutiinit ovat niin ikään lisääntyneet 

merkittävästi (mm. Rimpelä, 2009, 18). Asiakastyön kirjaamisalustoja ja niihin 

liittyviä kirjaamisvelvoitteita on valtava määrä, ja jatkuvasti tulee joko kokonaan uusia 

tai aiempiin sovelluksiin toteutetaan päivityksiä. Myös muuhun henkilöstö- ym. 

hallintoon liittyvien järjestelmien sekä sovelluksien määrä lisääntyy jatkuvasti. 

Työelämässä käytännön suuntaus on lisäksi ollut, että aiemmin tukipalveluista 

vastaaville kuuluneita tietohallinnollisia toimia valutetaan entistä enemmän 

operatiivisesta toiminnasta vastaaville esimiehille sekä kenttätyöntekijöille. (mm. 

Opetushallitus 2015b; Finlex 1287/2013; Laitinen & Hallantie 2011; 

Valtiovarainministeriö 2010, 2006) 

                                                           

 

13 YLE-uutiset 6.11.2015 

[http://yle.fi/uutiset/maakuntapaattajat_hermostuivat_uudesta_sote-

sopasta_ei_kansalaisia_voi_pitaa_vaalikarjana/8436964] Viitattu 16.1.2016 
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Kuntatasolla toteutettavien monisyisten palvelujen, kuten oppilashuollon, kohdalla 

katsottiin rakenteellisten muutosten nousseen välttämättömiksi (mm. Hietaniemi-

Virtanen 2002, 137 – 144; myös Rimpelä 2008, 2007). Heinämäki (2011) kuvaa asiaa 

siten, että kuntien toimintojen ja rakenteiden on eriydyttävä, jotta kasvaneen 

asiantuntemustarpeen seurauksena laajentuneita organisaatioita voidaan hallita. 

Perälän (2012) mukaan näin on tapahtunut myös lasten, nuorten ja perheiden 

palveluissa sekä niihin liittyvissä palvelujärjestelmissä (Perälä et al. 2012, 36; 

Heinämäki 2011; ks. myös Heinämäki 2012). Käynnissä on ollut kulttuurisen 

arvonäkökulman murros, jossa valtioon ja julkiseen sektoriin nojaavista lähtökohdista 

on luovuttu ja tilalle on tuotu markkinamekanismien vaikutuksia, epävirallista 

kansalaistoimintaa sekä yksilön ja perheen vastuuta (Muuri 2008, 19; myös Ryynänen 

& Uoti 2009). 

Lainsäädännölliset reunaehdot vaikuttavat voimakkaasti oppilashuollon käytännön 

toteutukseen. Oppilashuollon prosesseissa liikutaan kaikkein herkimmillä lapsen, 

nuoren ja hänen perheensä elämän osa-alueilla. Toiminnan sisällöt muodostuvat 

erittäin sensitiivisistä terveyteen, sosiaaliseen elämään, vanhemmuuteen, kasvatukseen 

sekä koulunkäyntiin liittyvistä osa-alueista. Yksilön perusoikeusiin ja velvollisuuksiin 

liittyvät elämänsisällöt ovat lainsäädännöllisesti kaikkein tarkimmin suojattuja asioita 

(Opetushallitus 2015b; (Opetushallitus 2014; Laitinen & Hallantie 2011; Vehkamäki 

& Tamminen 2006). 

Opiskeluhuollon toteuttamiskontekstissa sulautuvat yhteen useiden eri sosiaali- ja 

terveydenhuollon, sivistystoimen sekä muiden julkisten viranomaistahojen palvelut. 

Näiden lisäksi kokonaisuuteen liittyy usein kolmannen ja yksityisen sektorin 

toimijoita. Tämän vuoksi aihepiiriin vaikuttaa voimakas lainsäädännöllinen 

ristiaallokko. Yhtäältä lainsäädännön ensisijaisena tavoitteena on taata toiminnan tai 

palvelujen ’kohteena’ olevan ihmisen ja hänen läheistensä oikeusturvan ja 

yksityisyyden toteutuminen (Vehkamäki & Tamminen-Dahlman 2006).  

Toisaalta säädösten avulla pyritään varmistamaan ammatillisten kvaliteettien 

toteutuminen eli se, että kansalainen saa palvelunsa ammatilliset pätevyysvaatimukset 

täyttäviltä työntekijöiltä ja viranomaistahoilta, ja että toiminta toteutetaan oikea-

aikaisesti kulloinkin kyseessä olevan ammattieettisen ohjeistuksen ja normiston 
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mukaisesti. Kolmas lainsäädännöllinen perusaspekti on varmistaa työntekijöiden ja 

viranhaltijoiden oikeudellinen asema. (mm. Laitinen & Hallantie 2011, 14-25; 

Rimpelä 2009, 18) 

Oppilashuoltoa linjasi vuonna 2014 22 kpl eri säädöksiä, jotka kukin takasivat 

yksilöiden oikeusturvaa monista eri näkökulmista ja ammattieettisistä lähtökohdista 

ristikkäin ja limikkäin. Tämän seurauksena oppilashuoltoa kentällä toteuttava 

henkilökunta ovat vaarassa eksyä lakien viidakkoon. Varmistaakseen oman selustansa, 

ammattilaiset ovat taipuvaisia tulkitsemaan lakeja henkilökohtaisista ja ammatillisista 

lähtökohdistaan niin puritaanisesti, että lapsen kokonaisvaltaisen edun toteutuminen 

on vaarassa estyä viranomaisyhteistyön ja tiedonvaihdon niukkuuden johdosta. (vrt. 

Raisio 2010, 2008) 

Julkisen sektorin hallinnollisen reformististen muutosten on nähty olevan liian kapea-

alaista ja hektistä. Christensen ja Lægreid (2007) nostavat esiin metaforan siitä, että 

onnistuneen monisyisessä julkishallinnossa toimivan muutosagentin toimintatavan 

tulisi muistuttaa enemmän puutarhurin kuin insinöörin tai arkkitehdin periaatteita. 

Uudet julkishallinnon toimintatavat tulisi idättää ja kasvattaa pitkäjänteisesti, koska 

perustana olevien uusien taitojen, kulttuurisen muutoksen sekä keskinäisen 

luottamuksen syntyminen vievät aikaa. (Christensen & Lægreid 2007, 1063)  
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

4.1. Tutkimuskokonaisuus 
 

Tieteellisen tutkimusprosessin tulisi muodostua viidestä sisällöllisestä jaksosta, jotka 

ovat: i) tutkijan asemoitumisen määrittäminen, ii) tutkimusparadigman ja -

perspektiivin valinta, iii) tutkimusstrategian valinta, iv) tutkimustietojen keräämisen ja 

niiden analysointitapojen valinta sekä v) tutkimustulosten tulkintaan ja niiden 

esittämiseen liittyvät päätökset (Denzin ja Lincoln 2003, 31 - 39). Näiden viiden 

elementin tulee muodostaa rakenne-yhteensopiva ja looginen tarkastelukokonaisuus, 

joka ohjautuu tutkittavan ilmiön vaatimusten mukaan, ja jossa toteutuvat pätevälle 

täyttää tieteenharjoitukselle asetetut vaatimukset.  

 

Tutkijan intressit 

Tutkimuksen tekijä toimi käsillä olevan väitöstutkimuksen toteuttamisvaiheessa Etelä-

Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Eksote) oppilashuollollisia 

palveluja tuottavan moniammatillisen yksikön esimiehenä ja johtavana 

koulupsykologina. Kyseinen toimintayksikkö tuottaa maakunnallisille koulutuksen 

järjestäjille lainsäädännön vaatimat, sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa yhteistyönä 

toteutettavat oppilashuollon palvelut, jotka sisältävät käytännössä koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon sekä opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut
14

.  

Tutkimustarve muodostui sekä paikallisista että kansallisen tason retoriikkaan 

liittyvistä kriittisistä sisällöistä. Niiden mukaan eri hallinnonalojen ja useita eri 

ammattiryhmiä edustavien viranomaisten yhteinen, oppilaan tarpeista kumpuava 

oppilashuollollinen työskentely ei toteutunut toivotulla tavalla. Tämän tutkimuksen 

toteuttajan toiveissa oli siintänyt halu oppilashuollon palvelutuotannon pullonkaulojen 

selvittämisestä ja kehittämisestä siten, että toiminnasta muodostuisi mahdollisimman 

                                                           

 

14 Ks. Eksoten kotisivu: www.eksote.fi (oppilashuolto/kouluterveydenhuolto)  
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pitkälle oppilaan sekä hänen lähipiirinsä elämäntilanteen mukaan ohjautuvaa 

toimintaa. Tutkijan mielessä oli virinnyt myös toinen keskeinen sisältö: oppilashuollon 

monialaisen toimijaverkoston yhteisen työn aikaansaaminen siten, että jaettuihin 

oppilaslähtöisiin tavoitteisiin päästäisiin mahdollisimman kustannustehokkaasti ja 

vaikuttavasti.  

Ensin mainittu tarve palautuu asiakasohjautuvuuden ja osallisuuden tematiikkaan. 

Jälkimmäinen tavoite kohdentuu verkostomaisena yhteistyönä toteutettavien 

palveluprosessien sisältöihin, joissa johtamisen ja organisoimisen haasteina ovat 

tapauskohtaisesti vaihtelevat palvelutarpeet ja tilanteet.  

Käsillä oleva tutkimus perustuu näiden henkilökohtaisten intressien toteuttamiseen. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, kuvataan ja sitä kautta lisätään ymmärrystä 

oppilashuollon tilasta, toimivuudesta sekä haasteista erityisesti asiakasohjautuvuuden 

ja monialaisen yhteistyön toteutumisen näkökulmista. 

 

Tutkimusprosessi 

Osa tutkimusmateriaalista syntyi vuonna 2012 käynnistyneen Osuva-

tutkimusprojektin yhteydessä. Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla oli hankkeen 

paikallisen osan koordinointivastuu. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) 

sekä Lappeenrannan kaupunki olivat hankekokonaisuudessa mukana 

kehittäjäkumppaneiden rooleissa. Osuva-projektin fokus oli tuottaa tietoa 

”osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamiseen ja sen edistämiseen liittyvien 

tekijöiden tieteellisen tutkimustiedon synnyttämisen tarpeisiin”. Projektin 

päätutkintakysymys kuului seuraavasti: ”Mitkä ovat osallistuvaa innovaatiotoimintaa 

ja sen johtamista edistävät ja ehkäisevät tekijät?”. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2015c) 

Paikallisella tasolla tehty yhteistyösuunnitelmaosio: ”Yhteisen ymmärryksen luominen 

ja sen hyödyntäminen palveluinnovoinnissa” sai tarkennetuksi käytännönläheiseksi 

tavoitteekseen oppilashuollon asiakkaiden (oppilaat ja huoltajat) ja oppilashuollon 

toteuttamisesta vastaavien ammattilaistahojen keskinäisen ymmärryksen lisäämisen. 

Toimintatutkimuksen tuloksena tuli syntyä lisääntynyttä ymmärrystä eri osapuolten 
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tarpeista ja haasteista. Syntynyt tieto ja ymmärrys olivat pohjana vallitsevien 

käytäntöjen kehittämiselle.  

Sopivaan aikaikkunaan käynnistetyn Osuva-projektin ja käsillä olevan 

väitöstutkimuksen tuloksena syntyi synergiaetuja, jotka omilta osiltaan palvelivat 

toimijatasolla projektia, yhteistyöhön osallistuneita maakunnallisia kumppaneita sekä 

väitöstutkimuksen tekijää. Tärkeintä toki on oppilaiden ja heidän huoltajiensa etujen 

toteutumiseen tähtäävä panostus. Tavoitteen ja tulosten osalta Osuva-projekti 

painottuu erityisesti yleistettävän ja konseptuaalisen tason tiedon tuottamiseen, jossa 

hankkeen hyödyntäjäosapuolina ovat esimerkiksi Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, 

Kuntaliitto, Lääkäriliitto, Super, Tehy ja Talentia sekä eräät yksityiset tahot. 

Väitöstutkimuksen näkökulmasta katsottuna projektissa yhteisesti kerätty materiaali ja 

syntynyt käsitteellinen ymmärrys toimivat pohjana sekä sisältöinä 

yksityiskohtaisempien ja paikallisempien oppilashuoltoon liittyvien ilmiöiden 

tarkastelulle ja kehittämiselle. Syntynyttä tutkimusmateriaalia ei ole hyödynnetty 

vuonna 2014 päättyneen hankkeen ja väitöskirjan tekijän tarpeiden lisäksi muissa 

tutkimuksellisissa yhteyksissä. 

Ennen tutkimuksen käynnistymistä tutkija pyrkii substanssiammattilaisena 

vaikuttamaan oppilashuollon arjessa havaitsemiinsa haasteisiin. Hanketyön 

suunnitteluvaiheessa hän on toimeksiantajana ongelmien sanoittajan, asiantuntijan 

sekä tavoitteen asettajan roolissa. Kehittämishankkeen toteuttamisvaiheessa tutkija 

toimii tutkimusvaiheesta riippuen myös tutkimusmateriaalin kerääjänä, sen tulkitsijana 

sekä tutkimusobjektina.  

Tieteentekijänä tutkijaa on motivoinut uuden tiedon tuottaminen: sen näkyväksi 

tekeminen, millaisina oppilashuolto ja sen pullonkaulat ovat näyttäytyneet eri 

osallistahoille. Eri rooleissa olevien yksilöiden (oppilaat/huoltajat) ja heidän 

henkilökohtaisten näkemystensä ja intressiensä lisäksi vaikuttavina tasoina ovat olleet 

eri hallinnonalojen ammattilaisten organisatoriset asenteet ja ryhmäilmiöt. 

Psykologina tutkijan motivaatio on rakentunut oppilasyksilöiden ja heidän 

huoltajiensa hyvinvoinnin toteutumisen edistämiseen. Oppilashuollon 

palvelutuotannosta vastaavana esimiehenä motiiveina ovat olleet toimintayksikön 
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prosessien toimivuus, vaikuttavuus sekä taloudelliset vaatimukset sekä työyhteisön 

hyvinvointi ja kitkaton yhteistyö.  

 

4.2. Teoreettiset ja metodologiset oletukset 
 

Tämän tutkimuksen tiedonintressi muodostuu praktisen näkökulman varaan. Praktisen 

eli hermeneuttisen orientaation päämääränä on lisätä ymmärrystä tutkimuskohteesta. 

Toisaalta tutkimuksen taustalla ovat löydettävissä myös emansipatoriset motiivit, 

jotka tähtäävät tutkimukseen liittyvien meta-tavoitteisiin, oppilashuollon kriittiseen 

tarkasteluun ja kehittämiseen. (mm. Habermas 1976) Oletuksena on, että teknisiä ja 

praktisia intressejä tavoittelevat yhteiskunnalliset järjestelmät ovat luoneet spesifejä 

ammatillisia toimintoja, organisatorisia rakenteita, poliittis-taloudellisia tavoitteita, 

byrokratiaa, normistoja sekä kulttuureita, jotka ovat yhtäältä eriytyneet toisistaan, 

toisaalta niiden yhteisestä kohteesta: yksilön aidoista tarpeista. Toisaalta myös 

palvelujen kohteet, oppilaat sekä huoltajat, ovat osin lainsäädännöllisesti velvoitettuja, 

osin asiakkaan rooliin kuuluvassa ”vapaudessaan” lukittuja kasvatus- ja opetustoimen 

sekä sosiaali- ja terveystoimen hallinnonalojen vahvoihin toimintatapoihin. Taustalla 

olevasta emansipaatio-näkökulmasta tutkimuksessa on mahdollisuus tuottaa 

ymmärrystä, jotka hyödyntämällä palvelutuotantoa linjaavia lukittuneita oletuksia ja 

jähmeyttä voidaan tehdä näkyväksi. Tämä mahdollistaisi tai ainakin lisäisi 

mahdollisuuksia niistä vapautumiseen. Edellinen tarkoittaa sekä ammattilaisten 

itsereflektointia omien toimintatapojensa suhteen, että kansalaisten reflektointia 

omasta identiteetistään ja sen suomista mahdollisuuksista (mm. Bragg 2007). 

 

4.2.1. Tieteenfilosofiset lähtökohdat 

 

Tiedonintressin toteutumiseen vaikuttavat taustasitoumuksiksi kutsutut 

tieteenfilosofiset sisällöt, jotka rakentuvat ontologisten ja epistemologisten oletusten 

varaan. Myös ne ohjaavat tutkijan metodisia valintoja, tutkimusmenetelmien ja 

havaintomateriaalin analysoinnin sekä raportoinnin polkuja. Ontologiset ja 
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epistemologiset taustaoletukset sulautuvat usein käytännön tutkimusasetelmissa 

toisiinsa muodostaen tutkimusasetelmalle, sen toteuttamistavoille sekä tulkinnoille 

koherentin alustan. (mm. Koppa 2015; Hirsjärvi 2007; Anttila 1998; Rauhala 1983, 8)  

 

Sovellettu paradigma 

Organisaatiotutkimuksessa on viitattu usein Burrellin ja Morganin (1979) esittämään 

sosiaalitieteellisen tutkimusasetelman paradigmaattisen sijainnin asemointimalliin 

(Burrell & Morgan 1979). Kyseisessä nelikentässä tämä tutkimus asettuisi radikaalin 

humanismin kenttään. Jäsennys ei kuitenkaan tarjoa yksiselitteistä mallia käsillä 

olevan tutkimuksen paradigmavalintaan. Siitä huolimatta se luo siltä hyvän pohjan, 

jota vasten tarkastella tutkimuksen tutkimusparadigmaattista valintaprosessia voidaan 

tarkastella.  

Tässä tieteenharjoituksessa kohteena on ilmiö, jossa yhdistyvät ihmisyksilöiden ja 

organisaatioiden välilliset ja välittömät inhimilliset, poliittiset sekä taloudelliset, 

toiminnalliset intressit. Oppilashuollon asiakkaista oppilaat ovat arjessa 

oppivelvollisuuden kautta lakisääteisesti ja välittömästi sidottuja prosessiin. Huoltajien 

asemaa leimaa välillisyys. Palveluiden kuluttajat ovat yhtäältä velvollisia, toisaalta 

oikeutettuja, raja on usein veteen piirretty viiva. Panoksena ovat kehittyvän lapsen ja 

nuoren fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä oppimiseen ja 

koulunkäyntiin kytkeytyvät sisällöt. 

Oppilashuollollisia ja sivistyksellisiä palveluja tuottavat viranomaiset tuovat 

mukaansa omien hallinnonalojensa sekä ammattikuntiensa normit, kulttuurit sekä 

tuloksellisuuteen ja talouteen liittyvät reunaehtonsa. Eri alat ja ammattiryhmät 

taituroivat kentän tarpeiden sekä ylempien hallintotasojen poliittisten paineiden sekä 

vaatimusten ristiaallokossa. 

 

Tulosten tulkintakehys 

Tutkimuskohteista saadun tiedon tulee olla tulkittavissa ja perusteltavissa. Tämän 

tutkimuksen taustasitoumukset kumpuavat taustaoletusten mukaan, jossa korostetaan 

konstruktivistisesti ja interpretivistisesti asioiden tulkinnallisuutta. Hermeneutiikkaan 
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pohjautuva tarkasteluote tarkoittaa käytännössä sitä, että oppilashuollon käytänteiden 

yksityiskohtaisessa tarkasteluprosessissa syntyvä ymmärrys ohjaa kokonaisnäkemystä 

oppilashuollon kokonaisprosessista, joka puolestaan vaikuttaa jatkotarkastelun 

kulkuun. Tällaisen hermeneuttisen kehän kautta tapahtuva tulkintojen kumulatiivinen 

prosessi luo mahdollisuuden sisäisesti koherentin kokonaiskuvan syntymiselle 

oppilashuollon monisäikeisestä kokonaisuudesta. (mm. Koppa 2015; Takala & Lämsä 

2015; Hirsjärvi 2007) 

Tämän tutkimuksen oletukset lepäävät eksistentiaalisuuden ja sosiaalisen konstruktion 

lähtökohdissa. Tutkimuksen kohteet ja siihen liittyvät ilmiöt havaitaan ainutkertaisina 

subjektiivisuuden ilmentyminä, jossa käsitykset siitä, mikä on totta, oikeaa tai väärää, 

muodostuvat henkilökohtaisen ja yksilöllisen prosessin ja siihen liittyvien muuttujien 

välittäminä. Todellisuus ja sen rakenteet katsotaan määrittyvän vallitsevassa 

ajanhetkessä yksilöiden ja yhteisöjen kesken tapahtuvan sosiaalisen sekä kielellisen 

vuorovaikutuksen kautta. Tutkimusasetelman oletus todellisuuden olemassaolosta ei 

kuitenkaan edusta puritaanisen sosiaalisen konstruktionismin linjaa, joka 

kyseenalaistaa kontaktiin pääsemisen maailmaan itseensä sillä perusteella, että yksilön 

ja maailman välissä on aina symbolisen tason merkitysrakenteiden kerrostuma, joka 

varioi todellisuutta.  

Käsillä olevassa tutkimuksessa tutkijan minäkäsitys heijastaa tutkimuksen yleistä 

tieteenfilosofista ihmiskäsityksen kuvaa. Tutkija näkee itsensä tutkimuskohteiden 

tavoin ainutkertaisena persoonana ja yhteiskunnallisena toimijana sekä sosiaalisena 

subjektina, jolla on omat intressit ja elämäntavoitteensa. Minäkäsityksen määrittelyn 

taustalla on taustalla yksilökohtaisia voimia, tarpeita, motivaatiorakenteita ja muita 

yksilönsisäisiä rakenteita tarkasteleva persoonallisuuspsykologian traditio. Kyseinen 

tulkintakehys edustaa idiografista ja kvalitatiivista ihmisen persoonan 

kokonaisdynamiikkaan keskittyvää normatiivis-ipsatiivista tarkasteluotetta 

(Psykologien kustannus 2007, 7). 
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4.2.2. Ongelmanasettelu ja tutkimusstrategiset valinnat 

 

Tutkimusstrategialla ymmärretään strategista kokonaissuunnitelmaa, jonka perusteella 

suoritetaan tutkimuksen tavoitteeseen pääsemiseksi tarvittavien menetelmien valinta ja 

koko tutkimusprosessi. Tutkimuskokonaisuuden toteutusta ohjaavat tieteenfilosofiset 

perusteet ovat siis muotoutuneet seuraavanlaiseksi: tieteenharjoitus palautuu 

praktiseen tiedonintressiin, ja asettuu konstruktivistisen realismin paradigmaan. 

Ihmiskäsityksen osalta oletuksena on sosiaalitieteellisesti subjektivistiseen, 

voluntaristiseen ja holistiseen ihmiskäsityksestä ponnistava asetelma.  

 

Tutkimuksen eteneminen 

Tässä tarkastelussa korostuvat yhtäältä sisäisen koherenssin vaatimus, toisaalta 

mahdollisuus joustavaan ja aineisto-ohjautuvaan tutkimusprosessin toteutukseen. 

(mm. Hirsjärvi et al. 2007, 120). Näin siitä syystä, että kohteina ovat sekä eri rooleissa 

suhteissa toisiinsa toimivia yksilöitä että mittava määrä toisistaan poikkeavia 

ammatillisia toimijatahoja, joiden tehtävänä on aikaansaada yhteistyönä toteutettuja 

palveluita asiakkailleen.  

Kuviossa 6 (s. 122) esitetty Baxterin, Hughesin ja Tightin [1996] spiraalimalli kuvaa 

erityisesti laadulliselle ja toimintatutkimukselle ominaista luonnetta. Esitetty 

spiraalimalli havainnollista tutkimusprosessia leimaavia piirteitä, joita ovat i) 

vaiheittainen syklisyys, ii) päättymätön prosessiluonteisuus, iii) sallivuus aloittaa 

tutkimusprosessi sen eri vaiheista sekä iv) ohjaavuus kyseenalaistamaan ja uudelleen 

harkitsemaan aiemmin tehtyjä valintoja. (Hirsjärvi 2007, 14) 

 

 

  



122 
 

 

Kuvio 6.  Kuvaus spiraalimaisesti etenevästä tutkimusprosessista (Baxter, Hughes ja 

Tight 1996). 

 

Kuviossa 6 esitetyssä tutkimusprosessin spiraalimallissa teoriakirjallisuuteen 

tutustuminen, tutkimusaineiston keruu sekä sen analysointi ja tutkimuksen 

kirjoittaminen ovat esitettynä spiraalissa toisiaan seuraavina erillisinä sekvensseinään. 

Mutta kuten Hirsjärvi et al. (2007, 14; 119) toteavat, yhtä ainoaa oikeaa etenemistapaa 

ei ole, vaan tutkijan tulee kyetä ohjaamaan prosessia esiin nousevien tarpeiden 

mukaisesti. 

Tässä tutkimuksessa mainitut sekvenssit sekoittuivat Hirsjärven (2007) kuvauksen 

tavoin toisiinsa. Osaan tutkimusteoriakirjallisuudesta tutkija tutustui jo ennen 

tutkimuskysymyksen asettamista, osa teoriakirjallisuudesta nousi tarkasteluun 

aineiston keräämisen yhteydessä (ks. myös Erätuuli ym 1994, 17). Toisaalta joitakin 

teoreettisia avauksia tehtiin aineistoanalyysin yhteydessä, jotakin tutkimusteoreettista 

hienosäätöä, samoin kuin aineistojen analyysitasojen syventymistä, syntyi myös 

lopullisen muotoilun yhteydessä.  

Aiheen valinta  

Metodin 
pohdinta 

Kirjallisuuden 
lukeminen 

Aineiston 
keruu 

Aineiston 
analyysi 

Kirjoittaminen 
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Tutkimusstrategia, aineiston hankinta ja aineiston käsittely 

Käsillä olevan tutkimuksen perusote on triangulatiivinen. Anttilan (1998) mukaan 

triangulaatiolla tarkoitetaan eri koulukuntien, teoreettisten näkemysten, menetelmien 

sekä tutkimusaineistojen yhdistelyä tutkimuksen toteuttamisessa (Anttila 1998). 

Fontana ja Frey (2003) toteavat yhä useamman tutkijan hyödyntävän 

monimenetelmämalleja kuten triangulaatiota, mikä mahdollistaa todenmukaisemman 

kuvan hahmottamista moniulotteisissa ihmistieteissä (Fontana & Frey 2003, 99).  

Triangulaatiotyypit voidaan jakaa aineistollisen, menetelmällisen, teoreettisen sekä 

tutkijoiden ja analyysin tasoille. Esimerkiksi tutkimusmenetelmällinen triangulaatio 

voi tarkoittaa sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisten menetelmien hyödyntämistä. 

Triangulaation eduiksi katsotaan tutkimuksen luotettavuuden lisääntyminen. 

Organisaatioiden ja toimintaympäristöjen monimuotoistuessa ja ilmiökenttien 

pirstoutuessa ovat triangulaatioon perustuvat lähestymistavat saaneet lisää kannatusta. 

(esim. Vakkala 2012; Bergman 2008; Raunio 1999) 

Tutkimusstrategisesti tämä tarkastelu asettuu menetelmätriangulaation tunnuspiirteet 

täyttävään monimenetelmäiseen kategoriaan, jossa painopiste asettuu empiirisen 

tutkimusasetelmaperiaatteen suuntaan. Monimenetelmäisyyden tunnuspiirteet 

toteutuvat siten, että laadullista otetta tukevat hermeneuttisten sekä fenomenologisten 

lähestymiskulmien piirteet. (mm. Koppa 2015; Vakkala 2012; Bergman 2008) 

Tässä tutkimuksessa aineisto- ja analyysitriangulaatiolle  (mm. Saaranen-Kauppinen 

& Puusniekka 2006) ominaiset luonteenpiirteet toteutuvat tutkimusaineistojen ja 

niiden analysointimenetelmien vaihtelevuudessa. Kokonaisuus painottuu laadullisen 

materiaalin tarkasteluun, jossa kerättyä materiaalia tarkastellaan osana 

esiintymisympäristöään. Lisäksi kohteen laadullisessa tarkastelussa nousevat esiin 

oppilashuollon toiminta, tarkoitukset, merkitykset sekä siihen liittyvät kielelliset 

luonnehdinnat.  

Analyysikokonaisuutta täydentämään kytketyn kvantitatiivisen materiaalin avulla 

trianguloidaan laadullisen tarkastelun löydöksiä. Tavoitteena on lisätä analyysin 

monipuolisuutta ja eliminoida mahdollisia virhetulkintoja, jota kautta voidaan myös 

lisätä tulosten luotettavuutta. (mm. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006) 

Materiaaleja on luokiteltu, tyypitelty sekä käsitelty tilastollisesti. Löydöksiä on esitelty 
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taulukoin, graafein ja sanallisin kuvauksin, sekä tutkittavien arvioiden suorien 

lainausten kautta.  Emansipaatioon tähtääviä tulkintoja ja käsityksiä on synnytetty 

hermeneuttisten, fenomenologisten sekä fenomenografisten perinteiden viitoittamilla 

tavoilla. (ks. myös Åhlberg 2005, 22 - 23) 

 

4.3. Tutkimuskohteet ja tutkimuskonteksti 

 

Käsillä olevan väitöskirjan tarkastelun kohteena on perusopetuksessa toteutettava 

oppilashuoltotyö. Oppilashuollon sisällöllisen tarkastelun ohessa mielenkiinto 

suuntautuu opetuksen järjestäjän ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöisen ja 

monialaisen yhteistyön tarkasteluun. Oppilashuollon toiminta havaitaan tässä 

kokonaisuutena, jonka hyvinvointivaikutukset ulottuvat myös muihin lapsen ja nuoren 

kehitysympäristöihin. Vastaavasti tämän holistisen näkökulman mukaan myös muut 

kuin välittömästi lakien kautta oppilashuoltoon kytketyt sosiaali- ja terveydenhuollon 

toimijat ovat osaltaan linkittyneinä oppilaiden – ja samalla heidän lähipiirinsä 

hyvinvoinnin turvaamiseen. Tutkimuskohde muodostuu Lappeenrannan kaupungin 

kasvatus- ja opetustoimen esi- ja perusopetuksesta vastaavista tahoista, sekä Etelä-

Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) yksiköistä, jotka toimivat lasten, nuorten ja 

perheiden parissa.  EKSOTE vastaa keskitetysti kaikkien Etelä-Karjalan kuntien 

oppilashuollon palvelujen tuotannosta. Lisäksi kohdejoukkoon kuuluvat 

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen oppilaat sekä heidän huoltajansa 

lukuvuosien 2012 – 2014 ajalta. 

 

Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi 

Etelä-Karjalassa sijaitsevassa Lappeenrannan kaupunki järjestää perusopetusta
15

 

25:ssä kaupungin ylläpitämässä peruskoulussa viidellä eri koulupalvelualueellaan. 

Lappeenrannan kaupungissa on noin 72000 asukasta. Kaupunki järjestää omana 

                                                           

 

15 http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kasvatus-ja-opetus/Perusopetus/Esiopetus 
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toimintanaan esi- ja perusopetusta noin 6100 oppilaalle. Kaupungissa toimivat lisäksi 

Steinerkoulu sekä suomalais-venäläinen Itä-Suomen koulu, joka tarjoaa venäjän kieltä 

ja kulttuuria painottavaa opetusta.  

Lappeenrannan perusopetuslain mukainen esiopetus linkittyy tiiviisti perusopetukseen 

ja järjestetään osana varhaiskasvatuksen
16

 pedagogiikkaa. Peruskouluun valmistava, 

lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukeva sekä oppimisedellytyksiä kehittävä 

esiopetus toteutetaan kaupungin viiden palvelualueen päiväkodeissa. 

Suunnitelmallisesta opetus- ja kasvatustyöstä muodostuva esiopetus perustuu 

perusopetuksen tavoin valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. 

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) 

Eksote on kuntayhtymä, joka toteuttaa integroidusti yhdeksän etelä-karjalaisen kunnan 

julkiset terveys-, perhe-, sosiaali- ja vanhustenpalvelut. Asukkaita Etelä-Karjalassa on 

noin 133 000. Eksoten kansalaisille suunnattavat organisaatiovastuut jakautuvat perhe- 

ja sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin sekä vanhusten palveluihin. Käsillä olevan 

tutkimuksen näkökulmasta asiaan liittyy toimintayksiköitä terveyspalveluista
17

 sekä 

perhe- ja sosiaalipalveluista
18

. Jälkimmäinen, perhe- ja sosiaalipalvelut, pitää sisällään 

perhepalvelujen tulosaluekokonaisuuden, joka muodostuu lasten, nuorten ja perheiden 

keskeisistä palveluista. Perhepalvelut pitävät sisällään kolme tulosyksikköä: lasten ja 

nuorten ehkäisevät palvelut, lasten ja nuorten tutkimukselliset ja hoidolliset palvelut 

sekä lastensuojelun. 

Käytännössä nämä kaikki yksiköt työskentelevät tuen eri portaikossa oppilaiden ja/tai 

opiskelijoiden sekä heidän vanhempiensa parissa. Oppilashuollon kannalta keskeisin 

toimintayksikkö, Opiskeluhuollon palvelut, asettuu lasten ja nuorten ehkäiseviin 

palveluihin yhdessä neuvolatyön kanssa. Opiskeluhuollon palvelut –

                                                           

 

16 http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kasvatus-ja-opetus/Varhaiskasvatus 

17 http://www.eksote.fi/Fi/Terveyspalvelut/Sivut/default.aspx 

18 http://www.eksote.fi/Fi/Perhejasosiaalipalvelut/Sivut/default.aspx 
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toimintayksikköön on koottu samaan hallinnolliseen yksikköön kaikki oppilas- ja 

opiskelijahuollon lakisääteisistä velvoitteista vastaavat ammattilaiset: koulu- ja 

opiskeluterveydenhoitajat sekä opiskeluhuollon kuraattorit ja –psykologit. Yksikössä 

työskentelee miltei 70 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.   

Lappeenrannan kaupungissa on esi- ja perusopetuksen oppilashuollon palvelut 

organisoitu kasvatus- ja opetustoimen palvelualueita myötäillen siten, että kullekin 

alueelle on muodostettu oppilashuollon palveluiden moniammatillinen aluetiimi. 

Moniammatillinen tiimi muodostuu kouluterveydenhoitajista, koulukuraattoreista ja 

koulupsykologeista. Yksiköllä on käytettävissään vain yksi oma koululääkäri, muut 

koululääkäritarpeet toteutetaan Eksoten terveyspalveluista vastaavasta hallintolinjasta 

käsin työskentelevien terveyskeskuslääkäreiden voimin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos on ollut suurta. Etelä-Karjala on ollut 

edelläkävijä maamme sote-palvelujen integroinnissa. Vielä 2000-luvun alussa 

kouluterveydenhuolto ja koulukuraattori- ja psykologityö olivat Lappeenrannassa eri 

hallintokuntien vastuilla: jälkimmäiset kuuluivat kasvatus- ja opetustoimen 

henkilökuntaan, terveydenhuolto oli terveystoimessa. Sittemmin koulukuraattorit ja 

koulupsykologit siirrettiin sosiaali- ja terveystoimen vastuulle, josta edelleen vuonna 

2010 käynnistyneen Eksoten yhteen ja samaan hallinnolliseen kouluterveydenhuollon 

ja oppilashuollon yksikköön. Oppilashuoltoon ja lasten, nuorten sekä perheiden 

palvelujen toteuttamiseen liittyviä jonkinasteisia organisaatiomuutoksia on ollut 2010-

luvulla lähes vuosittain. 

 

4.4. Tutkimusaineiston kokoaminen, analysointi ja tulkinta 

 

4.4.1. Tutkimusaineiston kokoaminen 

 

Tarkastelukohdetta kattavasti ja riittävän monipuolisesti kuvaavan tutkimusaineiston 

kerääminen asetti tutkijalle suuria haasteita. Ammattilaistahoja motivoitiin lähtemään 

mukaan hankkeeseen siten, että yksiköitä lähestyttiin sähköpostitse niiden esimiesten 

kautta. Tämä toteutettiin yhteistyössä toimintatutkimuksen projektipäällikön sekä 
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väitöskirjatutkijan yhteistyönä. Osallisiksi pyydettiin sekä esimiehiä että työntekijöitä. 

Mahdollisuutta osallistua asiakasraateihin markkinoitiin Wilma -järjestelmän kautta 

kaikille Lappeenrannan opetustoimen yläkoululaisille ja heidän huoltajilleen. 

Kokonaisuudessaan tutkimuksen aineistonkeruu (taulukko 4) toteutettiin viidessä eri 

vaiheessa. Nykytilan kartoituksessa ja alustavassa ideoinnissa selvitettiin ensin 

palveluntuottajien näkemyksiä sähköisen tiedonkeruun sekä yhteisen dialogin avulla. 

Kronologisesti kolmantena seuranneessa vaiheessa vallitsevaa tilaa arvioitiin 

pyrkimällä kuulemaan sekä huoltajia että lapsia yhteisessä tapaamisessa 

(=”asiakasraadit”). Neljännessä vaiheessa aineiston keruuta jatkettiin keskustelemalla 

palvelujen tuottajatahojen kanssa ja pohtimalla kerätyn materiaalin pohjalta yhteisen 

ymmärryksen saavuttamisen mahdollisuuksia (Jantunen et al. 2012). Viimeisenä 

viidentenä vaiheena huoltajien ja oppilaiden suuntaan toteutettiin sähköinen kysely.  

 

Taulukko 4. Tutkimusaineiston keruun kronologinen eteneminen 

Tiedonkeruu Tietolähteet Prosessi Tavoite 

Talvi 2013 

Ammattilaistapaamine

n (1.) 

12 yksikköä, 

26 sote-alan ja 

sivistystoimen 

ammattilaista
19

 

Mukana sekä 

esimiehiä että 

työntekijöitä 

Sähköinen 

tiedonkeruu 

yliopiston GDSS-

laboratoriossa   

Oppilashuollon 

nykytila, 

ominaispiirteet, 

asiakkaat; ”hyvät” ja 

”huonot” asiat   

Talvi 2013 

Ammattilaistapaamine

n (2.) 

Mukana 

ammattilaisia 

eri yksiköistä. 

7 yksikköä, 14 

osallistujaa 

(osa mukana jo 

aiemmin, osa 

uusia)  

Suullinen, 

kirjallinen 

tiedonkeruu ja 

keskustelu 

Ryhmämessu-

menetelmällä  

Kehittämisehdotuste

n aikaansaaminen 

nykytila-analyysin 

pohjalta 

Kevät 2013 Oppilasryhmät Keskustelutilaisuus Asiakasnäkökulma: 

                                                           

 

19
 Kaikki alueen lasten ja nuorten sote-palveluissa sekä esi- ja perusopetuksessa 

toimivat tahot olivat mukana. 
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Kuulemistilaisuus 

huoltajille ja oppilaille 

(liite 1)  

eivät 

toteutuneet, 

vain huoltajia 

(5 kpl) saatiin 

mukaan 

yliopiston 

vapaamuotoisissa 

tiloissa 

oppilashuollon hyvät 

ja huonot asiat sekä 

toivotut 

ominaispiirteet 

Kevät 2013 

Ammattilaistapaamine

n (3.) 

Mukana 

ammattilaisia 

eri yksiköistä. 

7 yksikköä, 11 

osallistujaa 

(osa mukana jo 

aiemmin, osa 

uusia) 

Työpajatyöskentely

, vapaa ideointi 

Yhteisten 

tavoitteiden kiteytys 

asiakasnäkökulma 

huomioiden, 

vuorovaikutuksen 

periaatteet, 

tarvittavat 

työvälineet, 

rakenteet 

Syksy 2014 

Survey (liitteet 2 ja 3) 

Kaikkia Lpr:n 

perusopetukse

n yläasteen 

oppilaita ja 

huoltajia 

lähestyttiin. 

Vastaukset 

saatiin 374 

huoltajalta ja  

135 oppilaalta 

Sähköinen kysely 

Wilma-järjestelmän 

kautta 

Asiakasnäkökulman 

(myös oppilaat) 

täydennys aiempien 

tutkimushavaintojen 

perusteella 

 

 

Ensimmäiseen tapaamiseen (tiedonkeruu) osallistuivat Lappeenrannan kasvatus- ja 

opetustoimesta varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen edustajat. Eksoten puolelta 

mukaan saatiin yhdeksän eri sosiaali- ja terveydenhuollon tahon näkemykset, jotka 

tulivat peruspalveluista, erikoissairaanhoidosta sekä lastensuojelusta. Osallisia oli 

yhteensä 26 henkilöä (kuvio 7, s. 129). (Jantunen et al. 2015, 172 – 173) 
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Kuvio 7. Lähtötilanteen tiedonkeruun asetelma (Jantunen et al. 2015) 

 

Tiedonkeruu toteutettiin GDSS-laboratoriossa tietotekniikkaa ja ThinkTank–

sovellusta
20

 hyödyntäen. Osallistujat vastasivat parityöskentelynä omilta 

päätelaitteiltaan. Heidän kirjoittamansa ajatukset projisoitiin reaaliaikaisesti kaikkien 

mukana olleiden näkyville. Ensimmäisessä työpajassa ideoitiin sata (100) hyväksi 

koettua ja 84 huonoksi koettu asiaa. Tässä yhteydessä koottiin lisäksi 102 toivottavaa 

ominaispiirrettä, ja 121 kuviteltua osallista, jotka jollakin tavoin saattaisivat liittyä 

oppilashuollon toteuttamiseen. (Jantunen et al. 2015, 172) 

Toisessa tapaamisessa jalostettiin syntynyttä sisältöä Ryhmämessu-menetelmällä
21

, 

jossa ideoitiin seitsemän palvelutuottajayksikön kanssa kehittämistoimenpiteitä 

ensimmäisessä tapaamisessa nykytilasta tehtyjen havaintojen ja valintojen perusteella.  

Kronologisesti seuraavaksi toteutetussa huoltajaraadin tapaamisessa oli osallisina 5 

huoltajaa. Tässä tilaisuudessa kuultiin huoltajien mielipiteitä ja nimettiin 

oppilashuoltoon heidän näkökulmistaan liittyviä hyviä sekä huonoja asioita. Näiden 

                                                           

 

20 www.groupsystems.com 

21 Innotiimi Oy:n kehittämä osallistava ja yhteiseen tavoitteeseen sitouttava 

ryhmätyöskentelymenetelmä. [http://jarjestotuki.tjs-

opintokeskus.dev2.kehatieto.fi/tyovalineet/osallistavat_menetelmat_ryhmamessut.htm

l] [Viitattu 30.1.2016] 
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lisäksi huoltajia pyydettiin arvioimaan tavoiteltavia oppilashuollon ominaispiirteitä. 

(Jantunen 2015) Huoltajaraadin tapaamiselle määriteltiin tavoitteeksi 

oppilashuollollisiin tilanteisiin liittyvien, hallinnolliset ja sektorirajat ylittävien 

yhteistyömenetelmien kehittäminen. Huoltajille osoitetussa tapaamiskutsussa 

päämääräksi sanoitettiin ”… asiaa hoitavien [oppilashuoltoon liittyvien] 

toimijatahojen välille asiakaslähtöisiä ja paremmin toimivia yhteistyömenetelmiä.” 

Tässä puolistrukturoidussa keskustelutilaisuudessa ajurina toimivat eri 

viranomaistahojen kanssa toteutetut tapaamiset ja niiden avulla kerätty laaja 

materiaali, jota esitellään tämän tutkimuksen tulososiossa tuonnempana. 

Asiakasraatiin tavoiteltiin kutsun mukaan puolisen tusinaa. Ilmoittautuneita saatiin 

kuusi, mutta paikalle tilaisuuteen pääsi heistä vain viisi huoltajaa. Asiakasraatiin 

lähetettiin kutsu myös oppilaille, joista ei kuitenkaan löytynyt lainkaan halukkaita 

osallistujia. 

Huoltajatapaamisessa esiteltiin ensin tapaamisen tavoitteet ja osallistujat. Tämän 

jälkeen keskusteltiin oppilashuoltoon liittyvistä toiminnasta, onnistumisista ja 

kehittämistarpeista sekä siihen liitettävistä oletuksista, toiveista ja tarpeista. 

Tapaamisessa huoltajia pyydettiin järjestämään tärkeysjärjestykseen heille esitettyjä 

ominaispiirteitä, jotka oli aiemmin hahmotettu tärkeimmiksi ammattilaisten 

tapaamisissa. Ominaisuuksien priorisoinnin lisäksi heitä pyydettiin avaamaan tiiviisti 

omat käsityksensä kyseisistä käsitteistä, ja samalla perustelemaan valintansa omin 

sanoin. Tilaisuudessa kerättiin sekä paperille tuotettua konkreettista materiaalia, että 

sähköisesti tallennettua aineistoa. 

Kolmannessa asiantuntijatapaamisessa (vaihe 4) oli mukana seitsemän palveluja 

tuottavaa yksikköä. Tapaamisessa kiteytettiin toiminnan tavoitteita, pohdittiin 

hedelmällisen vuorovaikutuksen periaatteita, kartoitettiin toimintaa tukevia 

menetelmiä, työkaluja ja rakenteita. Jantunen et al. (2012) kuvaavat kolmatta vaihetta 

sellaiseksi, jossa tavoite pyrittiin saavuttamaan yhteisten työpajojen avulla tapahtuvan 

ideoiden jalostamisprosessin kautta. Luovan ongelmanratkaisuperiaatteen (Couger 

1996) mukaisessa työpajatyöskentelyssä tavoiteltiin toteuttamiskelpoisten ideoiden 

löytämistä määrittelemällä ensin aiheeseen liittyviä ongelmakenttiä ja ideoimalla sen 

jälkeen vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Työpajatyöskentely perustui vapaan ideoinnin 

(divergenssi) ja yhteisen valinnan (konvergenssi) vuoropuheluun. Menetelmällä 
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tuotettiin valikoitua materiaalia jatkotyöstettäviksi seuraavissa tapaamisissa. (Jantunen 

et al. 2012) 

Neljännessä asiantuntijatapaamisessa kiteytettiin oppilashuollon tulevaisuuden 

toiminnallisia kokonaistavoitteita ja hahmoteltiin askelmerkkejä tulevaan. (Jantunen et 

al. 2015, 172)  

Viidentenä, arjen käytänteiden kehittämistä ja käsillä olevan väitöskirjan intressiä 

täydentävänä vaiheena tutkimusmateriaalin keräämisprosessissa toteutettiin suora 

kysely. Tutkija halusi kerätä anonyymillä tavalla suuremman määrän aineistoa suoraan 

huoltajilta kahdesta syystä: a) isommalta joukolta saatavan määrällisen materiaalin 

perusteella tavoiteltiin luotettavampaa lopputulosta ja mahdollistettiin samalla 

tutkimuksen reliabiliteettia lisäävä aineiston triangulatiivinen tarkastelu. b) toisena 

syynä oli oletus siitä, että huoltajaraatiin valikoitui aktiivinen ja valveutunut 

vastaajajoukko, joka saattoi antaa suuresta huoltajamassasta eroavan valikoituneen 

kuvan tutkimuskohteesta.  

Pedagogisen Wilma-järjestelmän avulla toteutettu sähköinen kysely osoitettiin kaikille 

Lappeenrannan kaupungin yläkoulujen (7-9 lk) oppilaille sekä heidän huoltajilleen. 

Tässä oppilaille ja huoltajille erikseen suunnatussa sähköisessä kyselyssä vastaajia 

pyydettiin ilmaisemaan monivalintatehtävän muodossa kantansa seuraavien asioiden 

osalta: 

● Kuinka hyvin oppilaat/huoltajat kokevat omiin oppilashuollollisiin asioihin 

liittyvän yhteistyön toimivan viiteen eri työntekijäryhmään
22

 kuuluvien 

henkilöiden suuntaan (”Asiakasyhteistyö”). 

● Miten oppilaat/huoltajat kokevat mainittujen työntekijäryhmien keskinäisen 

yhteistyön toimivan silloin, kun oppilaan asian hoitamiseen osallistuu eri 

työntekijätahoja (”Viranomaisyhteistyö”). (ks. alaviite 
1
) 

                                                           

 

22 i) Opetushenkilöstö, ii) kouluterveydenhoitaja/koululääkäri, iii) 

koulukuraattori/koulupsykologi, iv) muut sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat sekä 

v) lastensuojelu. 
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● Kuinka hyvin oppilaat/huoltajat kokevat osallisuutta oppilashuollon palvelujen 

toteuttamisessa. Tarkennettuina kohteina olivat kuinka tutkimuskohteet 

tunsivat saavansa omat mielipiteensä ja näkemyksensä huomioiduiksi 

oppilashuollon toteutuksessa (”Osallisuus”). 

● Miten samankaltaisesti itsensä kanssa oppilaat/huoltajat katsoivat 

oppilashuoltoon liittyvien eri työntekijätahojen (ks. alaviite 
1
) hahmottavan 

oppilashuollollisten palvelujen keskeisimmät tavoitteet ja oletukset (Yhteinen 

näkemys ominaispiirteistä”). 

Lisäksi vapaamuotoisessa kysymyksessä oppilaita/huoltajia pyydettiin kertomaan ja 

mahdollisesti listaamaan tärkeysjärjestyksessä, millaiset sisällöt olivat heidän 

keskeisimpiä oppilashuoltoon liittyviä odotuksiaan (”Oppilashuollon 

ominaispiirteet”). Vapaamuotoisuutta kyselyssä täydensi myös sen lopussa ollut 

mahdollisuus kirjoittaa terveisiä tai oppilashuollon toteuttamiseen liittyviä toiveita 

(”Vapaata kommentointia”). 

Curtis & Curtis (2011) toteavat kyselyillä yleensä kartoitettavan i) ominaisuuksia 

(attributes) kuten ikää, sukupuolta tai etnistä taustaa, ii) vastaajien kokemia asenteita 

(attitudes) johonkin asiaan liittyen tai iii) vastaajien käyttäytymistä (behaviour) 

tietyissä tilanteissa. (Curtis & Curtis 2011, 126 -127) Tässä tutkimuksessa kyselyn 

rooli ja fokus on koetuissa asenteissa eli oppilashuoltoon ja sen toteuttamiseen 

liittyvissä havainnoissa.   

Tutkija laati tarkoitusta varten yksilöllisen sähköisen kyselylomakkeen
23

 (liite 1). 

Kysely rakentui seuraavien kriteerien varaan:  

- tavoitteena oli saada aiempaa työpajatyöskentelyä täydentävää ja trianguloivaa 

tietoa  

- tähän pyrittiin yrittämällä tavoittaa mahdollisimman moni yläkoululainen sekä 

heidän huoltajansa 

                                                           

 

23  Ks mm. KvantiMOT  (2010) Kyselylomakkeen laatiminen 

(http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kyselylomake/laatiminen.html). 
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- materiaalin määrän ja laadun suhde pyrittiin optimoimaan tekemällä 

mahdollisimman motivoiva ja vaivattomasti täytettävä kysely 

- kyselyyn valittiin tutkimusongelman näkökulmasta keskeiset teemat, joihin 

pyydettiin näkemyksiä puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla 

- taustamuuttujien määrä minimoitiin seuraavista syistä: i) kiinnostuksen kohteina 

olivat yleisellä tasolla yhden kaupungin kaikkien yläkoulun oppilaiden ja heidän 

huoltajiensa näkemykset oppilashuollon toteutumisesta, ii) teeman 

sensitiivisyyden vuoksi katsottiin, että tarkennetut taustamuuttujat olisivat 

saattaneet nostaa osallistumiskynnystä 

- molemmille kohderyhmille laadittiin vastaajittain stilisoidut lomakkeet, joissa 

varsinaiset kysymykset olivat kuitenkin samansisältöisiä ja -muotoisia (oppilailta 

kysyttiin ainoana taustamuuttujana sukupuoli) 

- lomakkeessa hyödynnettiin sanallisesti skaalattua 5-portaista Likert-asteikkoa sekä 

kenttiä vapaiden mielipiteiden ilmaisuille. Likert-asteikossa vaihtoehto ’en osaa 

sanoa’ oli sijoitettu varsinaisen asteikon ulkopuolelle kuudenneksi vaihtoehdoksi. 

 

Sähköisen kyselylomakkeen ydinsisällöt muodostuivat asiakasyhteistyössä syntyvien 

osallisuuden kokemusten, oppilashuollon ominaispiirreluokitusten ja havaitun 

ammattilaisyhteistyön arvioinnista. Kyselyn sisällöt ja muoto ankkuroitiin luvussa 3 

esitettyihin malleihin ja teorioihin (taulukko 5). 

Taulukko 5. Kyselylomakkeen taustateoriat 

Kyselyn teema Pohjana toimivat mallit/teoriat 

Osallisuus Morrison & Dearden (2013); Tritter & 

McCallum (2006); Horelli (1994) 

Arnstein (1969) 

Asiakasyhteistyö/osallisuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014 

(Kouluterveyskysely); Arnstein (1969); 

Tritter & McCallum (2006); Horelli 

(1994)  

Oppilashuollon ominaispiirteet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2014) 

(Kouluterveyskysely); Pelastakaa Lapset 

ry (2015); Jonkka (2013)  

Viranomaisyhteistyö Opetushallitus (2014); Finlex 1287/2013; 

Kerr & Park (2007) 
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Aineiston yhteismitallista analysointimahdollisuutta varten kohderyhmien vastauksista 

klusteroitiin neljä yhteistä ominaispiirrettä (yksilöllisyys, ammatillisuus, toimivuus, 

yhteistyö). Kyseisten ominaispiirteiden katsotaan antavan tutkimuksen tarkoituksen 

toteutumiseen kytkeytyvää tietoa. Ominaispiirreluokittelun rakenteen taustalla ovat 

yhtäältä oppilashuoltoon liittyvät periaatteelliset linjaukset, toisaalta osallisten 

spontaanit näkemykset. Ominaispiirteistä esimerkiksi ’yksilöllisyys’ sisältää 

tutkimusjoukon näkemyksiä siitä, kuinka hyvin yksilön psyykkiset, fyysiset, 

sosiaaliset tai oppimiseen liittyvät tarpeet, mukaan luettuna perhe tulevat 

huomioiduiksi (vrt. asiakaslähtöisyys).   

 

4.4.2. Tutkimusaineiston analysointi- ja tulkintaperiaatteet 

 

Tietojen tulkinnassa on pyritty rakentamaan looginen silta oppilaiden ja huoltajien 

yksittäisten ilmaisujen sekä eri kunnallisia hallinnonaloja edustavien 

moniammatillisten organisaatioyksiköiden näkemysten välille. Kuvio 8 (s. 135) kuvaa 

prosessia, jossa yksilö- ja yksikköinformanteilta kerättyä raakatietoa on jalostettu 

tulkitsemalla, luokittelemalla ja koostamalla niistä kaikille tutkimuskohteille 

yhteismitallisia ylemmän tason ilmiasuja ja käsitteitä. Empiirisen tutkimuksen kautta 

saaduista tietoista on tehty oppilashuollon tilaa ja toimintaa kuvaavia praktisia 

tulkintoja.  
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Kuvio 8. Kuvaus tutkimusaineiston tarkasteluprosessista 

 

Ensimmäisessä vaiheessa kerätyt asiantuntija-arviot luokiteltiin muodostamalla eri 

tavoin painottuneista näkökulmista hyviä ja huonoja latauksia sisältäviä tekstiolioita. 

Eri värein koodatut tekstioliot luokiteltiin Microsoft Excel -sovelluksessa ryhmiin, 

jotka muodostettiin sisältöluokkien perusteella. Näin toimien aikaansaatiin 

tekstiolioista muodostuva klusterikartta. Menetelmällä visualisoitua tietoa jalostettiin 

teemoittelun ja tyypittelyn (mm. Koppa 2015) avulla jatkokäsittelyjen pohjaksi 

soveltuvaksi materiaaliksi (Jantunen et al. 2015).  

Tämän jälkeen hanketutkimusmateriaalia prosessoitiin ideoiden sekä argumenttien 

visualisointiin tarkoitetulla Compendium-sovelluksella
24

 (Jantunen et al. 2015). 

Kyseisen ohjelmasovelluksen avulla voidaan sisältöjä analysoida argumentteja, joihin 

kytketään havainnon pätevyyttä puoltavia tai sitä kyseenalaistavia näkökulmia. 

Selvinin ja Buckingham Shumin (2002) mukaan Compendium-prosessointi edesauttaa 

eri näkökulmien tuomista esiin sekä niiden yhteensovittamista, joka on omiaan 

                                                           

 

24 http://compendium.open.ac.uk/institute/ 

            Kuvaus oppilashuollon toteutumisesta  

Tutkimuksen tarkoitus 

Yksittäiset ilmaisut ja valinnat  

(esimerkiksi ominaispiirre) 

Yksittäisten ilmaisujen tulkinta muun ilmaisun kautta  

(vapaiden kenttien sisällöt sekä raatilaisten kanssa toteutetut 

työpajasessiot) 

Yksittäiset ilmaisut ja valinnat 

 (esimerkiksi ominaispiirre) 

Yksittäisten ilmaisujen tulkinta muun ilmaisun kautta  

(työpajakeskustelut, vapaat ilmaisut) 

Yksilöt 

Yksilöt 

Yksiköt 

Yksiköt 
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lisäämään dialogia ja yhteistä organisatorista ymmärrystä (Selvin & Buckingham 

Shum 2002). 

Kerättyä raakadataa sekä toimintatutkimuksen tarpeisiin jalostettua materiaalia 

käsiteltiin jatkossa SPSS -tilasto-ohjelmiston sekä Microsoft Excel -

taulukkolaskentaohjelman avulla. SPSS –ohjelmiston avulla suoritettiin 

ristiintaulukointeja, arvioitiin muuttujien välisiä riippuvuuksia sekä tarkasteltiin 

korrelaatioita esimerkiksi Spearmanin ja  Pearsonin metelmien mukaisesti. (ks. esim. 

Erätuuli et al. 1994, 73 – 88)  

Huoltajaraadin kestoksi mitoitettiin yksi aamupäivä. Huoltajilta (5 hlöä) kerättiin 

materiaalia oppilashuollon tilasta sekä suullisesti että kirjallisesti. Tilanne tallennettiin 

huoltajien suostumuksella ääninauhalle. Äänitallenteet sekä kirjalliset materiaalit 

koostettiin ja luokiteltiin tutkimuksen jatkoprosessia varten (mm. huoltajien kokemat 

hyvät asiat, huonot asiat, kehittämiskohteet ominaispiirteet).   

Sähköiseen kyselyn kohderyhmään kuului noin 2000 oppilasta (N=2000), joista 

vastaus saatiin yhteensä 135 oppilaalta. Vastausprosentiksi muodostui täten noin 7 %. 

Vastaajista 68 henkilöä (50 %) oli naisia ja 64 henkilöä (47 %) miehiä, sukupuolensa 

jätti kertomatta kolme vastaajaa (2 %). Vapaamuotoisesti oppilashuollon 

ominaispiirteitä luetteli yhteensä 20 (15 %) oppilasta. Tästä joukosta 17 (85 %) oli 

poikia ja 3 (15 %) tyttöjä. Vapaita kommentteja antoi yhteensä 13 oppilasta (9,5 %), 

josta joukosta poikia oli 11 (85 %) ja tyttöjä 2 (15 %). 

Aihepiirin tarkastelu tapahtui pohtimalla peruskoulun yläasteen oppilailta kerättyä 

materiaalia arvioimalla vastausten keskiarvoja, - hajontoja sekä niiden suhteita ja 

mahdollista vaikuttavuutta toisiinsa. Siinä määrin kuin kansallisia 

verrokkitutkimustuloksia oli käytettävissä, arvioitiin saatuja vastauksia myös niiden 

suhteen. Määrällisten tulosten tulkintaa täydennettiin oppilaiden vapaisiin 

mielipidekenttiin kirjoittamilla laadullisilla ilmaisuilla. 

Oppilaille asetetut strukturoidut kysymykset kohdistuivat yhtäältä välittömästi 

oppilashuollon toteutumiseen ja sitä toteuttavien eri ammatillisten toteuttajatahojen 

toimintaan. Mainittuihin työntekijäryhmiin kuuluvat tässä tutkimuksessa 

opetushenkilöstön ohella oppilashuollon palvelujen eli kouluterveydenhuollon 

ammattilaiset sekä opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit (=koulukuraattorit ja 



137 
 

koulupsykologit). Toisaalta mielenkiinnon kohteina ovat myös välillisesti 

oppilashuoltoon ja oppilaan terveyttä sekä hyvinvointia turvaamaan pyrkivien sosiaali- 

ja terveydenhuollon ammattilaisten toiminta. Näin siksi, että koulu on keskeinen 

toimintaympäristö lasten ja nuorten omaehtoisuuden, itsenäisyyden ja osallisuuden eli 

hyvinvointikokemuksen kehittämisessä (mm. Opetushallitus 2013), ja tässä työssä 

tarvitaan julkishallinnon eri sektoreiden ammatillista panosta. Näistä muista 

ammattilaisista muodostettiin käsillä olevassa tutkimuksessa kaksi 

tutkimuskohderyhmää: i) ”muut sote-toimijat” sekä ii) ”lastensuojelu”.  

Ominaispiirteiden tarkastelun perusteena toimivat oppilasohjautuvasti heiltä itseltään 

saadut mielipiteet, joista muodostettiin neljä keskeistä oppilashuollon tavoitteellista 

ominaispiirrettä sisältävä luokituskokonaisuus (toimivuus, yksilöllisyys, ammatillisuus 

ja yhteistyö). Myös huoltajien sekä ammattilaisten esiin nostamat oppilashuollon 

ominaispiirteet tiivistettiin yhteisen sisällön ja saman kriteeristön perusteella edellä 

kuvattuun neljän muuttujan kokonaisuuteen. Tällä tavoin saavutettiin yhteismitallinen 

ja keskenään vertailukelpoinen tarkastelurakenne oppilaiden huoltajien sekä 

asiantuntijoiden välille. Tämä neljän muuttujan tarkastelukehikko syntyi 

aineistolähtöisesti.   

Kohderyhmään kuului lisäksi noin 2000 oppilaan huoltajat (N=2000/4000), joista 

vastaus saatiin yhteensä 374 huoltajalta. Oletuksella, että joka toisen oppilaan 

huoltajista molemmat, ja joka toisen oppilaan huoltajista vain yksi vastasi 

kysymykseen, saadaan oppilaskohtaiseksi huoltaja-vastausprosentiksi noin 14 % (280 

huoltajaa). Tutkimuksen luonteesta ja tavoitteesta johtuen huoltajien sukupuolta tai 

muitakaan taustamuuttujia ei katsottu olevan tarpeen selvittää. Vapaamuotoisesti 

oppilashuollon ominaispiirteitä luetteli yhteensä 117 huoltajaa (31 %). Vapaita 

kommentteja antoi yhteensä 60 huoltajaa (16 %). 

Taulukossa 6 (s. 138) kiteytetään pähkinänkuoressa aineistonkeruumenetelmiä ja 

kuvataan syntynyttä aineistoa sekä sen analysointia tutkimuskysymyksittäin 

eriteltyinä.   
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Taulukko 6. Aineiston keruu ja analysointi 

Tutkimus-

kysymys 

Aineiston keruun 

menetelmä 

Kerätty aineisto   Aineiston analysointimenetelmä 

1. (i) Asiantuntijoiden sanalliset 

arviot, työpajatyöskentely, 

Luovan ongelmanratkaisu 

Syventävää 

kvalitatiivista 

materiaalia 

jatkotyöstämistä varten 

Visualisointi, teemoittelu, luokittelu 

1. (ii) Tietokoneavusteinen 

työpajatyöskentely (GDSS-

laboratoriossa) 

Joukko keskeisiä 

ominaispiirteitä sekä 

arvioita oppilashuollon 

toteutuksen ”hyvistä ja 

huonoista asioista”.   

Priorisointi, luokittelu, klusterointi, 

visualisointi, tilastollinen analysointi 

2. (i) 

2. (ii) 

2. (iii) 

Sähköinen survey-kysely, 

huoltajaraati 

Suullisesti ja 

kirjallisesti esitettyä 

sanallista materiaalia, 

kyselyn tuottamaa 

määrällistä materiaalia 

(Likert-asteikko). 

Teemoittelu, luokittelu, tilastollinen 

analysointi 

3. (i)  

3. (ii) 

Asiantuntijoiden sanalliset 

arviot, työpajatyöskentelyt, 

huoltajaraati, sähköinen 

survey 

Keskeisiksi katsotut 

oppilashuollon 

ominaispiirteet sekä 

oppilashuolto- 

toimintaa haastavat 

ilmiöt.    

Luokitellun materiaalin tilastollinen 

käsittely ja vertailu 

    

 

 

4.4.3. Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan sen menetelmällisyyden tai saatujen tulosten 

pätevyyttä.  Validiteettia voidaan kuvata hyväksi, kun kohdeilmiötä lähestytään 

oikeanlaisin menetelmin ja asianmukaisella otteella, joka kattaa koko 

tutkimusprosessin. Tutkimuksessa reliabiliteetilla kuvataan tutkimuksen luotettavuutta 

eli sitä, että mittaus- ja arviointitulokset eivät perustu sattumanvaraisuuteen. Tämä 

ilmenee niin, että tutkimus pitää olla toistettavissa siten, että samojen asetelmien 

vallitessa myös tutkimustulokset säilyvät samansuuntaisina. (mm. Hirsjärvi 2007; 

Erätuuli et al. 1994, 17 - 20) 

Tämän tutkimuksen luotettavuuteen ja tutkimustulosten yleistettävyyteen vaikuttavat 

ainakin seuraavat asiat: i) Sähköinen kyselyyn osallistujat olivat yhden kunnan 

yläkoululaisia ja heidän vanhempiaan. ii) Sähköisen kyselyn lomake ei perustunut 
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standardoituun tai validoituun malliin, vaan oli muodostettu ad hoc täydentämään 

muuta tutkimusmateriaalia. iii) Tutkimukseen osallistuneet tahot edustavat yhden 

maakunnan kunnan/kuntayhtymän toimijoita. Lisäksi yksiköiden edustus oli varsin 

kapea-alainen ja osin valikoitunut. iv) Väitöstutkimuksen tekijä toimii keskeisessä 

roolissa vastaten tutkimuskohteena kohteena olevan oppilashuollon palvelutuotannon 

kokonaisuudesta. Käsiteltäessä sähköisen kyselyn materiaalia (SPSS), pyrittiin 

materiaalin reliabiliteettia varmistamaan tarkastelemalla esimerkiksi keskiarvojen 

käsittelyn yhteydessä luotujen summamuuttujien Cronbachin alfa-arvoja. Alfa-arvot 

asettuivat suositeltaviin rajoihin.   

Tutkimuksen taustalla olevasta emansipatorisesta näkökulmasta toimintatutkimuksen 

ensisijainen validiteettitarkastelu perustui demokraattisiin ja katalyyttisiin 

lähtökohtiin. Näiden validiteettien tarkastelun kautta evaluoitiin tutkimusprosessin 

asiakasohjautuvan yhteisen ymmärryksen syntymistä (Newton & Burges 2008). 

Validiteettitarkastelun kriteereiden valossa toimintatutkimuksessa saavutettiin sille 

asetetut tavoitteet.  

Osaltaan tutkimustulosten yleistettävyyteen vaikuttaa se, että opetuksen 

järjestämisessä, samoin kuin oppilashuollon palvelujen resursseissa ja 

toimintamalleissa ja toimintakulttuureissa saattaa olla suuria kuntakohtaisia 

eroavaisuuksia. Sama koskee oppilashuoltoa tukevia julkisia ja kolmannen sekä 

yksityisen sektorin palvelutuottajia. 

Käsillä olevan tutkimuksen tutkijan monisäikeinen rooli on askarruttanut tutkijaa. 

Yhtäaikainen toiminta yhtäältä oppilashuollon palveluista vastaavana virkamiehenä, 

toisaalta rooli omalla vastuulla olevien palvelujen tutkijana saattaa mahdollisesti 

vaikuttaa tulosten luotettavuuteen. (mm. Patton 1999) Tutkija on pohtinut sitä voiko 

oma rooli vaikuttaa millään tavoin muiden ammattilaisten/yksiköiden vastauksiin. 

Toisaalta tutkimuksen tekijä on myös tiedonkeruuvaiheessa ollut itse antamassa 

arvioita, vastauksia ja kehittämisehdotuksia. Lisäksi hän on osallistunut Osuva-

toimintatutkimusvaiheessa hanketutkijan apuna mm. raakadatan prosessointivaiheessa 

materiaalin luokitteluun jne.. Tutkija on arvioinut, että asemalla saattaa olla sekä 

negatiivisia (havaintosalpaumat, henkilösuhteet, omat ambitiot tms.) että positiivisia 
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(asiantuntemus) vaikutuksia. Tutkija on omalta osaltaan pyrkinyt pitämään 

mahdollisimman arvovapaan asenteen näiden sudenkuoppien suhteen.  
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Käsillä olevan tutkimuksen tarkoituksena (mm. Hirsjärvi et al. 2007) on lisätä 

ymmärrystä oppilashuollon monialaisen ja asiakaslähtöisen toiminnan toteutumisesta. 

Tietoa siitä, kuinka nämä periaatteet käytännössä toteutuvat, etsittiin kolmen 

tutkimuskysymyksen avulla. 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys pureutuu teemaan tarkastelemalla oppilashuoltoon 

liittyvien ammattilaistahojen näkemyksiä  

i) oppilashuollon toteuttamisen mahdollisista pullonkauloista sekä 

ii) oppilashuollollisten palvelujen keskeisistä sisällöistä eli tavoiteltavista 

ominaispiirteistä? 

 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla selvitetään sitä, millaisia ovat perusopetuksen 

yläasteen oppilaiden ja heidän huoltajiensa  

i) kokemukset viranomaisyhteistyöstä, 

ii) tuntemukset omista vaikutusmahdollisuuksista oppilashuoltoon liittyvien 

palvelujen toteuttamisessa ja niiden muotoilemisessa sekä 

iii) näkemykset oppilashuollollisten palvelujen sisällöistä eli tavoiteltavista 

ominaispiirteistä. 

 

Kolmannessa kysymyksessä lisätään ymmärrystä siitä, kuinka samansuuntaisia ovat 

oppilaiden, huoltajien sekä ammattilaisten näkemykset  

i) oppilashuollon toteuttamisen mahdollisista pullonkauloista ja 

ii) oppilashuollollisten palvelujen keskeisistä sisällöistä eli tavoiteltavista 

ominaispiirteistä? 
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5.1. Tutkimustulosten tarkastelulähtökohdat 

 

Oppilashuollon prosessissa katsotaan oppilaiden, opetuksen järjestäjän sekä sosiaali- 

ja terveydenhuollon ammattilaisten olevan toimijoita, joita yhdistää jaettu yhteinen 

tavoite: lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaaminen julkisten palvelujen avulla. 

Tässä asetelmassa huoltajien rooli nähdään periaatteellisesti rakenteellisesti erilaisena 

oppilaisiin ja palvelua tuottaviin ammattilaisiin verrattuna.  

Oppilashuollossa yhdistyvät yksilö- sekä yhteisötasojen ainutkertaisten motiivien ja 

tarpeiden lisäksi organisaatioiden ja instituutioiden olemassaoloa oikeuttavat 

taloudelliset, toiminnalliset sekä poliittiset reunaehdot. Tässä tarkastelussa 

lähtökohtana on, että ryhmät koostuvat yksilöistä, ja että instituutiot ja organisaatiot 

itsessään eivät ole aktiivisia, vaan taustalla ovat yksilöt, jotka määrittävät niiden 

tahtotiloja, tavoitteita ja strategioita. Ihmisten, ajattelun ja toiminnan kautta 

historiallisen prosessissa syntyy todellisuutta määrittävää kulttuuria, joka jatkuvasti 

uusintaa itseään. (mm. Schein 1987)   

Tässä luvussa tutkimustuloksia tarkastellaan ja esitetään seuraavassa järjestyksessä: a) 

eri ammattilaisten (viranomaisten) näkökulmat, b) huoltajien näkökulmat, c) 

oppilaiden näkökulmat. Ammattilaistahojen arviot nostetaan lähtökohtaisesti 

sanallisista ilmaisuista tehtyjen luokittelujen sekä laadullisten esimerkkien kautta. 

Huoltajien ja oppilaiden näkökantoja hahmotetaan sekä laadullisella että määrällisellä 

otteella. Tarkastelussa mukana olevat kaksi huoltajaryhmää erotetaan jatkossa 

tarkasteluissa siten, että sähköiseen kyselyyn vastanneita vanhempia kutsutaan 

huoltajiksi ja huoltajaraatiin osallistuneita raatilaisiksi. (kuvio 9, s. 143) 
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Kuvio 9. Tutkimustulosten tarkasteluprosessin vaiheet 

 

5.2. Ammattilaisten näkemykset 

 

Ammattilaiskohderyhmää edustavat tulokset muodostuvat kahdentoista eri 

toimijatahon näkemyksistä. Näistä kaksi näkökulmaa edustaa kasvatus- ja 

opetustoimen hallinnonalaa: varhaiskasvatusta ja perusopetusta.  

Kymmenen näkökulmaa kuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Sote-sektorin 

osalta kahdeksan yksikköä jakautuu siten, että viisi niistä luetaan kuuluvaksi 

perheiden peruspalvelujen tuottajiksi, kolme erityistason yksiköiksi. Kaksi sosiaali- ja 

terveydenhuollon näkökulmista edustavat toimintayksikkötason yläpuolella olevia 

tulosyksikkötason edustajien tahtotiloja. 

OPPILAIDEN ARVIOT 
Oppilaiden vastausten kokonaisjakauma, keskiarvot ja keskihajonnat 

• Asiakasyhteistyö 

• Viranomaisyhteistyö 

• Kokemukset osallisuudesta 

• Oppilashuollon ominaispiirteet 

HUOLTAJIEN ARVIOT (sähköinen kysely) 
Huoltajien vastausten kokonaisjakauma, keskiarvot ja keskihajonnat 

• Asiakasyhteistyö 

• Viranomaisyhteistyö 

• Kokemukset osallisuudesta 

• Oppilashuollon ominaispiirteet 

HUOLTAJARAATILAISTEN ARVIOT 

• Kokemukset oppilashuollon toiminnasta ja sen ominaispiirteistä 

AMMATTILAISTEN NÄKEMYKSET 
• Ammattilaisten arviot oppilashuollon toiminnasta 

• Ammattilaisten näkemykset oppilashuollon ominaispiirteistä 

 

AMMATTILAISTEN, HUOLTAJIEN JA OPPILAIDEN NÄKEMYSTEN 

YHTEENVETOA 

• Ominaispiirrevertailua 

• Oppilaiden ja huoltajien osallisuuskokemusten vertailua 

• Näkemykset viranomaisyhteistyöstä ja kehittämiskohteista 
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Tuloksia tarkastellaan jatkossa kuvailemalla jakaumia ja vertailemalla niitä ensin 

toisiinsa laajemmalla hallinnon ylätasoilla. Jatkossa analyysiä tarkennetaan 

priorisoimalla tarkastelukohteita ja niiden ryhmittelyä oppilashuollon toteuttamisen 

kannalta relevantteihin kokonaisuuksiin. Tarkastelunäkökulmien tiivistäminen tähtää 

osaltaan siihen, että ammattilaisten arvioiden vertailu oppilaiden ja huoltajien 

näkemyksiin onnistuu, niiltä osin kun kohderyhmiltä kerätty informaatio sen 

mahdollistaa. 

Jatkotarkastelussa ammattilaisten arvioita tarkastellaan kasvatus- ja opetustoimen (O) 

sekä sosiaali- ja terveydenhuollon (SOTE) näkökulmista. Ensin mainittu jakautuu 

sisällöllisesti esi- ja perusopetuksen toteuttamiseen. Varhaiskasvatus (VK) vastaa 

esiopetuksen toteuttamisesta, perusopetus (PO) vastaa perusopetuksesta. Sote-sektori 

jakautuu oppilashuollon palveluihin (OH), perhepalveluihin (PEPA), 

erikoissairaanhoidon yksiköihin (ESH) sekä sote-sektorin kahteen ylempään 

organisaatiotasoon. (TY) (kuvio 10, s. 145). 
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Kuvio 10. Tarkasteltavat ammattilaisyksiköt 

 

5.2.1. Arviot oppilashuollon toiminnasta 

 

Yksiköiden arvioinneista saatiin yhteensä 112 kommenttia eli keskimäärin noin 9,5 

arviota yksikköä kohden. Esitetyt haasteet ja kehittämiskohteet luokiteltiin 

sisältöviittauksittain kuuteen eri kategoriaan, jotka nimettiin seuraavasti: i) professio-

näkökulmat ii) tiedonkulku ja yhteistyö, iii) palvelutarpeet, iv) resurssit, v) osaaminen 

ja kehittyminen, sekä vi) yhteinen tavoite. Luokittelua ei ollut mahdollista tehdä kovin 

selvärajaiseksi, sillä eri teemat limittyvät ja sekoittuvat toisiinsa. Kuviossa 11 (s.146) 

näkyvät mainittuihin luokkiin sijoittuneiden argumenttien suhteelliset osuudet. 

Kasvatus- ja 
opetustoimi (O) 

Varhaiskasvatus (VK) 

Perusopetus (PO) 

Sosiaali- ja 
terveydenhuolto 

(SOTE) 

Oppilashuolto (OH) 

•Kouluterveydenhuolto 

•Koulukuraattorit ja koulupsykologit 

Perhepalvelut (PEPA) 

•Lapsi- ja nuorisovastaanotto (LNVO) 

•Perheneuvola (PENE) 

•Perheasiain yksikkö (PY) 

•Lastensuojelu (LS) 

Erikoissairaanhoito (ESH) 

•Lastenpsykiatria (LAPSY) 

•Lastenneurologia (LANE) 

•Nuorisopsykiatria (NUPSY) 

Tulosyksikkötasot (TY) 

•Perhepalvelut (LNEP) 

•Mielenterveyspalvelut (MIETE) 
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Kuvio 11. Yksiköiden näkemykset lapsen asian hoitamiseen liittyvistä pullonkauloista 

 

Professionäkökulmiin on luettu kuuluviksi yhtäältä ammattiryhmien keskinäiseen 

luottamukseen tai asennoitumiseen liittyviä kannanottoja. Toisaalta myös muihin 

ammattiryhmiin kohdistuvista epärealistisista odotuksista oli paljon mainintoja. Myös 

jälkimmäisenä mainitut luokiteltiin professionäkökulmiin siksi, että niiden katsottiin 

pitkälti edustavan kapea-alaisia ja stereotyyppisiä ammattikohtaisia oletuksia. 

Ammattilaiset tuottivat runsaasti sanallisia viittauksia tiedonkulkua ja yhteistyötä 

kohtaan. Ymmärrys yhteisestä tavoitteesta ja perustehtävästä on niin työyhteisöille 

kuin yhteiseen päämäärään pyrkiville verkostoille keskeisimpiä lähtökohta (mm. 

Järvinen 2003). Monialaisessa yhteistyössä vuorovaikutuksellinen ulottuvuus on 

oleellinen onnistumisfaktori. Avoin vuorovaikutus ja toiminnan jatkuva arviointi ovat 

myös työyhteisötasolla toimivuuden peruspilareita. Käsillä olevassa tarkastelussa 

yhteistyötä ja tavoitteeseen pääsemistä tukevien toimintatapojen, erityisesti 

vuorovaikutuskulttuurin, katsotaan olevan keskeisiä yhteistoiminnan onnistumisen 

määrittäjiä. 

Palvelutarpeisiin liittyvillä haasteilla viitataan käytännössä asiakasohjautuvuuteen, 

lapsen ja huoltajan kuulemiseen, heidän osallistamiseen, asiakastilanteissa 

tapahtuvaan vuorovaikutukseen tai palvelujen saatavuuteen liittyviin sisältöihin. 

Yhteinen tavoite 
4 % 

Tiedonkulku ja 
yhteistyö 

20 % 

Professio-
näkökulmat 

32 % 

Resurssit 
18 % 

Palvelutarpeet 
20 % 

Osaaminen 
kehittyminen 

6 % 

Koetut haasteet 
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Resursseihin luokitellut kommentit kohdistuvat erityisesti oman tai muiden 

ammattiryhmien henkilöstöresurssien riittämättömyyteen tai työajan rajallisuuteen. 

Resurssiviittaukset ovat joko suoria kommentteja siitä, että nykytasolla ei päästä edes 

korjaavissa palveluissa minimipalvelutasolle, tai toivomusluonteisia mielipiteitä siitä, 

että lisäpanostuksilla ennakoivaan työhön olisi mahdollista ehkäistä korjaavien 

tarpeiden syntyä.  

Osaamisen ja kehittymisen näkökulmaan sisältyy ammattitaitoon ja sen 

kehittämistarpeisiin liittyviä kommentteja. Tähän luokkaan sisältyvissä kommenteissa 

viitataan siihen, että oman tai toiseen ammattiryhmän perustason ymmärryksessä tai 

osaamisessa on puutteita. Mahdollisuuksia syventävään, täydentävään tai kertaavaan 

koulutukseen toivotaan sekä itselle että muille ammattilaisille. 

Tarve yhteiseen tavoitteeseen kuvataan arjessa vallitsevina erilaisina näkemyksinä 

perustehtävästä ja sen painotuksista. Jaetun tavoitteen tarvetta perustellaan siten, että 

eriytyneet tavoitteet aikaansaavat energian hajoamista eri suuntiin. Toisaalta yhteisen 

tavoitteen puuttuminen liittyy myös siihen, että ammatillisten ryhmien perustehtäviin 

liittyvät sisällöt ovat epäselviä (vrt. professio-näkökulmat). 

Taulukossa 7 (s. 148) esitetään edellä kuvattujen kuuden kehittämiskohdekategorian 

sisältöjä empiirisin havaintoesimerkein. 
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Taulukko 7. Kehittämiskohteiden esimerkit 

Kehittämiskohde Sisältöesimerkki 

Professio-näkökulmat  ”Koska ei tunneta eri toimijoita, luottamusta yksiköiden välillä ei 

ole”; ”Lapsen ongelmakäyttäytymistä pidetään 

sairautena/häiriönä, vaikka kyseessä on lapsen normaali 

reagointi”; ”Väärät ylimitoitetut odotukset yhteistyötahoilta”; 

”Epärealistiset odotukset eri toimijoita kohtaan”. 

Tiedonkulku ja 

yhteistyö 

”Yhteistyö muihin toimijoihin ei aina toimi”; ”Kaikista 

vaikeimmissa tilanteissa ja vaikeimmin oireilevien lasten kohdalla 

tiivis yhteistyö ja yhteinen vastuu ei aina toteudu” 

Palvelutarpeet  ”Kovasti oireileva lapsi ja perhe jäävät ilman tosiasiallista 

konkreettista apua”; ”Ei tarpeeksi lapsen tarpeista ja olosuhteista 

lähtevää”; ”Vanhempia ei kuulla riittävästi”. 

Resurssit ”Olisi korjaavaan työhön enemmän resursseja”; ”Meillä olisi 

ehkäisevässä työssä laajemmat palvelut ja resurssit…”(esitetty 

toive); ”Oppimis- yms. koulunkäyntivaikeuksista kärsivien 

oppilaiden tuki ei ole riittävää” 

Osaaminen ja 

kehittyminen 

”Erityisosaamista mielenterveysasioihin puuttuu”; ”Lapsen tunne-

elämän osaamista voisi vahvistaa”; ”Riittävä täydennyskoulutus 

henkilöstölle varmistaa hyvän asenteen ja osaamisen”; 

”Täydennyskoulutusta henkilöstölle” 

Yhteinen tavoite ”Moniammatillisissa palavereissa tavoitteena on auttaa lasta 

pärjäämään tulevaisuudessa yhteiskunnan itsenäisenä jäsenenä”; 

”On selkeät tavoitteet mihin pyritään”; ”Viranomaiset eivät tunne 

toistensa perustehtävää” 

 

Käsillä olevan tarkastelun näkökulma noudattaa linjaa, jossa työntekijät nähdään 

yksilöinä, jotka toteuttavat omien hallinnonalojensa ja organisaatioidensa strategisia 

tahtotiloja ja tavoitteista yhteisesti sovituin toimintatavoin. Lisäksi, oppilashuoltoa 

toteuttavat käytännössä kolmeen eri hallinnonalaan kuuluvat, useita eri ammattikuntia 

edustavat henkilöt. Oppilashuollon palvelut toteutetaan lähtökohtaisesti 

opetushenkilöstön maaperällä eli opetuksen järjestämiskontekstissa. Oppilashuoltoon 

liittyvät tarkentavat, tutkivat, korjaavat ja kuntouttavat tahot toimivat omissa 

keskitetyissä ympäristöissään.  

Toimijoiden selviytymisintressit muodostuvat siten yksilö- ja ammatti-identiteettien, 

monialaisten toiminnallisten tiimijäsenyyksien, toimintasektoreiden, hallinnonalojen 

sekä organisaatioiden eritasoisten reunaehtojen puitteissa (vrt. Eräsaari 2002, 21).  
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Jatkotarkastelussa toimintaa arvioidaan tarkastelemalla erikseen ja yhdessä i) 

opetuksen järjestäjän ii) oppilashuollon palvelujen henkilökunnan, muiden sosiaali- ja 

terveydenhuollon perhepalvelujen (ml. lastensuojelutyö) sekä erikoissairaanhoidon 

näkökulmia suhteessa oppilashuollon asiakkaisiin. Lähtöoletuksena on, että mikäli 

perusopetusikäinen lapsi/perhe on esimerkiksi erikoissairaanhoidon tai lastensuojelun 

asiakkaana, on kyseisellä asialla miltei poikkeuksessa jonkin tason vaikutuksia 

opetuksen järjestämiseen ja sitä kautta oppilashuollon järjestämiseen.  
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5.2.2. Ammattilaisten näkemykset oppilashuollon ominaispiirteistä 

 

Oppilashuollon ominaispiirteet 

Seuraavissa kuvioissa ovat esillä eri ammattilaistahojen näkemykset oppilashuollon 

keskeisimmistä ominaispiirteistä. Kuviossa 12 ovat keskeiset ominaispiirteet 

kuvattuina yksiköittäin luokiteltuina. 

 

 

Kuvio 12. Oppilashuollon keskeiset ominaispiirteet: teemat yksiköittäin (%) 

 

Ominaispiirteiden suhteellisia painoarvolatauksia tarkastelemalla voidaan havaita 

silmämääräisesti toimivuuden nousevan esiin voimakkaimmin ja ammatillisuuden 

olevan seuraavana (kuvio 12). Yksilöllisyyden palkisto näyttää olevan kolmantena, ja 

yhteistyön saama pylväiden pinta-ala jää vähimmälle. Kuvioiden lukuarvot edustavat 

Yksilöllisyys Ammatillisuus Toimivuus Yhteistyö

VK (1) 28,4 21,3 25,2 25,2

PO (2) 18,1 25,2 38,1 18,7

OH (3) 22,6 32,3 20,0 25,2

LNVO (4) 12,9 35,6 40,9 10,6

PENE (5) 25,7 18,8 32,6 22,9

PY (6) 12,9 28,4 41,3 17,4

LS (7) 27,7 22,6 41,3 8,4

LANE (8) 10,3 20,0 42,6 27,1

LAPSY (9) 20,6 20,6 40,0 18,7

NUPSY (10) 23,9 40,0 20,0 16,1

LNEP (11) 15,2 28,0 46,2 10,6

MIETE (12) 43,7 16,8 26,9 12,6
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kunkin teeman yksiköiltä saamaa suhteellista tärkeyttä. Kuviosta 12 voi esimerkiksi 

havaita, että varhaiskasvatus (VK) on katsonut, että asioiden yksilöllisen käsittelyn 

osuus on neljästä tarkastelualueesta tärkein ominaispiirre. Yksilöllisyys on saanut heiltä 

28, 4 % prosentin painoarvon kaikkien neljän ulottuvuuden kokonaisuudesta.   

 

Ammattilaisten ominaispiirrearvioissa (taulukko 8) ’toimivuus’ nousee kaikkien 

yksiköiden keskiarvoissa tärkeimmälle sijalle 34,6 %:n osuudellaan. Toiseksi 

tärkeimmäksi (25,8 %) ominaispiirteeksi viranomaistahot arvioivat ’ammatillisuuden’. 

Kolmanneksi asemoitui ’yksilöllisyys’ (21,8 %). Pienin painoarvo 

ominaispiirreasteikolla jäi ’yhteistyön’ ulottuvuudelle. Suuret yksikköjen väliset 

keskihajonnat ovat huomion arvoinen yksityiskohta. Näyttää siltä, että ammattilaiset 

painottavat tehokkuutta ja ammatillisuutta yhteistyön ja yksilöllisyyden 

kustannuksella. Ammattilaisilla on kuitenkin suuriakin painotuseroja 

ominaispiirteiden välillä. Ilmiö saattaa olla osin seurausta ammatillisten 

orientaatioeroista, mutta uskottavaa on myös se, että kyseisen ammattikunnan 

avainyksilöiden asenteet vaikuttavat myös merkittävästi eroihin.  

 

Taulukko 8. Ammattilaisten ominaispiirreteemojen yhteiset keskiarvot ja 

keskihajonnat 

  Yksilöllisyys Ammatillisuus Toimivuus Yhteistyö 

N  12 12 12 12 

Keskiarvo 21,8 25,8 34,6 17,8 

Keskihajonta 9,183 7,218 9,281 6,365 

 

Muuttujien väliset korrelaatiot 

Taulukko 9 (s.152) kuvaa, kuinka ainoastaan ’yksilöllisyyden’ ja ’toimivuuden’ kesken 

on havaittavissa korrelaatio, joka on tilastollisesti melkein merkitsevä (p-arvo 0,03.) 

Arvo on negatiivinen eli tarkoittaa yksilöllisyyden ja toimivuuden arvostuksen olevan 

käänteisessä suhteessa toisiinsa. Kaikkien ominaispiirteiden välillä havaittava 

negatiivinen korrelaatio osoittaa sen, että ammattilaisten oletukset eivät tue 

ominaispiirrejakaumaa, jossa eri ulottuvuudet toteutuisivat tasapainoisina.  
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Taulukko 9. Muuttujien väliset korrelaatiot 

 

 

5.2.3. Ominaispiirteiden arviointi yksiköittäin 

 

Seuraavilla riveillä tarkastellaan yksikkökohtaisesti eri ammattilaistahojen 

oppilashuollolle antamien ominaispiirteiden painoarvoja. Ominaispiirrekatsauksen 

jälkeen tarkastellaan yhteenvetona yksikkötason näkemyksiä oppilashuollon 

monialaiseen yhteistyöhön perustuvan toimintaperiaatteen haasteista sekä tarkastellaan 

palvelujen toteuttamiseen liittyvien muiden pullonkaulojen sisältöjä. Yksikkökohtaiset 

haasteet ovat koosteita yksiköiden työpajoissa ilmoittamista huonoista asioista sekä 

kehittämisehdotuksista.  

 

Opetuksen järjestäjä 

Ammattilaisten näkemysten arviointi aloitetaan tutustumalla kasvatus- ja 

opetustoimen tahojen katsantokantoihin (taulukko 10, s. 153). Lappeenrannan 

kaupungin sivistystoimen hallinnonaloilta on tässä tarkastelussa saatu 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen näkemykset. Esiopetuksen osalta 
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oppilashuollolliset sisällöt ovat velvoittavia perusopetuksen tavoin. (Opetushallitus 

2014; Finlex 1287/2013) 

Taulukossa 10 ovat kuvattuina varhaiskasvatuksen (VK) sekä perusopetuksen (PO) 

oppilashuollon keskeisiä ominaispiirteitä kuvaavat suhteelliset osuudet.  

Taulukko 10. Opetuksen järjestäjän ominaispiirrevertailu (%) 

 

Tulokset osoittavat varhaiskasvatuksen yleisprofiilin olevan varsin tasapainoinen, sillä 

sekä ammatillisuuteen että toimivuuteen latautuneet merkitsevyydet ovat hyvin esillä.   

Varhaiskasvatus kuvaa tavoitteekseen lapsen ja perheen auttamisen kiireettömässä 

ilmapiirissä. Varhaiskasvatuksessa painotetaan lapsen yksilöllisen tuen tarpeen lisäksi 

myös hänen kehityspotentiaalinsa esiin nostamista. Luottamus, kunnioitus ja yhteinen 

kieli lapsen ja perheen kanssa luovat varhaiskasvatuksen mukaan pohjan 

hedelmälliselle yhteistyölle. Moniammatillisen yhteistyön avulla syntyvä laaja-alainen 

asiantuntijuus lisää lapsen ja perheen oikeusturvaa.  

Perusopetuksen osalta suurin painoarvo asettuu eniten toimivuuden osa-alueelle. 

Seuraavana esiin nousevat ammatillisuuteen liitettävät ulottuvuudet. Perusopetuksen 

näkökulmissa yksilöllisyyden sekä yhteistyön painoarvot ovat keskenään suhteellisen 

samaa tasoa, ja samalla kohtuullisen hyvin synkronissa oppilaiden ja huoltajien 

painotusten kanssa.   

Perusopetuksen lähtökohta toiminnalleen on luottamuksellisuus. Perusopetuksessa 

katsotaan, että asiakkaiden tulee saada oppilashuollollista ym. palvelua oikea-

aikaisesti ja ilman pitkiä jonotusaikoja. Heidän mukaansa asioiden hoitamiseen tulee 

tarttua ja sitoutua. Keskeistä perusopetuksen näkökulmasta ovat yhteistyökyvyt, joiden 

avulla lapsen, perheen ja eri viranomaisten on mahdollista saavuttaa tarvittavia 

tuloksia.  

Tavoitteeseen pääsemiseksi perusopetuksessa korostetaan oppilashuollon palvelujen ja 

kouluterveydenhuollon läsnäolon merkitystä koulujen arjessa. Tällä voidaan 

mahdollistaa aidosti asiakaslähtöinen moniammatillinen työskentely. Tämä on tärkeää 
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myös siksi, että kouluilla syntyy jatkuvasti akuutteja käytännön tilanteita, joiden 

hoitamiseen kuluu usein koulun hallinnollisen esimiehen, rehtorin, rajallista työaikaa. 

Varhaiskasvatuksen työ on laajaa ja syvää lapsen ja perheen kanssa tehtävää 

yksilöllistä yhteistyötä, joka sisältää toimia hoivasta opetukseen. Tehtävässä vaaditaan 

kokonaisvaltaista, tasapainoista ja kiireetöntä otetta, joka näkyy 

ominaispiirreprofiilissa. Perusopetuksen näkökulmissa nousee voimakkaammin esiin 

asiataso ja asiantuntijuus. Työ perusopetuksen yli 6000 oppilaan kanssa vaatii 

luonnollisesti tilastollisempaa otetta, jotta laaja perusopetuksen kokonaisuus suurine 

oppilas- ja henkilökuntamassoineen pystyy toteuttamaan perustehtäväänsä.  

Varhaiskasvatuksessa katsotaan, että kasvatuskumppanuuden sujuminen on lapsen 

edun toteutumisen perusta. Lisäksi. hyvin toimivassa moniammatillisessa 

palveluympäristössä on mahdollista ohjata perheet juuri heille sopiviin palveluihin. 

Tämä edellyttää oman tiimin toimivuuden lisäksi myös eri toimijoiden keskinäisen 

roolijaon selkeyttämistä.    

 

Oppilashuollon palvelut  

Oppilashuollon palvelut -kokonaisuus pitää tässä tarkastelussa sisällään sekä 

kouluterveydenhuollon että sekä oppilashuoltoon kuuluvan koulukuraattori- ja 

koulupsykologityön. Oppilashuollon palvelujen lailliset vaatimukset tulevat sekä 

opetuslainsäädännön että sosiaali- ja terveydenhuollon suunnalta. Oppilashuollon 

palvelujen työntekijät luetaan opetushenkilöstön ohella kiinteäksi osaksi koulun 

oppilashuollon ammattilaisia, ja heitä koskevat täten oppilashuoltoa linjaavat 

lainsäädännölliset oikeudet ja velvollisuudet.   

 

Taulukko 11. Oppilashuollon palvelujen järjestäjän ominaispiirrevertailu (%) 

 

 

Asiantuntevuuden ja ammatillisuuden sisältöluokat ovat latautuneet voimakkaimmin 

oppilashuollon palvelujen arviossa. Yhteistyö on noussut seuraavaksi tärkeimmäksi 
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ominaispiirteeksi (taulukko 11, s. 154). Oppilashuollon palvelut -yksikkö kuvaa 

peruslähtökohdakseen lapsilähtöisyyden. Tavoitteeseensa pääsemiseksi lapsen etu 

tulee aina asettaa päätöksissä ja toiminnassa etusijalle. Oppilashuollon palveluissa 

katsotaan varhaisen puuttumisen havaittuihin huoliin pienentävän sekä inhimillisiä että 

taloudellisia kustannuksia. Luotettavuus, rehellisyys ja asiantuntevuus luovat pohjan 

ammattimaisesti toteutettavalle ja kestävään kehitykseen tähtäävälle 

oppilashuoltotyölle. Oppilashuollon palveluissa katsotaan asiakaan arvostuksen ja 

kunnioituksen muodostavan perustan asiakaslähtöisille palveluille, joiden tulee olla 

mahdollisimman vaikuttavia ja asiakastarpeista käsin ohjautuvia. 

Oppilashuollon palvelujen työ on varhaiskasvatuksen tavoin oppilaan, kodin ja lisäksi 

useiden eri sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinoilla tapahtuvaa yhteistyötä (mm. 

HE67/2013 vp). Tämä vaikuttanee profiilin tasapainoisuuteen ja, siihen että 

ammatillisuuden ja yhteistyön painoarvot ovat lievästi koholla. Sosiaali- ja terveysalan 

eri ammattilaisryhmistä koostuvan yksikön palvelujen tulee kyetä toimimaan useiden 

kuntien ja monien eri opetuksen järjestäjien kanssa siten, että palvelut olisivat 

mahdollisimman perusteltuja, tasalaatuisia ja kaikille tahoille tasavertaisia.  

Oppilashuollossa korostetaan yhteisesti jaetun oppilashuollollisen tavoitteen selkeyden 

ja keskinäisen vuorovaikutuksen merkitystä yhteistyön onnistumisen kannalta. 

Oppilashuollon näkökulman mukaan lapsen etu on mahdollista toteuttaa, kun resurssit 

ovat riittävät, ja kun jokainen toimija tietää toistensa perustehtävän sisällön ja siihen 

liittyvät reunaehdot. 

  

Lastensuojelu 

Lastensuojelulla tarkoitetaan moniytimistä ja laajaa toimintaa, joka ulottuu lapsen 

kasvuolojen kehittämisestä huostaanottoihin. Yleisellä tasolla kuvattuna 

lastensuojelussa on kysymys lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämisestä ja 

turvaamisesta (Bardy 2013, 43). Lastensuojelun kenttä on useissa suhteissa laaja, se 

voidaan jakaa kolmeen periaatteelliseen sisällölliseen kenttään: lasten kasvuoloihin, 

kansalaisten peruspalveluihin sekä yksilö- ja perhekohtaisiin palveluihin (emt., 33). 

Kyseisissä sektoreissa nousee esiin koko elämän sisällön kirjo, ja suuri määrä 

yhteistyötahoja sekä sidosryhmiä. 
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Taulukko 12. Lastensuojelun ominaispiirrevertailu (%) 

 

 

Lastensuojelun ominaispiirreprofiilissa (taulukko 12) toimivuus nousee selkeästi 

etusijalle. Tätä seuraa yksilöllisyys, jota määritetään pitkälti toiminnan 

lapsilähtöisyyden periaatteen kautta. Seuraavana esiin nousee ammatillisuuden 

ulottuvuus. Lastensuojelussa yhteistyön muotoja sisältävä luokka on lataukseltaan 

varsin vaatimaton: se edustaa kokonaisuudesta 8,4 prosentin osuutta.  

Toisaalta myös toimivuus saa samalla selittäjänsä. Lastensuojelu nimittäin perustelee 

lapsilähtöisyyttään sillä, että tätä kautta mahdollistuu oikea-aikainen ja osuva tuki, 

jonka avulla voidaan mahdollisesti välttää raskaampien ja kalliimpien tukitoimien 

käynnistäminen ja sitä kautta parempi kustannustehokkuus. Asiakaslähtöisyyden 

synnyttäjiksi lastensuojelussa mainitaan esimerkiksi kuunteleminen, 

matalakynnyksisyys, joustavuus sekä yhteistyökyvykkyys. 

Lastensuojelussa katsotaan, että lapsen edun toteutuminen edellyttää oikea-aikaista 

apua ja mahdollisuutta paneutua asiakkaan tilanteeseen perusteellisesti. Yhteistyön 

tulee olla lapsilähtöistä, sujuvaa ja rakentavaa. Lisäksi myös aikuisten palveluja 

tuottavien tahojen tulisi toteuttaa huoltajien tarvitsemaa tukea yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa. 

Kuluneiden vuosien saatossa jatkuvasti kasvavat yhteiskunnalliset paineet ja 

julkisuudessa riepotellut traagiset tapahtumat ovat ajaneet lastensuojelun ahtaalle 
25

. 

Tätä taustaa vasten on ymmärrettävää, että toimintakenttää lähestytään 

vaikuttavuuspainotteisesti. Toisaalta lastensuojelutyön kulttuurissa ei yhteistyöhön 

                                                           

 

25 Esimerkiksi MLL:n kannanotto lastensuojelun laatusuositusten osalta 

[http://www.mll.fi/medialle/kannanotot_ja_lausunnot/?x41070=18689743] 
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panostaminen ole ollut etusijalla, mikä näkyy myös taulukon 12 jakaumassa yhteistyön 

vaatimattomana painoarvona (8,4 %). 

 

Muut perhepalvelut 

Perhepalveluilla viitataan yleisesti kaikille lapsille, nuorille ja perheille suunnattaviin 

palveluihin, kuten äitiys- ja lastenneuvoloihin tai koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. 

Paikkakunnasta riippuen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tuottaja saattaa 

sisällyttää perhepalveluihinsa myös joillekin kohderyhmille erikseen suunnattavia, ns. 

kohdennettuja palveluja, kuten kotipalvelua tai ehkäisevää päihdetyötä. (mm. Perälä et 

al. 2012) 

Eksotessa perhepalveluihin kuuluu edellä mainittujen lisäksi myös eräitä kohdennetun 

tuen erityispalveluja, kuten kasvatus- ja perheneuvolatyötä tai perheasioiden 

hoitamiseen tähtääviä ehkäiseviä palveluja. Organisaatiomuutosten myötä Eksoten 

palveluihin on nivottu myös muita erityistason yksiköitä, esimerkiksi lasten ja 

nuorisopsykiatrian palveluja. Käsillä olevassa tarkastelussa ”muihin perhepalveluihin” 

sisällytetään lapsi- ja nuorisovastaanotto (LNVO) perheneuvolatyö (PENE), sekä 

perheasioiden yksikkö (PY). Taulukossa 13 kuvataan näiden yksiköiden 

ominaispiirrearvioita. 

 

Taulukko 13. Perhepalveluiden ominaispiirrevertailu (%) 

 

 

Lapsi ja nuorisovastaanoton (LNVO) näkemyksissä toimivuus on saanut 

ammatillisuuden ohella selvästi suurimmat painoarvot, yksilöllisyyden (12,9 %) ja 

yhteistyön (10,6 %) jäädessä suhteellisilla kannatusosuuksien peränpitäjiksi. 

Perheasioiden yksiköllä (PY) on samansuuntaisesti painottunut jakauma, jossa 

kuitenkin yhteistyön merkitys on kasvanut ja lähinnä ammatillisuuden kustannuksella. 

Perheneuvolan näkökentässä yksilöllisyyden ja yhteistyön osuudet ovat 
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verrokkiyksiköitä korkeammalla, ja PENE:n profiili muistuttaakin suuresti oppilaiden 

esittämää ideaalijakaumaa. 

Yksiköistä juuri perheneuvolan (PENE) tehtäväkenttää leimaavat monisäikeiset 

haasteet, joihin liittyy usein hankalia perhetilanteita ja useita eri tahoja. Kyseisessä 

työssä korostuu sukkulointi erilaisten asiakkaiden ja eri ammattilaisista muodostuvien 

verkostojen kanssa. Perheneuvola kuvaa huolten avoimen puheeksi ottamisen 

edesauttavan kokonaisvaltaisen palvelutoiminnan toteuttamista. Kyky ymmärtää 

erilaisuutta, kuunnella lasta, ja mahdollistaa nopea avun saaminen on perheneuvolan 

mukaan tärkeää. Oppilaan asioiden hoitamisessa oleellista on vuorovaikutus, joka 

osaltaan tähtää eri toimijoiden yhteisen todellisuuden luomiseen. Ammattitaito ja 

ammatillisuus näyttäytyvät kuuntelutaidon lisäksi kykynä tehdä asiakastilanteissa 

asianmukaiset tilannearviot ja onnistuneina tukitoimien toteuttamisena.  

Perheneuvolassa nähdään onnistumisen edellytyksinä pitkäjänteinen 

asiakastyöskentely, riittävät resurssit sekä suunnitelmallinen monialainen yhteistyö. 

Henkilöstön osalta he nostavat esiin onnistuneet rekrytoinnit ja riittävät 

täydennyskoulutusmahdollisuudet. 

Perheasioiden (PY) yksikön perustehtävät muodostuvat erotilanteisiin liittyvien 

teemojen hoitamisesta. Näitä ovat esimerkiksi vanhempien ohjaus ja neuvonta huolto- 

tapaamis- ja elatussopimuksiin liittyvissä asioissa. Erotilanteisiin liittyy usein hankalia 

näkemysristiriitoja ja käytännön selvittelyjä, joissa perheasianyksikön tehtävänä on 

aikaansaada mahdollisimman sopuisa kompromissi, jossa erityisesti lapsen näkökulma 

ja osallisuus ovat avainasemassa. Perheneuvolan tavoin myös perheasiain yksikön 

toimintaan liittyy useita tahoja. PY:n tehtäväkentässä on tärkeää saada asiakkaiden 

elämään uutta struktuuria ja antaa eväitä menetyksistä selviytymiseen. 

Ominaispiirreprofiilia dominoiva toimivuus ja ammatillisuus selittynevät tätä kautta. 

Perheasiain yksikkö nostaa keskeisinä tavoitteina esiin lapsivaikutusten huomioimisen 

ja palvelujen ajoituksen. Kokonaisvaltaisuus sekä asiakkaiden luottamus ja avoimuus 

toimintaa kohtaan muodostavat perheasiain yksikön mukaan pohjan onnistumiselle. 

Perheasioiden yksikön näkökulman mukaan keskeistä lapsen edun toteutumisen 

kannalta olisi, että PY:llä olisi mahdollisimman laajat ja joustavat mahdollisuudet 

konsultoida ja hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon paikallista osaamista ja 

asiantuntemusta. 
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Lapsi- ja nuorisovastaanotto (LNVO) on perusterveydenhuollon moniammatillinen 

asiantuntijayksikkö, jonka perustehtävänä on lasten kehityksellisten erityisvaikeuksien 

kuten motoriikkaan, tarkkaavaisuuteen, puheen ja kielenkehitykseen, 

oppimisvalmiuksiin sekä sosiaalisiin ja vuorovaikutuksellisiin asioihin liittyvien 

haasteiden selvittely, kuntoutus ja hoito. Yksikön fokus on siis varsin spesifi ja 

lääketieteelliseen osaamiskenttään painottuva. Lapsi- ja nuorisovastaanotto kuvaa 

tavoitteena olevan lapsen ja perheen asioiden hoitamisen perusteellisuuden ja 

tutkimuksen sekä hoidon asianmukaisuuden sekä oikea-aikaisuuden. Yksikön 

arvomaailmassa nousevat esille muiden osallisten tekemän työn ja ammatillisen 

osaamisen kunnioittaminen sekä luottamus, joka on myös hedelmällisen 

asiakassuhteen perusedellytys. Erityisosaamisen merkitys ja toiminnan vaikuttavuus 

näkyvät selkeinä LNVO:n ominaispiirreprofiilissa, jossa toimivuus latautui 40,9 %:n 

ja ammatillisuus 35,6 %:n merkitysosuuksilla. Lapsi- ja nuorisovastaanoton 

näkökulmasta yhteistyö opetuksen järjestäjän suuntaan yhdessä huoltajien kanssa on 

keskeistä. Erityisesti opetuksen nivelvaiheyhteistyössä tulisi tiedonsiirron olla 

kitkatonta. 

 

Erikoissairaanhoito 

Tässä tarkastelussa erikoissairaanhoidon yksiköillä viitataan mukana olleisiin 

lastenneurologian, lastenpsykiatrian sekä nuorisopsykiatrian toimintoihin (taulukko 

14). 

 

Taulukko 14. Erikoissairaanhoidon ominaispiirrevertailu (%) 

 

 

Lastenneurologia (LANE) koostuu lastenneurologian poliklinikasta ja päiväyksiköstä. 

yksikössä tutkitaan, hoidetaan ja tehdään kuntoutussuunnitelmia lapsille, joilla on 

todettu tai epäillään jotakin neurologista sairautta tai toimintahäiriötä. 
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Lastenneurologian yksikön asiakkaiden vaikeudet saattavat johtua esimerkiksi 

kehityksen viivästymisestä, kielellisen kehityksen erityisvaikeudesta, älyllisestä 

kehitysvammasta tai autismikirjon oireilusta. Lastenneurologia edustaa perinteistä 

sairaalaympäristössä toimivaa erikoissairaanhoidon yksikköä, jossa korostuvat 

yksikön nimen mukaisesti hermostoon, fysiikkaan ja näihin kytkeytyvään 

somatiikkaan liittyvät sisällöt. Potilaan hoito edellyttää kuitenkin holistista monialaista 

hahmottamista, ja siksi yksikössä työskenteleekin lääkäreiden ja hoitajien lisäksi mm. 

neuropsykologeja ja eri kohteisiin erikoistuneita terapeutteja sekä sosiaalialan 

ammattilaisia. LANE:n ominaispiirreprofiilissa korostuu muiden erityistason 

yksiköiden tapaan toimivuus (42,6 %) ja sen lisäksi yhteistyö (27,1 %). 

Lastenneurologia lähestyy ominaispiirrekuvausta nostamalla kärkeen lapsen tarpeesta 

ohjautuvan ammattitaidon, jonka avulla hoidosta saadaan vaikuttavaa ja asiakasta 

auttavaa. LANE:n näkökulmassa korostuu ongelmiin puuttumisen, reagoimisen ja 

tilannearvion ammatillisuus ja nopeus, joilla voidaan estää ongelmien kasvaminen. 

Yksikön näkemysten mukaan yhteistyön avulla tarjoutuu mahdollisuus jakaa tietoa ja 

pohtia asioita eri näkökulmista, ja saavuttaa siten onnistunut lopputulos. 

Lastenneurologian yksikön näkökulman mukaan yhteistyö oppilashuollon palveluiden 

ja muiden lapsen etuun tähtäävien yksiköiden välillä tulisi toteutua. Tehokas 

alkuvaiheen seulonta ja mahdollisimman varhainen reagointi orastaviin pulmiin jo 

koulussa on tärkeää. 

Lastenpsykiatrian yksikkö (LAPSY) tuottaa alle 13-vuotiaille lapsille suunnattua 

psykiatrista arviointia ja hoitoa. Lastenpsykiatria koostuu neljästä eri työmuodosta ja 

niiden perusteelle muodostetuista toimintayksiköistä: i) poliklinikasta, ii) varhaisen 

vuorovaikutuksen yksiköstä, iii) päiväosastosta sekä iv) kasvuympäristöön tehtävästä 

työstä. Lastenpsykiatrian näkemyksissä muut ominaispiirteet jakautuvat varsin 

tasaisesti painotusten jäädessä 20 %:n tietämille. Poikkeuksen profiilissa tekee 

toimivuus 40 %:n osuudellaan. Lastenpsykiatria nostaakin kuvauksissaan 

ensimmäiseksi asiantuntevuuden, jolla varmistetaan nimenomaan oikeisiin asioihin 

paneutuminen. Yksikön näkemykset muodostuvat tilanteiden heterogeenisuuden, 

yksilöllisyyden ja inhimillisyyden, ja niistä aiheutuvien joustavuusvaatimusten varaan. 

Yksikön näkemysten mukaan tulee tehdä oikea-aikaisesti sellaisia asioita, joista on 

hyötyä. Yhteistyön muiden asiantuntijoiden kanssa tulisi toimia. Yksikössä 
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korostetaan, että selkeän ja avoimen kommunikaation avulla voidaan saada asiakkaalle 

apua. ”Selän takana ei voi auttaa” 

Nuorisopsykiatrian yksikkö (NUPSY) tarjoaa nuorisopsykiatrian alaan kuuluvia 

erikoissairaanhoidollisia palveluita 13 - 17-vuotiaille nuorille. Toiminta muodostuu 

kolmesta nuorisopsykiatrian toimintayksiköstä: i) poliklinikasta, ii) viikko-osastosta 

sekä iii) liikkuvasta työstä. Nuorisopsykiatrian työ poikkeaa lasten parissa 

työskentelyssä merkittävästi siinä suhteessa, että asiakkaat ovat irtautuneet tai 

irtautumisvaiheessa koulun rinnalla toisesta keskeisestä kasvukontekstistaan, kodista. 

Lasten osalla perhe on kiinteä osa asiakassuhdetta, ja ohjautuu monesti pitkälti 

huoltajien viestien mukaan. Nuorisopsykiatria korostaa ensisijaisesti nuorilähtöisyyttä, 

mutta nostaa samalla voimakkaasti esiin nuoren asiakkaan kokemaa turvallisuuden 

tunnetta, palvelun laadukkuutta, kuulluksi tulemista sekä käsittelyn monipuolisuutta. 

NUPSY:n mukaan tärkeää on se, että asiakas/potilas pääsee nopeasti avun piiriin, ja 

että asioihin reagoidaan oikeilla tavoilla. Nuorisopsykiatriassa korostetaan pelottoman 

vastuunoton, keskinäisen yhteistyön sekä perheiden suuntaan tapahtuvan yhteistyön 

merkitystä. Tämä korostuu etenkin haastavasti käyttäytyvien nuorten kohdalla.  

 

Tulosyksikkötaso 

Seuraavat kaksi näkökulmaa asettuvat organisatorisesti edellä kuvattujen 

toimintayksikkötasojen yläpuolelle. LNEP sisältää lyhenteestään huolimatta koko 

perhepalvelujen katsantokannan, ei siis ainoastaan ehkäisevien perhepalveluiden. 

MIETE viittaa mielenterveyspalveluihin, joka siis tarkoittaa tässä tarkastelussa 

lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian yksiköitä yhdistävää tasoa.  

Taulukko 15. Tulosyksikkötason ominaispiirrevertailu (%) 

 

Perhepalveluiden (LNEP) profiilissa (taulukko 15) korostuu voimakkaasti toimivuus. 

46,2 % prioriteettisisällöistä latautui tähän luokkaan. Seuraavana 28 prosentin 

osuudella tulee ammatillisuus. Yksilöllisyyden ja yhteistyön ulottuvuudet jäävät 

vaihteluvälille 10 – 15 %. Kyseinen jakauma voi uskottavasti edustaa ylemmän tason 
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näkökulmaa, jossa arjen asiakastyön moninaisten haasteiden sijaan paineita syntyy 

vaikuttavuuden ja tuottavuuden teemojen suunnalta. Talous- ja tuottavuuspaineet ovat 

sosiaali- ja terveysalalla jatkuvasti voimistuva ilmiö, joka aiheuttaa ristipaineita 

asiakaslähtöisen työn toteuttamiseen. Perhepalveluissa kuvataan näkemyksiä siten, 

että toiminnan tulee ohjautua lapsen edun mukaisesti, luottamusta synnyttävällä 

rehellisellä otteella. Asiantuntevuus, reagoinnin oikea-aikaisuus ja tavoitteellisuus 

lisäävät näkemyksen mukaan vaikuttavuutta. Yksilöllisyyden huomioiminen on 

tärkeää esimerkiksi siksi, että kuntoutuksessa on mahdollista saada aikaan parhaat 

mahdolliset tulokset. Moniammatillisuus ja perheen kanssa työskentely edellyttävät 

yhteistyökykyjä. Joustavuutta vaaditaan, jotta voidaan vastata palvelutarpeen 

muutoksiin. Perhepalveluissa korostetaan tavoitteiden selkeyttä, palautteen antamisen 

merkitystä (missä onnistuttu, missä ei) sekä realismia odotusten ja mahdollisuuksien 

kesken eli aika ja resurssit ovat itse kullakin rajallisia.  

Mielenterveyspalvelujen (MIETE) tulosyksikkötasolla katsotaan toiminnan 

rakentuvan ensisijaisesti luottamuksen varaan. Toisaalta mielenterveyspalveluissa 

nostetaan esiin esimerkiksi etukäteen suunniteltujen toimintamallien merkitys, 

puheeksi ottamisen välineistö sekä vaatimus aidon kasvatuskumppanuuden 

toteutumisesta. Yksikön näkemyksen mukaan kiinnostuneisuus asiakkaasta, hänestä 

välittäminen ja näiden pohjalta rakentuvat palvelusisällöt ovat toiminnassa keskeistä. 

Palvelut tulee toteuttaa matalakynnyksisinä, asiakasta houkuttelevina, kiireettömästi ja 

tarpeiden mukaan räätälöiden. Nämä MIETEN periaatteet selittänevät yksilöllisyyden 

suurta osuutta (43,7 %). Seuraavaksi voimakkaimmin latautui toimivuus (26,9 %), 

jonka jälkeen asettuu ammatillisuus (16,8 %). Mielenterveyspalvelujen 

tulosyksikkötason näkemykset poikkeavat perusjakaumaltaan perhepalvelujen (LNEP) 

tahtotilasta. Huomionarvoista on myös se, että mielenterveyspalvelujen 

tulosyksikkötason korostama yksilöllisyys kattaa miltei puolet kokonaisuudesta. 

MIETE:n alaisten toimintayksiköiden: lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian 

näkemyksissä yksilöllisyys edustaa silti vain reilun viidenneksen osuutta 

kokonaisjakaumista.  
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5.3. Huoltajien näkemykset 

 

5.3.1. Sähköisen kyselyn vastausten kokonaisjakauma 

 

Taulukossa 16 esitetään kaikkien huoltajien antamat arviot oppilashuollon toiminnan 

onnistumisesta toimijoittain eriteltyinä. Taulukossa ovat esillä osiokohtaisten 

vastausten lukumäärät, puuttuvat vastaukset, vastauskeskiarvot sekä annettujen 

vastausten keskihajonnat. Taulukossa esitetään myös huoltajien kokemus omasta 

osallisuudesta oppilashuollon toteutuksessa. Puuttuviksi merkityt arvot ovat ”En osaa 

sanoa” vastauksia, jotka käsillä olevassa tarkastelussa päätettiin sulkea tilastollisen 

analyysin ulkopuolelle myös huoltajien tulosten tarkastelussa. Oletus on, että kyseinen 

arvo perustuu suuressa määrin siihen, ettei perheessä ole hyödynnetty kaikkia 

palveluita, esimerkiksi koulupsykologin, koulukuraattorin tai lastensuojelun 

palveluita. 

 

Taulukko 16. Yhteenveto huoltajien vastauksista 

 

 



164 
 

Huoltajien tulosten tarkastelussa hyödynnetään osiokohtaisia keskiarvoja. Näiden 

sisäistä konsistenssia eli yhdenmukaisuutta tarkasteltiin Cronbachin alfa-

menetelmällä
26

 (taulukko 17.)   

 

Taulukko 17. Muuttujien yhteiskeskiarvojen reliabiliteettitarkastelu 

Arvioitava kohde Cronbachin alfa-

arvo 

Varianssi 

Asiakasyhteistyö ,892 ,036 

Viranomaisyhteistyö ,928 ,014 

Yhteinen näkemys 

ominaispiirteistä 

,922 ,005 

 

Huoltajien kaikkien osioiden vastausten keskiarvot ja keskihajonnat näyttäytyvät 

keskiarvoyhteenvedossa jakautuneen melko tasaisesti. Asiakas- ja viranomaisyhteistyö 

sekä yhteiset näkemykset asettuvat toisiinsa verrattuna pienen vaihteluvälin sisään. 

Osallisuuskokemus jää keskiarvoltaan noin 15 prosentin verran edellisiä 

matalammalle. 

 Sivun 164 taulukosta 16 voidaan havaita yksittäisten tarkastelukohteiden osalta sekä 

keskiarvoissa että hajonnoissa melkoista vaihtelua. Osallisuus-kokemukset jäävät 

kaikista alimmalle tasolle (ka 3,21), lisäksi sen osalta annettujen arvioiden vaihtelu on 

merkittävää (1,16). Selvästi parhaiten toimivaksi ovat huoltajat kokeneet 

asiakasyhteistyön opetuksen järjestäjän suuntaan, jossa keskiarvoksi tulee 4,19, 

keskihajonnan jäädessä 0,73:een.  Seuraavaksi parhaimmat arviot saivat yhteistyö 

koulukuraattoreiden/-psykologien kanssa (ka 3,91; kh 1,04), kolmantena tulee 

kouluterveydenhuollon kanssa tehty yhteistyö (ka 3,88; kh 0,99). Muista toimijoista 

lastensuojelu ja muutos sote-palvelut tulevat tässä järjestyksessä seuraavina. 

                                                           

 

26 Huom. Keskiarvojen konsistenssitarkastelussa mukana vain kunkin näkökulman 

yhteiset havainnot (asiakasyhteistyö N=55, viranomaisyhteistyö N=60, yhteinen 

näkemys N=61). 
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Taulukko 18 avaa huoltajien kokeman asiakasyhteistyön osuuksien sisältöjä 

vertailemalla annettuja arvioita toimijaryhmittäin.  

 

Taulukko 18. Huoltajien näkemykset koetun asiakasyhteistyön osalta (%) 

 

5.3.2. Asiakasyhteistyö: opetuksen järjestäjä 

 

87,5 % huoltajista kertoo kokeneensa yhteistyön opetushenkilöstön kanssa toimivan 

joko hyvällä tai kiitettävällä tasolla. Seuraavat hyvää tyytyväisyyden tasoa selittävät 

esimerkit kuvaavat sitä, että opetushenkilöstö ei ummista silmiään orastaviltakaan 

pulmilta. Näiden vastaajien mielestä asioihin reagoidaan oikea-aikaisesti ja 

vaikuttavasti, lisäksi asioiden hoitaminen heidän kanssaan sujuu luontevasti.  

 

”Opettajat ja rehtori toimivat [x] yläkoulussa erinomaisesti ja puuttuvat heti 

oppilaan ongelmiin ja auttavat! :) Kiitos siitä!” 

 

”Meillä on sujunut kaikki mukavasti ja joustavasti opettajien kanssa, kiitos. 

Muita palveluja emme ole tarvinneet.” 

 

Joustava ja luonnollinen yhteistyö on myös opetussuunnitelmien sekä kaikkien 

osallisten tavoite. Huoltajan elämää tilanne huojentaa siten, että hän saa turvallisuuden 

tunteen siitä, että oma lapsi on koulun tutun henkilökunnan valvovan silmän alla, ja 

että asioihin oikeasti puututaan tarpeen vaatiessa. On myös tärkeää, että asiat voidaan 

hoitaa joustavasti sovittaen tilanteet vanhempien hektiseen arjen aherrukseen (mm. 

Kääriäinen 2008). Tunne tästä lisää huoltajien hyvinvoinnin ja elämänhallinnan 
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kokemusta, ja on myös omiaan lisäämään vastavuoroista rakentavaa 

kasvatusyhteistyötä (mm. Opetushallitus 2007) 

Toisaalta opetuksen järjestäjän osalta yhteistyön on huonolla tai tyydyttävällä tasolla 

todennut toimineen 2,5 prosenttia huoltajista. Negatiiviset tuntemukset olivat 

sanoitettu esimerkiksi seuraavin tavoin: 

 

”Mielestäni tärkeää vanhemmille on tutustua lapsen opettajaan ja tietää hänen 

toimintaperiaatteet/tavat.. Kuinka avoimesti toimitaan ja tiedotetaan asioista, 

vaikkakin lapsi olisi jo yläasteella. Itse en ole esim. nähnytkään lapseni 

opettajaa koko lukuvuoden aikana. Ensimmäisessä (ainoassa) 

vanh.tapaamisessa opettaja oli sairaslomalla ja sen koommin ei ole uutta 

tapaamista järjestänyt.. Meille infoa piti opettaja joka ei ole lapsia edes 

opettanut :(” 

 

”KAIKILLE Opettajille koulutusta kohdata murrosikäinen, oppimisvaikeuksista 

kärsivä nuori. Hän ei ole aina laiska tai tyhmä - opettajat yhä x koulussa 

nolaavat oppilaita muiden edessä ja latistavat heidän itsetuntoaan. Järkyttäviä 

juttuja lapseni kertoo opettajien päästäneen suustaan - mutta en saa kuulemma 

puuttua asiaa, koska silloin opettajat kostavat (näin uskoo yläkoululainen). Jos 

vaikka vain osa kommenteista on totta, niin tilanne on hälyttävä. meidän 

perheemme koittaa vain selvitä näistä vuosista ja aloittaa tyhjältä pöydältä 

seuraavassa oppilaitoksessa.” 

 

Edellä kuvatuissa tilanteissa huoltajat ovat voimakkaan epätoivon vallassa, josta on 

varsin hankala palata luottamuksen sävyttämään yhteistyöhön. Ensimmäinen 

esimerkki kuvaa ilmiötä, jossa vanhempi on kadottanut otteen opetuksen järjestäjään. 

Tässä kritiikki kohdistuu yhteydenpidon puutteen luomaan epävarmuuteen, ei 

mihinkään toteutuneeseen hankaluuteen. Jälkimmäinen esimerkki viittaa 

lapsen/oppilaan kertomiin tapahtumiin. Tässä tapauksessa huoltaja on toisen käden 

tiedon varassa, eikä ole ollut itse todistamassa tilanteita. Hienoa on se, että huoltaja 
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ottaa lapsensa puheet vakavasti. Ymmärrettävä dilemma piilee siinä, että huoltaja ei 

voi ottaa asiaa puheeksi suoraan opetushenkilöstön kanssa. Tässä tapauksessa 

huoltajan selviytymisstrategia on odottaa opetus-/koulutuspaikan vaihdosta. (vrt. esim. 

Huttunen 2014)  

 

5.3.3. Asiakasyhteistyö: oppilashuollon palvelut 

 

Oppilashuollon palvelujen toimijoiden (kouluterveydenhuolto ja koulukuraattorit sekä 

-psykologit) hyviksi tai kiitettäviksi koetut osuudet vaihtelevat 75,6 ja 77,7 prosentin 

välillä (ks. taulukko 18, s. 165).  

Esimerkkinä hyvin toimivasta yhteistyöstä oppilashuollon palvelujen osalta toimikoon 

seuraava palaute: 

 

”Itsellämme kokemus x koulun kuraattorin toiminnasta -todella hyvin hoidettu! 

Hän otti asian hoitoon viipymättä ja yhdessä koulun rehtorin kanssa asia 

hoidettiin kuntoon. Vuorovaikutus ja yhteydenpito kodin/kuraattorin välillä 

toimi. Kuraattori soitteli ja tiedotti asioista, ei aina tarvinnut itse olla 

kyselemässä. Tuntui että asiamme otettiin vakavasti ja hoidettiin todella 

mallikkaasti sekä asiantuntevasti. Nyt oppilaan asiat ovat korjaantuneet ja hyvin 

:)” 

 

Huolen noustessa koulussa esiin, se on otettu oikeaoppisesti käsittelyyn viemällä asia 

huoltajan ja rehtorin tietoon. Huoltajalle prosessi näyttäytyy tavoiteorientoituneena ja 

toimivana kokonaisuutena, jossa huoltajalla on ollut selkeä, avoimesti, aktiivisesti ja 

luottamusta ylläpitävällä otteella työskennellyt koulukuraattori. Etenkin 

pulmatilanteissa korostuu runsas vuorovaikutus kodin suuntaan.  

Edellä kuvattu tilanne on juuri sellainen, johon ohjeistuksella pyritään. Tässä 

esimerkissä koulu on onnistunut oppilashuollollisissa yhteistyövelvoitteissaan, lisäksi 

ohjenuorana oleva moniammatillinen ote sekä kuraattorin työskentelyote itsenäisenä 



168 
 

ammattinsa edustajana on ollut esimerkillistä. (mm. Opetushallitus 2014; Finlex 

1287/2013) 

 

Oppilashuollon palvelujen työntekijöiden kanssa on yhteistyö arvioitu huonosti tai 

tyydyttävästi toimivaksi noin 11,5 prosentin mielestä. Seuraavat vapaat kommentit 

kuvaavat näitä näkökulmia: 

”Kouluterveydenhoitoa olisi parannettava - kiitokset kuitenkin 

terveydenhoitajalle! Huono tulos ko. kentässä on koululääkärin toiminta.” 

 

”Koululääkärin muuttuminen, puuttuminen ja hoidon jatkuvuus on suuri puute. 

Lasten terveydenhuolto on ensiarvoisen tärkeää.” 

 

Oppilashuollon saama voimakkain kritiikki kohdistui kouluterveydenhuoltoon, jossa 

erityisesti koululääkärityöhön. Annettu palaute on helppo ymmärtää, sillä juuri 

lääkärityö on oppilashuollon prosessin heikoin kohta. Koululääkärityön suurin 

hankaluus piilee siinä, että miltei koko lääkäriresurssi sijoittuu toiseen hallinnolliseen 

linjaan, josta käsin resurssia hankitaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtäältä lääkäreiden 

vaihtuvuus on suuri (paljon määräaikaisia/kandeja), toisaalta heidän 

paneutumismahdollisuutensa ja sitoutumisensa koulun tematiikkaan jää kovin 

pintapuoliseksi. Oppilaiden laajojen terveystarkastusten pakolliset velvoitteet on saatu 

nipin napin suoritetuiksi, muttei juuri mitään muuta. Koululääkäri jää huoltajille kovin 

etäiseksi ja pinnalliseksi toimijaksi, jota on tarvittaessa hankala tavoittaa. Lisäksi 

osalle huoltajia tuottaa edelleen yllätyksiä ja mielipahaa se, että perusopetuksessa 

kouluterveydenhuollon sairausvastaanotto on joitakin vuosia sitten siirretty 

avoterveydenhuollon terveysasemien vastuulle, eikä terveydenhoitajan vastaanotolle 

pääse enää entiseen malliin.  

 

”Opetushenkilöstön kanssa asiat sujuu, muut sidosryhmät on aika kaukaisia. 

Sen kerran ku olisi tarvittu kouluterkkarin apua vastaus oli menkää 

terveyskeskukseen.” 
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Tämä ikävä totuus on seurausta valtakunnallisesti laajentuneista tarkastusvelvoitteista, 

joihin ei kuitenkaan aikanaan osoitettu taloudellisia lisäresursseja. Jonkan (2010) 

mukaan maamme oppilashuoltojärjestelmää leimaa palvelujen riittämätön ja 

epätasainen jakautuminen. Kouluterveydenhuollon osalta hankaluutta lisää sote-

sektorin voimakas muutos, jossa resursseja ei ole riittävästi ja/tai vastuiden 

jakautuminen ei ole kaikilta osin selvä. (mm. Jonkka 2010) 

 

5.3.4. Asiakasyhteistyö: lastensuojelu ja muut sote-toimijat  

 

Lastensuojelun kanssa toteutettu asiakasyhteistyö on arvioitu hyvin tai kiitettävästi 

toimivaksi yhteensä 65,8 prosentin osuudella, vastaavasti muiden sote-toimijoiden 

positiivisten arvioiden osuus on 58,4 %. Huonosti tai tyydyttävästi on asiakasyhteistyö 

muiden sote-toimijoiden suuntaan koettu toteutuneen 17,8 prosentin mielestä, 

lastensuojelun osalta negatiivisia kokemuksia on 16,4 prosentilla sähköiseen kyselyyn 

vastanneista huoltajista. (taulukko 18, s. 165) 

Muiden sote-palvelujen tai lastensuojelun osalta kyselyyn vastanneet huoltajat eivät 

antaneet vapaamuotoista palautetta kokemastaan asiakasyhteistyöstä. Näin siitä 

huolimatta, että monivalintatehtävään sote-palvelujen osalta antoi arvionsa 219 

henkilöä, ja lastensuojelun osalta 73 huoltajaa. Voidaan kenties olettaa, että huoltajat 

eivät koe kyseisten tahojen liittyvän suoranaisesti oppilashuoltoon, eivätkä siksi ole 

motivoituneet antamaan niihin liittyvää vapaamuotoista palautetta. Näinhän asia 

lähtökohtaisesti onkin, sillä oppilashuollon välittömästi liitettävät sote-toimija -joukko 

muodostuu oppilashuollon palvelujen henkilökunnasta. Ammattilaisten erillisyyteen 

liittyvä haaste kumpuaakin enimmäkseen koulun oppilashuoltotyön toteuttajien 

suunnasta. Asiakkaaseen liittyvän huolen kokonaisvaltaisen hoitamisen ja opetuksen 

järjestämiseen liittyvien toimien ja järjestelyjen toteuttaminen kohtaa hyvin usein 

hidasteita, joskus esteitäkin, siitä syystä, että yhteistyöprosessit muiden perus- ja/tai 

erityistason ammattilaistahojen kanssa eivät toimi jouhevasti. Viime kädessä asiakas 
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kuitenkin vähät välittää siitä, kuinka asiat toteutetaan. Asiakasnäkökulmasta on 

tärkeintä, että asiat tulevat hoidetuiksi. 

Huoltajien kokemaa asiakasyhteistyötä leimaa vaihtelevuus. Molempien 

huoltajaryhmien arvioista välittyy oppilaan asioiden hoitamiseen, erityisesti 

yhteistyöhön liittyvät laatupoikkeamat. Nämä tuntuvat palautuvan usein 

yhteistyötahon yksilöllisiin ominaisuuksiin. Seuraavat lainaukset kuvaavat tilannetta. 

 

”Hyvin paljon on kiinni opettajasta kuinka asiat koululla hoituu, joka vuosi kun 

opettajat vaihtuu ei oppilaiden asioihin saada selvyyttä ennekuin monen 

palaverin jälkeen, näin omankin lapsen kohdalla taas kerran.” 

 

”On vaikea pisteyttää, koska saman ammattiryhmän sisällä "taso" vaihtelee niin 

kovasti. Esimerkiksi oman lapseni tämänhetkinen luokanvalvoja ansaitsisi kyllä 

kiitettävän, mutta aiempi luokanvalvoja taas huonon arvosanan. Myös eri 

aineiden opettajien välillä on suuria eroja yhteistyön sujuvuudessa.  Sama pätee 

kouluterveydenhuollossa eli eri henkilöiden välillä on kovin suuria eroja.” 

 

Käsillä oleva tutkimus vahvistaa tuntumaa siitä, että huoltajien näkökulmasta eri 

opettajien ammatilliset vaiheet, persoonat, oppiaineet tai oppilasmateriaali eivät 

mahdollista kaikille oppilaille yhtäläistä kohtelua: ”Kysymys on yksilöistä”, totesi eräs 

kohderyhmään kuuluva kuvatessaan saamansa palvelun tasoa. 

 

 

5.3.5. Viranomaisten keskinäinen yhteistyö huoltajien kokemana 

 

Koettu viranomaisyhteistyön jakauma noudattaa merkittävästi huoltajien 

asiakasyhteistyöstä esittämän kokemuksen jakaumaa. Opetuksen järjestäjän kanssa 

tehty yhteistyö saa parhaat arviot (ka 4,02; kh 0,79). Viranomaisyhteistyön katsotaan 

onnistuvan kouluterveydenhuollon osalta (ka 3,95) lievästi koulukuraattori- ja –
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psykologihenkilöstöä (ka 3,90) paremmin. Molemmissa keskiarvo asettuu siis 

kuitenkin ”hyvin” toteutuneen tasolle. Muiden sote-toimijoiden ja lastensuojelun 

osalta viranomaisyhteistyön katsottiin toteutuvan keskiarvotasolla 3,56. Kaikkien 

viranomaisten keskinäinen yhteistyö saa keskiarvon 3,80. (ks. taulukko 16, s. 163).  

Huoltajat katsovat opetushenkilöstön onnistuneen viranomaisten välisessä yhteistyössä 

(ka 4,02) vaatimattomammin kuin omassa asiakasyhteistyössään (ka 4,19). 

Kouluterveydenhuollossa tilanne on päin vastainen: he saavat huoltajilta 

asiakasyhteistyöstään arvosanan 3,88, mutta muiden viranomaisten kanssa 

toteutettavasta yhteistyöstä tasolle 3,95 asettuvan arvion. 

Huoltajat eivät antaneet suoraa vapaamuotoista palautetta viranomaisten välisestä 

yhteistyöstä. Seuraava palaute kuitenkin heijastaa tyytyväisyyttä monesta 

ammattilaistahoista muodotuvan oppilashuoltoryhmän toiminnasta: 

 

”Suuret kiitokset [X] koulun oppilashuoltoryhmälle, joka toimii erittäin 

ammattitaitoisesti. Terv. Seiskaluokkalaisen äiti” 

 

Toisaalta seuraava kommentti kuvaa ammattilaisten yhteistoimintaan liittyvää 

kritiikkiä: 

 

"Kaikkien yhteen toimivuus riippuu koulusta ja sen henkilökunnasta. Yhdessä 

koulussa rehtori määrää kaikesta vaikka ei ymmärrä eikä hallitse 

kokonaisuutta." 

 

Yllä esitetty huoltajan mielipide palautuu osaltaan suureen palvelutason vaihteluun, 

joka johtuu ammattilaisten yksilöllisistä taidoista, ominaisuuksista ja tavoista toteuttaa 

työtehtäviään.  
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5.3.6. Huoltajien kokemus osallisuudesta 

 

Huoltajien kokemaa osallisuutta oppilashuollollisiin prosesseihin pyrittiin arvioimaan 

keräämällä huoltajien näkemyksiä siitä, millä tavoin he olivat kokeneet olleensa 

oppilashuollon palvelujen toteuttamiseen vaikuttavina tahoina. Tarkastelussa 

osallisuus käsittää lapsen vanhempien kokemukset siitä, kuinka he tuntevat 

pääsevänsä vaikuttamaan koululaisensa oppilashuollon palvelujen toteuttamiseen ja 

niiden kehittämiseen. Osallisuuden kokemus muodostuu osana asiakasyhteistyötä, ja 

linkittyy täten edellisissä kappaleissa kuvattuihin ilmiöihin. 

Kuviossa 13 on havainnollistettu pylväsdiagrammin avulla kaikkien vastauksensa 

antaneiden huoltajien vastausten suhteellinen jakauma osallisuuden kokemuksesta. 

 

 

Kuvio 13. Huoltajien kokema osallisuuden tunne oppilashuollollisissa tilanteissa 

 

Kuviosta 13 voidaan havaita, että 46,5 % huoltajista kokee osallisuuden tunnetta 

hyvällä tai kiitettävällä tasolla. Asteikon heikomman pään tarkastelu osoittaa, että 

huonoksi (12,6 %) osallisuuden kokemuksen tuntee suurempi joukko kuin 

tyydyttäväksi (10,2 %).  

Opetushallitus (2007) ja Suomen Vanhempainliitto (2015) korostavat kodin ja koulun 

välisen yhteistyön positiivisia vaikutuksia lapsen hyvinvoinnin toteuttamisessa. 

Tahojen mukaan vaikutukset ulottuvat koulumenestyksen lisäksi siihen, miten oppilas 

arvostaa koulua ja asennoituu koulun käymiseen. Tätä kautta yhteistyöllä voidaan 

myös vaikuttaa ennaltaehkäisevällä otteella koulun ilmapiirin ja kulttuurin 

10,2 

36,3 
30,7 

10,2 12,6 

Suhteellinen jakauma

Huoltajien kokema osallisuus oppilashuollossa 

Kiitettävästi Hyvin Keskinkertaisesti Tyydyttävästi Huonosti
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muotoutumiseen mielekkääksi ja ratkaisukeskeiseksi. (Suomen Vanhempainliitto 

2015; Opetushallitus 2007). 

 

Kun vuorovaikutus toimii, ja huoltajan osallistamisprosessi on toteutunut riittävän 

asianmukaisesti, on seurauksena seuraavalla tavalla pelkistetty huoltajakokemus: 

 

”Meidän kohdalla ei ole mitään valittamista.” 

 

Huoltajille yhteistyö tuottaa tärkeää tietoa lapsen oppimisen, kasvun ja kehityksen 

osalta, ja antaa samalla kasvatuksellisia eväitä näiden asioiden kanssa työskentelyyn.  

Kuvion 13 jakaumassa on kuitenkin huomioitavaa sen epäsymmetria ja se, että 

kiitettävien osuuden ollessa 10,2 prosenttia nousee osallisuuden kokemuksesta huonon 

arvion antaneiden huoltajien osuus sen edelle 12,6 prosentin osuudella. 

Yhteistyön toteutuksessa ja osallistamisen tapoja sekä intensiteettiä suunniteltaessa 

tulisikin kyetä ottamaan huomioon se, että jokainen perhe ja huoltaja omine 

kulttuureineen sekä persoonineen ja ajanhetkisine haasteineen ovat yksilöllisiä. Tämän 

vuoksi olisi tärkeää, että yhteistyön pelisäännöt sovittaisiin yksilöllisesti, aivan kuten 

oppilaidenkin osalta tulee toimia (mm. Opetushallitus 2007). 

Tilanne on usein myös se, että kaikkein haastavimpiin tapauksiin liittyy monisyisiä 

ongelmia, usein myös motivoitumattomuutta, kyynistymistä ja luovuttamista. 

Yhteydenpito näiden suurimmassa avun tarpeessa olevien huoltajien suuntaan ei 

välttämättä ole kaikkein houkuttavinta ja palkitsevinta.  

 

Mikäli eteen nousevia ongelmia ei pureta välittömästi, muodostuu niiden purkamisesta 

yhä vaikeampi haaste. Tällöin vuorovaikutussuhteen toimivuus vaarantuu. 

Opetushallitus (2007) on luonnehtinut koulun ja huoltajan välisen yhteistyösuhteen 

tavoitteeksi luottamuksen ja sosiaalisen (mm. McKenzie et al. 2002) pääoman 

jatkuvaa vahvistumista. Tasavertaiseen vuoropuheluun perustuvan molemminpuolisen 

kuuntelun, dialogin, kautta on mahdollista saavuttaa luottamuksellinen ja keskinäisen 
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kunnioituksen ilmapiiri (Opetushallitus 2007). Erityisesti yhteistyösuhteen aloituksella 

on keskeinen ohjaava rooli. Mikäli asiat alusta lähtien ohjautuvat väärille urille, on 

tilanteen korjaaminen vuosi vuodelta hankalampaa. 

 

”Tällä hetkellä peruskoulussa olevan lapsemme kanssa koulunkäynti kuin 

muutkin asiat ovat menneet omalla painollaan hyvin. Vanhemman lapsemme, 

joka ei käy enää peruskoulua, olisin tarvinnut ja halunnut keskustelua hänen 

koulunkäyntiin liittyen, mutta kaikki halusivat vältellä asiasta keskustelua ja 

aina ehdotettiin "pikaista" ratkaisua eli ettei henkilöstön tarvitse vaivautua 

tekemään työtään tai ongelmia vähäteltiin, kun muilla on paljon vakavampia 

ongelmia!!?. Koska kysymyksessä oli esikoisemme, minulla ei ollut käsitystä 

kuin asiaa voi viedä eteenpäin jämäkästi eli niin että minut ja huoli 

lapsestamme olisi otettu vakavasti.” 

 

Yllä esitetty lainaus kuvaa sitä, kuinka suuri rooli ja vastuu ammattilaisilla on 

huoltajien osallistamisessa ja aktiivisessa yhteistyössä (mm. Opetushallitus 2013). 

Vaikka edellä kommentoivan huoltajan nuorempi lapsi nyt näyttää pärjäävän koulussa 

’omalla painollaan’, on huoltajalle ymmärrettävästi jäänyt esikoisensa asioiden 

hoitamisen osalta tunnetilaksi pettymys ja epävarmuus tilanteiden hoitamisen suhteen. 

Tämä särö luottamuksessa ei voi olla heijastumatta yhteistyön hedelmällisyydessä.  

 

Huoltajien osallisuuskokemuksen syntyä arvioitiin tarkastelemalla heidän 

osallisuusarvioitaan suhteessa ammattiryhmittäisiin asiakaskokemuksiin. Tarkastelu 

suoritettiin SPSS -tilasto-ohjelman avulla ja arviointimenetelmänä hyödynnettiin 

Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa (taulukko 19, s. 175). 
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Taulukko 19. Huoltajien osallisuuskokemusten ja asiakasyhteistyön välinen 

riippuvuus 

 

 

Taulukon 19 tarkastelu osoittaa huoltajien osallisuuden tunteiden ja asiakassuhteiden 

arvioiden jakaumien korreloivan keskenään kertoimien vaihteluvälillä 0,350 – 0,619. 

Huomioitavaa on, että kaikki korrelaatiot ovat positiivisia. Huoltajilla osallisuus 

osoittautuu korreloivan vahvimmin koulukuraattori- ja koulupsykologi -yhteistyössä ja 

heikoimmin lastensuojelussa.  

Opetushenkilön näkökulmasta tiivis kodin suuntaan toteutuva yhteistyö on suotavaa 

myös siksi, että huoltajien osallistaminen tuottaa oppilastuntemusta, jonka avulla 

opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen muodostuvat mielekkäämmiksi. Sama pätee 

muuhunkin toimintaan: myötäsukaisessa asiakassuhteessa on aina molemmin puolin 

mielekkäämpää ja tuloksellisempaa työskennellä.  (mm. Opetushallitus 2007) 

 



176 
 

5.3.7. Huoltajien ominaispiirrenäkemykset - sähköinen kysely 

 

Sähköiseen kyselyyn osallistuneita huoltajia pyydettiin määrittelemään omasta 

mielestään tärkeimmät oppilashuoltotyön ominaispiirteisiin eli ominaisuuksiin ja 

sisältöihin liittyvät odotukset ja toiveet. Taulukossa 20 on kuvattuna huoltajien 

antamat vastaukset luokiteltuina neljään eri peruskategoriaan: toimivuuteen, 

yksilöllisyyteen, ammatillisuuteen ja yhteistyöhön. Taulukossa 20 esitetyt arvot 

edustavat suhteellista osuutta (prosentteja) kaikista huoltajien maininnoista. 

 

Taulukko 20. Huoltajien ominaispiirrenäkemysten suhteelliset osuudet 

 

 

Huoltajien arvostukset on helppo ymmärtää asettamalla ne huoltajien arjen 

realiteetteja ja niistä johtuvia motiiveja tarkastelevaan kehikkoon. Huoltajan arki ja 

tietoisuus täyttyvät ensisijaisesti asioista, joilla hän varmistaa perheensä 

mahdollisuudet elää täysipainoista elämää sekä sen, että huoltajan oma ammatillinen 

kenttä tulee hoidetuksi kunnialla. Tämä kaikki tulee tehdä siten, että aikaa jää myös 

itsestä huolehtimiselle, sosiaaliselle elämälle, parisuhteelle sekä mahdollisesti lasten 

harrastustoiminnan mahdollistamiselle.  (mm. Kääriäinen 2008) Huoltajalle on 

tärkeää, saada tunne siitä, että hänen oppivelvollisuusikäinen jälkikasvunsa on 

turvatussa ympäristössä kehittymässä ja kehittämässä itseään elämän vaatimuksia 

varten. Kokemus siitä, että koulussa asiat hoituvat ’toimivuus’ (29,2 %) saavutetaan 

pitkälti sitä kautta, että ’yhteistyö’ (29,7 %) koulun kanssa toteutuu toivotulla tavalla. 

Yhtä ja samaa toivottua tapaa ei kuitenkaan ole, vaan kullekin perheelle ja huoltajalle 

tulisi neuvotella yksilöllinen järjestely. Seuraava lainaus kiteyttää oivallisesti 

molemmat edellä kuvatut ominaispiirteet. 

 

”Yhteistyö luokanopettajan kanssa on sujunut oikein hyvin kuluvan lukuvuoden 

aikana, ja Wilma on erinomainen väline yhteydenpidon sujuvoittamisessa.” 
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Edellä kuvattu huoltaja kokee, että koulun kanssa toteuttava yhteistyö on kaikkinensa 

toimivaa, myös sähköinen pedagoginen Wilma-järjestelmä on tässä tapauksessa 

löytänyt paikkansa oivallisesti. Seuraava kannanotto kuitenkin kuvaa, kuinka sama 

asia joka toiselle sopii, saattaa kuormittaa toista. Yksilöllisyyden huomiointi tulisi 

ulottaa siis myös vuorovaikutuksen perustilanteisiin, jolloin kyseessä ei ole 

huolitilanne (mm. Huhtanen 2007). ’Yksilöllisyys’ asettuu huoltajien 

ominaispiirreluokittelussa kolmanneksi 20,9 prosentin suhteellisella osuudella. 

  

”Wilma-viestejä tulee yläkoulussa huomattavasti alakoulua enemmän, koskien 

eri opettajien hymiöitä. Eli joka päivä tulee muutama hymy ja minusta wilma-

kanava vesittyy joiltain osin näiden viestien kautta. Vaikka on hyvä saada 

positiivista palautetta, ei sitä ole hyvä saada joka päivä.” 

 

Tälle huoltajalle riittää Wilman kautta tuleva tieto siitä, että asiat sujuvat. Onpa paljon 

myös niitä huoltajia, jotka eivät töiltänsä enää jaksa tai kykene edes koko tietokonetta 

avaamaan.  

’Toimivuuden’ osa-alueelle asettuu seuraava kommentti, joka kuvaa hyvin huoltajan 

huojentuneisuutta sen suhteen, että koulussa asiat hoituvat, eikä vanhemman 

lähtökohtaisesti tarvitse käyttää psyykkistä energiaansa sen miettimiseen, miten lapsi 

tai nuori koulussa pärjää.  

 

”Toivottavasti ohr toimii kaikkien kohdalla yhtä jouhevasti kuin on toiminut 

meidän kohdallamme. Teette arvokasta (ja varmasti ajoittain raskastakin) 

työtä!” 

 

Ominaispiirteen tärkeyden voi ilmaista myös pettymyskokemuksen kautta. Eräs 

huoltaja luonnehti seuraavin sanoin toimivuuden merkitystä kohdistaen kritiikkinsä 

oppilashuoltoon, jossa erityisesti kouluterveydenhuollon palveluprosesseihin: 
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”Kokemuksesta voin todeta, etten tiedä mihin vien lapseni sairastuttuaan 

lääkäriin? (koululääkäri) Olen muutaman kerran tarvinnut ko. ja joutunut 

turvautumaan yksityissektorille.” 

 

Toinen vanhempi kohdisti viestissään kritiikkiä opetuksen järjestäjän suuntaan. 

Seuraavassa viestissä koettua toimimattomuutta arvostellaan kyseenalaistamalla 

opetuksen järjestäjän ammatillisuuteen ja ammattitaitoon liittyviä sisältöjä. Sähköiseen 

kyselyyn vastauksensa antaneet huoltajat arvioivat, ’ammatillisuuden’ asettuvan 

merkityksellisyydessä sijalle neljä 20,2 prosentin osuudellaan. 

 

”Itse toivoisin jämäkämpää otetta tuntityöskentelyyn ja työrauhaa. Itsestäni 

tuntuu, että saamme toimia kotona varaopettajina, silloin kyllä mietityttää 

opetuksen taso ja laatu. Reaalit voi aina lukea kotona itsekseen, mutta erityisesti 

matemaattisia aineissa opettajalla ja opetuksen laadulla on erittäin iso merkitys 

samoin kielissä. Enemmän huumoria opetukseen.” 

 

Kolmas huoltaja kommentoi nimenomaisesti erityistason palveluita, tosin viestistä 

riittää antia koko oppilashuollolle ja sitä tukevalle palveluketjulle, lainsäätäjää 

unohtamatta: 

 

”Nuorisopsykiatrian palvelut aika ruuhkautuneita. Lääkärin palveluita saa 

odottaa ja nuori joutuu odottamaan turhan kauan ennen kuin saa apua. 

Lastensuojeluun tuntuu toimivan aika hitaasti. Palveluista on joskus tullut 

sellainen tunne, että halutaan löytää perheestä syylliset ja kun ei tunnu löytyvän, 

apu pysähtyy siihen. Joustavampaa yhteistyötä olisi myös toiveissa eri tahojen 

kesken. Vaitiolovelvollisuus on hyvä asia, mutta joskus hidastaa avun saantia.” 
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Kaiken kaikkiaan sähköiseen kyselyyn vastanneiden huoltajien vapaasta palautteesta, 

tai negatiivisen palautteen puuttumisesta, nousee esiin huoltajien perusluottamus 

siihen, että oman lapsen asiat tulevat hoidetuiksi enimmäkseen yksilölähtöisesti.  

   

5.3.8. Huoltajaraatilaisten näkemykset toiminnasta ja ominaispiirteistä 

 

Tässä tutkimuksessa huoltajajoukkoa lähestytään kahdesta eri näkökulmasta. 

Anonyymin sähköisen kyselyn lisäksi kohteena oli koolle kutsuttu vapaaehtoinen 

huoltajaraati (n=5). Huoltajaryhmien tuloksia tarkastellaan tässä erillisinä siksi, että 

niiden oletetaan edustavan eri tavoin painottuneita näkökulmia, josta tarjoutuu 

aineistollisen triangulaation mahdollisuus. Raatilaiset edustavat huoltajien äänitorvea, 

aktiivista ja valveutunutta etujoukkoa, jonka näkökulmat muodostuvat huoltajien 

sisäisessä sekä julkisessa keskustelussa ’tiivistyneestä’ sisällöstä.  

Raatilaisten antamia ominaispiirresisältöjä tarkasteltiin luokittelemalla ne oppilaiden 

ja muiden huoltajien arvioita vastaaviin sisältöalueisiin, ja antamalla sisällöille 

tärkeysjärjestyksen sijoituksen perusteella merkitsevyyskerroin. Tämän jälkeen 

raatilaisten vastaukset tiivistettiin neljään summamuuttujaan, jotka kuvaavat i) 

oppilashuollon yleistä reagoivuutta, toimivuutta ja osuvuutta (’toimivuus’), ii) asioiden 

yksilöllistä käsittelyä (’yksilöllisyys’), iii) ammatillisuuden ja asiantuntijuuden 

toteutumista (’ammatillisuus’), sekä iv) asiakkaiden eli vanhempien ja heidän lastensa 

suuntaan toteutettavan vuorovaikutuksen ja yhteistyön toimivuutta (’yhteistyö’). 

Taulukossa 21 ovat esitettyinä huoltajaraadin oppilashuollon keskeisistä 

ominaispiirteistä antamat arviot. 

Taulukko 21. Huoltajaraadin ominaispiirremuuttujien suhteelliset osuudet 

 

 

Raatilaisten näkemysten mukaan oppilashuollon nopeuteen, sujuvuuteen, 

tavoitettavuuteen tai vaikuttavuuteen palautuva ’toimivuus’ on merkittävästi keskeisin 

tavoite 44,4 prosentin painoarvollaan. Toiseksi tärkeimmäksi kokonaisuudeksi 
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huoltajaraadin jäsenet asettivat ’yksilöllisyyden’ (26,7 %). Tämä koostuu oppilaan 

tarpeiden yksilöllisestä huomioimisesta, kuulluksi tulemisesta sekä oppilaan ja koko 

hänen perheensä huomioimisesta kokonaisuutena. Kolmanneksi suurimman 

painoarvon raatilaiset antoivat ’ammatillisuuteen’ sisältyville muuttujille (16,3 %). 

Näihin kuuluvat asiantuntemuksen ja ammatillisen työskentelyotteen lisäksi myös 

luottamuksellisuuteen suuntautuvat viittaukset. Neljäntenä kokonaisuutena 12,6 

prosentin osuudella nousivat esiin vuorovaikutuksen ja yhteistyön sujuvuuteen sekä 

yhteydenpidon aktiivisuuteen liittyvät teemat (’yhteistyö’).  

Huoltajaraatilaisten suurin painoarvo suuntautui siis asioiden toimivuuden 

painottamiseen. Esimerkkeinä eri ammattilaistahojen toimivuuteen liittyvistä 

positiivisista sisällöistä toimivat seuraavat kommentit: 

 

”Oikea-aikaisuus erityisoppilaille” 

 

”Kuraattorit Wilmassa – saa helposti kiinni” 

  

”Merkkarit tavoitettavissa, helppo mennä”
27

 

 

Raatilaisten kannanotoissa nousivat huolikeskeisyyden ohella esiin monipuolisesti 

myös kasvun ja kehityksen tukemiseen ja ennaltaehkäisyyn liittyvät teemat. Hyviksi 

koettiin esimerkiksi seuraavat asiat: 

 

”Säännölliset terveystarkastukset” 

 

”Nopea ennaltaehkäisevä toiminta” 

 

”Väkivallaton koulu, ”kiva koulu” 

 

                                                           

 

27
 ”Merkkarit” ovat kouluilla työskenteleviä psykiatrisia sairaanhoitajia 
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”Eeva-hanke (vertaisryhmät eron kokeneille)” 

 

 

Raatilaisten ’toimivuutta’ kohtaan esittämä kritiikki oli varsin laajaa, ja kohdistui 

esimerkiksi seuraavanlaisiin sisältöihin: 

 

”Opettajat eivät puutu vaikka näkevät” 

 

”Puututaan vasta kun asiat kärjistyvät” 

 

Nämä kommentit kuvaavat huolta varhaisen puuttumisen osalta. Vastaavaan viestiin 

törmää koulumaailmassa liikkuessa useinkin, niin oppilaiden, huoltajien kuin myös 

ammattilaisten toteamana. Riippuen tilanteesta syitä tähän on esitetty 

opetushenkilöstön suuresta työkuormasta, opetuksen järjestäjän ja oppilashuollon 

palvelujen keskinäisestä vastuunjaosta, kouluterveydenhuollon rajallisista resursseista, 

tai ammattilaisten yksilöllisistä eroavaisuuksista (persoona, motivaatio, osaaminen). 

(mm. Jonkka 2010) 

 

Seuraavissa keihään kärki kohdistuu oppilaan osallisuuden toteutumiseen ja 

laajemmin ottaen koulukulttuurin sisältöön.  

 

”Lapsen tulisi saada valita kenen kanssa puhuu”  

 

”Yhteisöllisyys kadoksissa” 

 

Seuraavassa kannanotossa huolta kannetaan oppilaan asioiden hoitamisen laajempaan 

prosessiin. Oppilashuollon oletetaan toimivan havaitsevana rajapintana, joka 

tarkentavia tutkimuksia tai korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa ohjaa oppilaan ja 

perheen muiden paikallisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden suuntaan. 

Asiakkaan näkökulmasta puutteet näissä monialaisesti hoidettavissa prosesseissa 

näyttäytyvät seuraavalla tavalla. 
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”Viive tutkimuksiin ja hoitoon, hoidon ja tutkimusten myöhästyminen” 

 

”Koululääkärit liian harvoin” 

 

”Liika vaihtuvuus” 

 

Kaksi ylintä mielipidettä ottavat kantaa terveydenhuollon kroonisesta 

lääkärivajeeseen, alin kommentti liittyy henkilöstön suureen vaihtuvuuteen, jonka 

seurauksena tuttujen, turvallisten ja luotettavien vuorovaikutussuhteiden solmiminen 

hankaloituu. Nämä ovat tärkeitä asioita silloin, kun puhutaan vaikeista ja 

henkilökohtaisista tunne-elämään, kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista.  

 

Myös keskustelu lainsäädännön rampauttavasta vaikutuksesta asiakassuhteiden 

kokonaisvaltaisen toteuttamisen hankaloittajana on aina läsnä. Näin myös 

huoltajaraatilaisilla:  

 

”Lain noudattaminen hankaloittaa esim. byrokratia, tiedonkulku” 

 

 

Seuraavaksi suurimman painoarvon, yksilöllisyyden (26,7 %), tiimoilta puoltavia 

arvioita edustaa esimerkiksi seuraava näkökulma: 

 

”Rehtori tuntee oppilaansa ja hänelle voi puhua suoraan” 

 

Toista kantaa edustaa: 

 

”Ei käsitellä kokonaisuutta (esim. mitä kotiin kuuluu?)” 

 

Huoltajan kannalta olisi tärkeää, että koulun aikuiset tuntisivat oppilaat, heidän 

lähtökohtaiset kotitilanteensa, ja ottaisivat kokonaisuuden haltuun yhteistyössä 

kaikkien toimijoiden kanssa. 
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Ominaispiirrejakaumassa 16,3 prosentin osuuden saanutta 

ammatillisuuden/asiantuntijuuden sekä siihen liittyvän asioiden monialaisen 

onnistumisia kuvattiin mm. seuraavilla tavoilla:  

 

”Opettajat oppilashuollollisesti orientoituneita” 

 

”Hyvä, että on paljon porukkaa tapaamisissa” 

 

 

Tyytymättömyyttä ammatillisuuden teemaan sen sijaan ilmaistiin seuraavin tavoin: 

 

”Ei paneuduta asiaan!” 

 

”Valmistumattomuus kokouksiin” 

 

Tähän kategoriaan luettakoon myös tutkijan mielessä paljon merkityksiä herättäneet 

huoltajan kommentit yhteistapaamisten ilmapiiristä: 

 

“Voi tulla uhrin olo” tai “Vähättely” 

 

 

Yhteistyöksi nimetty ominaispiirre sai käsillä olevassa tarkastelussa huoltajaraadilta 

12,6 prosentin painoarvon. Hyviksi asioiksi oli mainittu esimerkiksi ”rehtorien 

tilaisuudet” sekä ”vanhempainillat”. Raatilaiset kuvasivat yhteistyön nykyhetken 

toteutumista esimerkiksi seuraavasti: 

  

”Avoimet luennot vanhemmille” 

 

”Oppilaat osallistuvat koulun aktiviteetteihin (muihinkin kun opetukseen, esim. 

oppilaskunnat)” 
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Mainitut asiat voidaan siis tulkita yhteistyöksi. Tosin tälle tasolle jäädessään kovin 

pinnalliseksi ja yksisuuntaiseksi (vrt Horelli 1994). Mainitun tason yhteistyötä ei täytä 

osallisuuden tai kasvatuskumppanuuden oletuksia lainkaan. Niinpä ymmärrettäviä 

ovatkin seuraavassa kuvatut oppilashuollolliseen yhteistyöhön liittyvät puutteet:  

 

”Vähäinen yhteydenpito (opettajat, muut vanhemmat)” 

 

”Tiedonsaannin vaikeus” 

 

”Huono tiedonkulku -> vanhemman pitää olla itse aktiivinen” 

 

Huoltajaraatilaisten selkeä viesti oli, että pysyäkseen selvillä tilanteista ja tapahtumista 

eli säilyttääkseen hallinnan tunteensa, tulee huoltajan itse olla aktiivinen. Eräs 

huoltajista perusteli yhteistyötarvetta seuraavin sanoin:  

 

”Tulee turvallisempi olo jos tietää, että lasta seurataan” 

 

Perusongelmana tässä yhtälössä on se, että juuri eniten avun tarpeessa olevat oppilaat 

ja heidän huoltajansa ovat passiivisin ja voimattomin ryhmä, samalla usein myös 

defensiivisin, joka pyrkii vähättelemään ongelmien määrää tai laatua, ja jopa 

peittelemään niiden olemassaoloa. 

 

5.4. Oppilaiden näkemykset 

 

5.4.1. Kaikkien oppilaiden vastaukset 

 

Taulukossa 22 (s. 185) esitetään kaikkien oppilaiden antamat arviot oppilashuollon 

toiminnan onnistumisesta toimijoittain eriteltyinä. Taulukossa ovat esillä 

osiokohtaisten vastausten lukumäärät, puuttuvat vastaukset, vastauskeskiarvot sekä 

annettujen vastausten keskihajonnat. Taulukossa esitetään myös oppilaiden kokemus 

omasta osallisuudesta oppilashuollon toteutuksessa. Taulukossa puuttuviksi merkityt 
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arvot ovat ”En osaa sanoa” vastauksia, jotka käsillä olevassa tarkastelussa päätettiin 

sulkea tilastollisen analyysin ulkopuolelle. Näin sillä oletuksella, että kyseinen arvo 

perustuu suuressa määrin siihen, ettei oppilas ole hyödyntänyt kyseisiä, esimerkiksi 

koulupsykologin, koulukuraattorin tai lastensuojelun palveluita. 

 

Taulukko 22. Yhteenveto oppilaiden vastauksista 

 

 

Oppilaiden tulosten tarkastelussa hyödynnetään osiokohtaisia keskiarvoja. Näiden 

sisäistä konsistenssia eli yhdenmukaisuutta tarkasteltiin Cronbachin alfa-

menetelmällä
28

 (taulukko 23, s. 186).   

 

 

                                                           

 

28 Huom. Keskiarvojen konsistenssitarkastelussa mukana vain kunkin näkökulman 

yhteiset havainnot (asiakasyhteistyö N=65, viranomaisyhteistyö N=66, yhteinen 

näkemys N=67). 
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Taulukko 23. Muuttujien yhteiskeskiarvojen reliabiliteettitarkastelu 

Arvioitava kohde Cronbachin alfa-arvo Varianssi 

Asiakasyhteistyö ,846 ,015 

Viranomaisyhteistyö ,918 ,001 

Yhteinen näkemys 

ominaispiirteistä 

,894 ,001 

 

Tulosten yhteistarkastelusta voidaan keskiarvojen ja keskihajonnan silmäilyn 

perusteella todeta, että saadut tulokset ovat vertailukelpoisia keskenään: 

● Havaitun viranomaisyhteistyön keskiarvo ja hajonta ovat saaneet 

tarkastelukohteista yksimielisimmin parhaat arviot. 

● Seuraavaksi parhaiten on arvioitu toimivaksi asiakasyhteistyö. 

● Kolmanneksi parhaiten keskiarvon ja hajonnan perusteella sijoittuvat 

käsitykset oppilaiden ja asiantuntijoiden välisestä oppilashuollon sisältöjen 

yhteisestä näkemyksestä. 

 

Osallisuuden kokemusten keskiarvo on selvästi muita osioita matalampi (ka 2,96). 

Lisäksi osallisuuden määrää kuvaava keskihajonta on muita tarkasteltavia 

ulottuvuuksia selvästi suurempi (kh 1,2). 

 

5.4.2. Asiakasyhteistyö 

 

Asiakasyhteistyöllä viitataan siihen, miten hyvin toimivaksi oppilaat olivat kokeneet 

yhteistyön tahojen kanssa. Yleisesti ottaen yhteistyö koettiin varsin hyväksi koko 

osion keskiarvon asettuessa käytännössä tasolle neljä (3,99), asteikolla yhdestä viiteen 

(ks. kuvio 14, s.187). Kyselyssä lukema neljä edustaa sanallista arviota ”hyvä”.  
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Kuvio 14. Oppilaiden kokema asiakasyhteistyö 

 

Tulosten mukaan oppilaat kokevat yleisen asiakasyhteistyön tason hyväksi 

arvosanojen asettuessa lukemien 3,82 ja 4,10 välille (kuvio 14). Parhaimmat arviot sai 

kouluterveydenhuolto (ka 4,1), seuraavaksi parhaimmaksi koettiin yhteistyö opetuksen 

järjestäjän kanssa (ka 4,08), kolmannelle sijalle asettui koulukuraattori- ja 

koulupsykologityö. Niiden toimijoiden, joita ei suoranaisesti lueta oppilashuollon 

palvelujen toteuttajien piiriin, osalta muiden sote-toimijoiden kanssa toteutunut 

yhteistyö arvioitiin keskiarvoisesti tasolle 3,94, lastensuojelu-yhteistyö pitää perää 

keskiarvolukemalla 3,82.  

Keskiarvot antavat tukea tutkimushavainnoille oppilaiden myönteisestä 

suhtautumisesta opetuksen järjestämiseen ja yhteistyöhön koululla työskentelevien 

aikuisten kanssa (Haanpää & Roosin 2013). Positiivista tuntumaa asiaintilasta lisää 

myös se, että käsillä olevan tutkimuksen kyselyssä ei oppilaiden suunnalta nostettu 

spontaanisti esiin kritiikkiä koulua tai siellä tapahtuvaa välitöntä yhteistyötä kohtaan. 

Seuraavat kommentit kuvaavat osaltaan oppilaiden yleistä suhtautumista: 

 

”Oppilashuolto on miun näkökulmasta ihan ok vaikka en mie sen kaa oo 

oikeestaan muutenku opettajien kaa.” 

 

 

”ei toiveita :)” 

4,08 4,10 
4,03 

3,94 

3,82 

Asiakasyhteistyö 

Näkemyskeskiarvo
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Oppilaiden asiakasyhteistyöhön liittyvät numeeriset tai sanoitetut kannanotot kuvaavat 

yläkouluikäisen nuoren ”ihan ookoo” –asennetta. Tutkijan tulkinta tähän teemaan 

liittyvistä tuloksista on, että ainakin vastaamaan aktivoituneiden oppilaiden 

kokemusten mukaan opiskeluun ja siten myös oppilashuoltoon liittyvien asioiden 

hoitaminen sujuu suhteellisen vaivatta (ks. myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2015). Tämä tarkoittanee sitä, että ainakin ’hygieniatasolla’ (vrt. Herzberg 1966)  asiat 

ovat järjestyksessä, eikä erityisiä olemista vaikeuttavia tyytymättömyyden aiheuttajia 

juurikaan ole esittää. 

 

”Ihan hyvin menee. Ja shakkia voitaisiin pelata lisää.” 

 

Kuviossa 14 (s. 187) esitetyt tulokset antavat viitteitä siitä, että oppilaan arjessa 

tapahtuvan kontaktin määrä vaikuttaa oppilaiden havaitsemiseen yhteistyön laadun 

suhteen. Mitä enemmän tai henkilökohtaisempaa yhteistyötä viranomaistahon kanssa 

on, sitä paremmassa valossa yhteistyö oppilaille näyttäytyy. Myönteisellä kontaktilla 

ja onnistuneen yhteistyön määrällä on havaittu olevan ennakkoluuloja vähentävä ja 

positiivisia näkemyksiä lisäävä vaikutus osallisiin. (mm. Ahokas 2011)   

 

5.4.3. Viranomaisyhteistyö 

 

Oppilaat arvioivat viranomaisyhteistyön toteutuvan sekä opetuksen järjestäjän että 

kouluterveydenhuollon osalta tasolla 4,17. Molempien ammattilaisryhmien kohdalla 

tämä arvo ylittää hieman heidän asiakasyhteistyöstään saamansa arvion. 

Oppilasnäkökulmasta vastaava hyvä taso jatkuu myös muiden sote-toimijoiden sekä 

lastensuojelun osalta, joiden molempien kohdalta viranomaisten keskinäisen 

yhteistyön toteutuminen saa havaittavasti asiakasyhteistyötä paremmat arviot. 

Oppilaat eivät antaneet spontaania sanallista viranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön 

liittyvää palautetta. Oppilaiden vaikeneminen viranomaisyhteistyön toteutumisesta 

palautunee yleisellä tasolla yhtäältä luonnolliseen auktoriteettikunnioitukseen sekä 
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toisaalta siihen, etteivät nuoren valmiudet arvioida viranomaistoiminnan onnistumista 

liene vielä kehittyneet kritiikkiä tuottavalle tasolle. Voitaneen myös todeta, että 

oppilaan näkökulmasta ainakaan viranomaistyöskentelyn ulospäin näkyvässä 

toteutuksessa ei ole huomiota herättäviä puutteita. 

 

5.4.4. Kuulluksi tuleminen ja osallisuuden tunne 

  

Käsillä olevassa tarkastelussa oppilaat arvioivat kaikista tarkastelukohteista juuri 

osallisuuden toteutuvan selvästi heikoimmalla tavalla (taulukko 20). Käsillä olevassa 

tarkastelussa osallisuutta pyrittiin arvioimaan keräämällä oppilaiden kokemuksia siitä, 

millä tavoin he olivat kokeneet olleensa oppilashuollon palvelujen toteuttamiseen 

vaikuttavina subjekteina.  

Kuviossa 15 on kuvattu kaikkien vastauksensa antaneiden oppilaiden vastausten 

suhteellinen jakauma osallisuuden kokemuksesta. Oppilaiden osallisuukokemusten 

keskiarvo sijoittui tässä tutkimuksessa muita tarkasteltavia kohteita alemmalle tasolle 

(ks. taulukko 20). 

  

 

Kuvio 15. Oppilaiden kokemukset osallisuudestaan oppilashuoltoon (%) 

 

Kaikkien oppilaiden vastausjakaumasta voidaan nähdä osallisuuden toteutuvan 

hieman keskinkertaista paremmin. Keskinkertaiseksi tai hyväksi arvioi toteuman noin 

60 prosenttia vastaajista. Toisaalta kuvion 15 perusteella on havaittavissa jakauman 

8,9 

27,7 
32,7 

13,9 16,8 

Validi suhteellinen tyytyväisyys

Oppilaiden kokema osallisuus oppilashuollossa 

Kiitettävästi Hyvin Keskinkertaisesti Tyydyttävästi Huonosti
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vastausten heikomman pään vinoutuminen. Huonoimman arvion antaneita on 

enemmän (16,8 %) kuin tyydyttäväksi tilan kokeneita (13,9 %). Kiitettävästä 

keskinkertaiseen olevat arviot sen sijaan jakautuvat symmetrisesti normaalikäyrän 

mukaan. Kiinnostusta herättää se, mistä loppupään epäsymmetria johtuu.  

Tässä tutkimuksessa oppilaiden toiveet osallisuuden tunteen lisäämisen osalta saivat 

käytännössä seuraavanlaisia sanoituksia: 

   

”Opettajat kuuntelisivat enemmän oppilaiden toivomuksia.” 

 

Nyt kerätyn aineiston viesti tukee laajempia havaintoja oppilaiden osallistumisen 

vahvistamistarpeista (mm. Pelastakaa Lapset ry 2015, 5). Seuraavat oppilaiden 

vapaaehtoiset kommentit kuvaavat omalla, pelkistetyn lakonisella murrosikäisen pojan 

tavalla positiivista suhtautumista siihen, että heitä osallistetaan tutkimuksellisin 

keinoin oppilashuollon kehittämiseen. 

 

”Jos näistä vastauksista on hyötyä, niin sehän on vain hyvä juttu.” 

 

”iha ok kysely” 

 

Tutkimusaineistosta voidaan päätellä, oppilaiden ääni pääsee lähtökohtaisesti esiin, ja 

tulee oppilaiden kommenttien mukaan myös tiettyyn rajaan asti huomioiduksi. 

Kuitenkin oppilaiden kokemukset aidosta osallisuudesta, siitä että pääsee 

vaikuttamaan koulun sääntöihin ja toimintaan, saa likipitäen puolet vähemmän väitettä 

puoltavia arvioita. Havainto osallisuustuntemuksen hauraudesta on tärkeä ja 

samansuuntainen muiden arvioiden kanssa (Lappeenrannan kaupunki 2015; 

Pelastakaa Lapset ry 2015, 5; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015c).  
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Asetettaessa käsillä olevan tutkimuksen kokemuskeskiarvo Horellin (1994)  

portaikolle viittaa se oppilaan olevan toiminnassa mukana  osallistujana, ei osallisena. 

Tämän tason toiminnassa vetovastuu ja valta asemoituvat selkeästi aikuisille (Horelli 

1994, 39). Kyseisen roolin syvyys heijastuu oppilaiden arvioista. 

Varsinainen ’osallisuus’ muodostuu sellaisesta kuulluksi tulemisen tunteesta, joka 

johtaa muutokseen ja asioiden kulkuun. Oppilaan seuraava kommentti heijastaa juuri 

sitä, että kuulluksi tuleminen ja aito osallisuus eivät sittenkään aina toteudu ’tyyliin 

aikuisten oikeesti’:  

 

”Toivoisin että koulumme oppilaita kuunneltaisiin vakavammin opettajiin 

kohdistuvissa valituksissa.” 

 

Lapsen ja nuoren osallisuus tulee sisältää pelkkää osallistumismahdollisuutta 

syvemmän tunteen yhteisöön kuulumisesta. (vrt. Pietiläinen 2015; Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos 2015e; myös Kiili 2006) 

 

Yläkouluikäisen kehityksen kannalta on tärkeää, että keskeinen kasvukonteksti, koulu, 

tarjoaa ensisijaisesti ympäristön, jossa voi kasvaa, kehittyä, osallistua ja sosiaalistua 

turvallisesti. Onkin rohkaisevaa havaita, että oppilaiden vapaista kommenteista 

välittyy päällimmäisenä seuraavan sisältöinen viesti: 

 

”Kaikki on kait iha hyvi.” 

 

Ihan kaikkien oppilaiden kohdalla tilanteet eivät kuitenkaan ole yhtä mutkattomia. 

Jokaisen lapsen tai nuoren yksilölliset lähtökohdat eivät tue yhtäläisesti opiskelua tai 

elämässä pärjäämistä. Perheen sosioekonominen tausta, yksilön temperamenttiprofiili, 

psyykkiset, fyysiset tai käyttäytymisen ongelmat tai muu erilaisuus altistavat lapsen ja 

nuoren hankaluuksiin paitsi vertaistensa, myös aikuisten parissa. Koulunkäynnissä 

tämä saattaa näyttäytyä eristämisenä, ’läpinäkyvyytenä’, vähättelynä, ei-kuulluksi 

tulemisena, alisuoriutumisena tai jopa kaltoin kohteluna. (mm. Keltikangas-Järvinen 
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2015, 2006; Mikkonen et al. 2015; Mietola 2014) Nämä ovat usein kytköksissä nuoren 

syrjäytymiskehitykseen (mm. Kuure 2015; Perttula 2015). Poikkeavat lähtökohdat ja 

niiden seuraukset voivat johtaa yksilön kyynistymiseen. Tämä saattaa tutkijan mielestä 

selittää osaltaan haastavassa asemassa olevien oppilaiden vaatimatonta aktivoitumista 

ja suhteellisen pieneksi jäänyttä vapaamuotoista palautetta. Ajatusrakennelmaa tukee 

osaltaan seuraava vapaamuotoinen kommentti: 

 

”Tiiän että kukaa ei tuu lukemaa tätä koska tää on "vapaata kommenttia" ja 

ketää tässä maassa, varsinkaa lappeenrannassa ei kiinnosta yhtää kenekää 

mielipiteet. Taino voisko tätäkää kutsua mielipiteeks ku tää on faktaa. Lähes 

jokaikisellä koulukaverillani on jonkin sortin depressio. Jollakin se on 

lähestymässä siihe pointtii että ei näe enää mitää pointtia elämässä ja se 

ajautuu viiltelyy ja kaikkee muuhu. Mut kiinnostaaks ketää mielensairaudet? Ei 

tietenkää koska se ei ilmeisesti jonkuu idiootin mukaa haittaa oppiskelua. Sitten 

vielä sellasta että miks jokaikisessä kyselyssä on vaan nainen ja mies?? Jotkuu 

ihmiset eivät identifoi itseään kummallakaan sukupuolella joten "muu" 

vaihtoehto olis kyllä aika mukava. Turhaa varmaa kirjotan tällästäkii ku ei 

ketää kiinnosta.” 

 

Yllä oleva kirjoitus on havahduttava ja tuntuu aidosti tuovan esille pinnan alla piilevän 

toisen todellisuuden, josta tutkijalla koulupsykologina ja oppilashuollon 

palvelukokonaisuudesta vastaavana henkilönä on myös omakohtaista ammatillista 

tuntumaa. Yksilökohtainen monimuotoisuus on pidettävä mielessä käsillä olevan 

tutkimuksen tulosten analysoinnin ja johtopäätösten kannalta. Tutkijan oletuksena on 

kansallisiin vertailuihin (mm. Loppela 2004; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015c) 

perustuen, että kohderyhmän muodostamasta noin 2000 oppilaasta noin viidenneksellä 

on ollut oppilashuollon palvelujen tarvetta ja noin joka kymmenes oppilas on 

erityistasoisen avun tarpeessa. Vain pieni osa oletetusta oppilasjoukosta oppilaista on 

aktivoitunut ilmaisemaan mielipiteensä. Hjörne & Säljö (2005) havaitsivat 

oppilashuoltoryhmien toimintaa tarkastellessaan, että oppilailla ei juuri ollut 

sanottavaa oppilashuoltoryhmän ammattilaisten tehdessä oppilaaseen itseensä liittyviä 
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johtopäätöksiä ja suunnitelmia Hjörne & Säljö 2005). Kenties osasyynä 

motivoitumattomuuteen on se, etteivät oppilaat koe koulutusympäristöä sellaiseksi, 

jossa oikeasti, ei vain retorisella tasolla, voi vaikuttaa asioihinsa. Kun ihminen 

tarpeeksi usein puhuu kuuroille korville, tulee monilla kyynistymisen hetki 

vääjäämättä vastaan. (Kaukonen et al. 2011, 11).  

Syy siihen, että oppilaat, joiden osalta huoli herää nousevat tutkimuksessa vain 

marginaalisesti esiin voi olla myös ympäristössä. Lapsen tai nuoren reagointitapoja ja 

taipumuksia ohjaavat synnynnäiset temperamenttipiirteet saattavat olla koulun 

käymisen kannalta epäsuotuisat. Tutkimuksissa on todettu, että temperamenttipiirteet 

vaikuttavat vahvasti opettajan suhtautumiseen oppilaaseen (Keltikangas-Järvinen 

2015, 2006). Opettajan tai muun aikuisen tulkinta oppilaan motiiveista voi 

temperamenttipiirteiden mukaan vaihdella negatiivisesta positiiviseen. Esimerkiksi 

matala aktiivisuus on yleisesti ottaen suotavampaa kuin energisyys; jälkimmäinen 

saatetaan tulkita helposti häiriköinniksi tai tietyissä tapauksissa aggressiivisuudeksi. 

Parempi siis vaieta kuin kerjätä lisää hankaluuksia? 

Huoltajien tavoin tässä tutkimuksessa arvioitiin myös oppilaiden 

osallisuuskokemuksen syntyä suhteessa heidän asiakaskokemuksiinsa. 

Taustaoletuksena näiden muuttujien keskinäisen riippuvuuden arvioinnille oli se, että 

kanssakäyminen oppilashuollon työntekijän kanssa saattaa joko lisätä tai vähentää 

oppilaan tuntemusta siitä, että hänellä on toiminnassa subjektin rooli, josta käsin hän 

saattaa vaikuttaa itseään koskeviin oppilashuollollisiin prosesseihin.  

Huoltajien tavoin myös oppilaiden osallisuuskokemuksen syntyä arvioitiin 

tarkastelemalla heidän osallisuusarvioitaan suhteessa ammattiryhmittäisiin 

asiakaskokemuksiin. Oletuksena siis oli että kanssakäyminen oppilashuollon 

työntekijän kanssa saattaa joko lisätä tai vähentää huoltajien osallisuuden tuntemuksen 

määrää. Riippuvuuden tarkastelu suoritettiin SPSS -tilasto-ohjelman avulla ja 

arviointimenetelmänä hyödynnettiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa 

(taulukko 24, s.194).  
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Taulukko 24. Oppilaiden osallisuuskokemusten ja asiakasyhteistyön välinen 

riippuvuus 

 

 

Oppilaiden kokemien osallisuuden tunteiden ja asiakassuhteiden jakaumat korreloivat 

keskenään kertoimien asettuessa vaihteluvälille 0,252 – 0,461. Taulukon 24 

korrelaatiohavainnot asettuvat merkitsevyystasolle 0,01. Poikkeuksen tästä tekee 

yhteistyö kouluterveydenhuollon suuntaan, jossa merkitsevyystaso putoaa tasolle 0.05.  

Edellä mainittu havainto opetushenkilöstön kanssa toteutettavan yhteistyön ja 

oppilaiden osallisuuden tunteen merkitsevän tason yhteydestä ei sinällään yllätä, 

ovathan oppilaat koulussa kontaktissa ensisijaisesti omiin opettajiinsa (vrt. Ahokas 

2011). Tämä mahdollistaa opettajille suuren merkityksen oppilaiden osallisuuden 

koulumotivaatioon ja osallisuuden tunteeseen vaikuttamisessa. Toisaalta tämä voi 

myös olla haaste, sillä oppilaita innostavat ja yhteistyösuhdetta syventävät vaihtelevat 

työtavat ja luonteva vuorovaikutus (mm. Opetushallitus 2010) ei eri syistä ole 

mahdollista kaikille opettajille.  
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Tässä tutkimuksessa oppilaat katsoivat arjen asiakasyhteistyön hoituvan varsin 

hyväksi koetulla tasolla opetuksen järjestäjän lisäksi kouluterveydenhuollon suuntaan. 

Arvioitaessa kouluterveydenhuollon kanssa tehtyä oppilasyhteistyötä suhteessa 

osallisuuden kokemusten kehittymiseen oli niiden välillä oleva merkitsevyystaso tässä 

tutkimuksessa (p=0,055) melkein tilastollisesti merkitsevän rajamailla.  

Mielenkiintoa herättävä yhteys löytyi oppilaiden osallisuuden kokemuksen ja 

lastensuojelun kanssa toteutetun yhteistyön väliltä. Kyseistä korrelaatiota saattaisi 

selittää esimerkiksi se, että lastensuojelun asiakkuudessa muodostuu lähtökohtaisesti 

hyvin syvä ja luottamuksellinen suhde, joka onnistuessaan rakentaa luottamusta ja 

aikaansaa osallisuuden tunnetta. Muitakin selitysmalleja toki lienee löydettävissä. 

 

5.4.5. Oppilaiden ominaispiirrenäkemykset 

 

Tämän tarkastelun tutkimuksellisena taustaoletuksena oli, että eri toimijatahoilla 

saattavat olla toisistaan eri tavoin painottuvat käsitykset oppilashuollon olemuksesta ja 

pyrkimyksistä (Opetushallitus 2014; Finlex 1287/2013 2013). Tämän vuoksi oppilaita 

pyydettiin luettelemaan tärkeysjärjestyksessä omat näkemyksensä oppilashuollon 

keskeisistä ominaispiirteistä. Lisäksi oppilaita pyydettiin arvioimaan sitä, kuinka 

hyvin oppilashuollon henkilökunnan ja sitä tukevien eri sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaistahojen näkemykset käyvät yhteen oppilasnäkökulman kanssa. 

Huoltajien tavoin myös sähköiseen kyselyyn osallistuneita oppilaita pyydettiin 

mainitsemaan omasta mielestään tärkeimmät oppilashuoltotyöhön liittyvät odotukset 

ja toiveet. Taulukossa 25 (s. 196) ovat kuvattuina oppilaiden antamat vastaukset 

luokiteltuina neljään eri peruskategoriaan: toimivuuteen, yksilöllisyyteen, 

ammatillisuuteen ja yhteistyöhön. Taulukon arvot edustavat suhteellista osuutta 

(prosentteja) kaikista oppilaiden maininnoista. 
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Taulukko 25. Oppilaiden näkemykset oppilashuollon keskeisistä ominaispiirteistä 

 

Arvioissa tärkeimpään asemaan nousi oppilashuollon yleinen ’toimivuus’ 

(kannatusosuus 30,5 %), joka käsittää esimerkiksi asioiden hoitamisen yleisen 

sujuvuuden, nopeuden sekä vaikuttavuuden. Kyseisen ominaispiirteen nouseminen 

keskeisimmäksi ulottuvuudeksi tähän tutkimukseen vastanneiden oppilaiden osalta 

sopii yhteen aiemmin tehtyjen tulkintojen ja perusolettaman kanssa. Tulkinnan 

mukaan oppilaiden tarpeena on hallittavaksi ja turvalliseksi koettu ympäristö, jossa 

koulunkontekstiin liittyvät ulkoiset perusasiat toimivat siten, etteivät ne nouse 

’hygieniatasolla’ (vrt. Hertzberg) häiritsevästi esiin, ja aiheuta tyytymättömyyden 

tunteita. 

Toiseksi tärkeimmäksi oppilaat nostivat ’ammatillisuuden’ ulottuvuuden (25,8 %), 

joka pitää sisällään työntekijöiden asiantuntemuksen ja hyvien ammatillisten 

käytänteiden sekä toimintatapojen noudattamisen. Tämä ulottuvuus viittaa 

Antonovkyn (1979) koherenssimallin eli elämänhallinnan muodostumista kuvaavan 

teoreettisen kehikon kulmakiviin: ulkoisiin vastustusvoimavaroihin sekä oppilaan 

tulkintaan asioiden hallittavuudesta. (Antonovsky 1979) Näillä viitataan siihen, että 

kasvuympäristö (koulu) kykenee yhtäältä tuottamaan kehitystä tukevia ulkoisia 

voimavaroja, toisaalta palvelujärjestelmä (oppilashuolto) edustaa tarpeen mukaan 

käytettävissä olevaa asiantuntijatukea.  

Kolmanneksi tärkeimmäksi mainittiin asioiden yksilölähtöisen käsittelyn periaatteet 

(’yksilöllisyys’) 25,8 prosentin osuudella. Tämän ominaispiirteen jääminen 

kolmanneksi tärkeimmäksi on pieni yllätys. Tarkemman pohdinnan avulla on 

kuitenkin mahdollista aikaansaada ilmiölle ymmärrettävyyttä. Tutkijan tulkinnan 

mukaan yksilöllisten tarpeiden huomioimiselle on todistetusti olemassa tarvetta (mm. 

Mietola 2014; Kaukonen et al. 2011; Huhtanen 2007), mutta kyseisen yksilöllisen tuen 

tarpeessa olevat oppilaat eivät nouse tässä kyselyssä esiin.  Ehkä oma motiivinsa 
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yksilölähtöisyyden matalaan prioriteettiin on myös nuoren kasvava autonomian tarve 

ja siihen liittyvä halu ottaa etäisyyttä aikuisiin.  

Toive yksilölähtöisyyden lisäämisestä saanee lisäpontta siitä, että oppilashuollon, 

mukaan luettuna kouluterveydenhuollon palvelujen ammattilaisia on ollut resurssien 

niukkuudesta johtuen verrattain hankala tavoittaa. Haaste on havaittu myös kansallisen 

tason päätöksenteossa, jonka seurauksena uudessa opiskeluhuoltolaissa on korostettu 

ja täsmennetty koulupsykologi- ja koulukuraattorityön resursseja. (Finlex 1287/2013; 

Opetushallitus 2014) 

Neljäs keskeinen kategoria muodostui vuorovaikutuksen sisällöistä (’yhteistyö’). 

Näillä viitataan yleiseen informaation kulkuun, sekä tiedonvaihtoon ja niiden 

muotoihin. Keskinäisen kommunikoinnin toimivuuden ja sujuvuuden painoarvo 

oppilashuollon toteutuksessa sai oppilailta 20,6 prosentin suhteellisen painoarvon. 

Yhteistyön jääminen viimeiseksi selittynee osittain sillä, että murrosikäinen nuori 

tarvitsee kehitysvaiheessaan korostetusti omaa tilaa, ja kokemusta siitä, että pärjää 

ilman ohjaavia ja kaitsevia aikuisia. Mikäli kysymyksen sisältönä olisi ollut oppilaiden 

kokemus vuorovaikutustarpeista vertaisiin, olisi ominaispiirteen painoarvo 

todennäköisesti ollut listan kärkipäässä. 

 

5.5. Tulosten vertailua 

 

Seuraavassa esitellään tiivis toisiinsa suhteutettu yhteenveto ammattilaisten, 

oppilaiden sekä molempien huoltajaryhmien kannanotoista. Tarkastelussa ovat 

ominaispiirteet, osallisuus sekä kehittämistarpeet. 

 

5.5.1. Ominaispiirrevertailua 

 

Ammattilaisten, huoltajien ja oppilaiden näkemyksissä keskeisistä oppilashuollon 

ominaispiirteistä oli suurta eroa (taulukko 26, s. 198). Seuraavissa tekstikappaleissa 

vertaillaan keskenään kyseisiä ulottuvuuksia ominaispiirrekohtaisesti tarkastellen. 
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Tarkastelupohjina toimivat asiakaslähtöisesti oppilaiden näkemykset. Niitä peilataan 

huoltajien ja ammattilaisten ominaispiirrearvioihin. 

  

Taulukko 26. Kaikkien osallisten ominaispiirrevertailu 

 

 

Toimivuus 

Oppilaat nostavat toimivuuden tärkeimmäksi ominaispiirteeksi (30,5 %). Myös 

sähköiseen kyselyyn osallistuneet huoltajat katsoivat toimivuuden olevan yksi 

tärkeimmistä oppilashuoltoa leimaavista ulottuvuuksista (29,2 %). Molemmilla 

mainituista ryhmistä ryhmillä toimivuus luonnehdittiin noin 30 prosenttia muiden 

kolmen ominaispiirteen keskiarvoa tärkeämmäksi. Huoltajista raatilaisten arviot 

asettivat toimivuuden miltei 2,5 kertaa muita ominaisuuksia tärkeämmäksi (44,4 %). 

Asiantuntijatahoista huoltajaraatilaisia muistuttava merkittävä polarisoitu toimivuuden 

korostuminen nousi esille lasten ja nuorten ehkäisevien palvelujen tulosyksikkötasolla 

(46,2 %) sekä lastenneurologian yksiköllä (42,6 %). Opetuksen järjestäjän edustajista 

perusopetuksen arvioissa korostui myös toimivuus muita tärkeimpänä osa-alueena 

(38,1 %).  

Avoimiin vastauksiin peilaten syvemmät motiivit toimivuuden korostamiselle 

vaikuttavat kumpuavan osallisten omista erilaisista tarpeista. Oppilaiden ja kyselyyn 
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vastanneiden huoltajien osalta on tärkeää, että ”homma pelaa”, ja että apua on tarpeen 

mukaan saatavilla. Raatilaisten valikoituneet mielipiteet heijastavat korostunutta 

näkemystä siitä, että resursseja tulisi olla enemmän ja toimintaotteen tulisi olla 

vaikuttavampaa. Raatilaisten tuntemuksissa korostuvat myös ennaltaehkäisy ja 

yhteisöllinen ote, joiden nähdään olevan vaikuttavia ja täten toimivuutta lisääviä 

menettelytapoja. Muissa erityisen tai perhepalvelutason tason palveluissa toimivuus 

tuntuu kytkeytyvän asiantuntijuuteen, jossa se palautuu oikeilla ammatillisilla tavoilla 

toteutetun palveluiden vaikuttavuuteen. Tulosyksikkötason viittauksissa (LNEP) 

toimivuus saa entistä enemmän organisatorisen vaikuttavuuden ja tehokkuuden 

painotuksen. Toimivuus nousi kaikkien ammattilaisten näkemyksissä keskimääräisesti 

tärkeimmäksi ominaispiirteeksi. 

 

Ammatillisuus 

Oppilaat katsovat toiseksi tärkeimmäksi ominaispiirteeksi ammatillisuuden (25,8 %). 

Huoltajista tätä arviota ovat lähempänä kyselyyn vastanneet vanhemmat (20,2 %), 

raatilaiset arvottavat ammatillisuuden vasta kolmannelle sijalle (16, 3 %). Oppilaiden 

arvion taustalla voidaan päätellä olevan toimivuuden tapaan se, että tarpeen vaatiessa 

asiat tulevat käsitellyiksi nopeasti siten, että tarvittava apu toteutuu. 

Ammattilaisista voimakkaimmin ammatillisuus korostui nuorisopsykiatriassa 

(NUPSY), jossa se latautui kaikista osa-alueista voimakkaimmin 40,0 prosentin 

osuudella. Myös oppilashuollon palveluissa (OH) sekä lapsi- ja nuorisovastaanotolla 

(LNVO) oli ammatillisuuden painoarvo yli 30 prosenttia. Opetuksen järjestäjän osalta 

perusopetuksessa katsottiin ammatillisuuden olevan toiseksi tärkein ominaispiirre 

(25,2 %). Kokonaisuutena tarkasteltuna ammatillisuus nousi palveluntuottajien 

arvioissa toimivuuden jälkeen, toisaalta myös sen ohessa, toiseksi tärkeimmäksi 

ominaispiirteeksi.  

Ammatillisuuteen liittyvät lataukset jäävät alle 20 prosentin huoltajaraadilla (16,2 %), 

mielenterveyspalvelujen tulosyksikkötasolla (MIETE) (16,8 %) sekä perheneuvolassa 

(PENE) 18,8 %). Näiden tahojen näkemyksistä heijastuvat oletukset, että lapsen edun 

toteuttaminen on enemmän jotakin muuta kuin teknisluontoinen osaamiskysymys. 

Mielenterveyspalveluissa viittaukset suuntautuvat nuoren yksilöllisten tarpeiden 



200 
 

suuntaan, perheneuvolassa kokonaisuuden toimivaan haltuunottoon, raatilaisten 

painottaessa edellä kuvattua toimivuutta.   

 

Yksilöllisyys 

Heti ammatillisuuden kantaan kolmanneksi tavoiteltavimmaksi ominaispiirteeksi 

oppilaat määrittelevät asioiden yksilöllisen käsittelyn (23,1 %). Huoltajista 

yksilöllisyys korostuu voimakkaammin raatilaisilla, jotka rankkaavat yksilöllisyyden 

toiseksi tärkeimmäksi ominaispiirteeksi (26,7 %). Raatilaisten kommenteissa 

viittaukset yksilöllisyydestä palautuvat voimakkaasti asioiden käsittelyyn ja 

prosessiin. He nostavat esiin tapoja, joilla ammattilaisten tulisi suhtautua sensitiivisten 

ja kokonaisvaltaisten lapsen ja perheen asioiden käsittelyyn. Muiden vanhempien 

katsannoissa yksilöllisyyden painoarvo on 20,9 prosenttia. Havainto siitä, että oppilaat 

ja huoltajat asettavat yksilöllisyyden tälle painotukselle, saattaa osaltaan johtua siitä, 

että erityisen avun ja tuen tarpeessa olevat henkilöt eivät ole reagoineet aktiivisesti 

käsillä olevaan kyselyyn.   

Yksilöllisyyden merkitystä kuvaava osoitin näyttää vaihtelevan voimakkaasti 

ammattilaisittain. Esimerkkinä tästä ovat suuret erot varhaiskasvatuksen (VK) ja 

perusopetuksen (PO) näkemysten välillä. Ensin mainittu nostaa painokkaammin esiin 

yksilöllisyyden ja siihen liittyvän yhteistyön huoltajien kanssa. Tämä on 

ymmärrettävää, sillä varhaiskasvatustyö edustaa lähtökohdiltaan voimakkaasti 

integroitunutta, laaja-alaiseen kasvatuskumppanuuteen perustuvaa toimintaa (mm. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015). 

 

Yhteistyö 

Oppilasnäkökulmassa neljänneksi asettuu yhteistyöksi nimetty ominaispiirre (20,6 %). 

Huoltajista sähköiseen kyselyyn vastanneet vanhemmat arvioivat yhteistyön 

tärkeimmäksi ominaispiirteiden osa-alueeksi (29,7 %). Lukemat tuntuvat luontevilta: 

oppilaat ovat koululla jatkuvassa kontaktissa oppilashuollon toteuttajiin, tai ainakin 

viettävät arkensa heidän kanssaan samassa ympäristössä. Koulu edustaa 

yläkouluikäiselle sosialisaatiokontekstia, jossa hän yhtäältä rakentaa asemaansa 



201 
 

vertaistensa joukossa, toisaalta luo etäisyyttä aikuisiin. Oppilaan yhteistyön motiivit 

jäänevät asiatason vaatimuksiin: toiminnan onnistumiseen ja ammatillisiin 

kontakteihin (vrt. ed. ominaispiirteet). Huoltajien yhteistyötä korostava kanta on myös 

ymmärrettävä, sillä he odottavat määrällisesti ja laadullisesti ’sopivaa’ 

vuorovaikutusta. Sen avulla he saavuttavat hallinnan tunteen lapsensa keskeiseen 

kehitysympäristön, koulun, tapahtumiin. Raatilaisten osalta kontaktia ylläpitävän 

yhteistyön merkitys jää pieneksi toimivuuden ja yksilöllisyyden korostumisen 

kustannuksella.  

Asennoituminen yhteistyöhän jakautuu ammattilaisten mielipiteissä tasaisimmin, ja 

asettuu samalla neljästä näkökulmasta vähiten merkitykselliseen päähän. 

Ammattilaisten keskiarvo tämän osalta jää alle 18 prosentin. Poikkeuksina 

keskiarvosta yli 25 prosentin painoarvoillaan nousevat varhaiskasvatus (VK) (25,2 %), 

oppilashuollon palvelut (OH) (25,2 %) sekä lastenneurologia (LANE) (27,1 %). 

Kaikissa mainituissa toiminnoissa on korostettuna lähtökohtana lapsen huomiointi 

osana perhettään. Mielenkiintoinen ilmiö on se, että lastensuojelun yhteistyölle 

ilmaisema painoarvo jää kaikista alhaisimmaksi: 8,4 prosenttiin. Tämän jälkeen 

alimmat arvot saavat tulosyksikkötasot (LNEP 10,6 %, MIETE 12,6 %), jotka ovat 

suurimman välimatkan päässä varsinaisesta asiakastyöstä. 

Käsillä olevassa ominaispiirretarkastelussakin asiakasnäkökulma on etusijalla. Tämän 

vuoksi juuri oppilaiden kokonaisjakaumaa pidetään vertailun tavoitetilana. Hieman 

yllättäen oppilaiden ominaispiirreprofiili oli arvioidusta kohteista tasapainoisin. Myös 

sähköiseen kyselyyn vastanneiden huoltajien profiilissa jokainen osa-alue ylsi yli 20 

prosentin kannatusosuuteen. Tasapainon näkökulmasta tarkastelussa nousevat 

ammattilaisista esiin varhaiskasvatuksen (VK) sekä oppilashuollon palveluiden (OH) 

jakaumat, joissa jokainen neljästä ominaispiirresisällöstä saivat vähintään 

viidenneksen kokonaispainoarvosta. Seuraavaksi lähemmäs tätä pääsivät perheneuvola 

(PENE), lastenpsykiatria (LAPSY) sekä perusopetus (PO).  

Oppilashuollon tavoitteelliset lähtökohdat kumpuavat yhtäältä kansantalouden, 

kansanterveyden ja professioihin liittyvien poliittisten periaatteiden suunnalta. Näitä 

leimaavat, vaikuttavuus, kustannustehokkuus, eriytyneet tieteenalat ja ammattiryhmät. 

Toisaalta oppilashuollon kohteina olevat oppilaat ovat yksilöitä, joilla jokaisella on 
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omat ainutkertaiset mahdollisuutensa, rajoitteensa, sosiaaliset ympäristönsä sekä 

inspiraation lähteensä. Tällä perusteella tutkija katsoo, että mitä tasapainoisempi 

ominaispiirrejakauma on, sitä kokonaisvaltaisemmin toteutuvat myös sitä tuottavien 

ammattilasiryhmien palvelut.  

Yleisellä tasolla voidaan tehdä havainto, että mitä erityisemmän tai hallinnollisemman 

tason palvelusta on kysymys, sitä enemmän jokin osa-alueista korostuu. Samalla 

nousee esiin se, että mitä laajemmin ja systemaattisemmin ammattilaisyksikkö on 

kontaktissa lapseen ja perheeseen, sitä tasapainoisempi jakaumasta näyttää 

muodostuvan. Huoltajaraadin näkemykset poikkeavat sähköiseen kyselyyn 

osallistuneiden huoltajien näkökulmista merkittävästi, raatilaiset ovat lähempänä 

erityistason ammattilaisten polarisoituneempaa ”asiantuntijajakaumaa”. 

 

5.5.2. Osallisuus 

 

Taulukko 27 kuvaa Wilman kautta toteutettuun kyselyyn osallistuneiden oppilaiden 

sekä huoltajien osallisuuden kokemuksen keskiarvoja. 

 

Taulukko 27. Oppilaiden ja huoltajien osallisuuden kokemusten vertailu 

 

 

Keskiarvoja tarkastelemalla on havaittavissa, että osallisuuden kokemukset ovat 

kokonaistasolla sekä oppilailla että huoltajilla selvästi muita sähköisessä kyselyssä 

tarkasteltavia kohteita matalammalla tasolla. Huoltajien kokeman osallisuuden arvo on 

noin 15 % muita keskiarvoja alempi. Vastaavasti oppilailla kokemus osallisuudesta on 

noin 25 % muita keskiarvoja matalampi. Oppilaiden osalta huomioitavaa on myös se, 

että heikoimman arvion osuus on liki kaksinkertainen verrattuna parhaimpaan 
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kokemukseen. Keskimääräisesti huoltajien kokema osallisuus toteutuu oppilaista 

paremmin. Molemmissa ryhmissä korostuu silti kaikkein heikoimman arvion saamat 

osuudet siten, että huonojen arvion määrät ovat tyydyttäviä suuremmat. Jakautuminen 

’hyvä- ja huono-osaisiin’ nousee siis esiin myös osallistamisen tasossa. 

Huoltajaraatilaisten kuvasivat keskustelussa voimakasta erillisyyttä suhteessa 

ammattilaisiin. Heidän osaltaan osallisuus kumpuaa esiin ennaltaehkäisevää työotetta 

ja kasvatuskumppanuutta painottavina mielipiteinä. Heillä osallisuuden painotus 

kanavoitui muodollisen vuorovaikutteisuuden korostamisen sijaan toimivuuden 

lisäämisen tarpeeseen. Viesti oli, että mitä enemmän, syvempää ja ennakoivampaa 

yhteistoiminta on, sitä oikea-aikaisempaa ja vaikuttavampaa oppilashuoltotyöstä 

muodostuu.  

 

5.5.3. Viranomaisyhteistyö 

 

Kirjallisuudessa ja arjessa esiin nousevien keskusteluiden perusteella viranomaisten 

keskinäisessä yhteistyössä on joskus voimakkaitakin ristiriitoja. Tällä kysymyksellä 

pyrittiin arvioimaa sitä, kuinka viranomaisten keskinäisen yhteistyön mahdolliset 

hankaluudet näyttäytyvät asiakkaille. (mm. Perälä et al. 2012) 

Oppilaat ja huoltajat kokivat sähköisen kyselyn perusteella viranomaisyhteistyön 

toimivan suhteellisen eri tavoin. Oppilaiden arviot viranomaisyhteistyöstä (ka. 4,16) 

olivat huomattavasti positiivisempia kuin huoltajien (3,80). Selittäjinä oppilaiden 

parempaan kokemukseen saattavat olla yhtäältä, että sukupolvien välinen etäisyys ja 

suhde, jonka vuoksi lapsi ei ole halukas eikä oikein kyvykäskään kyseenalaistamaan 

aikuisten ammattilaisten toimintaa. Toisaalta huoltajat näkevät eri ammattilaisten 

välisen toiminnan eri näkökulmasta ja joutuvat osallistumaan siihen eri intensiteetillä 

ajaessaan lapsensa asioita ja puolustaessaan lapsensa etua. Tässä roolissa 

ammattilaisten välisen vuorovaikutuksen mahdolliset kipupisteet nousevat esiin ja 

näyttäytyvät huoltajille helpommin. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Käsillä oleva väitöstutkimus tarkastelee suomalaisessa perusopetuksessa 

lakisääteisesti toteutettavan oppilashuollon ominaispiirteitä ja toimintaa. Tutkimus 

pyrkii lisäämään oppilashuollon toiminnan läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä. 

Aihetta tarkastellaan oppilaiden, huoltajien sekä oppilashuoltoon suoraan ja välillisesti 

liittyvien ammattilaistahojen näkökulmista. Tarkastelussa oppilashuolto nähdään 

keskeisenä mahdollisuutena vaikuttaa lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja mielekkään 

elämän toteutumiseen.  

Tutkimus toteutuu selvittämällä sitä, kuinka kohderyhmään kuuluvat ovat kokeneet 

oppilashuoltoa määrittävien keskeisten periaatteiden, asiakaslähtöisyyden ja 

monialaisen viranomaisyhteistyön (Opetushallitus 2014; Finlex 21.8.1998/628; Finlex 

1287/2013) onnistuneen käytännössä. Toteutumisen käsite pitää tässä tarkastelussa 

sisällään i) oppilaiden ja huoltajien kokemukset omista 

osallistumismahdollisuuksistaan oppilashuollon prosessiin, ii) heidän näkemyksensä 

oppilashuollon sisällön, tavoitteiden sekä painopisteiden osuvuudesta. 

Asiakasnäkökulman lisäksi tutkimus tuo mukaan palveluntuottajien katsantokannat. 

Tämän tutkimuksen olemassaolo palautuu tutkijan ammatillisen arjen havaintoihin 

siitä, että oppilashuoltoon liittyy paljon toisistaan poikkeavia oletuksia, odotuksia ja 

tavoitteita. Tutkijan ammatillinen asema on toimia Etelä-Karjalan maakunnan 

kaikkien kuntien koulujen moniammatillisesta oppilashuollon palvelujen toteutuksesta 

toimintayksiköstä vastaavana henkilönä ja johtavana koulupsykologina. Tässä 

roolissaan tutkija on kohdannut yksittäisten oppilaiden ja heidän läheistensä arjen 

haasteita, ollut oppilashuollon palvelujen tuotannollisia ja taloudellisia tavoitteita 

säätelevässä poikki-organisatorisessa ristiaallokossa. Tutkija on virassaan myös 

osallistunut valtakunnan tason keskusteluihin, joissa on käsitelty poliittisten 

tahtotilojen ja ammatillisten vaatimusten sekä niihin liittyvien mitoitusten sekä 

lainsäädännöllisten linjausten vaikutuksia oppilashuoltoon.   

Tarkastelun teoriaosuus muodostuu katsauksella oppilashuollosta tehtyyn aiempaan 

tutkimukseen sekä kuvaamalla maamme oppilashuollon muodostumisen sisältöjen 

tavoitteita, ja niiden toteuttajajoukkoa. Ilmiökenttää taustoitetaan kuvaamalla 
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oppilashuollon palvelujen linkittymistä osaksi opetussuunnitelmaa. 

Tarkastelunäkökulman ollessa asiakaslähtöisyydessä ja monialaisuudessa, kytketään 

tarkasteluun mukaan näiden teemojen mahdollisuuksiin ja haasteisiin liittyvää 

analyysiä. Tämän tutkimuksen teoreettinen runko koostuu sisältönsä ja perusotteensa 

mukaisesti useista lähestymiskulmista.     

Taustoittavaa tarkastelua seuraavat tutkimusmetodin, tieteenfilosofisten 

perusoletusten, tutkimuskohteen ja –kontekstin kuvaaminen sekä tulosten 

käsittelyprosessin esittely. Tutkimuksen oletuksena on, että oppilashuollossa piilee 

suuri potentiaali lapsen ja nuoren hyvinvoinnin, ja sitä kautta koko yhteiskunnan 

mielekkyyden lisäämisen näkökulmasta.  

Tutkimus rakentuu praktisen tiedonintressin periaatteiden varaan. Sen tarkoitus on 

kuvata osallisten näkemyksiä suomalaisen perusopetuksen oppilashuollon 

toteutumisesta. Toisaalta tutkimuksen taustalla vaikuttavat myös vapauttavat, 

oppilashuollon kriittiseen tarkasteluun ja kehittämiseen palautuvat motiivit. (mm. 

Habermas 1976) Tutkimuksessa pyritään reflektoimaan eri toimijoiden lähtökohtia ja 

motiiveja mahdollisimman avoimella otteella. Tarkastelun tieteenfilosofiset oletukset 

palautuvat oletuksiin, joiden kautta tutkimuskohteesta muodostuu näkemys tutkijan 

ulkopuolella olevana todellisuutena. Tähän todellisuuteen on kuitenkin mahdollisuus 

saada kontakti ja sille voidaan luoda ymmärrettävä subjektivistinen tulkinta (Lintula 

2010, 431 – 434). Oppilashuollon toteuttamisen konteksti toimijoineen nähdään 

rakenteineen, vakiintuneine toimintatapoineen ja normeineen toisaalta kiinteänä 

ulkoisena todellisuutena, mutta toisaalta se nähdään ihmisten rakentaman 

kulttuurisena sisältönä, jonka rakenteita ihmisten mahdollisuus muovata. 

Tutkimuskokonaisuutta leimaavat avoimuuden, holistisuuden, muutosmyönteisyyden 

sekä poikkitieteisen tarkastelun ja triangulaation periaatteet. Tietoja, tulkintoja, 

näkemyksiä ja vaikuttimia pyritään käsittelemään, analysoimaan sekä arvioimaan 

ymmärtäen, eri tahojen intressit huomioiden.  

Tutkimuslöydösten analysoinnin tulkinnallinen taustaoletus on, että viime kädessä 

kysymys kaikkien yksilöiden, toimintojen, ammatillisten ryhmien tai hallinnonalojen 

toiminnassa on pyrkimys varmistaa oma ja selviytyminen ja itselle asetettujen 

tavoitteiden toteutuminen. Tulosten tulkintaan on täten tuotu mukaan eräitä teoreettisia 
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viitekehyksiä, joihin peilaten eri tutkimuskohteiden intressejä tarkastellaan. 

Tutkimustulosten tarkastelussa nousee esiin sekä ennakko-oletuksia tukevia asioita, 

että ilmiöitä, joita tutkijalla ei tutkimuksen käynnistymisvaiheessa ollut tietoisuudessa. 

Toisaalta perusteellinen tarkasteluprosessi päivitti tutkijan esiymmärrystä siten, että 

tutunkin tuntuisista ilmiöistä löytyi uusia ulottuvuuksia.  

 

6.1. Tutkimushavainnot pähkinänkuoressa 

 

Sekä oppilaiden että huoltajien näkemykset oppilashuollon asiakas- ja 

viranomaisyhteistyöstä yhteistyöstä asettuvat käytännössä arviointiasteikon tasolle 

’hyvä’
29

. Asiakasnäkökulmasta selkein kehittämiskohde nousee esiin osallisuuden 

tematiikasta. Kokemukset osallisuudesta saivat alhaisimmat arviot survey-kyselyn 

määrällisissä osioissa, avointen vastausten laadullisissa arvioissa sekä 

huoltajaraadissa. Asiakaslähtöisyys, johon osallistaminenkin liittyy, on julkisissa 

palveluissa lähtökohtaisesti haasteellinen ilmiö. Korostuneena sen epämääräisyys 

näyttäytyy oppilashuollossa, jossa asiakkaita ovat samalla sekä oppilas että huoltaja. 

Näillä molemmilla toimijoilla on kuitenkin toisistaan periaatteellisesti poikkeavat 

roolit, intressit, motiivit ja mahdollisuudet olla osallisia oppilashuollon prosessissa. 

Oppilas on lisäksi tilanteesta ja tulkinnasta riippuen oppivelvollisen tai 

yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon oikeutetun, asiakkaan tai potilaan asemassa. 

Toimijoiden tai oppilaan itsensä identifioiminen tilanteen kannalta relevanttiin rooliin 

on äärimmäisen haastavaa. Usein roolit myös sekoittuvat toisiinsa yhtäaikaisesti. 

Julkisten palvelujen asiakkuus-asetelmissa on hankalaa myös se, että samalla kun 

kansalaisella on muodollista valtaa palveluntuottajan suuntaan, on hän tästä myös 

riippuvainen.  

Asiantuntijoiden suunnalta nousee selkeä viesti siitä, että tahot eivät ymmärrä 

toistensa vaatimuksia tai toimivat toistensa näkökulmista väärin periaattein. 

                                                           

 

29 Vastaa analyysissä käytetyllä 5-portaisella Likert-asteikolla lukuarvoa 4. 
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Julkisuudessa ääneen lausuttu tahtotila on silti kaikilla yhteisesti jaettu: lapsen etu 

keskiössä. Edun toteuttamisperiaatteissa nousee jo esiin eroja: tapahtuuko se 

yksilöllisen paneutumisen, koko perheen huomioimisen, oikea-aikaisuuden, 

ammatillisen osaamisen, ihmisystävällisen kohtaamisen vai tehokkaasti hoidettujen 

palveluketjujen ja –prosessien kautta? Jotkin eroavaisuudet oppilashuollon 

ominaispiirteissä liittyvät siihen, kuinka erikoistuneen tason toimijoista on kysymys. 

Erityistason yksikköjen näkökulmissa oppilashuollon ominaispiirreprofiileissa eräille 

piirteille latautuu selvästi muita ajureita suuremmat painoarvot. Sen sijaan, mitä 

lähempänä toimijat ovat lasta ja perhettä, sitä tasapainoisemmin ja 

samansuuntaisemmin näiden kanssa he määrittelevät oppilashuollolta odotettavat 

ominaispiirteet. Palveluja tuottavien ammattilaisten perushaasteena on se, että heidän 

tulisi tulla ymmärtäneeksi perusteellisesti muiden ammattilaistoimijoiden toiminnan 

peruslogiikka ja sen reunaehdot. Lisäksi erityisissä tarpeissa olevan lapsen tai nuoren 

oppilashuollollinen asema, siihen liittyvät vaatimukset sekä toimintaprosessit 

suhteessa muihin palvelurakenteisiin tulisi olla yhteisesti määritetty ja kaikkien 

tiedossa.  

Oppilashuollon, tavoitteellisia, sisällöllisiä ja toiminnallisia oletuksia kuvaavat 

ominaispiirteet osoittautuvat painottuvan kovin vaihtelevin tavoin. Lapsia ja perheitä 

lähimpänä olevat tahot näyttävät vastaavan parhaiten oppilaiden oletuksia. 

Systemaattista selittäjää ammattilaisyksiköiden vaihteluissa ei kuitenkaan voida 

esittää. Suuri todennäköisyys painotuseroihin saattaakin löytyä eri 

ammattilaisyksikköjä edustavien yksilöiden henkilökohtaisista näkemyksistä.   

Tutkimusprosessissa syntyi lisäksi sivutuotteina eräitä tärkeitä havaintoja, joita ei ollut 

kirjattu käsillä olevan tutkimuksen varsinaisiksi tutkimusongelmiksi. Havainnot 

palautuvat tutkijan mukaan pitkälti samaan ilmiöön oppilashuoltoon käsitteenä. 

Pedagogisten, lainsäädännöllisten ja poliittisen tason julkilausumien mukaan 

oppilashuolto on julkista palvelutoimintaa, joka koskee kaikkia oppilaita ja huoltajia 

heidän perusarjessaan (mm. Opetushallitus 2014, 77 - 81). Suurin osa oppilaista, ja 

erityisesti huoltajat kuitenkin näkevät, ettei heillä ole mitään tekemistä oppilashuollon 

kanssa. Eräät rohkeimmat huoltajat kuitenkin tohtivat antaa palautetta, ettei koko 

oppilashuolto käsitteenä heille aukea. Yleisesti ottaen oppilashuolto nähdään 

käytännössä viimeisenä oljenkortena niille oppilaille, joilla on isoja ongelmia. Tämä 
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ongelmakeskeisyys, jonka myös Ahtola väitöstutkimuksessaan (Ahtola 2012) nostaa 

esiin, on silmiinpistävää. Tämä haaste linkittyy suoraan osallisuuden ja 

asiakaslähtöisyyden teemaan, sillä juuri oppilashuolto on foorumi, jonka puitteissa 

koulun kulttuuria kehitetään oppilaslähtöisemmäksi ja kouluympäristöä 

toimivammaksi, terveellisemmäksi sekä suvaitsevammaksi. Nämä ovat keskeisiä 

tekijöitä oppilaiden koulumotivoitumisen ja viihtyvyyden muodostumisprosessissa. 

Lisäksi oppilashuollon viitekehyksen tulisi muodostaa luonnollinen rajapinta kotien 

suuntaan tapahtuvalle yhteistyölle (mm. Opetushallitus 2014, 77 - 81). Peruskysymys 

kuuluu: kuinka toteuttaa asiakkuutta ja osallisuutta toiminnassa, jonka lähtökohtainen 

sisältö itsessään näyttää olevan epäselvä? 

 

Tutkimusprosessin myötä nousi näkyviin seuraavia havaintoja: 

 

● Persoonaltaan, oppimiskyvyiltään, käytökseltään ja muilta ominaisuuksiltaan 

”normaalin” rajoihin asettuvien oppilaiden ja heidän vanhempiensa osalta asiat 

toimivat yleensä pulmitta  

● Oppilaiden erityistarpeiden lisääntyminen näyttää usein vaikeuttavan 

yhteistyön sujuvuutta sekä oppilaan että kodin suuntaan 

● Asiakkaiden asemalla ja heidän saamansa palvelulla on taipumus polarisoitua, 

mikä vahvistaa hyväosaisuutta tai huono-osaisuutta, samoin se vaikuttaa 

yhteistyön määrään ja laatuun 

● Toimintakykyisimmät oppilaat ja huoltajat ovat tietoisimpia oikeuksistaan ja 

kykenevät vaikuttamaan omiin asioihinsa 

● Toimintakyvyttömimmät saavat helposti ’hankalan asiakkaan’ maineen, ovat 

vaarassa ajautua laajempiin ja syvempiin ongelmiin sekä ovat taipuvaisia 

hallitsemaan tilannettaan eristäytymällä joko omiin ryhmiinsä (oppilaat) tai 

yksityisyyteensä (huoltajat). 

● Erityisesti oppilaiden osallistaminen jää enimmäkseen retoriselle tasolle 

● Huoltajayhteistyössä ei ole huomioitu riittävästi perheen tarpeiden, toiveiden ja 

mahdollisuuksien yksilöllisyyttä 
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● Oppilashuolto on käsitteenä kovin eri tavoin tulkittu, erityisesti huoltajille se 

on enimmäkseen hämärän peitossa  

● Oppilashuolto liitetään ongelmiin, hankaluuksiin, pulmiin ja reaktiivisuuteen 

● Oppilashuollon toimijoiden sekä muiden, lasten ja nuorten palveluja tukevien 

palvelutuottajien keskinäinen ymmärrys toistensa perustehtävistä on kovin 

vaatimaton 

● Eriytyneet ammatilliset traditiot luovat spesifejä ammatillisia identiteettejä 

sekä orientaatioita ja lisäävät ryhmien välistä henkistä etäisyyttä 

● Puutteet jaetussa ymmärryksessä heikentävät monialaisen yhteisen työn 

toteuttamista 

● Erityisesti tutkivien, kuntouttavien sekä korjaavien tahot eivät ymmärrä 

opetuksen järjestämisen peruslogiikka, tavoitteet sekä siihen liittyvät 

reunaehdot ja haasteet (mm. pedagogisen tuen järjestämisperiaatteet) 

● Organisatorinen muutos heikentää hyvän oppilashuoltotyön toteuttamista ja 

lapsen hyvinvoinnin lisäämistä  

 

6.2. Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

6.2.1. Ammattilaisten näkemykset 

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen mielenkiinto kohdistui viranomaisten näkemyksiin 

siitä, mitkä ovat ammattilaisten näkökulmista oppilaan edun toteuttamiseen 

kohdistuvia keskeisiä haasteita sekä pullonkauloja. Toisena tarkentavana 

kysymyksenä oli tehdä näkyväksi viranomaisten arvioita oppilashuoltoon linkittyvän 

toiminnan luonteenomaisista pyrkimyksistä ja toimintatavoista eli keskeisistä 

ominaispiirteistä.  
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Toiminnan pullonkaulat 

Yksiköiden kuvaamien haasteiden joukosta voidaan kiteyttää kaksi tiivistystä. 

Ensimmäinen ja keskeisin kitka muodostuu professioiden ja tiedonkulun luokkiin 

asetettuihin sisältöihin. Tutkimusmateriaalien perusteella voidaan tulkita eri 

hallinnonaloihin, organisaatioihin ja yksiköihin, toisaalta myös eri ammatillisiin 

ryhmiin kuuluvien toimijoiden välillä vallitsevan ammatillisen etäisyyden. Tämä kuilu

hankaloittaa yhteisen tavoitteen hahmottamista, lisää ryhmien välistä erillisyyttä,

hankaloittaa tiedonvaihtoa sekä arjen yhteistyötä. Vastauksista kumpuaa eri tahojen 

toisiinsa kohdistamaa suoraa ja epäsuoraa syyttelyä esimerkiksi motivaation, 

sitoutumisen tai ammattiosaamisen tai yhteistyöhalukkuuden puutteista. (mm. Perttula 

2015, 1039; Robbins & Judge 2009) 

Taulukossa 28 esitetään tiivistetysti ammattilaisten esiin nostamia näkemyksellisiä tai 

toiminnallisia sisältöjä, jotka ovat omiaan synnyttämään keskinäistä etäisyyttä ja 

kitkaa eli viranomaisten mainitsemaa yhteistyön hankaluutta.  

Taulukko 28. Yhteistyön hankaloittajat ammattilaisten mukaan

Epäkohta Sisältöesimerkki 

Epärealistiset

odotukset 

”Väärät, ylimitoitetut odotukset yhteistyötahoilta” /

”Epärealistiset odotukset eri toimijoita kohtaan” / ”Koska

ei tunneta eri toimijoita, luottamusta yksiköiden välillä ei 

ole”  

Tiedon/osaamisen 

puute 

”Erityisosaamista mielenterveysasioihin puuttuu” / 

”Merkittäviä oppimisvaikeuksia ei ole havaittu” / 

”Mielenterveys- ja päihdetyön osaaminen” / ”Liian kapea

näkökulma lapsen elämään” 

Motivaatio/aktiivisuus ”Opettajien motivaatio puuttua pahoinvointiin vaihtelee” /

”Huolen puheeksi ottamisessa vanhemmille vaikeutta” 

Vastuun siirto ”Vaikeiden asioiden delegointipyrkimys”/ ”Viranomaiset

eivät keskity yhteisvastuullisesti lapsen ja perheen 

tukemiseen, vaan siirtävät vastuuta muille toimijoille” / 

”Vastuun pomputtelu” 

Palvelujen puutteet ”Esiopetuksen tutkiva taho tulisi olla osa

oppilashuoltoyksikköä – palvelut hajallaan” / Tunne-

elämältään kriisiytyneet lapset ja nuoret ovat 

väliinputoajia” / ”Erityislasten iltapäivähoito puuttuu

kokonaan” 

Perheen/vanhempien ”Vanhemmat eivät saa tietoa” / ”Vanhempia ei kuulla 
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jättäminen sivuun riittävästi” / ”Ei tarpeeksi lapsen tarpeista ja olosuhteista 

lähtevää” /  

Tiedonkulku ”Yhteinen kieli toimijoiden välillä puuttuu” / ”Tiedonkulku 

eri toimijoiden kesken niin Eksoten sisällä kuin yli 

toimialarajojen mm. tuen kolmiportaisuudesta, 

käytänteistä, aikatauluista” / ”Tiivis yhteistyö ja yhteinen 

vastuu lapsesta ei aina toteudu” 

 

Toinen kokonaisuus liittyy resursseihin ja palvelutarpeisiin. Vastauksissa nousee esiin 

viesti siitä, että resurssit eivät ole riittäviä. Toisaalta samaan sisältöön palautuvat 

osaltaan kommentit, jotka viittaavat riittämättömään vaikeuksien havaitsemisen tai 

hoidon tasoon. Useat ammattilaisten maininnat liittyvät siihen, että toiminta ei ohjaudu 

riittävästi lapsen tai perheiden tarpeiden mukaan, ja että huoltajia ei kytketä tarpeeksi 

kiinteästi mukaan palveluprosesseihin. (mm. Suorsa 2014, Rimpelä 2010) 

 

Ominaispiirteet 

Ammattilaisten ominaispiirrekatsomusten osalta tulokset osoittavat kolme 

säännönmukaisuutta: ensinnäkin eri viranomaisten näkemyksissä on havaittavissa 

painotuksissa suurta vaihtelua. Yleisellä tasolla voidaan todeta toimivuus-

ulottuvuuden korostuvan voimakkaimmin, samaa voi todeta myös asiantuntijuudesta, 

joka myös nousee useilla yksiköillä toimintaa ohjaavaksi oletukseksi. Toinen havainto 

on, että toimijatahojen profiilit ovat varsin polarisoituneita jonkin osa-alueen 

dominoidessa kokonaisuutta. Vain parilla yksiköllä kaikki neljä luokiteltua 

ulottuvuutta olivat suhteellisen tasapuolisesti esillä. Kolmas havainto on, että etäisyys 

opetuskontekstista ja perheistä lisää profiilien epätasaisuutta: mitä spesifimmästä 

toiminnasta ja yksiköstä on kysymys, sitä suurempia ovat profiilien vaihtelut.   

 

6.2.2. Oppilaiden ja huoltajien näkemykset 

 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla pyrittiin hahmottamaan perusopetuksen yläasteen 

oppilaiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä i) ammattilaisyhteistyön toimivuudesta, 
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ii) tuntemuksia omista vaikutusmahdollisuuksista sekä iii) keskeisimpiä 

oppilashuollon ominaispiirteitä.    

 

Ammattilaisyhteistyö 

Tutkimustulosten mukaan sekä oppilaiden että huoltajien mielestä niin 

asiakasyhteistyö kuin viranomaisten keskinäinen yhteistyö koettiin toimivan 

keskimäärin hyvin. Oppilaat näkivät asian kokonaisuudessaan positiivisemmin, ja 

katsoivat viranomaisten keskinäisen yhteistyön toteutuneen mainituista 

ulottuvuuksista paremmin. Huoltajien arvio poikkesi hieman oppilaista, sillä 

vanhempien mielestä omakohtainen suora asiakasyhteistyö oli antanut 

positiivisemman kuvan kuin viranomaisten välinen yhteistyöskentely. 

 

Omat vaikutusmahdollisuudet 

Tutkimuskysymyksen toisessa tarkennuksessa haettiin näkemyksiä omista 

vaikutusmahdollisuuksista eli osallisuuden kokemuksista. Tunne osallisuudesta ja 

siitä, kuinka hyvin pääsee vaikuttamaan asioihin, oli molempien ryhmien osalta muita 

sähköisen kyselyn ulottuvuuksia alhaisempi. Oppilailla ero oli merkittävän suuri: 

koettu osallisuuden keskiarvo jäi hieman alle keskinkertaisen tason. Huoltajien 

arvioissa näkyi sama ilmiö, tosin vaimeampana. Heillä osallisuuden kokemus latautui 

hieman keskinkertaisen paremmalle puolelle. Tavoitteena oleva osallistava 

asiakaslähtöisyys ei tämän tutkimuksen löydösten perusteella toteudu käytännössä 

toivotulla tavalla, vaan jää lähinnä säädöksissä ja suunnitelmarungoissa sekä muissa 

virallisissa dokumenteissa sanoitettujen ilmaisujen tai tahtotilojen tasolle. 

Asiakasohjautuva yksilöllisyys vaikuttaa liittyvän merkittävästi viranomaisten 

persoonien ja ammatillisten valmiuksien eroihin. Tavoitteena oleva yksilöllisyys 

näyttää toteutuvan enemmän asiakkaiden saaman palvelun laatupoikkeamina kuin 

asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa.   
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Tavoiteltavat ominaispiirteet 

Toisen tutkimuskysymyksen avulla oli myös määrä selvittää oppilaiden ja huoltajien 

omia tavoitenäkemyksiä oppilashuollon keskeisistä pyrkimyksistä ja toimintatavoista. 

Neljään laadulliseen sisältöluokkaan
30

 asettunut ominaispiirrekartoitus käsittää 

erikseen myös huoltajaraatilaisten näkemykset. Oppilaiden näkemykset jakautuivat 

suhteellisen tasapainoisesti siten, että oppilashuollon yleinen toimivuus nousi 

keskeisemmäksi toivotuksi kohteeksi noin 30 prosentin kannatusosuudella, viimeisiksi 

jäi yleisen vuoropuhelun tarve noin 20 prosentin osuudella. Sähköisessä kyselyssä 

huoltajilla korostuivat eniten toimivuuteen ja yhteistyöhön liittyvät tarpeet. Raatiin 

osallistuneiden huoltajien selkeästi ensisijainen toive oli myös oppilashuollon 

toimivuus (n. 45 %), mutta heidän näkökulmastaan yhteydenpidon merkitysarvo jäi 

pienimmäksi (n. 12 %).  

Yhteenvetona oppilailta ja huoltajilta kerätystä määrällisestä ja laadullisesta 

tutkimusmateriaalista voidaan todeta, että oppilashuolto toimintana jää oppilaille ja 

huoltajille kovin vaihtelevasti aukeavaksi ja etäiseksi käsitteeksi. Enimmäkseen 

oppilashuolto mielletään reaktiiviseksi, rajatun hankaluuksissa olevan 

oppilasvähemmistön ongelmien ratkaisun aktiviteetiksi.  

Arjen asiakasyhteistyö ja viranomaisten välinen yhteistyö sitä vastoin koetaan 

toimivan enimmäkseen hyvällä tasolla. 

 

6.2.3. Yhteinen näkemys 

 

Kolmannen tutkimuskysymyksen tavoitteena on etsiä vastauksia siihen, kuinka 

oppilaiden sekä huoltajien ja oppilashuollon toteuttamiseen kiinteästi liittyvien 

sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisten näkemykset vastaavat 

toisiaan. (mm. Piispanen, 2008, 199) Vertailu toteutetaan tarkastelemalla ensin 

mahdollisiin pullonkauloihin liittyviä näkemyksiä, ja seuraavaksi oppilashuollollisten 

                                                           

 

30 i) Toimivuus, ii) ammatillisuus, iii) yksilöllisyys sekä iv) yhteistyö 
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palvelujen keskeisiin sisältöihin eli tavoiteltaviin ominaispiirteisiin kohdistuvia 

oletuksia? 

 

Oppilashuollon pullonkaulat 

Tutkimukseen osallistuneiden tahojen kannanotoista nousi toistuvasti esiin viesti siitä, 

että oppilaiden ja huoltajien näkemykset ja vaihtelevat yksilölliset elämäntilanteet 

eivät ohjaa toimintaa. Oppilashuollon asiakkuuteen ja osallisuuteen liittyvät sisällöt 

tuntuvat olevan molemmille ryhmille kovin etäisiä ja epäselviä. Mikäli itse toiminta 

sekä sen tavoitteet eivät käsitteellisellä ja toiminnallisella tasolla ole ymmärrettäviä, 

on myös kovin hankala identifioitua kyseiseen asiaan liittyen täysivaltaisen asiakkaan 

rooliin. Huoltajien ja ammattilaisten tahoilta esitettiin mainintoja siitä, että myös 

hankalissa tilanteissa eläville huoltajille tulisi aktiivisemmin tarjota/suunnata 

perhelähtöistä selviytymisapua. 

Sekä huoltajien että yksiköiden mielipiteistä nousi voimakkaasti esiin se, että 

erityisesti huoltajia tulisi kuulla ja kytkeä oppilashuoltoon huomattavasti nykytasoa 

enemmän. Erityisesti tilanteissa, joissa huoli herää, tulisi vanhemmat kytkeä asiaan 

niin pian kuin mahdollista. Osaltaan tähän aiheeseen liittyvä jaettu huoli kumpuaa 

myös siitä, että pulmatilanteissa lapsen elämänpiirin kokonaisvaltainen tarkastelu jää 

usein liian vähälle huomiolle. Kolmantena haasteena voidaan mainita ammattilaisten 

suuret yksilökohtaiset erot siinä, kuinka huolia havaitaan, niihin tartutaan tai miten 

huolien selvittelyyn sitoudutaan. Tähän viitattiin vastauksissa ”silmien ummistamisen” 

tai ”vastuun siirtämisen toisaalle” –tyyppisillä ilmauksilla. 

 

Ominaispiirteet 

Sähköiseen kyselyyn osallistuneiden oppilaiden ja huoltajien toivomat 

ominaispiirrearviot jakautuvat näiden molempien ”asiakaskohderyhmien” osalta 

suhteellisen tasaisesti näkökulmat asettuessa alle 10 % vaihteluvälin raameihin. Mitä 

lähempänä perheitä ja oppimiskontekstia ammattilaiset sijoittuvat, sitä paremmin 

heidän näkemyksensä ovat tasapainossa ja täten vastaavat oppilaiden ja huoltajien 

näkemyksiä. Valikoitunutta joukkoa edustavien huoltajaraatilaisten profiili se sijaan 
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muistuttaa tehostetun tai erityisen tuen palvelutuottajien vaihtelevan hajanaisesti 

painottuneita ominaispiirreprofiileita. Näkökulmien tasainen jakautuminen olisi siis 

suotavaa, jotta kokonaisuus pysyisi balanssissa, eikä toiminta muotoutuisi liikaa yhden 

reunaehdon, esim. ammatillisuuden lähtökohdan varassa. 

 

 

6.3. Kontribuutiot 

 

Tässä tarkastelussa tutkimuksellisena taustaoletuksena on, että oppilaan hyvinvoinnin 

edistämiseksi toteutettavan toiminnan perustana on i) ammattitaito ja pätevä 

ammatillinen työskentelyote, joka toteutetaan ii) toimivan monialaisen yhteisen 

työskentelyn avulla siten, että ajurina toimivat oppilaan ja hänen lähipiirinsä iii) 

yksilölliset tarpeet. Koko prosessi tähtää siihen, että oppilashuollosta kumpuava 

prosessi olisi mahdollisimman iv) toimiva eli katsantokulmasta riippuen 

mahdollisimman vaikuttava ja/tai kustannustehokas. Ideana on, että mainitut neljä 

näkökulmaa olisivat normaalitilassa mahdollisimman tasaisesti edustettuina. (ks. myös 

Jylhäsaari 2009, 88). Käsillä olevan tutkimuksen kontribuutiot asettuvat seuraavasti: 

 

6.3.1. Käsitteellinen ulottuvuus 

 

Oppilashuolto avautuu käsitteenä kovin eri tavoin eri tahoille. Opiskeluhuoltolain 

taustalla oleva Hallituksen esitys (2013) kiteyttää oppilashuollon seuraavasti:  

 

”Opiskelijahuollon tavoitteena on luoda turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö 

ja edistää oppilaitosyhteisön yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Tavoitteena 

on tukea opiskelijaa sekä säilyttää oppilaitosyhteisön toimintakyky fyysistä ja 

psyykkistä turvallisuutta sekä hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa. Opiskelijahuollon 

tulee edistää oppimisvaikeuksien ja opiskelijan terveydentilasta tai toimintakyvyn 
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muutoksista johtuvien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin 

puuttumista sekä ehkäistä koulutuksen keskeytymistä.”. (HE 67/2013 vp, 11) 

Tällä hetkellä valtaosa huoltajista ja oppilaista näkevät oppilashuollon palautuvan 

ainoastaan viimeisessä lauseessa kuvattuun ongelmalähtöisyyteen (ks. myös Ahtola 

2012, 2013):  

”Nyt on kyllä pakko sanoa, että en ole ollut missään tekemisissä muiden kuin 

opettajien kanssa, joten tähän ns. oppilashuoltoon en oikein pysty ottamaan 

kantaa. Hienoa kuitenkin, että tällainen järjestely on olemassa, niin sellaiset 

lapset ja perheet, jotka apua ja "huoltoa" tarvitsevat, sitä saavat.” 

(Yläkoululaisen huoltaja) 

 

Oppilashuollon toteuttamisen henki on kuitenkin huomattavasti laajempi, jokainen 

oppilas huoltajineen ovat osallisia oppilashuollossa. Opetussuunnitelman perusteissa 

asiaa luonnehditaan seuraavin sanoin:  

”Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa 

oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto 

liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan 

huomioon lapsen edun ensisijaisuus”. (Opetushallitus 2014, 77) 

Tämä tutkimus osoittaa selkeän tarpeen siitä, että oppilashuolto käsitteenä ja 

toimintana tarvitsee merkittävässä määrin tiedollisen ja asenteellisen tason 

muokkausta. (mm. Tindale et al. 2007) Tämä tarve koskee kaikkia välittömästi tai 

välillisesti oppilashuoltoon liittyviä tahoja. Päävastuu oppilashuollon tavoitteiden ja 

sisältöjen kirkastamisessa on opetuksen järjestäjällä (McCormick & Pressley 1997). 

Oppilashuollon toteuttamiseen liittyy myös oleellisena osana ympäröivän sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelutuottajien ymmärrys esimerkiksi se, mitä vaatimuksena 

olevalla kolmiportaisella tuella tarkoitetaan, ja mitä vastuita ja velvoitteita tuen 

toteuttaminen asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon erityisen tason toimijoille. 
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6.3.2. Hallinnollinen ulottuvuus 

 

Oppilashuolto on osa opetustoimen vastuualuetta. Oppilashuolto toteutetaan kasvatus- 

ja opetustoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmiin kuuluvien 

työntekijöiden panoksella (mm. Mikkonen et al. 2015; Suorsa 2014). Kaikki eri 

ammattikunnat ja niiden ammatilliset traditiot sekä toimintasektoreiden, 

hallinnonalojen ja organisaatioiden rajat tuovat potentiaalisia sudenkuoppia yhteisen 

asian, oppilashuollon toteuttamiseen. Tämä tutkimus on osaltaan tehnyt edellä 

mainitut haasteet näkyviksi ja todistanut niiden olevan osa arkea. Oppilashuollon 

toimijoiden ammatilliset ryhmäidentiteetit ovat fragmentoituneita, ja käytettävissä 

oleva energia kanavoituu useisiin suuntiin. (mm. Nurmi 2009) 

Tutkimuksen perusteella voidaan väittää, että oppilashuollon perustehtävää tukeva 

yksinkertaistettu organisaatio, sitä tuleva vastuiden jakaminen sekä tietyiltä osin 

selkeämpi normatiivinen ohjaus mahdollistaisivat nykytilaa tavoitteellisemman ja 

kokonaisoptimoidumman resurssien hyödyntämisen. Lisäksi oppilashuollon 

toimijoilla tulisi olla yhtäläinen perusosaamisen taso, joka antaa ymmärryksen 

oppilaasta psyykkis-, fyysis-, sosiaalis-kognitiivisena kokonaisuutena, jonka perhepiiri 

ja sen tapahtumat vaikuttavat kiinteästi lapsen elämään. Erityisasiantuntijoiden 

lähtökohtana tulee olla muiden ammattilaisten kunnioittaminen ja avoin keskinäisen 

osaamisen ja tiedon jakaminen. Käytännön ehdotuksena keskinäisen ymmärryksen ja 

yhteistyön edistämiseksi on oppilashuollon erikoistumisopintojen aikaansaaminen 

(vrt. työterveyshuolto), jossa sisältöinä ovat pedagogisten sisältöjen ohella sosiaali- ja 

terveydenhuollon perusasiat. Tilannetta helpottaisi myös 

toimintasektoreiden/hallinnonalojen välinen työkierto ammattilaisille, jotka ovat 

toteuttamassa perusopetuksessa olevan lapselle suunnattuja palveluja. Koulujen osalta 

voitaisiin suositella koulukohtaisen oppilashuoltotiimin muodostamista. Kyseisessä 

tiimissä olisi työntekijöiden tehtävänkuviin kirjattuna rooli kyseisen koulun 

oppilashuollon yhdyshenkilönä toimimisesta. Tämä rikkoisi osaltaan kahden 

hallintokunnan tai organisaation välille syntyvää sosiaalispsykologista kuilua, joka 

etäännyttää toimijat toisistaan.  
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Tutkimus nosti esiin sen, että oppilaiden ja huoltajien saaman palvelun laatu on liian 

riippuvainen viranomaisen henkilökohtaisista asenteista ja toimintatavoista. Tämän 

havainnon perusteella on syytä esittää, että yleiseen organisaatiokäyttäytymiseen tulisi 

suunnata koulutuspanostuksia sekä asiakastyön että esimiestyön osalta. Tärkeää olisi 

myös se, että kriittisiin rajapintoihin tulisi valituiksi tehtäviin ominaisuuksiensa 

kannalta soveltuvimmat henkilöt. Mainitut kehittämisehdotukset mahdollistuvat paitsi 

hallinnollisten, myös johtamismenetelmien avulla.  

 

6.3.3. Yhteiskunnallinen ulottuvuus 

 

Oppilashuollon avulla pyritään varmistamaan koulun perustyön, kasvatus- ja 

opetustehtävän onnistuminen. Toisaalta oppilashuoltoon sisältyy myös 

kouluterveydenhuolto, jossa ensisijainen fokus on yksilön kasvun ja kehittymisen 

seurannassa ja tukemisessa sekä terveisiin elämäntapoihin ohjaamisessa. 

Oppilashuollon rooli oppilaiden ja tulevien kansalaisten hyvinvoinnin toteuttajana on 

keskeinen. Samasta yksiköstä käsin työskentelevä oppilas- ja opiskelijahuollon 

palvelujen henkilökunta voi olla periaatteellisesti lapsen ja nuoren kasvun ja 

kehittymisen tukena siitä vuodesta jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta, aina siihen saakka 

kun hän 20-vuotias nuori, joka valmistuu toisen asteen oppilaitoksesta. Opettajat ja 

muu oppilashuoltoa toteuttavat ammattilaiset ovat koko ajan läsnä lapsen arjessa. He 

ovat näköalapaikalla havaitsemassa oralla olevat pulmat. Huoltajien mahdollisuudet 

rajoittuvat kodin seinien sisäpuolelle, koulukonteksti sosiaalisena ympäristönä on 

haasteineen luku sinänsä. Parhaassa tapauksessa, onneksi yleensä, asiat sujuvat niin, 

että ennalta ehkäisy ja valistus johtavat positiiviseen tulokseen, eikä merkittäviä 

ongelmia synny. (mm. Ellonen 2008, 96) Joskus kuitenkin asioille ei mahda mitään, ja 

lapsi, nuori tai koko perhe joutuvat turvautumaan muiden sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisten apuun.  

Koulun ja kodin yhteistyön ylläpitäminen on oppilashuoltotyön keskeinen tavoite. 

Huoltajien tukeminen ja kasvatuskumppanuuden aikaansaaminen on erittäin tärkeä 

asia lapsen kokonaisvaltaisen ja tasapainoisen kasvun ja kehittymisen kannalta. 



220 
 

Voidaan myös todeta, että olipa lapsella tai nuorella asiakaskontakti mihin tahansa 

palveluun, liittyy kokonaisuus aina jollakin tavoin oppilashuoltoon oppilaan ollessa 

jonkin oppilaitoksen kirjoilla. (mm. Mikkonen et al. 2015) 

Oppilashuollolla on siis merkittävä rooli ja mahdollisuudet olla edesauttamassa lapsen 

hyvinvoinnin kehittymistä. Oppilashuolto on solmupiste, jossa lapsen elämän 

keskeiset toimijat voidaan saattaa yhteistyöhön siten, että lapsesta kypsyy aikanaan 

vastuunsa tunteva, elämän vastoinkäymisiä sietävä ja hyvään vanhemmuuteen 

kykenevä aikuinen. Suuri sosiaali -ja terveydenhuolto- sekä maakuntahallintoreformi 

ovat kynnyksellä. Se voidaan nähdä oppilashuollon mahdollisuutena. Panostamalla 

oppilashuoltoon sijoitetetaan samalla yksilöiden hyvinvointiin, yhteiskunnan 

taloudelliseen kantokykyyn sekä yhteiskuntarauhaan. 

 

6.4. Pohdinta 

 

Oppilashuollon hedelmällisen toteuttamisen keskeisenä ehtona ja edellytyksenä 

voidaan pitää sitä, että oppilaat ja huoltajat saadaan mukaan rakentamaan omaa 

tulevaisuuttaan. Tämä onnistuu muuttamalla asenteita niin, että ammattilaiset 

uskaltavat voimaannuttaa heidät kumppaneiksi, kanssatoimijoiksi. (Mm. Rodhain & 

Aurier 2016; Oulun kaupunki 2015; Suorsa 2014; Keskinen et al. 2012; Valkama 

2012)  

Toimiva vuorovaikutus on hedelmällisen yhteistyön syntymisen keskeinen edellytys 

(Lefstein & Snell 2014; Robbins & Judge 2009; Senge et al. 2000). Ammattilaisen ja 

maallikon välisessä kommunikaatiossa on kuitenkin omat haasteensa, sillä he 

jäsentävät ilmiöt eri tulokulmista ja lähtökohdista, lisäksi he käyttävät toisistaan 

poikkeavia käsitteitä (mm. Ehninger ym 1974). Omat erityispiirteensä syntyvät lisäksi 

siitä, etteivät sosiaali- ja terveydenhuollon tai opetuksen järjestämisen kontekstissa 

toteutuvat valtasuhteet noudata perinteisen asiakkuus-käsitteen mallia. Tämä johtuu 

siitä, että asiakas on palveluissa käytännössä aina riippuvainen palveluntarjoajatahosta 

ja sen vallankäytöstä (mm. Valkama 2012, 45; Laitila 2010). 
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Käsillä oleva työ osoitti aidon kumppanuusperustaisen osallisuuden olevan arkea 

enimmäkseen virallisten tavoitteiden tasoilla. Palveluja tuottavat asiantuntijat 

näyttävät elävän pitkälti eri tavoin painottuneessa todellisuudessa kuin oppilaat ja 

heidän huoltajansa. Yhteisen todellisuuden saavuttaminen, yksilöllisten tilanteiden 

huomioiminen sekä oppilaiden ja huoltajien tasa-arvoisen kohtelun aikaansaaminen 

myös hankalammissa tilanteissa, edellyttäisi suurta keskinäisen vuorovaikutuksen 

toteutumista. Tämä on vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa kovin hankalaa, sillä 

sekä opetuksen toteuttajien että sote-alan ammattilaisten arkea piinaa krooninen puute 

resursseista sekä ajasta.    

Yksilöllisyyden korostuminen ja tieteellisen tiedon lisääntyminen ovat lisänneet 

tarvetta erityisosaamiselle. Oppilashuollossa ja muissa lasten, nuorten ja perheiden 

hyvinvointiin tähtäävissä palveluiden toteuttamisessa korostuvat voimakkaasti 

eriytyneiden ammattiryhmien ja toimijoiden monialainen yhteistyö (mm. Finlex 

1287/2013; Hastrup et al. 2013; Perälä et al. 2012; Pesonen ja Zotow 2005; Terho 

2000). Monitoimijaisen ja –ammatillisen palveluvaatimuksen uhkana on kuitenkin 

siiloutuminen ammatillisiin tai hallinnonalakohtaisiin lokeroihin, mikä johtaa helposti 

osaoptimointiin ja kokonaisvaltaisen näkemyksen katoamiseen (Perälä et al. 2012, 36; 

myös Koponen et al. 2012; Perttula 2015).  

Käsillä olevan tutkimuksen havainnot tukevat yleistä käsitystä sekä professioiden että 

eri hallinnonalojen välisestä henkisestä etäisyydestä. Eri toimijat ymmärtävät 

oppilashuollon ja sen keskeiset tavoitteet, ominaispiirteet, kovin eri tavoin. Eri 

ammattilaiset eivät myöskään ymmärrä toistensa ammatillisten viitekehysten 

oletuksia, työn rajoitteita tai mahdollisuuksia riittävän hyvin. Tämä saattaa aiheuttaa 

keskinäistä syyttelyä ja toiminnallista kitkaa, joka kasvattaa edelleen toimijoiden 

välistä etäisyyttä. (ks. mm. Tindale et al. 2007)  

Tutkimuksen teoriassa esiin nostetun materiaalin mukaan kansallisen tason poliittis-

hallinnolliset tavoitteet ja niiden jalkauttamisen tueksi suunnitellut ohjausjärjestelmät 

ovat monissa tilanteissa osoittautuneet paradoksaalisiksi haasteiksi (mm. Bason 2014, 

225-235). Näitä toiminnan ajureita yhdistää se, että ovat suunniteltuja edesauttamaan 

asiakaslähtöisten ja monialaisesti tuotettujen palvelujen toteutumista siten, että 

kustannustehokkuus ja vaikuttavuus sekä kaikkien prosessiin liittyvien oikeusturva 
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kohenisi. Käytännössä vaikuttaa kuitenkin käyneen niin, että nämä toiminnan 

toteutuksen kriittiset ajurit ovatkin kääntyneet itseään vastaan, niistä on muodostunut 

eräänlaisia ’ilkeitä ongelmia’. (mm. Head & Alford 2015; Petticrew et al. 2009; Raisio 

2008) 

Esimerkiksi lainsäädännön laajuus ja sen pirstaleisuus on käytännössä aikaansaanut 

sen, että oppilashuoltoa toteuttavan, monialaisista ammattilaisista koostuvan 

toimijajoukon keskinäinen tiedonvaihto pyrkii jähmettymään. Eri hallinnonalojen 

päällekkäisten ja ristikkäisten yleis- ja erityislakihierarkioiden alakohtaisten 

näkökulmatulkintojen seurauksena tulevat eri ammattiryhmät usein rajoittaneeksi 

kriittisen, lapseen liittyvän tiedon jakamista (mm. Kerr & Park 2007). Seuraukset 

saattavat olla kohtalokkaita palvelun kohteen, oppilaan, ja hänen hyvinvointinsa 

näkökulmasta. (mm. Sisäasiainministeriö 2012) 

Toisaalta julkishallinnon palvelutuotantoa on pyritty järkevöittämään, tehostamaan ja 

keventämään reformistisilla muutoksilla (mm. Korpela & Mäkitalo 2008; Christensen 

& Lægreid 2007). Esimerkiksi byrokratian purkaminen, normiohjauksen 

vähentäminen, managerialistisen johtamisdoktriinin käyttöönotto, päätöksenteon 

siirtäminen valtiolliselta tasolta kunnalliselle tasolle ovat toimia, joiden kohteiksi 

myös oppilashuollon kaltaiset lasten ja nuorten palvelut ovat joutuneet. (mm. 

Jylhäsaari 2009; Viitanen ym 2007; Stenvall & Syväjärvi 2006). Uudistuneiden 

hallintoratkaisujen myötä työntekijöiden arjen työskentelyyn on noussut mukaan 

uudenlaisia käsitteitä, kuten visiot, missiot, strategiat, tuloskortit, mittaristot, 

laadunhallinnan välineet, raportoinnit, kvartaaliajattelu jne. Organisaatiokaavio-

laatikkoleikit seuraavat toinen toistaan, ja puheavaruus vilisee vapaasta 

markkinataloudesta tuotuja käsitteitä ja ismejä, jotka ovat suurimmalle osalle 

työntekijöistä, väliesimiehistä ja johtajista sisällöllisesti sekä periaatteellisesti 

tuntemattomia asioita. Edellä mainittujen välineiden tai viitekehysten sekä niitä 

tukevien tietojärjestelmien implementointi työntekijöiden arkeen tehdään usein 

kovalla kiireellä ja puutteellisella valmistelulla. Suuri määrä työntekijöiden työajasta 

kuluu jatkuvasti koulutuksissa, kursseilla tai uusien kirjaamis- ja 

tilastointijärjestelmien opettelussa. Ja juuri kun työntekijät alkavat omaksua uuden 

systeemin, vyöryy päälle jo vielä uudempi tai tehokkaampi järjestelmä, ja 
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omaksumisprosessi alkaa taas alusta. (mm. Sariola 2014; Temmes 2008; Viitanen et 

al. 2007; Koivumäki 2005) 

Lainsäädännön täydentämiseksi on oppilashuollollisten palvelujen toteutuksen 

laadullisten ja määrällisten sisältöjen, samoin osuvuuden ja vaikuttavuuden 

seurannalle on asetettu valtakunnallisia tavoitteita ja luotu normeja ja 

toiminnanohjausmenetelmiä sekä käynnistetty valtava määrä erilaisia hankkeita. (mm. 

Opetushallitus 2014; Finlex 1287/2013; Oranen 2013; Sosiaali- ja terveysministeriö 

2012, 2004; VN 338/2011
31

; Kemppainen et al. 2009; Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2008)  

Toimintaympäristön poliittis-hallinnolliset tekijät tuovat siis omat vaikeusasteensa 

oppilashuollon käytännön toteuttamiseen. Muuttuvien tavoitteet ja velvoitemuutokset 

sekä niiden implementoinnin ajoitukset ja siirtämiset arjen palvelutuotantoon eivät 

aina ole osoittautuneet ongelmattomiksi. Oppilashuollon uusien toiminnallisten 

sisältöjen ja ajankäytön priorisointimuutosten jalkauttamisen tie valtakunnalliselta 

päätöksentekotasolta arjen käytäntöihin on pitkä ja monipolvinen, ja vaatisi 

voimakasta ja aitoa dialogia. Suoritevaatimusten lisääntyminen ja toimintatapojen 

muutokset loputtomine hankkeineen ovat omiaan kuormittamaan jo muutoinkin 

suuressa työpaineessa olevaa suorittavaa porrasta. Sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 

että sivistystoimen työntekijät ja heidän ammatilliset edunvalvojatahonsa ovat 

todenneet, että poliittisia linjauksia laadittaessa ei ole otettu riittävästi huomioon 

kentän tarpeita, rajallisia resursseja, mahdollisuuksia ja työntekijöiden inhimillisen 

suorituskyvyn rajoitteita. (Gretschel & Junttila-Vitikka 2015, 22; Oikeuskanslerin 

virasto 2012; Sarvimäki & Siltaniemi 2007; Kemppainen 2005) 

Tuoreimpana esimerkkinä edellisestä voidaan nähdä elokuussa 2016 käyttöön 

otettavat opetussuunnitelmat 
32

, joiden avulla erityisesti perusopetuksen toteutukseen 

                                                           

 

31 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta 

sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 

32 Opetushallitus (6.6.2016) http://www.oph.fi/ops2016/perusteet. [Viitattu 9.8.2016] 



224 
 

pyritään tuomaan aivan uudet tuulet.
33

 Vastuu onnistumisista vyörytetään käytännössä 

opettajien ja rehtoreiden harteille. Oppilaan näkökulmasta keskeisinä haasteita tullevat 

olemaan opettajien ajan ja materiaalien resursointi sekä heidän henkilökohtaiset 

intressinsä henkiset resurssinsa. Eräs uhka liittyy oppilaiden epätasa-arvoisen kohtelun 

lisääntymiseen alueellisesti ja koulukohtaisesti.  Aika näyttää, kuinka opettajat 

kykenevät toteuttamaan tavoitteet siten, että kaikkien oppilaiden lisäksi myös 

huoltajat, oppilashuoltoa toteuttavat ammattilaiset sekä muut sosiaali- ja 

terveydenhuollon ym. tahot pääsevät samansisältöiselle jaetun ymmärryksen sekä 

toiminnan tasoille.   

Tarkastelustrategiani monitieteisessä otteessa nivoutuvat yhteen useat tieteelliset 

tutkimustraditiot. Tutkimuskohteena oppilashuoltoa voidaan lähestyä monen 

tieteenalan ja paradigman suunnasta. Näitä voivat olla yhteiskuntatieteiksi 

luokiteltavat tutkimusalat, kuten psykologia sekä sosiaali-, kasvatus- ja hallintotieteet 

(mm. Pihlström 2004). Tässä tutkimuksessa ovat edustettuina myös 

liiketaloustieteelliset ja luonnontieteelliset tavoitteet.  

Kasvatustieteen on kuvattu edustavan kokemus- ja järkiperustaista ihmis- ja 

yhteiskuntatutkimukseen keskittyvää monitieteistä tieteenalaa. Tässä positiossaan sillä 

on linkityksiä useiden muiden tutkimusalojen suuntaan (Nuutinen 2001, 93). 

Opetuksen järjestäjän ydintehtävänä opetustyön ohella ovat muut opetussuunnitelman 

mukaiset velvoitteet. Näistä keskeinen osa liittyy mielekkään, motivoivan, 

vuorovaikutteisen sekä turvallisen opiskeluympäristön aikaansaamiseen.  

Psykologian keskeisiä pyrkimyksiä on kuvata ja selittää ihmisen käyttäytymistä. 

Psykologisessa tiedenäkökulmassa korostuvat eksistentiaalisuus, yksilön 

subjektiivinen todellisuuden konstruointi sekä merkityksenanto (mm. Duckworth et al. 

2005). Tämän tutkimuksen keskeisenä psykologisena kohdeilmiönä on ihmisen 

kokemus oman elämänsä ohjaamisesta ja elämänhallinnan sekä hyvinvoinnin tunteen 

                                                           

 

33 Mm. YLE-uutiset: ”Peruskoulun uusi opetussuunnitelma voimaan – näin lapsesi 

koulu muuttuu” (9.8.2016) 

http://yle.fi/uutiset/peruskoulun_uusi_opetussuunnitelma_voimaan__nain_lapsesi_kou

lu_muuttuu/9070271 
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saavuttamisesta. Sosiaalinen liittyminen, tunne osallisuudesta, on ihmisen keskeisiä 

perustarpeita.  

Sosiaalipsykologisessa näkökulmassa syvennetään psykologista sisältöä 

tarkastelemalla osallisuuden ja siihen liittyvien sosiaalisten prosessien sekä 

identifioitumisen mekanismeja. Sosiaalipsykologiassa on vallalla korostunut 

sosiaalisen konstruktionimin oletus, jonka mukaan käsitykset inhimillisestä 

maailmasta rakennetaan sosiaalisesti yhteisen kielen välittämänä. Sosiaalipsykologin 

näkökulmasta esimerkiksi monialaisen yhteistyön kriittiset onnistumiskomponentit 

palautuvat siihen, millaisiksi ryhmä ja sen yksilöt itsensä luokittelevat, millaista 

yhteistä normistoa ja kulttuuria eri ammattiryhmät toteuttavat sekä mitkä ovat 

toiminnan ydintavoitteet. (mm. Helkama et al. 2001) 

Terveydenhuollon lähestymiskulmasta kumpuavat luonnontieteiden, erityisesti 

lääketieteen tutkimusperinteet. Perusopetuksessa terveydenhuollon kiinnostus 

kohdistuu yhtäältä kehittyvän yksilön suotuisen kasvun turvaamiseen, toisaalta 

ikäluokkatasolla toteutettavaan kansanterveystyöhön. Mitä syvemmälle lääketieteen 

erityisalojen palvelujen tarkastelussa edetään, sitä selvemmin korostuvat positivistis-

reduktionistiselle tieteelle ominaiset piirteet, joissa kokonaisuus pyritään 

analysoimaan sen pienten osakomponenttien kautta. (ks. mm. Peltoniemi 2014) 

Oppilashuoltotoiminnan tarkastelukulma voi olla myös liiketaloustieteellinen. 

Palveluiden järjestäminen voidaan havaita yhteiskunnallisena menoeränä, joka tulee 

toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tässä tarkastelussa oppilashuoltoa 

tarkastellaan liiketaloustieteisiin luettavan tuotantotalouden suunnasta. 

Tuotantotalouden tavoitteena on luoda ajattelua, jonka avulla arjen ilmiöitä voidaan 

muotoilla ja kehittää. Pyrkimykset verkostomaisten palvelu-, tuote- tai 

tuotantokokonaisuuksiin liittyvien vaikuttavuus- sekä laatuongelmien ratkomiseen 

ovat niin ikään osa tuotantotalouden sisältöä. (mm. Øvretveit et al. 2010) 

On ymmärrettävää, että oppilashuollon jaettu todellisuus, yhteiset tavoitteet sekä 

konsensus keskeisistä ominaispiirteistä ovat haasteellisia toteuttaa. Tämä on seurausta 

eri tieteenalojen vaihtelevista perinteistä, oletuksista ja lähtökohdista. Minkään 

tieteenalan perusteita tai osallisuutta ei ole syytä kyseenalaistaa, sen sijaan 

pyrkimyksenä tulisi olla eri näkökulmien tasapainon saavuttaminen. Tämän 
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tutkimuksen keskeisen kohderyhmän, oppilaiden, ominaispiirrearvioissa jakauma 

toimivuuden, yksilöllisyyden, ammatillisuuden ja yhteistyön kesken oli 

tutkimuskohteista tasapainoisin. Kukin mainituista ominaispiirteistä voidaan palauttaa 

toisistaan poikkeaviin ammatillisiin ja tieteenalakohtaisiin painotuksiin.  

Tämä tutkimus nosti esiin mielenkiintoinen havainnon siitä, että tutkimuksen 

empiriassa eri arjen käytänteissä haasteita kuvataan käytännössä eri tasolla kuin miten 

julkisessa keskustelussa ja teoriakirjallisuudessa. Käsillä olevassa 

tutkimusmateriaalissa keskeisimmiksi lapsen etuun tähtäävän yhteisen toiminnan 

pullonkauloiksi kuvattiin esimerkiksi yhteisen tavoitteen puuttumiseen, tiedonkulun 

niukkuuteen, yhteistyön kitkaan, asiakkaan mielipiteen huomioitta jättämiseen, 

riittäväksi koettujen palvelujen tuottamisen mahdollisuuksiin tai resurssipulaan 

liittyvät asiat. Yhtään suoraa mainintaa ei siis tullut esimerkiksi lainsäädännön 

halvaannuttavasta voimasta, hallintohimmeleistä ja jatkuvasta organisatorisesta 

turbulenssista, lisääntyneistä normatiivisista velvoitteista, joihin ei ollut kytketty 

resurssisuositusten kasvattamista ja niihin tarkoitettua rahoitusta taikka koko ajan 

lisääntyvien uusien tietojärjestelmien ja potilaskirjaamiseen käytettävän energian 

määrästä. Syystä tai toisesta tilanne on toinen silloin, kun alojen ammattilaiset 

keskustelevat keskenään vapaamuotoisemmin. 

Tutkimuksen survey-kyselyn toteutuksen osalta jäi muutama asia askarruttamaan. 

Ehkä päällimmäisiä näistä ovat Wilman kautta toteutettujen toimenpiteiden vaisu 

vaste.  

Vuona 2013 esitettiin Wilman kautta kutsu saapua kuulemistilaisuuteen kaikille 

perusopetuksen oppilaille sekä huoltajille (myös isovanhemmille). Tähän kutsuun 

vastasi ainoastaan 6 huoltajaa, oppilaista ei ainuttakaan. Huoltajistakaan kukaan ei 

esittänyt sitä, että voisi tuoda lapsensa raatiin. Myöskään yhtään isovanhempaa ei 

saatu aktivoiduksi. Syytä näin matalaan aktiivisuuteen on hankala hahmottaa, 

ymmärryksen mukaan syys ei ainakaan ollut tietoteknisissä järjestelmissä. 

Ilmoittautuneista kuudesta huoltajasta vain viisi pääsi paikalle. Tämä oli kuitenkin 

sopiva (myös toivotun kaltainen) ryhmäkoko tilanteen luonnetta silmälläpitäen.  

Tutkimuksen tarkennuttua yläkoululaisille, oli myös heille ja oppilaiden vanhemmille 

suunnatun kyselyn vastausprosentin vaatimattomuus yllätys. Toisaalta 
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mielenkiintoinen havainto oli se, että osallistuneiden huoltajien määrä oli niin paljon 

suurempi kuin oppilaiden. Kyselystä tehtiin tarkoituksella mahdollisimman 

yksinkertainen, jotta vastausaktiviteetti saataisiin mahdollisimman hyväksi. Tavoite 

oli siis saada ainoastaan ’oppilaan’ ja ’vanhemman’ näkemys selville. Tämän vuoksi 

kyselyssä ei ole muita taustamuuttujia kuin oppilaiden osalta sukupuoli. 

Kirjallisuudessa sukupuolten välillä oli havaittu eräiltä osin merkittäviä eroja. 

Sukupuolten välisten erojen tarkastelusta päätettiin kuitenkin tässä tutkimuksessa 

luopua, koska se ei suoranaisesti liittynyt tutkimuksen tarkoitukseen. Ehkä sähköisissä 

kyselyissä tarvittaisiin kohderyhmien lisämotivointia.  

Oppilaita on ilmeisen hankala aktivoida ilmaisemaan itseään.  Vastausten sisältöjen 

perusteella voi päätellä, että vastaajat edustavat muutoinkin aktiivista ryhmää. 

Todennäköisesti suurimman avun tarpeessa olevat oppilaat eivät ole motivoituneet 

vastaamaan tai kenties edes lukemaan Wilman kautta koululta saapuneita 

’ylimääräisiä’ viestejä. Wilma lienee enemmänkin huoltajien aktiivinen tapa säilyttää 

kontakti kouluun. 

Sähköisessä kyselyssä oppilailta ja huoltajilta kysyttiin myös havaintoja ’yhteinen 

näkemyksen tasosta’ ammattilaisten kanssa. Hieman yllättäväkin tutkimushavainto oli 

se, että oppilaat ja huoltajat eivät nähneet tätä merkittäväksi pulmaksi, tämän vuoksi 

ulottuvuuden analyysi tutkimustulosten yhteydessä jäi vaatimattomaksi. Molemmat 

ryhmät arvioivat viranomaisten välisen yhteistyön toimivan melko tasaisesti 

keskiarvotasolla 3,8 (asteikko 1 – 5). Suoraa kritiikkiä yhteisen näkemyksen 

peruseroista ei käytännössä noussut esiin. Yllättäväksi havainnon tekee se, että 

verrattaessa eri ammattilaisten sanoitettuja näkemyksiä keskenään ja toisaalta 

suhteessa oppilaiden ja huoltajien näkemyksiin, on niissä havaittavissa suurtakin 

vaihtelua. Ilmeisesti kuitenkin arjen asiakastyössä ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa 

näkemykset sulautuvat yhteen, eivätkä jää kaivelemaan oppilaiden tai huoltajien 

mielten sopukoita.    

Yhtä kaikki, hyvinvoinnin toteutumiseen poliittisella tasolla oppilashuollon 

toteuttamiseen suunniteltu palveluenergia näyttää absorboituvan merkittävästi 

matkalla kentälle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lapsen ja nuoren edun, tässä 

oppilashuollon, toteuttamiseksi osoitetusta kansallisen tason poliittisesta tahtotilasta ja 
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sen myötäjäisinä saaduista taloudellisista voimavaroista vain pienen pieni osa 

ohjautuu varsinaiseen kohteeseensa, lapsen hyvinvoinnin kohentamiseen. Tämän 

tutkimuksen väittämä on, että leijonan osa näistä satsauksista absorboituu 

järjestelmässä lymyäviin hallinnollis-organisatorisiin vastuksiin. 

 

6.5. Jatkotutkimusaiheita 

 

Tutkimuksen toteutuksen myötä nousi esiin eräitä havaintoja, joiden osalta olisi hyvä 

tehdä jatkotarkasteluja. Kokonaisuutena tarkastellen sekä oppilasohjautuvuuden että 

verkostomaisen yhteisen työn toteuttamisen haasteena ovat yksilö- ja 

ryhmäidentiteetteihin liittyvät muuttujat (mm. Abrams & Hogg 2007; Hatch & Schultz 

1997). Oppilaan osallisuuden tunne lähtee siitä, että yksilö kokee aidosti kuuluvansa 

kouluyhteisöön ja olevansa sitä kautta täysivaltainen vaikuttaja. Yhteisessä työssä 

keskeistä on se, että siihen osallistuvat jakavat yhteisen tavoitteen, ja kokevat jokainen 

osaltaan olevansa kriittisiä toimijoita toimintaprosessissa. Riippumatta ammatista 

organisaatiosta tai hallinnonalasta tulisi kaikkien toimijoiden identifioitua kulloinkin 

tavoitteena olevan päämäärän toteuttajiksi. Ryhmän tulisi voida ohjata kokoonpanoaan 

ja toimintaansa tavoitelähtöisesti tilannevaatimusten mukaan. Identiteettiteemojen 

merkityksen tutkimisella olisi saavutettavissa mekanismeja, joiden kautta voitaisiin 

synnyttää uudenlaisia toimintarakenteita.  

Lisäksi oppilaiden osallisuuden syntymisprosessia ja siihen vaikuttavia ilmiöitä olisi 

hyvä tutkia sukupuolittain eriteltyinä. Tämä koskee myös oppilashuoltotoimintaa 

kokonaisuudessaan. Käsillä olevan tutkimuksen löydökset viittaavat vahvasti siihen, 

että poikien osalta kyseiset prosessit noudattavat eri lähtökohtia kuin tyttöjen. Eroja 

tyttöjen ja poikien välillä on havaittu myös muissa hyvinvointiin liittyvissä 

yhteyksissä (ks. myös Sinkkonen 2007).  Asiaan kytkeytyy osaltaan myös 

ammattilaisten sukupuolijakauma: noin 90 % sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoista 

on naisia. Tarkastelemalla sukupuolien välisiä eroja voisi oppilashuollon toimintaa 

muovata siten, että yksilöllisten tarpeiden lisäksi huomioitaisiin myös poikien ja 

tyttöjen lähtökohtaiset peruserot. 
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